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EN RUMSINSTALLATION 
En kartläggning och ett fysiskt objekt

“Urban Pedagogik: 
rum för förhandling”
Ett utforskande av medborgarens roll inom stad-
splanering och arkitektur.

Ett examensarbete om:

Medborgarroller och deras makt inom stadsplanering 
och

En prototyp för en egen framtida arkitekturroll.

En utställning med fokus på Sverige, Usa och Storbritan-
nien. Materialet i utställninegn blickar bakåt och försöker 
förstå nutidens aktiva medborgare.

En nomadisk installation som kan ta olika utformingar, 
stor eller liten, kort eller lång och som kan knytas till flera 
platser och möjligtvis även delta i en större utställning 
under temat medborgarmakt och stadsplanering. 
Som fysisk form är det potentiellt ett mobilt mötesrum, 
ett utställningsrum, en utställning, ett arkiv, ett bibliotek, 
en mobil forskningsenhet, en utbildningsenhet, en mo-
bil instituition, ett föreläsningsrum, ett verktyg för urban 
peadagogik.

Mitt examensarbete har bestått av 
ett både roligt och komplicerat ut-
forskande av hur medborgarens roll 
har sett ut och ser ut idag samt att 
försöka hitta förebilder och inspiration 
för en egen roll. Jag har tittat på rela-
tioner mellan medborgare, arkitekter, 
planerare och organisationer i både 
dåtid och nutid. Paralellt med denna 
process så har jag utformat ett fysiskt 
objekt som kan hjälpa att testa alter-
nativa metoder och relationer för en 
annorlunda dialogprocess/kunskapsut-
byte.

-Dokumentärfilm (min regi) “Kärlek till staden” om 
Alternativ Stad, längd 27 min.
-Dokumentärfilm (min regi) “En samlad röst” om 
Stadsdelrådet (Hökarängen), längd 47 min.
-Vagnen + en “Gör-det-själv” handbok om hur vag-
nen byggts inklusive byggritningar, information om 
material och kostnadsuppgifter.
-Diagram “En nomadisk installation” som redogör 
förvagnens form och funktion. 
-Diagram “En kartläggning över medborgardeltgan-
de”som också är en visuell innehållsförteckning.
-Affischer över grupper, organisationer och olika 
myndigheter som varit betydelsefulla i utvecklingen  
av ett ökad medborgarinflyttande. 6 affisher Usa,

8 affisher StorBrittanien, 8 affisher Sverige.
-Tidslinjer 1930- 2011 (affischer) över viktiga händelser, 
uppkomsten av lagar, av teorier och grupper i Sverige, 
StorBrittanien och Usa.
-Böcker
-Tidningar och fanzines som rör olika grupper med 
tygdpunkt på Alterntiv Stad och Almstriden.
-Tidningsurklipp och andra texter som rör framför 
allt Alternativ Stad, Almstriden samt Husbygruppen 
Megafonen.
-Booklet inklusive en reflektionstext över det jag lärt 
mig genom mitt sökandet efter kunskap om medbor-
garnas makt inom planering.
-Arbetsdagbok (thesis diary)

I utställningen ingår:
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Regeringens trafikpolitik 
skyndar på uppvärmningen

En motorväg från Skärholmen 
över Lovö, Grimsta och Järva till 
Sollentuna för 25 miljarder. 
 En motorväg genom Lilljans-
skogen och Djurgården för 12 
miljarder. 
 Ytterligare en uppsättning mo-
torvägar för ytterligare 25 miljar-
der. 
 Och Bromma flygfält kvar i 30 
år till. 

Det är regeringspartiernas svar på 
den globala uppvärmningen.
 Jo, för all del, de har andra 

förslag också. Bort med cyklis-
terna från gatorna. Sänk anslaget 
till cykelbanor. Bort med bidrag 
för energibesparing i byggnader. 
Skär i järnvägsbudgeten. Tio tusen 
kronor i gåva till den som köper 
ny bil. Fler parkeringsplatser i 
Stockholm. Expandera flyget.
 Samt taxehöjningar på SL.
 Fredrik Reinfeldt har redan 
gjort sig ökänd för att tycka att 
kineserna,som släpper ut hälften 
så mycket koldioxid som vi per 
person, ska skärpa sig innan han 
gör det. 

Det är dags att säga ifrån.
 Alternativ Stad föreslår en mer 
ansvarsfull politik:
1.  Släng alla motorvägsplaner i 

papperskorgen.
2.  Bygg ut och modernisera kol-

lektivtrafiken.
3.  Bygg ny tät stad vid T-bana och 

pendeltågsstationer och på väg-
öknar.

4.  Höj successivt avgiften för kol-
dioxidutsläpp.

5.  Låt trängselavgiftspengarna 
stanna i Stockholm. Trängsel-
avgift på Essingeleden.

När hela världen håller på att gå upp i limningen på grund av uppvärmning 
– vad gör då regeringspartierna, med halvhjärtat stöd från (s)?
Jo, bygger motorvägar. 

Demonstrera 
på världs-

miljödagen!

Säg ifrån i vår!

Slut upp på opinionsmötet 
mot motorvägarna på 

Sergels torg
lördag 24 maj kl 14.30
fredag 5 juni kl 18.30

Är du cyklist?
Då träffas vi i Kungsan vid 

Jakobs kyrka  
lördag 24 maj kl 13
fredag 5 juni kl 17

för ett inledande tramp runt 
stan då vi demonstrerar en 
ekologiskt hållbar trafik.

Alternativ Stad
Etc
Etc

Ur tidningen:

 Ett hållbart Stockholm
 Automattåg istället för 

asfaltering
 Biobränslen kan inte er-

sätta oljan
 Drottningholm ligger i 

vägen
 Vägverkets utredning 

– ett beställningsverk
 Så stoppar vi motor-

vägarna!

S
kälet till rege-
ringspartier-
nas motor-
vägssatsning 

är att de vill bereda 
väg för en 80-procen-
tig ökning av bilis-
men. 
Denna ökning anser man 
ofrånkomlig med tanke på att 
Stockholm glesas ut allt mer.
 Istället för att ta uppvärm-
ningshotet på allvar och med-
vetet satsa på kortare avstånd, 
bättre kollektivtrafik och gå- 
och cykelvänlig stad.

Njugg mot kollektivtrafik
Det är sant att trafikpaketet 
även rymmer en del pengar 
till kollektivtrafik. Det mesta 
går till Citytunneln – en sats-
ning för att underlätta pend-
ling mellan städerna i Mälar-
dalen. 
 I övrigt några i och för sig 
bra lagningar av gamla hål i 
kollektivtrafiknätet, t.ex. för-
längning av Tvärspårvägen 
och upprustning av pendel-
tågsspåren. 
 För att möta klimathotet är 
detta futtigt – särskilt som det 
ställs mot de föreslagna 
motorvägarna och den allmänt 
njugga attityd mot kollektiv-
trafiken som tar sig uttryck i 
ständiga taxehöjningar.
 Mycket riktigt spår kon-
struktörerna bakom trafikpa-
ketet att andelen kollektivtra-

fikanter ska minska med fyra 
procentenheter, från 42 till 38.
 Inte så konstigt, med tanke 
på det programmet.

Klimathjältar
Kollektivtrafiken släpper som 
bekant ut en bråkdel så myck-
et koldioxid som bilismen – 
0,01 g/personkm för spårtrafik 
jämfört med 100 g för en bil. 
 Man kunde därför tycka att 
kollektivtrafikanterna, och 
kollektivtrafiken, skulle gyn-
nas istället för biltrafiken.
 Att kollektivtrafikanter 
skulle hedras som de klimat-
hjältar de är.
 Och att regeringen skulle 
sätta till alla klutar för att de 
ska bli fler.
 Men sådana är inte de 
styrandes planer.

Kollektivtrafikuppror
Så kommer det otvivelaktigt 
att vara så länge vi kollektiv-
trafikanter låter oss hunsas. 
Istället för att göra som bilist-
erna – ilsket protestera mot  
försämringar.
 Ställ upp på protestmötena 
– se annons t.h! Engagera dig 
i Alternativ Stad eller någon 
av de andra organisationer 
som har samlats för att fälla 
denna destruktiva politik! 
 Inte minst - sprid denna 
tidning till fler! Engagera dig i motståndsrörelsen

Motorvägskansliet
tel 642 08 22

www.xxxxxxxxxxx.nu

I höst kommer regering och riksdag att besluta 
om landets trafik för lång tid framåt. Det får 
stor betydelse både för vår vardag och för mil-
jön och klimatet. 
   För Stockholmsregionen har regeringens sär-
skilda utredare, moderaten Carl Cederschiöld, 
kommit med ett förslag, som innebär stora sats-
ningar på nya motorleder, framför allt Förbi-
fart Stockholm och litet senare Österleden. Det 
gör att bilismen kommer att öka stort på kollek-
tivtrafikens bekostnad. 
   Regeringspartierna väntas ställa upp på det 
mesta av hans förslag. Bara en stark folklig opi-
nion kan förhindra denna klimatkatastrof. Kom 
med i leken du också!

Bild: Adbusters

KAN DET VARA 
EN NY TYP AV 
ORGANISATORISK 
PLATFORM?
ETT NYTT SÄTT 
ATT FINANSIERA 
URBAN PEDA-
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ARKITEKTER 
TAR INITITATIV 
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WE MADE THAT

KARTLÄGGNING AV MEDBORGARDELTAGANDE

1

Bra boende och mer varierad stadsmiljö 

Stärkt utbildning och bättre  
språkundervisning 

Fler jobb och ökat företagande

Trygghet i vardagen

JÄRVA 2030
FRAmTidSViSionen BliR VeRkligheT

© Kjellander + Sjöberg



FILMER
“Kärlek till staden” (27 min)

Alternativ Stad är en stadspolitisk organisation och aktionsgrupp som arbetar med stadens utformning 
och stadslivets innehåll. De bildades 1969 och definierar sig idag som en urbant inriktad ekologisk och 
social rörelse. Alternativ stad är partipolitiskt obunden men sedermera medlem i den internationella 
organisationen Jordens vänner. Förutom miljö så är deras huvudfrågor demokrati, stadsplanering och 
bostadspolitik.
I filmen deltar: Göran Folin, Eva Hernbäck och Göran Johnson.



Stadsdelsrådet är en ideell förening i Hökarängen vars mål är att verka som en paraplyorganisation för 
föreningar som driver verksamhet i Hökarängen. De arbetar för integration och närdemokrati samt för 
utveckling av ideellt arbete i Hökarängen.
I filmen deltar: Per Hasselberg, Moa Tunström och Louice Modig Hall

FILMER
“En samlad röst” (47 min)



Filmerna - metod och resultat
Själva filmarbete har föregåtts av många långa sam-
tal och intervjuer med de inblandade. Efter det har 
jag försökt finna de mesta relevanta teman och bett 
dem diskutera dessa med varandra på film i form 
av ett gemensamt samtal samt promenader i om-
råden de talar och verkar i. Filmmediet har varit ett 
mycket viktigt verktyg för att etablera en specifik 
samtalsform som både har tillåtet mig att delta och 
samtidigt skapa en plattform för ett gemensamt 
samtal för dem som jag skildrar. Ser filmerna som 
både en metod och ett resultat av att vara i en pro-
duktiv och inkännande dialog.
Filmerna finns som fysiska dvd:er på Arkitektur-
skolan, KTH. De finns tillgängliga ihop med den 
utskrivna versionen av denna resumé av examen-
sarbetet. Vid intresse kan filmerna eller annat ma-
terial göras tillgängligt via mig personligen. Maila 
då till sarabrolundcarvalho@gmail.com.

Frågeställning
Min utgångspunkt har varit ett intresse för urban pedagogik och en 
nyfikenhet över det arbete som den amerikanska gruppen Center 
för Urban Pedagogy gör i framför allt ekonomiskt utsatta områden. 
En annan viktig utgångspunkt var mitt behov av att hitta intressanta 
vägar som blivande arkitekt/planerare att arbeta med medborgar-
grupper och att förstå hur ett reellt lokalt inflytande kan ta form. 
Några av mina initiala frågor var; hur har medborgarnas roll inom 
stadsplanering sett ut historiskt? Är medborgardialoger den lämp-
ligaste formen av inflyttande? Hur skall de boende i de slitna och 
stigmatiserade förorterna höras när ibland inte ens privilegierade 
vita etniska svenskar i innerstaden alltid blir det? Hur kan en urban 
aktivistgrupp både behålla sin frihet men samtidigt etablera sig som 
en samarbetspartner i förhållande till staden? Vad behövs för att göra 
det möjligt?

Medborgardeltagande - här och nu
Undersökande började med att jag tittade på de etablerade formerna 
av medborgardeltagande idag dvs medborgardialoger och boended-
ialoger. De som arrangeras av staden och oftast i samarbete med de 
stora bostadsbolagen.
Järvalyftet är ett stort känt projekt här i Stockholm som ägnat mycket 
marknadsföringskraft att lansera sina dialoger men har fått mycket 
kritik för att dessa så kallade dialoger inte har gett medborgarna mer 
inflyttande i de stora besluten som fattas kontinuerligt.
En organisation som öppet gått ut och kritiserat Järvalyftet och poli-
tiken bakom denna satsning  är Megafonen. De har förekommit my-
cket i media de senaste dagarna i och med händelserna i Husby (och 
flera andra ekonomiskt utsatta Stockholms förorter). Megafonen har 
skrivit debattartiklar och organiserat möten där just Järvalyftet dis-
kuterats. 
På ett möte på ABFhuset i Stockholm berättade nyligen Megafonen 
att de 2 veckor tidigare lyckades ihop med andra engagerade husby-
bor få politikerna och tjänstemän att backa om förslaget att ta bort 
trafiksepareringen i Husby, vad de sa då är att det behövs satsas på de 
mesta i denna typ av bortprioriterade orter och de har formulerat väl 
vad som behövs. Men att ta bort trafiksepareringen är inte en av dem- 
enligt majoriteten av de boende.

Litteratur och källor
Jag har studerat medborgarnas intåg i beslutspro-
cesser inom stadsplanering. Initialt har jag tittat på 
olika historiska och nutida exempel från Sverige, 
Storbritannien och USA och försökt förstå vad och 
hur olika idéer hänger samman över tid och mellan 
länder. Har också haft glädjen att kunna ta del av 
en gigantisk mängd privat arkivmaterial från fram-
för allt Alternativ Stad och Byalagsgrupper. 
Examensarbetet har bestått av att kartlägga, doku-
mentera, intervjua, analysera, etablera långsiktiga 
dialoger med aktiva och före detta aktiva urbana 
rörelser, fokusera på dialogen som kunskaps-
förmedlare, tolka, jämföra, spekulera, fantisera och 
planera för framtiden... 

PROCESS OCH METOD
Ett sökande efter medborgarens roll och min roll som arkitekt



1,40m
0,90m

2,10m

Minsta storlek på SL-hiss
Följer standardmått för handikappanpassning och kan 
därför lätt flyttas

Såhär ser vagnen ut 
när den är stängd

Material som transporteras i 
vagnen och som behövs för att 
skapa förutsättningar för samtal 
och möten

Vagnen är på hjul som gör den 
lättstyrd

EN NOMADISK INSTALLATION

TRANSPORT
MÅTT ANPASSADE FÖR TUNNELBANAN 

1 2 VAGNEN OCH MÖBLERNA
FLEXIBLA RUMSKAPANDE ELEMENT 

FÖRSLAG PÅ BYGGD INSTALLATION
HUR VAGNENS RUMSKAPANDE ELEMENT SÄTTS SAMMAN

INSTALLATION FYLLD MED INNEHÅLL
FÖRSLAG PÅ VAGNEN MED UTSTÄLLNINGSMATERIAL

3 4



GÖR-DET-SJÄLV 
En handbok

En“Gör-det-själv” handbok om hur vagnen byggts inklusive byggritningar, 
information om material och kostnadsuppgifter.



FALLSTUDIER
Exempel från Sverige



FALLSTUDIER
Exempel från Storbritannien

Womens design service som startade 1984 med hlälp av dåvarande GLC (Greater 
London Council)  WDS stängde förra året eftersom de inte längre får statlig finan-
siering. De är ett exempel på hur sårbar en frivillig organisation kan vara även efter 
mer än 25 års framgångsrikt arbete. Mot alla odds så överlevde de trots allt Thatch-
er-eran. Och som en en illustration som speglar väl hennes syn på samhällets roll 
har jag valt detta citat: ”There is no such thing as society: there are individual men 
and women, and there are families.”
Ett intressant aktuellt exempel från England är Localism Act och hur det hanteras. 
Detta är en lag som påstås främja lokalt engagemang och deltagande inom planering 
men många arkitekter och planerar har offentligt kritiserat den. Till exempel så har 
arkitekten Sir Richard Rogers gått ut i brittsik press och påpekat att besparingarna 
inom den offentliga planeringsmyndigheterna dvs stadsbyggnadskontor och olika 
planeringsorganisationer (som tidigare fått stöd) innebär att byggbolagen, och deras 
advokater är de som har den största kontroll över den faktiska stadsplaneringen. 



FALLSTUDIER
Exempel från USA



SVERIGE 

med fokus på Stockholm
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BYGGNADSLAGSTIFTNINGEN FÖRENINGEN FÖR 
SAMHÄLLSPLANERING

OCKUPATIONEN AV 
KVARTERET MULLVADEN

ALMSTRIDENALTERNATIV STAD AKTION MOT KARL-
BERGSVÄGEN

ARKIV SAMTALAKTION SAMTAL VASASTANS 
BYALAG

BYALAG uppstår över 
hela Stockholmsområdet

PLAN OCH BYGGLAGEN PLAN OCH BYGGLAGENBOENDESERVICEDELEGATIONEN STADSDELSRÅDET 
HÖKARÄNGEN

STADSDELSREFORMEN STADSDELSFÖRNYELSENYTTERSTADSSATSNINGEN

I denna lag står det att 
planer (redan färdiga) 
skall finnas utställda och 
tillgängliga för allmänheten 
under en specifik tid innan 
beslut tas av komunens 
politiker.

De är en ideell förening 
för intresserade av planer-
ingssektorn. FFS bildades 
1947 i samband med att 
Sverige fick ny lagstiftning 
för planering och bostad-
spolitik. Deras mål idag 
är att främja idéutbyte om 
samhällsplaneringens mål, 
metoder och kompetenser.
De ger ut tidningen PLAN.

De är ett resultat av en serie diskussioner och protester som 
sker under 1968. Som tex rivningen av gasklockan i Sabbats-
bergg. Stockholms Stadsmuseum är under denna tid ett mycket 
viktigt rum. De första medlemmarna var främst pedagogiskt 
intresserdade personer som ville förbättra stadens lekmiljöer. 
De byggde själva upp en lekplats i Vasatan som blev mycket 
populär och fick vara kvar efter avtal med kommunen om att de 
boende själva fick ta hand om skötseln. De byter senare namn 
till Alternativt Samhälle och ombildas så småningom till Aktion 
Samtal. Moderna Museet var ännu ett museum som öppnade 
sina dörrar för denna typer av grupper. Aktion samtal ordnar 
ihop med konstnären Palle Nielsen en utställning vid namn 
Modellen som bearbetar olika urban ingrepp av aktivistitik art.

En grundläggande förändring var att
även enskildas intressen skall beaktas 
vid planläggningen, detta efter studier 
visat att ”beslut som har tillkommit utan 
att allmänheten har beretts möjligheter 
att medverka i beslutsprocessen har 
ofta svårt att bli allmänt accepterade” 
Detta innebar att medborgarinflytandet 
förbättrades samt att man lade grunden 
för ökade rättigheter och förenklingar 
för enskilda. Genom regler om samråd 
och utställningar ställdes grundläggande 
krav på insyn och inflytande för boende 
och kommunmedborgare i allmänhet.

Denna satsning handlade inte bara om service 
som namnet kanske pekar på utan innebar även 
att arbeta för att öka gemenskapen mellan de 
boende i lokalsamhällen. Många lokala projekt 
innefattade olika former av fysisk förnyelse.
I slutrapporten “Service i samverkan” från 1990 
skriver Boendeservicedelegationen att reglerna 
för finannsiering av samlingslokaler behöver 
ses över och detta på grund av att de sår den 
stora betydelsen god tillgång till gemensamhet-
slokaler och andra öppna social rum hade för 
välbeffinande av lokalbefolkningen.

Protester mot fällningen av 
Almarna i Kungsträdgården 
blir en stor och viktig fråga 
som koordineras huvudsakli-
gen av Alternativ Stad.

En stadspolitisk organisation och 
aktionsgrupp som arbetar med stadens 
utformning och stadslivets innehåll. 
Grupen bildas genom protestaktionen 
Alternativ Jul.
De definierar sig idag som en urbant in-
riktad ekologisk och social rörelse. Alter-
nativ stad är partipolitiskt obunden men 
sedermera medlem i den internationella 
organisationen Jordens vänner. Förutom 
miljö så är deras huvudfrågor demokrati, 
stadsplanering och bostadspolitik.
De är än idag mest kända för sin roll 
i Almstriden.

Vasastans byalag lyckas stoppa 
utbyggnaden av Karlbergsvägen

Aktion samtal ombildas till 
Arkiv samtal. Stockhom-
savdelningen stänger 1977 
medans den nationella är 
aktiv fram till 1981.

Det första byalaget 
i Stockholm up-
pstår i Vasastan.

Som mest finns det 25 
aktiva byalag/”opinions-
grupper” i Stockholm.
Exempel: Brunkeberg, 
Gamla stan, Kungshol-
men, Söder.
Bagarmossen, Hjor-
thagen, Rinkeby, Södra 
Järvafältet, Vårbergs 
Forum, Årsta, Älvsjö.

Från SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler. Demokrati, kultur, utveckling.

Kommunfullmäktige antog rik-
tlinjerna för stadsdelsförnyelsen 
hösten 2003. Enligt riktlinjerna 
ska stadsdelsförnyelsen verka 
för en ökad delaktighet och en 
långsiktig positiv utveckling i 
ytterstaden.

Ytterstadsatsningen i Stockholm startade 1994 och 
hade som huvudsyfte att stötta upprustningoch 
förnyelse av framför allt de mest soacialt svaga 
förorten. Pengarna till satsningen kom från kom-
munen ihop med de tre kommunalabostadbolagen. 
i teorin så var det tänkt att initiatvien till förnyelse 
skulle komma genom lokala samverkansgrupper. 
Satsningen var initiallt att vara en långsiktig 
satsningen på en kontinuerlig upprustning a det 
fysiska bostadsbeståndet och tillhörande stadsytor 
(parker, torg osv). Det byggde på tanken att en “en 
god yttre miljö är en viktig faktor för att skapa 
goda uppväxtvillkor samtidigt som det bidrar till 
större själv- känsla och ansvarstagande för det 
egna området.”

Kommunfullmäktige beslutade att 24 
stadsdelsnämnder skulle införas från 
och med 1 januari 1997. Målet med 
införandet av stadsdelsnämnder var 
ökad demokrati, högre kostnadseffekti-
vitet och bättre servicekvalitet. 

Medborgargruppen Stadsdelsrådet 
anser att Stadsdelsreformen var en 
mycket negativ reform i relation till de 
samarbeten som hade skapats genom 
Boendeservicedelegationens insatser.

En f.d fältasssisten beskriver sin upplevelse av stadsdelsreformen:

“Sedan 1996 då Stockholm splittrades i stadsdel-
snämnder har yrkesgruppen genomlevt en kris. 
Yrkeskunnandet från tidigare generationer fäl-
tassistenter har inte förts vidare. Yrkesidentiteten 
har börjat erodera bort. Under åren 1996-2004 
förekom inga gemensamma träffar bland Stock-
holms fältassistenter. Skilda stadsdelsnämnder 
har inneburit olikartade synsätt på yrkesrollen. 
Olika arbetsgivare har haft olika förväntningar 
på fältassistenterna. Fältarnas status som lokala 
experter har inte vidmakthållits och löneutveck-
lingen har blivit därefter.”

I PBL 1987 krävdes en utställningstid om 
minst 3 veckor och att denna utställning skulle 
kungöras för allmänheten.vNya  2011 PBL väl-
jer att helt och hållet slopa utställningsskedet 
och ersätta detta med en skriftlig granskning. 
Skälet till detta anges vara att utställningen 
ansågs vara för tidsödande (Prop. 2009/10:170 
en enklare plan och bygglag).
Ett granskningsutlåtande skall tas fram efter 
den skriftliga granskningen är genomförd. 
(från “Medborgarinflytande i detaljprocessen”
-en jämförelse mellan PBL 1987 samt PBL 
2010 ur ett demokratiperspektiv av Joni Lantto 
och Henri Lehtonen)

De är en ideell förening som verkar 
som en paraplyorganisation för 
föreningar som driver verksamhet i 
Stadsdelsrådet har till syfte att driva 
gemensamma frågor av övergripande 
art. De verkar för integration och 
närdemokrati samt för utveckling av 
ideellt arbete I Hökarängen.

Ockupation handlade om fyra bostadshus 
i kvarteret Mullvaden på Krukmakargatan i 
Stockholm. Ockupationen startade oktober 
1977 och avslutades med att polisen stor-
made husen september 1978. Ockupanter-
na bestod av cirka 300 personer med målet 
att förhindra att husen skulle rivas.
Svenska bostäder, som ägde och förvaltade 
husen förklarade sina rivningsplaner 
med att en renovering av de slitna husen 
skulle inte vara lönsamam för dem. Husen 
revs direkt efter att polisen tvingat ut 
ockupanterna.
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STADSDELSRÅDET 
HÖKARÄNGEN

STADSDELSREFORMENYTTERSTADSSATSNINGEN

Ytterstadsatsningen i Stockholm startade 1994 och 
hade som huvudsyfte att stötta upprustningoch 
förnyelse av framför allt de mest soacialt svaga 
förorten. Pengarna till satsningen kom från kom-
munen ihop med de tre kommunalabostadbolagen. 
i teorin så var det tänkt att initiatvien till förnyelse 
skulle komma genom lokala samverkansgrupper. 
Satsningen var initiallt att vara en långsiktig satsnin-
gen på en kontinuerlig upprustning a det fysiska 
bostadsbeståndet och tillhörande stadsytor (parker, 
torg osv). Det byggde på tanken att en “en god yttre 
miljö är en viktig faktor för att skapa goda uppväx-
tvillkor samtidigt som det bidrar till större själv- 
känsla och ansvarstagande för det egna området.”

Kommunfullmäktige beslutade att 24 
stadsdelsnämnder skulle införas från 
och med 1 januari 1997. Målet med in-
förandet av stadsdelsnämnder var ökad 
demokrati, högre kostnadseffektivitet 
och bättre servicekvalitet. 

Medborgargruppen Stadsdelsrådet ans-
er att Stadsdelsreformen var en mycket 
negativ reform i relation till de samar-
beten som hade skapats genom Boende-
servicedelegationens insatser.

En f.d fältasssisten beskriver sin upplevelse av stadsdelsreformen:

“Sedan 1996 då Stockholm splittrades i stadsdel-
snämnder har yrkesgruppen genomlevt en kris. 
Yrkeskunnandet från tidigare generationer fäl-
tassistenter har inte förts vidare. Yrkesidentiteten 
har börjat erodera bort. Under åren 1996-2004 
förekom inga gemensamma träffar bland Stock-
holms fältassistenter. Skilda stadsdelsnämnder 
har inneburit olikartade synsätt på yrkesrollen. 
Olika arbetsgivare har haft olika förväntningar 
på fältassistenterna. Fältarnas status som lokala 
experter har inte vidmakthållits och löneutveck-
lingen har blivit därefter.”

De är en ideell förening som verk-
ar som en paraplyorganisation för 
föreningar som driver verksamhet i 
Stadsdelsrådet har till syfte att driva 
gemensamma frågor av övergripande 
art. De verkar för integration och 
närdemokrati samt för utveckling av 
ideellt arbete I Hökarängen.
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ALTERNATIV STADVASASTANS 
BYALAG

BYALAG uppstår över 
hela Stockholmsområdet

En stadspolitisk organisation och ak-
tionsgrupp som arbetar med stadens 
utformning och stadslivets innehåll. 
Grupen bildas genom protestaktionen 
Alternativ Jul.
De definierar sig idag som en urbant in-
riktad ekologisk och social rörelse. Alter-
nativ stad är partipolitiskt obunden men 
sedermera medlem i den internationella 
organisationen Jordens vänner. Förutom 
miljö så är deras huvudfrågor demokrati, 
stadsplanering och bostadspolitik.
De är än idag mest kända för sin roll i 
Almstriden.

Aktion samtal ombildas till 
Arkiv samtal. Stockhomsa-
vdelningen stänger 1977 med-
ans den nationella är aktiv 
fram till 1981.

Det första byalaget 
i Stockholm up-
pstår i Vasastan.

Som mest finns det 25 
aktiva byalag/”opinions-
grupper” i Stockholm.
Exempel: Brunkeberg, 
Gamla stan, Kungshol-
men, Söder.
Bagarmossen, Hjor-
thagen, Rinkeby, Södra 
Järvafältet, Vårbergs Fo-
rum, Årsta, Älvsjö.
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SKEFFINGTON REPORT ON 
PUBLIC PARTICIPATION

NEIGHBOURHOOD 
ACTION PROJECT

TOWN AND COUNTRY 
PLANNING ACT

HOUSING ACT THATCHER ERAN STARTAR WOMENS DESIGN SERVICE SLUTET PÅ EN ERA -GLC 
UPPLÖSER SIN FORM

NEO-LIBERALA 
KRAFTERNA INOM ARKITEK-
TURVÄRLDEN VINNER MAKT

LOCALISM ACTPLANERINGSRIKTLINJER 
(WHITE PAPPER)

PLANERINGSRIKTLINJER 
(WHITE PAPPER)

Ett project i Liverpool 
som hjälpte hemlösa och 
som var en föregångare 
till Community Technical 
Aid Centres

Skapades av Rod Hackney som anses vara den första “community 
architect” i England genom sitt arbete tillsammans med sina 
grannar med att rädda Black Road kvarteren från att rivas. Denna 
kamp är en av de profilerande fallen som ligger till grund för den 
britiska “Community Architecture” rörelsen. Han var president för 
Royal Institute of British Architects 1987-9 och Union Internatio-
nale des Architectes 1988-91. Hackney har även varit involverat i 
denna typ av project i flera delar av världen.

RIBA skapade en fond som 
möjliggör att lokala grupper kan 
få service/stöd av arkitekter utan 
kostnad. Det finansierades av 
“Department of the environment’s 
Special Grants Programme”.

WDS startades av en grupp kvinnliga arkitekter, designers och 
planerare som var fast beslutna att hjälpa olika kvinnogrupper 
utvecklas i relation till den urbana miljön samt att hitta, anpassa 
och förbättra byggnader (och service) runt omkring dem. Great-
er London Council (GLC) gav då reklativt generösa bidrag till 
ett stort antal frivilligorganisationer för att fortsätta sitt arbete. 
De flesta av de kvinnogrupper som WDS stöttade fick också 
finansiering av GLC. Womens Design Service stängde 2012 på 
grund av att de inte längre får några staliga eller kommunala 
bidrag. Som en del av de nya Cameron politiken och den forsat-
ta neoliberala poltiken som präglat Storbritannien de senaste 
decennierna. Design for London är också på väg att avvecklas.

ARCHITECTS REVOLUTIONARY 
COUNCIL OCH BRIAN ANSON

Architecture Revolution's Blog

Just another WordPress.com weblog

1975´s Architects´ Revolutionary Council

2009´s  ARCHITECTURE  REVOLUTION   is  coincidently  unrelated  to  1975´s  Architects´
Revolutionary Council (ARC). The motive for the ARC was a communist vendetta against the Royal
Institute of British Architects (RIBA) while the REV is a positive social network for the creation of
architecture for architects and their rights

The Architects’ Revolutionary Council presents its manifesto to the AA

Date: 1975
Location: AA, London
Subject: The Architects’ Revolutionary Council

Founded by Architectural Association tutor Brian Anson, the Architects’ Revolutionary Council was
committed to a comprehensive overhaul of the profession for the good of society as a whole.

“Has  the  RIBA  (http://www.bdonline.co.uk/section.asp?navcode=4032)  ever  considered  that
architecture should be free or at least accessible to all the people?” Anson asked. “Why is it so far
behind the medical profession?

“The reason is simple: if it did the profession as it stands would wholly and absolutely cease to exist.”

In this image, the ARC is shown presenting its manifesto to a small audience at the AA.

Anson,  who  was  previously  instrumental  in  the  campaign  to  save  Covent  Garden  from
redevelopment, is pictured third from left.

1975´s Architects´ Revolutionary Council | Architecture Revo... http://architecturerevolution.wordpress.com/2009/11/15/1975´...
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Lokala myndigheter tvingas from nu enligt lag att inte 
bara informera om plane rutan även att involvera den 
lokal befolkningen. I teorin tvingas de ta flera steg upp på 
Arnsteins stege. Den officiella beskrivningen är: “The white 
paper is on the side of individuals and families who want 
to make a difference, both to their own lives and to the 
communities in which they live. Our vision is of revitalised 
local authorities, working with their partners, to reshape 
public services around the citizens and communities 
that use them.”
De som inte framgår är att de på detta sätt kan spara på 
den offentliga sektorn utgifter och frånskriva sig en stor del 
av ansvaret av samhällsplaneringen.

Den  officiella beskrivning av dess syfte 
är: “White Paper is about passing power 
to communities and giving real control 
and influence to more people.
Our key themes are power, influence and 
control: who has power, on whose behalf 
is it exercised, how is it held to account, 
and how can it be diffused throughout 
the communities we live in. It is about 
democracy, and how democratic practices 
and ideals can be applied to our complex, 
modern society.W

Denna rapport är en milstolpe inom brittisk 
planeringshistoria i relation tillmedborgar-
deltagande. Först nu kommer medborgaren 
(inte bara dem som äger mark) in rent ad-
ministrativt/lagligt i planeringsprocessen.

Denna lagstiftning innebar att det krävdes 
planeringstillstånd för att exploatera mark. Att 
äga mark en i fråga blev from nu inte nog för 
att kunna exploatera/bygga. 1947 års Planning 
Act omorganiserade planeringssystemet på ett 
radikalt sätt. Tidigare fanns det 1,400 planer-
ingsansvariga mydigheter/enheter och från 
denna tidspunkt och framåt blev de 145 (på 
motsvarande regional och kommunal nivå). La-
gen tvingade också dessa nya 145 myndigheter 
att lägga fram genomarbetade utvecklingsplan-
er för sina respektive regioner. 

Denna lag innebar att lokala 
myndigheter fick möjlighet att 
söka statlig finansiering för att 
att upprusta slumområden samt 
arbeta fram ett mer reglerat 
hyressystem som motverkar fri-
hyresättning. De skapade också 
en ny form av bostadsbidrag för 
“council tennants” (ekonomiskt 
utsatta människor som bor i 
kommunens bostäder). 

Rod Hackney och boende på Black Road 

“People and Planning”

Sent 70 talet uppstod i London den första 
Community Technical Aid Centre. Den 
startades av amerikanen Ed Berman, som 
hade varit aktiv i “Community Design-
Centres” rörelsen i Usa. Citat från boken 
Spatial Agency:  “An interesting twist here 
was that many of the CTACs funded by 
the state were also involved in opposing 
governmental redevelopment and mass 
housing schemes. CTACs finally came to an 
end in the mid 1980s as funding dried up, 
although many of those involved are still 
working in social housing.”

Greater London Council (GLC)  upplöstes 1986 av 
Local Government Act (från 1985) och dess ansvar-
sområde återgick till “London boroughs” och andra 
myndigheter/grupper.  
Labourn stöttade och finansierade via the Greater 
London Council ett stort antal “community”-ledda  
kooperativ (och ideella organisationer) i London, 
bland annat Matrix Feminist Architectural co-op som 
har sina rötter i Womens Design Service gruppen. 

Tom Woolley skapade tillsammans med en grupp studenter 
från AA (Architectural Association) i London en organisation 
vid namn Support Community Building Design som hade som 
mål att erbjuda arkitektonisk service/råd på ett liknande sätt 
som senare Neighbourhood Use of Building & Space (NUBS) 
kom att arbeta. NUBS startades 1974 av Bruce Coldham.

Rörelsen startades av arkitekten Brian Anson som arbetat på Covent 
Garden projektet som är ett känt fall i London där lokal befolk-
ningen kämpade mot staden för att bevara den existerande äldre 
bebyggelsen och stoppa den storskaliga kommersiella exploterinegn 
av området. Anson jobbade initial för GLC men avskedades för att 
han stötatde lokalbefolkningen i sin kamp. Förutom ARC så startade 
Anson också 1979  “Schools of Architecture Council” (SAC) ett 
forum för öppna samtal mellan arkitektstudenter. Anson jobbade 
för Planning Aid i början av 80-talet och reste runt på Ireland och 
i Storbritannien i vad som kallades ‘Mobile Planning Aid Unit’. 
Detta var en ombyggd  VW caravanette. Arbetet bestod i att de 
informerade och stöttade små samhällen med olika konflikter/
orättvisor kopplad etill boende och samhällsplanering.

SUPPORT COMMUNITY
BUILDING DESIGN

Tom Woolley med medlemmar ur den Skotska Housing Associations. Bild hämtat 
från Spatial Agencys hemsida.

Max Hutchinson tar över 
ledningen av RIBA (efter Rod 
Hackney) och annonserar 
att  “Community Architec-
ture” är död.

“There is no such thing as society: there 
are individual men and women, and there 
are families.”

Thatcher hade stor betydelse för nedmonter-
ing av den social välfärden. Hon lanserade ett 
typiskt dynamiskt projekt där en  modernise-
rad marknadsekonomi styrde all sammhäll-
splanering. Stadsplaneringen i Storbritannien 
var då starkt associerad med statlig styrning 
och påverkades därför starkt av Thatchers poli-
tik. Storskalig privat utveckling uppmuntrades 
inom alla planeringsprojekt.
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Lagens syfte sägs vara att överlåta mer 
beslutsbefogenheter från staten tillbaka 
i händerna på individern och samhället. 
Lagen omfattar ett brett spektrum av 
frågor som rör lokala offentliga tjänster, 
med särskilt fokus på kompetens,  “com-
munity rights”, grannskapsplanering och 
bostäder. De politiska motiven bakom 
har hårt ifrågasatts och beskrivs som 
manipulation och primärt en ursäkt 
för att minska de offfentiliga utgifterna 
samtidigt som de privata krafterna får 
mer svängrum och makt.

COMMUNITY TECHNICAL AID
CENTRES and its association

ARCHITECTURAL 
AID FUND

BLACK ROAD 
ACTION GROUP

1972 1974 1974

HOUSING ACT

Skapades av Rod Hackney som anses vara den första “communi-
ty architect” i England genom sitt arbete tillsammans med sina 
grannar med att rädda Black Road kvarteren från att rivas. Denna 
kamp är en av de profilerande fallen som ligger till grund för den 
britiska “Community Architecture” rörelsen. Han var president för 
Royal Institute of British Architects 1987-9 och Union Internatio-
nale des Architectes 1988-91. Hackney har även varit involverat i 
denna typ av project i flera delar av världen.

ARCHITECTS REVOLUTIONARY 
COUNCIL OCH BRIAN ANSON

Architecture Revolution's Blog

Just another WordPress.com weblog

1975´s Architects´ Revolutionary Council

2009´s  ARCHITECTURE  REVOLUTION   is  coincidently  unrelated  to  1975´s  Architects´
Revolutionary Council (ARC). The motive for the ARC was a communist vendetta against the Royal
Institute of British Architects (RIBA) while the REV is a positive social network for the creation of
architecture for architects and their rights

The Architects’ Revolutionary Council presents its manifesto to the AA

Date: 1975
Location: AA, London
Subject: The Architects’ Revolutionary Council

Founded by Architectural Association tutor Brian Anson, the Architects’ Revolutionary Council was
committed to a comprehensive overhaul of the profession for the good of society as a whole.

“Has  the  RIBA  (http://www.bdonline.co.uk/section.asp?navcode=4032)  ever  considered  that
architecture should be free or at least accessible to all the people?” Anson asked. “Why is it so far
behind the medical profession?

“The reason is simple: if it did the profession as it stands would wholly and absolutely cease to exist.”

In this image, the ARC is shown presenting its manifesto to a small audience at the AA.

Anson,  who  was  previously  instrumental  in  the  campaign  to  save  Covent  Garden  from
redevelopment, is pictured third from left.
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Denna lag innebar att lokala 
myndigheter fick möjlighet att 
söka statlig finansiering för att 
att upprusta slumområden samt 
arbeta fram ett mer reglerat 
hyressystem som motverkar fri-
hyresättning. De skapade också 
en ny form av bostadsbidrag för 
“council tennants” (ekonomiskt 
utsatta människor som bor i 
kommunens bostäder). 

Rod Hackney och boende på Black Road 

Rörelsen startades av arkitekten Brian Anson som arbetat på Covent 
Garden projektet som är ett känt fall i London där lokal befolknin-
gen kämpade mot staden för att bevara den existerande äldre be-
byggelsen och stoppa den storskaliga kommersiella exploterinegn av 
området. Anson jobbade initial för GLC men avskedades för att han 
stötatde lokalbefolkningen i sin kamp. Förutom ARC så startade An-
son också 1979  “Schools of Architecture Council” (SAC) ett forum 
för öppna samtal mellan arkitektstudenter. Anson jobbade för Plan-
ning Aid i början av 80-talet och reste runt på Ireland och i Storbri-
tannien i vad som kallades ‘Mobile Planning Aid Unit’. Detta var en 
ombyggd  VW caravanette. Arbetet bestod i att de informerade och 
stöttade små samhällen med olika konflikter/orättvisor kopplad etill 
boende och samhällsplanering.

BLACK ROAD 
ACTION GROUP

1986 1989

SLUTET PÅ EN ERA -GLC 
UPPLÖSER SIN FORM

NEO-LIBERALA 
KRAFTERNA INOM ARKITEK-
TURVÄRLDEN VINNER MAKT

Greater London Council (GLC)  upplöstes 1986 av 
Local Government Act (från 1985) och dess ansvar-
sområde återgick till “London boroughs” och andra 
myndigheter/grupper.  
Labourn stöttade och finansierade via the Greater 
London Council ett stort antal “community”-ledda  
kooperativ (och ideella organisationer) i London, 
bland annat Matrix Feminist Architectural co-op som 
har sina rötter i Womens Design Service gruppen. 

Max Hutchinson tar över led-
ningen av RIBA (efter Rod 
Hackney) och annonserar att  
“Community Architecture” är 
död.
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COMMUNITY 
ORGANIZING 
MOVEMENT

LADDER OF PARTICIPATION ASSOCIATION FOR COMMUNITY 
DESIGN CENTERS

Saul Alinsky (1909-1972) var en 
politisk aktivist, författare, 
skribent och framförallt den 
ledande figuren inom den 
moderna“Community organizing” 
rörelsen. Hans bok Rules for 
Radicals har varit inspiration 
för många aktivister och gräss-
rotsgrupper. Han arbetade för 
att förbättra levnadsvilkoren för 
utsatta grupper som bland annat 
African-Americans i ghettos runt 
om i landet.

Sherry Arnsteins jobbade under en period 
som chefsrådgivare på amerikanska Depart-
ment of housing and urban developmen 
gällande frågor om medborgardeltagande 
och bygger sina teori om de olika grade av 
reellt deltagande på bla denna erfarenhet.
Arnstein är medveet provakativ i sin analys 
av de olika formerna av pseudodemokrati 
som pågar inom detta fält. Hennes arbete 
var barnbrytande för sin tid och hon är än 
idag tillsamamns med Davidoff en av de 
stora teoretikerna inom fältet.

Frances Fox Piven (f 1932): professor, socialteoretiker, och 
förespråkare för rätten till välfärd; forskarassistent till 
Dorothy Kenyons juridiska service-initiativ på 1960-talet; 
aktivitist i arbetarklasskamp för urbana och boende-reformer, 
medgrundare till HumanSERVEför att utvidga röstregis-
trering; styrelseledamot i ACLU och Democratic Socialists 
of America. På tidigt 1960-tal arbetade professor Piven som 
forskare på en av USAs första anti-fattigdomsbyrå “Mobiliza-
tion for Youth”, och 1966 hjälpte hon till att grunda, National 
Welfare Rights Organization (NWRO), en gräsrotsrörelse 
för välfärdsmottagare. 

“RULES FOR RADICALS: 
A PRACTICAL PRIMER FOR 
REALISTIC RADICALS”

Artikeln ADVOCACY AS A STRATEGY 
OF POLITICAL MANAGEMENT

Artikeln “ADVOCACY AND 
PLURALISM INPLANNING”.

THE FAIR HOUSING ACT/ 
Housing and Community 
Development Act 

URBAN PLANNING AID (UPA)

En del av ”The Civil Right’s Act” 
från 1968. Lagen är ett försök att 
hantera diskrimineringsprob-
lematiken inom hyresuthyrning. 
Manualen ”Tenants First...”  
ämnade att assistera hyresgäster 
som närmade sig slutet av sina 
mångåriga uthyrningstider hos 
”The Federal Housing Admin-
istration” (FHA). Kontrakt som 
upprättades gav skydd mot ökade 
hyror och avhysningar. 
[Achtenberg & Stone 1974]

PICCED -The Pratt Institute Center 
for Community and Environmental 
Development

Den äldsta Universitetanslutna 
organisationen inom “advocacy 
planning” rörelsen. Den är 
aktiv än idag.

Organisation inom planering 
som skapades för att uppmuntra 
social aktivism framför allt för att 
främja social rättvisa.

Den äldsta advocacy (urban planning) organisa-
tionen i Usa och den första Community Design 
Center. “The group came together to fight 
against proposals for a new freeway in northern 
Manhattan, and later provided a range of services 
from design and technical support to training and 
information. Although some of its members were 
architects, others included a lawyer, editor and 
community organizers. They were associated with 
the Black Power movement and much of their 
work was concerned with the alleviation of pov-
erty in the ghettos. ARCH was funded by grants 
and received contracts from various community 
organizations.”

ARCH - ARCHITECTS RENEWAL 
COMMITTEE OF HARLEM

PEO - PLANNERS FOR 
EQUAL OPPORTUNITY

Architects Renewal Committee of Harlem, ARCH, in 1970. Photo 

by NYCDreamin (flickr 2013-03-20)
PEO Mary Parker Follett (1868-

1933) förespråkade och 
arbetade med att skapa 
sociala grupper för lokal 
gemenskap. 

En organisation bestående av olika typer 
av professionella formgivare/arkitekter/
planerare som representerar och/eller 
jobbar för ekonomiskt svaga grupper i 
sammhället. Denna paraply organisation 
bygger sitt arbete på den “Section 3” 
i Community Development Act (från 
1968) som dikterar att myndigheterna 
måste arbeta målmedvete i alla offent-
liga byggprojekt för att öka den lokala 
utvecklingen av både privatpersoner och 
småföretagare.

“THE DEATH AND LIFE 
OF GREAT AMERICAN 
CITIES” 

Jane Jacobs arbetade under de-
cennier med olika gräsrottsgrup-
per för att förhindra både stora 
motorvägsprojekt och att skydda 
ekonomiskt svaga områden från 
rivningar och gentrifiering. Mest 
känd är hon för sin kamp för att 
bevara Greenwich village och 
Soho i motstånd mot  Robert 
Moses och hans planer på en 
Lower Manhattan Expressway 
som skulle gå rakt igenom Wash-
ington Square Parken.

“Community” organisering 
uppstår som en ny form av 
samhällsförbättrande praktik. 
Depression krossar de sva-
gare samhällsgrupperna och 
behovet av organisering blir 
akut för att delar av samhäl-
let inte skall kollapsa. 
Dorothy Day är en viktig 
figur under denna period. 

UPA var ett konsultföretag som startades av Harvardstu-
denter i Cambridge, Massachusetts år 1966. De tillhandahöll 
assistans i teknik- och informationsfrågor, samt arbetade 
för att överföra kunskaper till lokala låginkomstgrupper i 
närsamhället och på arbetsplatser i östra Massachusetts, i 
frågor rörande bl.a. boende, industriell hälsa och säkerhet 
samt mediatillgänglighet. Under åren producerade UPA 
en rad manualer, såsom ”Tenants First! : A Research and 
Organizing Guide to FHA Housing and How to Use OSHA” 
OSHA är den milstolpsbildande lagen Occupational Health 
and Safety Act från år 1973. UPA varnade också för riskerna 
med privata företag inom lokal planering, eftersom deras 
roller som exploatörer och ägare skulle trubba av deras 
potential att föra hyresgästernas talan. 

Demonstration mot diskriminering inom både hyres 
och köpbostadsmarknaden.

“In the 80s, the tendency is towards combining the advantages 
of the centralized system of planning and management of the 
process, (e.g. long-term planning and setting of strategic goals 
accounting national and regional levels), with the advantages of a 
decentralized system of planning (e.g a participatory process ac-
counting the immediate and short-term interests of citizens). The, 
essence of this tendency is precisely expressed in the motto of the 
"Town & Country Planning" magazine: "The collaboration be-
tween citizens and profession- als, central and local government, 
the public and private sectors is the key to urban renewal". 
Ivo Panteleev i “CITIZEN PARTICIPATION IN URBAN RENEVVAL” (1992)

Som en följd av två större ekonomiska kriser, oljebristen och bostadskrashen, 
var på 1970-talet många delar av Manhattan grovt förfallna och inga medel 
fanns för varken renovering eller skapande av ens  minimala fysiska social 
infrastrukturer. Konstnären Liz Christy, en lokal medborgare, startade då New 
York’s första community garden. “Nuyoricans”, det Puerto Ricanska samfun-
det i New York, spelade också en central roll i etableringen av en informell 
trädgårdstradition på Lower East Side, specifikt med Loisaida Casita Gardens. 
På 1970-talet fanns det enligt kommunala uppskattningar 783 community gar-
dens i New York. Under borgmästare Rudy Giulianis styre från 1994 till 2001, 
stod en omskriven strid om stadens community gardens. Det främsta målet för 
rivning var fattiga imigranters gemensamma trädgårdar. Miranda J. Martinez 
presenterade denna tidigare oskrivna historia om hennes stad i boken “Power 
at the Roots. Gentrification, Community Gardens, and the Puerto Ricans of 
the Lower East Side” från 2006.

COMMUNITY GARDEN- 
RÖRELSEN STARTAR

Frances Fox Piven Saul Alinsky Liz Christy, före och efter på Lower East Side.

Paul Davidoff (1930-1984) var en 
stadsbyggnadshistoriker/planering-
steoretiker som myntade termen   
"advocacy planning". Han arbetade 
med att skapa en dikurs som utgår 
från de resurssvagas perpektiv och 
ansåg att planerarens ansvar bestod 
i att representera och tala för/
igenom de vars röster hörs minst i 
samhällsdebatten.

19681965 1966

Artikeln “ADVOCACY AND 
PLURALISM INPLANNING”.

THE FAIR HOUSING ACT/ 
Housing and Community 
Development Act 

URBAN PLANNING AID (UPA)

En del av ”The Civil Right’s Act” 
från 1968. Lagen är ett försök att 
hantera diskrimineringsprob-
lematiken inom hyresuthyrning. 
Manualen ”Tenants First...”  äm-
nade att assistera hyresgäster 
som närmade sig slutet av sina 
mångåriga uthyrningstider hos 
”The Federal Housing Admin-
istration” (FHA). Kontrakt som 
upprättades gav skydd mot ökade 
hyror och avhysningar. 
[Achtenberg & Stone 1974]

UPA var ett konsultföretag som startades av Harvardstu-
denter i Cambridge, Massachusetts år 1966. De tillhandahöll 
assistans i teknik- och informationsfrågor, samt arbetade för 
att överföra kunskaper till lokala låginkomstgrupper i när-
samhället och på arbetsplatser i östra Massachusetts, i frågor 
rörande bl.a. boende, industriell hälsa och säkerhet samt 
mediatillgänglighet. Under åren producerade UPA en rad 
manualer, såsom ”Tenants First! : A Research and Organiz-
ing Guide to FHA Housing and How to Use OSHA” OSHA 
är den milstolpsbildande lagen Occupational Health and 
Safety Act från år 1973. UPA varnade också för riskerna med 
privata företag inom lokal planering, eftersom deras roller 
som exploatörer och ägare skulle trubba av deras potential 
att föra hyresgästernas talan. 

Demonstration mot diskriminering inom både hyres 
och köpbostadsmarknaden.

Paul Davidoff (1930-1984) var en 
stadsbyggnadshistoriker/planering-
steoretiker som myntade termen   
"advocacy planning". Han arbetade 
med att skapa en dikurs som utgår 
från de resurssvagas perpektiv och 
ansåg att planerarens ansvar bestod 
i att representera och tala för/igen-
om de vars röster hörs minst i sam-
hällsdebatten.

1969

LADDER OF PARTICIPATION

Sherry Arnsteins jobbade under en 
period som chefsrådgivare på amerikan-
ska Department of housing and urban 
developmen gällande frågor om med-
borgardeltagande och bygger sina teori 
om de olika grade av reellt deltagande 
på bla denna erfarenhet.
Arnstein är medveet provakativ i sin 
analys av de olika formerna av pseudo-
demokrati som pågar inom detta fält. 
Hennes arbete var barnbrytande för sin 
tid och hon är än idag tillsamamns med 
Davidoff en av de stora teoretikerna 
inom fältet.

1973

Som en följd av två större ekonomiska kriser, oljebristen och bostadskrashen, 
var på 1970-talet många delar av Manhattan grovt förfallna och inga medel 
fanns för varken renovering eller skapande av ens  minimala fysiska social 
infrastrukturer. Konstnären Liz Christy, en lokal medborgare, startade då New 
York’s första community garden. “Nuyoricans”, det Puerto Ricanska samfun-
det i New York, spelade också en central roll i etableringen av en informell 
trädgårdstradition på Lower East Side, specifikt med Loisaida Casita Gardens. 
På 1970-talet fanns det enligt kommunala uppskattningar 783 community gar-
dens i New York. Under borgmästare Rudy Giulianis styre från 1994 till 2001, 
stod en omskriven strid om stadens community gardens. Det främsta målet för 
rivning var fattiga imigranters gemensamma trädgårdar. Miranda J. Martinez 
presenterade denna tidigare oskrivna historia om hennes stad i boken “Power 
at the Roots. Gentrification, Community Gardens, and the Puerto Ricans of 
the Lower East Side” från 2006.
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