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Sammanfattning 
Denna uppsats är en studie av urbana sociala rörelser som på olika sätt utgår från idén om 
rätten till staden. Rätten till staden är ett begrepp som myntades av den franske 
urbanteoretikern Henri Lefebvre i slutet av 1960-talet som syftar på idén om en stad som är 
till för alla. På senare tid har rätten till staden blivit ett ”rallying cry” för urbana sociala 
rörelser runt om i världen som kämpar mot nyliberal urbanisering och planering, gentrifiering, 
privatisering av urbana allmänningar och ökade rumsliga och sociala klyftor i samhället. 
   Staden Hamburg har valts ut som fallstudie då rörelserna där är mycket aktiva och synliga 
samt för att många av dem på senare år gått samman i ett rätten-till-staden-nätverk som samlat 
olika kamper under en och samma paroll. Syftet med uppsatsen är att belysa vad rätten till 
staden handlar om samt vilka problembilder, visioner, strategier och organisationsformer som 
de urbana sociala rörelserna använder sig av.  
   Den insamlade datat bygger på djupintervjuer med nyckelpersoner i ett antal urbana sociala 
rörelser i Hamburg samt fältobservationer som gjorts i samband med bl.a. guidade turer i 
staden. Intervjuerna har gett ett djupt och detaljerat material som ger inblickar i hur rörelserna 
tänker, känner och gör. Fältobservationer har använts som komplement till intervjuerna för att 
få insyn i hur rörelserna verkar på daglig basis samt för att sätta intervjumaterialet i en 
rumslig kontext.  
   Studien visar att de urbana sociala rörelserna är olika i sina sätt att tänka och handla men att 
de delar en strävan efter en stad som är till för alla, där alla har rätt att vara med i 
utformningen av staden och därmed sina liv. Studien visar också att rörelserna kämpar internt 
med att lyfta fram alla människors röster i staden men att de i nuläget främst utgörs av en 
relativt homogen och platsbunden grupp och att de mest utsatta därmed inte blir hörda i 
kampen för rätten till staden. Deras öppna nätverksform används därför som verktyg för att 
försöka göra de urbana kamperna starkare och samtidigt mer inkluderande. Studien kommer 
vidare fram till att de urbana sociala rörelserna håller idén om rättvisare städer vid liv inte 
minst genom att ständigt söka efter nya sätt att leva tillsammans i staden. Rörelserna arbetar 
inte utifrån en färdig plan eller mall, inte heller strävar de mot ett bestämt mål med givna 
idéer om hur man skall forma en rättvis stad, utan deras processer är fria, testande och 
experimenterande och utgår från den övergripande övertygelsen att en annan stad inte bara är 
möjlig – den är nödvändig!  
 
Nyckelord: rätten till staden, neoliberal urbanisering och planering, urbana sociala rörelser, 
Tyskland, Hamburg. 
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Abstract 
The right to the city has lately become the rallying cry for many urban social movements all 
over the world to challenge neoliberal planning, gentrification, the privatization of urban 
commons and growing spatial and social gaps in city and society. This senior essay studies 
urban social movements that in different ways advocate the idea of the right to the city. The 
term right to the city was coined in the late 1960s by French urban theorist Henri Lefebvre, 
who promoted the idea of the city as a common, a space belonging to everyone. The right to 
the city is not “a return to traditional cities”, but “a right to urban life” (1996:158).  
   This study focuses on the city of Hamburg. Hamburg makes an interesting case because the 
urban social movements are not only remarkably active and visible, but also lately many of 
them have joined together in a right-to-the-city-network that unites various movements in one 
umbrella concept. The purpose of my research is to illustrate what the right to the city is 
about, by examining the issues raised by urban social movements, their visions and strategies 
as well as their organizational forms.  
   The collected data consists of in-depth-interviews with key actors from different urban 
social movements in Hamburg coupled with field observations. The interviews provide deep 
and nuanced insights into how the movements conceive, feel and perform the right to the city. 
The field observations complement the interview material by providing a spatial context or 
setting, and insights into how the movements go about their work on a daily basis. 
   The study shows that while the urban social movements differ in the way they conceive or 
imagine and perform the right to the city, they all share the aim of a just city where everyone 
has the right to take part in shaping the city and thereby also in shaping their own life. The 
study found out that urban social movements have internal struggles on how best to ensure 
that the voices of all the citizens in the city are heard. The study also shows that urban social 
movements consist of a relatively homogenous and place bound group, implying that the 
voices of the most excluded groups or marginalized sections within the city are still not heard 
in the struggles for the right to the city. Urban social movements that have a horizontal 
network structure are more likely to make a stronger case for the right to the city as well as 
become more inclusive. Furthermore, the study shows that urban social movements uphold 
the “right to urban life” and keep alive the idea of a just city by constantly enacting and 
searching for new ways of living together in the city. They do so not by following a priori 
plans or clear-cut strategies, tactics and goals or advocating fixed ideas about how to attain 
the goal of a just city. Instead they rely on free experimentation, work in spontaneous and 
open-ended ways, spurred by the call “another city is not only possible, but also necessary!”. 

!
Keywords: the right to the city, neoliberal urban planning, urban social movements, Germany, 
Hamburg.  
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Förord 
Första gången jag gick genom Hamburg tänkte jag; det här är verkligen annorlunda. Det var 
i samband med en utbytestermin inom mina samhällsplanerarstudier här i Sverige som jag 
lämnade soliga och ordnade Karlstad, med en kritisk syn på dagens neoliberala planering 
och en nyfikenhet för alternativ i mitt bagage, och några timmar senare landade i en storstad 
med hundratals urbana sociala rörelser som gör stadens kamper synliga varje dag. 
Skillnaden från Sverige var stor och jag slogs direkt av synligheten av och aktiviteten kring de 
sociala rörelserna och vänsterscenen i Hamburg. Efter en tid märkte jag att många av 
rörelserna besitter sina egna rum runt om i stadens centrum och att en återkommande slogan 
som fanns att hitta hos de flesta av dem var: Recht auf Stadt - rätten till staden. Detta väckte 
mitt intresse och jag började fundera kring vad detta koncept och de urbana sociala 
rörelserna kan tänkas ha för betydelse för staden och politiken. Jag tänkte att här kanske det 
finns kunskap och idéer som kan göra skillnad och ville ta reda på mer.  
   Det var startpunkten för denna studie som jag vill dela med mig av för att skapa en 
öppenhet om min utgångspunkt och ge en idé om var jag kommer ifrån i mina avgränsningar 
och tolkningar. Jag hoppas vidare att studien kan ge intressanta inblickar i de urbana sociala 
rörelsernas kamp för rätten till staden och väcka relevanta frågor om hur vi egentligen vill att 
framtidens städer ska se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!
!

Innehållsförteckning0
!
1.#Introduktion!........................................................................................................................................!1!

1.2!Syfte!och!frågeställningar!..............................................................................................................!2!

1.3!Avgränsningar!................................................................................................................................!2!

1.4!Disposition!.....................................................................................................................................!2!

2.#Teoretiska#perspektiv!.........................................................................................................................!4!

2.1!Neoliberalism!................................................................................................................................!4!

2.2!Den!neoliberala!staden!@!urban!politik!och!planering!...................................................................!5!

2.3!Den!kreativa!staden!och!neoliberal!urbanisering!..........................................................................!7!

2.4!Rätten!till!staden!–!vems!rätt!till!vad?!...........................................................................................!8!

2.5!Staden!som!en!allmänning!..........................................................................................................!10!

2.6!Rätten!till!staden!och!möjligheter!i!framtiden!............................................................................!11!

2.7!Sociala!rörelser!–!viktiga!forskningsperspektiv!...........................................................................!13!

2.8!”Nya”!sociala!rörelser!..................................................................................................................!14!

2.8.1!Handling!och!organisation!....................................................................................................!15!

2.8.2!Rörelsemedlemmarna!..........................................................................................................!16!

2.!9!Urbana!sociala!rörelser!och!staden!............................................................................................!17!

3.#Metod!...............................................................................................................................................!19!

3.1!Primärdata!...................................................................................................................................!19!

3.1.1!Intervjuer!..............................................................................................................................!19!

3.1.2!Fältobservationer!.................................................................................................................!21!

3.1.3!Bearbetning!av!primärdata!..................................................................................................!22!

3.2!Sekundärdata!..............................................................................................................................!22!

3.2.1!Texter!av!urbana!sociala!rörelser!.........................................................................................!22!

3.3!Etisk!reflektion!.............................................................................................................................!23!

3.3.1!Samtycke,!konfidentialitet!och!anonymitet!.........................................................................!23!

3.3.2!Forskningsetik!.......................................................................................................................!23!

3.4!Metodreflektion!..........................................................................................................................!24!

4.#Empiri!................................................................................................................................................!25!

4.1!Studiekontext!..............................................................................................................................!25!

4.1.1!Staden!Hamburg!...................................................................................................................!25!

4.1.2!Urbana!sociala!rörelser!i!Tyskland!@!Hamburg!......................................................................!27!

4.2!Presentation!av!urbana!sociala!rörelser!......................................................................................!29!



!
!

4.2.1!Recht!auf!Stadt!.....................................................................................................................!30!

4.2.2!Rote!Flora!.............................................................................................................................!31!

4.2.3!Park!Fiction!...........................................................................................................................!31!

4.2.4!Gängeviertel!.........................................................................................................................!32!

4.2.5!KulturEnergieBunkerAltonaProjekt!......................................................................................!33!

4.2.6!Frappant!...............................................................................................................................!33!

4.2.7!Keimzelle!..............................................................................................................................!34!

4.2.8!Lampedusa!...........................................................................................................................!34!

4.3!Intervju@!och!fältstudieresultat!...................................................................................................!36!

4.3.1!Problembild!–!vad!kämpar!de!mot?!.....................................................................................!36!

4.3.2!Vision!–!vad!kämpar!de!för?!.................................................................................................!40!

4.3.3!Strategi!–!hur!kämpar!de?!....................................................................................................!42!

4.3.4!Organisation!–!under!vilka!former!kämpar!de?!...................................................................!46!

5.#Analys!................................................................................................................................................!48!

5.1!Vad!är!rätten!till!staden!och!för!vem!är!den?!.............................................................................!48!

5.2!Vad!är!nytt?!.................................................................................................................................!52!

5.3!Vad!kan!det!leda!till?!...................................................................................................................!55!

6.#Slutsatser!..........................................................................................................................................!59!

6.1!Vidare!forskning!..........................................................................................................................!61!

Referenslista!.........................................................................................................................................!62!

Bilagor!...................................................................................................................................................!65!

!

0 0



!
!

Figurförteckning0
Kartor:0

Karta!1:!Hamburgs!distriktsindelning.!...................................................................................................!26!
Karta!2:!Viktiga!platser..!........................................................................................................................!29!
!
Bilder:0

Bild!1:!Konst!på!vägg!vid!Hafenstraße..!.................................................................................................!27!
Bild!2:!Rote!Flora!...................................................................................................................................!28!
Bild!3:!Recht!auf!Stadt!affisch!................................................................................................................!30!
Bild!4:!Park!Fiction..!...............................................................................................................................!31!
Bild!5:!Visionskiss!av!Gängeviertelkvarteret..!........................................................................................!32!
Bild!6:!Kebaps!bunkerbyggplan!.............................................................................................................!33!
Bild!7:!Viktoria@Kaserne!innergård..!......................................................................................................!33!
Bild!8.!Keimzelle!i!början!av!odlingssäsongen..!.....................................................................................!34!
Bild!9:!Kallelse!till!demonstration!den!1:a!maj!2015.!............................................................................!34!
Bild!10:!Rote!Flora!och!gentrifieringen!som!syger!sig!allt!närmare.!......................................................!37!
Bild!11:!Konst!på!Gängeviertelbyggnad!omringad!av!moderna!kontor!................................................!38!
Bild!12:!IKEA!i!Altona!–!ett!tecken!på!mobilt!kapital.!............................................................................!39!
Bild!13:!Kebap!konceptskiss.!.................................................................................................................!41!
Bild!14:!FC.!St.!Pauli!stadion.!.................................................................................................................!44!
Bild!15:!Vägg!vid!Hafenstraße!@!Never!mind!the!papers..!.....................................................................!44!
Bild!16:!Gängeviertel!@!även!de!fysiska!rummen!är!öppna!för!omvandling..!........................................!46!
Bild!17:!Vägg!vid!Hafenstrasse!@!Lampedusas!kamp.!............................................................................!50!
Bild!18:!Konst!och!klistermärken!på!färgglada!Hafenstraße.!................................................................!53!!!!
Bild!19:!Nybyggda!Gebrüder@Wolf!Platz..!..............................................................................................!54!



1!
!

1. Introduktion 
1.1 Problemformulering 
Det har under de senaste årtiondena skett stora ekonomiska, politiska och sociala förändringar 
i världen som i väst har karaktäriserats av skiftet från fordism till postfordism – från 
standardiserad massproduktion till uppkomsten av nya arbetsmarknader med fokus på service, 
teknologi, kunskap och information. Därtill leder globaliseringen till att världen upplevs som 
allt mindre i takt med att nya teknologier utvecklas och internationellt utbyte ökar, vilket på 
80-talet banade väg för neoliberalismens födelse som den nya ledande ekonomiska ideologin 
där fria marknader, fri handel och öppen konkurrens står i centrum. I och med den globala 
konkurrensen har också ett politiskt maktskifte skett där aktörer på internationell nivå fått mer 
makt som används i neoliberal anda samtidigt som städer fått en viktig konkurrerande roll. 
Idag fungerar urbaniseringen som ett verktyg för att nå ekonomiskt tillväxt (Harvey 2012). 
Staden har alltså fått en central betydelse för skapandet och omskapandet av neoliberalismen, 
vilket också har sina konsekvenser. Kritiska urbana studier menar att städer idag endast ses 
som vinstmaskiner och att människorna och deras liv hamnar långt under tillväxtmålen på 
prioriteringslistan. Detta ges bland annat uttryck i att städer satsar allt mer på 
platsmarknadsföring och att skapa en säljande bild av staden, vilket i sin tur gör att människor 
som inte passar in i denna bild exkluderas. Klyftorna i staden ökar i samband med 
kommersialisering av rum, gentrifiering, segregation och ökad övervakning – allt för att 
säkerställa tillväxt i konkurrensens namn (Graham 2009).  
   I och med denna utveckling har frågor om ”rätten till staden” blivit allt mer centrala. Vem är 
staden till för? Hur ska staden se ut? Vem ska ha rätt att forma den? Runt om i världen växer 
nya anti-neoliberala visioner om alternativa urbaniteter fram som på olika sätt strävar efter 
rättvisare städer som är till för alla människor och inte bara för de kapitalstarka. De röster 
som bär fram dessa idéer kommer allt som oftast från urbana sociala rörelser som i vid 
bemärkelse utgörs av grupper på gräsrotsnivå som genom gemensamma identiteter och 
kollektiv handling protesterar mot det etablerade systemet (Mayer 2009).  
   Denna uppsats fokuserar närmare på urbana sociala rörelser i staden Hamburg i Tyskland 
med nätverket ”Recht auf Stadt” som utgångspunkt. Hamburg är intressant som fallstudie för 
att urbana sociala rörelser historiskt sett har haft och fortfarande idag har stor påverkan på 
stadens utformning. Det finns där en stark rörelsetradition som syns bland annat i att staden 
har hundratals aktiva urbana sociala rörelser och att flera centrala delar av staden är 
ockuperade av och/eller styrs av rörelserna. Nätverket ”Recht auf Stadt” har sedan 2009 vuxit 
sig starkt i Hamburg och har därmed samlat urbana sociala rörelser av olika storlek och form 
samt med olika strategier och mål under parollen ”rätten till staden”.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få förståelse för de urbana sociala rörelsernas kamp för rätten 
till staden samt deras alternativa visioner och strategier i staden Hamburg. Detta för att öppna 
upp för en vidare diskussion om vad rörelserna som form och rätten till staden som idé kan ha 
för betydelse i strävan efter att hitta nya sätt att forma rättvisare städer.  

För att uppnå syftet söker studien svar på följande frågor: 

- Hur kan man förstå olika tankar om rätten till staden?  
- Vilka problembilder, visioner, strategier och organisationsformer använder sig de 

urbana sociala rörelserna av för att förverkliga en alternativ urbanisering? 
- Vad kan rörelserna och deras sätt att tänka samt deras kamp för rätten till staden ha för 

betydelse för en rättvisare stad?  

1.3 Avgränsningar 
Studien utgår från kritisk kulturgeografisk urban teori för att belysa problem med nutida 
neoliberal politik och stadsplanering (såsom orättvisa och exkludering) för att sedan 
presentera rätten till staden som motståndsidé och sociala rörelser som alternativ 
motståndsform samt diskutera deras idéer som möjliga alternativ. Studien är alltså avgränsad 
till att undersöka strategier och visioner om staden ur de urbana sociala rörelsers perspektiv 
och därmed utesluts till exempel politikernas, planerarnas och medias perspektiv. Studien är 
även rumsligt avgränsad till att fokusera på rörelser specifikt i Hamburg samt tidsmässigt 
avgränsad till att undersöka deras verksamhet just nu. För att göra studien bredare skulle även 
dessa utelämnade perspektiv behöva inkluderas. Men jag har valt att fokusera på urbana 
sociala rörelser eftersom de inte bara har idéer om alternativa urbaniteter utan också faktiskt 
”gör” och ”lever” dem. Hamburg är vidare en intressant fallstudie då rörelserna där är mycket 
aktiva och synliga. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen börjar efter inledningen med en teoretisk diskussion som placerar frågor om rätten 
till staden och urbana sociala rörelser i ett vidare teoretiskt sammanhang genom att diskutera 
kring neoliberalism och neoliberal policy, rätten till staden (vad den innebär, för vem den är 
och hur den kan uppnås) samt sociala rörelser (vad de är och vad deras roll och betydelse är i 
staden). Därefter förklaras de metoder jag använt mig av för att försöka svara på mitt syfte 
samt mina etiska överväganden och ståndpunkter. Efter detta presenteras kortfattat staden 
Hamburg och dess urbana sociala rörelsehistoria som studiekontext för att bädda för empirin. 
Sedan läggs empiriresultatet fram i två beskrivande delar; först en presentation av de urbana 
sociala rörelser denna studie undersöker och sedan en mer ingående presentation av 
intervjuresultaten. Empiridelen ämnar ge svar på syftets andra frågeställning om rörelsernas 
problembild, visioner, strategier samt organisation och är därmed relativt utförlig. De övriga 
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två frågeställningarna tas upp i analysen som diskuterar; vad rätten till staden innebär och för 
vem den är, vad som är nytt med de urbana sociala rörelsernas sätt att tänka och göra samt 
vad detta kan tänkas ha för betydelse för en rättvisare stad. Uppsatsen avslutas sedan med 
slutsatser och förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretiska perspektiv 
Denna studie utgår från en kritisk urbangeografisk forskningstradition (med bl.a. David 
Harvey, Henri Lefebvre, Manuel Castells och Peter Marcuse), vilket innebär att frågor om 
makt, rättvisa, jämlikhet och solidaritet står i centrum samt en vision om en stad till för alla. 

2.1 Neoliberalism 
De urbana sociala rörelser denna uppsats behandlar kämpar alla på olika sätt emot den nutida 
neoliberala staden. Därför är det på sin plats att här kortfattat redogöra för vad neoliberalism 
är och kritiskt diskutera hur den påverkar urban politik för att i nästa avsnitt fokusera mer 
specifikt på neoliberal urban policy och planering.  
   Neoliberalismen är en ideologi som baseras på tron att en öppen, konkurrerenade och 
oreglerad marknad är det mest optimala systemet för att nå ekonomisk tillväxt (Brenner & 
Theodore 2002). Detta är den gällande ekonomiska och politiska diskursen i stora delar av 
världen idag.  Neoliberalismen började sin spridning under 70- och 80-talet som svar på 
globaliseringen och den krisande keynesianska välfärdsstaten med sin allt mindre lönsamma 
massproduktion. Stater runt om i världen började frigöra marknader, ingå i privat-offentliga 
samarbeten samt öka konkurrensen och kommersialiseringen av tidigare icke-kommersiella 
sfärer i samhället (Brenner & Theodore 2002). Harvey (2005) menar att den neoliberala 
diskursen inte bara vidhåller att fri handel, fria marknader och starkare privategendom 
kommer maximera ekonomisk tillväxt utan även att mänskligt välmående kommer att 
maximeras genom att öka marknadens räckvidd till att omfatta alla aspekter av det sociala 
livet. För att uppnå detta bör staten anamma rollen som säkerställare av marknadens frihet 
snarare än omfördelare av resurser och på så sätt kan också individuellt entreprenörskap 
släppas fritt. Den neoliberala diskursen ses numera som sunt förnuft inom politik och 
planering och avgör dessutom till stor del hur vi ser på världen och lever våra liv med 
slagordet ”frihet” som ledstjärna (Harvey 2005). Utbreddningen av konkurrensens krafter och 
nedmonteringen av statens makt sker i en tro att neoliberalismens krafter är naturligt givna, 
objektiva och därmed rättvisa (Peck och Tickell 2002), vilket förväntas ge alla människor 
frihet att genom att ”rösta med fötterna” forma sina samhällen. Denna tanke kommer att 
problematiseras senare men först tas en diskussion upp om hur rollerna för den lokala, 
nationella och internationella nivån har förändrats i och med globaliseringen och 
neoliberaliseringen.      
   De politiska, ekonomiska och rumsliga skalnivåerna har de senaste årtiondena förändrats 
genom att stater förlorat makt till inter- och övernationell nivå samtidigt som den lokala nivån 
blivit central för konkurrens och tillväxt. Brenner och Theodore (2002) visar att globala 
aktörer såsom International Monetary Fund (IMF) och World Trade Organization (WTO) har 
tagit sig an och blivit viktiga agenter för transnationell neoliberalism samtidigt som städer 
blivit strategiskt viktiga genom att urbaniseringen blivit central för reproduktion och 
rekonstruktion av neoliberalismen. Detta för att mobilt kapital innebär ökad konkurrens. När 
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kapital släpps fritt på en global marknad sätts städer i intensivare konkurrens med varandra i 
en tävlan om de mobila resurser som så lätt flödar över stora områden (Sager 2011). Harvey 
(2001) talar om tidrumskompression för att förklara den ökade cirkulationshastigheten av 
kapital i och med globaliseringen och uppkomsten av nya teknologier, vilket gör att jorden i 
relationell mening uppfattas som krympande. Den ökade cirkulationshastighet leder i sin tur 
till att urban politik måste fatta snabba, mer riskfyllda och korttidsbaserade beslut för att stå 
sig i konkurrensen med andra (Harvey 2012). Det uppstår därför en motsägelse i det 
neoliberala systemet eftersom tillväxt i stor utstreckning skapas genom att investera i städers 
byggda miljöer, men samtidigt begränsas då kapitalets flöde genom en låsning av produktiva 
krafter. Detta leder till något Harvey (1989) kallar ”kreativ förstörelse” som innebär att 
tidigare investeringar måste förstöras för att ge plats åt innovationer som genererar större 
vinst. Dessa tendenser blir kritiserade för att leda till ökade klasskillnader i staden då det allt 
som oftast är de fattiga, underpriviligierade med liten politisk makt som får betala priset för 
de kreativa förstörelseprocesserna, bland annat genom gentrifiering där boendepriserna i ett 
område höjs och tvingar underklassen att ge plats för de högre klasserna (Harvey 2012).  
   Peck och Tickell (2002) anser att många neoliberala problem beror på att städerna fått mer 
ansvar och mindre makt samtidigt som internationella aktörer fått mindre ansvar och mer 
makt. På så vis har den lokala nivån blivit ett subjekt för neoliberalismens krafter. Den 
neoliberala regimen är enligt Peck och Tickell (2002) oförlåtande gentemot ”icke-
konkurrens” och straffar städer som inte lyckas stå sig i den konkurrerande urbaniseringen. 
Detta visar sig bl.a. i att nationella och internationella fonder flödar till städer som redan har 
stark ekonomisk kapacitet och starkt styre snarare än till de städer som har stora sociala 
behov. Peck och Tickell (2002) menar därför att det är uppenbart att neoliberalismen är 
ohållbar eftersom korttidsstrategier baserade på ökad konkurrens leder till en utbredning av 
sociala, ekonomiska och rumsliga ojämlikheter i städerna samt överutnyttjning av naturliga 
och sociala resurser. Detta kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

2.2 Den neoliberala staden - urban politik och planering 
Staden har enligt Brenner och Theodore (2002) blivit en strategisk plats för det neoliberala 
tillståndet med målet att mobilisera urbana rum för att nå marknadsorienterad ekonomisk 
tillväxt. Städer befinner sig idag i en kontext av hög osäkerhet och urban policy måste anpassa 
sig efter ett korttidstänk för att stå sig i den interurbana konkurrensen och attrahera 
investeringar och arbetskraft (Brenner & Theodore 2002). För att lyckas med detta blir det allt 
viktigare att bygga upp ett attraktivt rykte och en säljbar bild av staden genom så kallad 
platsmarknadsföring. Staden måste kunna erbjuda moderna och innovativa platser för företag 
och spännande, givande och kreativa miljöer för vardagslivet. Därför är det vanligt att urban 
policy idag fokuserar på byggande av stora konferenskvarter, shoppingcenter, vattennära 
boende och gångstråk, uppiffade stadskärnor, olika typer av underhållnings- och 
rekreationsområden, infrastruktur för snabb kommunikation samt kreativa, hippa och 
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kulturellt intressanta bostadsområden. Vid sidan av stadsbyggande använder sig också städer 
mycket av olika typer av event, såsom festivaler och sportevenemang för att dra till sig turism 
och kapital (Sager 2011).  
   Ofta har städerna själva inte det kapital som behövs för att genomföra denna typ av 
megaprojekt utan måste antingen ansöka om fonder på internationell nivå eller lyckas övertala 
företag på lokal nivå att ingå i partnerskap. För att locka företag till partnerskap måste staden 
kunna visa en entreprenöranda och agera som risktagande och innovativa företagsledare 
snarare än att ta på sig den klassiska rollen som byråkratisk omfördelare av resurser (Sager 
2011). Tanken med de offentlig-privata partnerskap är att investeringar och projekt ska kunna 
genomföras effektivare när de inte behöver gå genom långsamma byråkratiska processer 
samtidigt som investeringar kan ta mer osäkra och spekulativa former. Mindre fokus behöver 
läggas på lagar och regler samt expertutlåtanden och arbetssäkerhet (Sager 2011). Detta har 
fått kritik för att urholka och hota demokratin då beslutsmakten hamnar i privata händer och 
processerna ofta saknar transparens (Sager 2011). Neoliberal policy förlitar sig på rumsliga 
”trickle down” effekter där den vinst som genereras genom osäkra investeringar och 
privatiseringar så småningom förväntas sippra ner och lösa ojämlikheterna i staden (Harvey 
2012). Harvey anser dock att detta aldrig kan fungera utan menar att överlämnandet av staden 
till spekulativa investerare alltid kommer att gynna få på bekostnad av majoriteten och att 
urban policy idag ”föredrar spekulativt kapital framför människor” (Harvey 2012:29 min egen 
översättning – m.e.ö.). Tanken att en fri marknad ska ge alla människor friheten att forma 
staden genom att ”rösta med fötterna” har också ifrågasatts då inte alla människor har samma 
förutsättningar för detta som avgörs av inkomst, etnicitet, kön och så vidare, vilket enligt 
kritiker leder till ökade ojämliketer (Sager 2011).  
   Neoliberalismen har därtill fört med sig en ökad privatisering av staden. Ett extremexempel 
är så kallade ”gated communities” där urbana rum avgränsas och övervakas för att ge de 
boende en känsla av säkerhet (Sager 2011). Större klyftor och ojämlikheter i staden leder till 
att kontrollen och övervakningen av urbana rum generellt ökar, vilket i samband med en ökad 
kommersialisering av staden leder till en fragmentering och exkludering av sämre ställda 
grupper i samhället (Harvey 2012). Kommersialisering och kontroll av rum används som 
verktyg för att styra vem som kan vistas var i staden utefter målet att locka de människor som 
kan generera mest vinst, vilket innebär att människor som inte tillhör målgruppen blir 
exkluderade (Sager 2011). Också privatiseringen av bostäder har ökat sedan bostadsektorn 
släppts fri på marknaden, vilket även det har bidragit till en ökad fragmentering och 
gentrifiering. Kritiker menar att bostadspolitiken idag prioriterar de ekonomiska aspekterna 
högre än de sociala och använder gentrifiering som verktyg för att flytta undan och göra 
fattigdomen i staden mindre synlig. Ett exempel på detta är den växande slummen runt om i 
världen som ofta medvetet underskattas och ignoreras av makthavare (Davis 2005).  
   Neoliberalismen förespråkar alltså ett ”tillväxt först” synsätt på urban utveckling som utgår 
från att sociala problem först kan hanteras efter att tillväxt har uppnåtts. Trots det språk som 
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används i neoliberal urban policy om frihet, öppenhet, innovation och kreativitet så är 
strategierna som används begränsade och skiljer sig väldigt lite mellan städer internationellt 
sett (Peck & Tickell 2002). En mycket stark trend idag inom urban policy och planering är 
stävan efter den ”kreativa staden” med målet att nå tillväxt genom att attrahera den ”kreativa 
klassen”. Denna trend och en del av dess kritik presenteras i nästa avsnitt.  

2.3 Den kreativa staden och neoliberal urbanisering 
Richard Floridas teori om den ”kreativa staden” har på senare år spridits från USA över 
Europa och även till Australien och Asien (Peck 2007). Anledningen till att detta 
planeringsskifte är relevant att diskutera är dels för att det haft en sådan succé och påverkan 
på urban utveckling och dels för att det på flera håll har uppstått motstånd mot idéerna om den 
”kreativa staden” från anti-neoliberala urbana sociala rörelser. Konflikter har uppstått då båda 
sidor (både Floridaanhängare och Floridamotståndare) gör anspråk på kreativitet, kultur och 
konst, fast på olika sätt. Detta har lett till att de i vissa sammanhang har kopplats samman mot 
de anti-neoliberala rörelsernas vilja. En av dessa konflikter kommer att presenteras och 
diskuteras senare i empiridelen.   
   För att få en överblick över idén om den ”kreativa staden” och vad en politik som utgår från 
den innebär följer här en kortfattad beskrivning. Florida (2002) menar att världen har 
genomgått ett ekonomiskt skifte i och med globaliseringen och att det idag är mänsklig 
kreativitet som är den nya drivkraften för ekonomisk tillväxt. Detta betyder att städers främsta 
mål i konkurrensen med varandra är att locka till sig den ”kreativa klassen” som består av alla 
människor som genererar vinst till en stad genom kreativa yrken – allt från ingenjörer och 
arkitekter till konstnärer och musiker (Florida 2002). Anledningen till att det är så viktigt att 
locka till sig den kreativa klassen enligt Florida (2002) är att dessa ekonomiskt betydelsefulla 
människor inte längre flyttar dit jobben finns utan istället flyttar till spännande, kreativa, 
öppna, toleranta och unika platser där de känner att de kan leva ut sina fulla potentialer och 
identiteter. Jobben skapas sedan av dem och/eller genom deras närvaro och staden får ökad 
tillväxt. Detta innebär att städer måste skapa rum som de kreativa trivs i genom att erbjuda 
flexibla och toleranta platser med stor mångfald och möjligheter till olika typer av livsstilar – 
till exempel genom tillgång till spännande aktiviteter och nattliv, autentiskt gatuliv och -konst, 
hög-teknologi-center och universitet samt en bred arbetsmarknad där man lätt kan byta jobb. 
Tanken med en ekonomi baserad på kreativitet är att så många människor som möjligt ska bli 
del av den och känna mer mening med livet samtidigt som ekonomin gynnas. Florida (2002) 
menar att den kreativa ekonomin idag präglas av ojämlikhet mellan olika klasser, men hoppas 
att detta kan ändras om den kreativa klassen öppnar upp och erbjuder andra att komma in.  
   Detta koncept har som nämnt ovan haft stort inflytande på urban policy under de senaste 
åren och Florida har fått nästan kultstatus för sina idéer om den kreativa staden med tolerans, 
mångfald, skaparkraft, kultur och konst som ledstjärnor och centrala värden. Men hans idéer 
har också fått stark kritik från många håll. Bland forskare gäller kritiken framförallt misstro 
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till hans empiri och till att hans idéer kan skapa ett jämlikt samhälle (Krätke 2012; Peck 2007; 
Scott 2012). Många tror snarare motsatsen. Jamie Peck menar att den kreativa stadsdiskursen 
är ett led i nyliberal urbanisering som döljer neoliberala strategier bakom chica formuleringar 
och mjuka värden som ´kreativitet´ och ´konst´ för att legitimera gentrifieringsprojekt, vilket i 
sin tur leder till en ekonomisering av kultur, konst och immateriella värden. Denna 
ekonomisering får kritik för att ta ifrån konsten och kreativiteten sina inneboende värden som 
är viktiga för människors meningsskapande (Ratio 2013). Allen J Scott (2007) menar därtill 
att Floridas strategier kommer fortsätta leda den urbana utvecklingen mot större sociala 
klyftor i samhället eftersom resursfördelningen omdirigeras till att ge privilegier till de redan 
priviligierade – att ge ”rätten till staden till de som redan har den” (Krätke 2012 m.e.ö. och 
kursivering). 

2.4 Rätten till staden – vems rätt till vad? 
Eftersom samtliga urbana sociala rörelser denna uppsats undersöker utgår från konceptet 
”rätten till staden” är det relevant att lyfta fram olika perspektiv på denna rätt. Begreppet 
myntades av Henri Levebvre i ”Le Droit à la ville” år 1968 men har på senare år blivit 
populärt igen som slagord i urbana sociala rörelser och har omdiskuterat av flera forskare, 
bl.a. David Harvey, Don Mitchell och Peter Marcuse – som jag i detta avsnitt kommer att 
förlita mig på i min diskussion kring frågorna; vad rätten till staden innebär och för vem är 
den är?  
   Rätten till staden är en fångande slogan för urbana sociala rörelser som väcker associationer 
till kamp för en rättvis, jämlik och människovänlig stad. Men det är samtidigt en komplex 
princip som många försökt att definiera, bryta ned och förklara, vilket vi kommer se i följande 
diskussion inte är helt enkelt. Det som ofta diskuteras när man pratar om rätten till staden är 
människors rätt till resurser såsom service, infrastruktur, boende och så vidare. Men Harvey 
(2012) har en bredare tolkning av Lefebvres idé om rätten till staden och menar att det handlar 
om en kollektiv rätt att förändra staden efter sina hjärtans önskningar. Att kräva rätten till 
staden handlar om att kräva makt över urbaniseringen och hur staden skapas och omskapas. 
Peter Marcuse (2012a) för en liknande argumentation och menar att det handlar om en rätt till 
resurser på så sätt att alla ska kunna leva drägliga liv och ha rätt till vatten, boende, sanitet, 
mobilitet, utbildning, demokratiskt deltagande, tillgång till offentlig plats och så vidare. Men 
han håller med Harvey om att det inte räcker så. Det handlar inte bara om en laglig rätt till allt 
det ovan nämnda utan det behövs något större; det krävs en politisk och social rätt på ett högre 
moraliskt plan som baseras på ett helt nytt system där alla kan ta del av det urbanas fördelar. 
Kravet på rätten till staden är därmed ett krav på social rättvisa ”som innehåller men innebär 
så mycket mer än rätten till individuell rättvisa” (Marcuse 2012a:34 m.e.ö.). Det handlar om 
att alla ska kunna vara med och bestämma vad som produceras i staden, hur det produceras, 
delta i produktionen – och på så vis vara med och producera staden och samtidigt njuta av den 
(Marcuse 2012a).  
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   Rätten till staden, hur än svårgripbart, är alltså ett krav som går emot den neoliberala 
urbaniseringens mekanismer eftersom de baseras på ett ojämlikt system där makten över 
mervärde och därmed stadens produktion ligger hos de få (Harvey 2012). Don Mitchell 
(2003) beskriver det hela som att staden idag blir allt mer skapad för oss och inte av oss, 
vilket missunnar människor från sin rätt till staden. Han menar att den globala 
neoliberalismen behov av att snabba upp omsättning av kapital leder till instabilitet och 
osäkerhet för de investerare som har sitt kapital fixerat i byggda miljöer. Deras ”enda val” blir 
därför att investera i attraktiva byggda miljöer som hjälper till att forma bilden av staden som 
attraktiv för vidare investering och ekonomisk vinst (Mitchell 2003). Det leder till en 
fragmentering av staden i form av ökad privatisering av mark, ökad övervakning, 
framväxande så kallade ”gated communities” och gentrifiering (Harvey 2012).  
   Samma principer som beskrivs ovan gäller för stadens hantering av offentlig plats som är 
mycket viktig för alla människors möjlighet till politiskt uttryck i staden (Mitchell 2003). På 
grund av den osäkerhet som staden känner inför framtida investeringar finns tendenser att 
försöka göra offentliga platser attraktiva genom en omdefinition av vad som är acceptabelt 
offentligt beteende. I USA har detta gått så långt att faktiska lagar har stiftats mot hemlösa på 
offentlig plats, vilket innebär att en hel klass i samhället drivs bort från den enda plats de kan 
vara på - och med andra ord inte längre får finnas till (Mitchell 2003). Mitchell menar att 
städer idag försöker motarbeta den instabila marknaden genom att skapa ett till synes stabilt 
och ordnat stadslandskap som motivation för fortsatt investering. På det viset har 
kapitalisterna enligt Harvey (2012) makt över urbaniseringen och hur staden formas, och 
därmed också makt över hela befolkningen, deras livsstilar och kulturella och politika 
värderingar. Detta är en del vad de urbana sociala rörelserna i denna studie vill ändra på 
genom att kräva rätten till staden och rätten till produktionen av staden.  
   Efter en diskussion om vad rätten till staden handlar om är det intressant att fråga; vems rätt 
till staden är det är tal om? Har inte bankmännen, ekonomerna och fastighetsägarna samma 
rätt till staden som de hemlösa? Och hur ska då allas olika bilder av staden kunna samsas? 
Som nämnt ovan anser Harvey (2012) att rätten inte är individuell, utan kollektiv. Det är en 
rätt som söker samla ihop en stad som är fragmenterad i otal olika sociala rum och människor 
från otal olika arbetsmarknader. Därför är att det viktigt att förstå att rätten till staden inte 
gäller den som redan finns utan en framtida stad. Det gäller en rätt att omforma staden efter en 
helt ny vision där det inte längre finns fattigdom eller social orättvisa (Harvey 2012). Med 
andra ord handlar det om en kamp utifrån parollen att ”en annan stad är möjlig”.  
   Marcuse (2012a) tar diskussionen ett steg längre och särskiljer två grupper som rätten till 
staden bör gälla: de som är förtryckta och direkt berövade av lagliga och materiella 
rättigheter, till exempel de hemlösa, de som går hungriga, de förföljda på grund av etnicitet, 
kön och så vidare samt de alienerade som ytligt är integrerade i systemet och har materiella 
rättigheter men som känner att de är begränsade i sin kreativitet och sitt sociala liv och 
därmed inte kan förverkliga sina livs drömmar. Båda dessa grupper har rätt att kräva rätten till 
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staden och leva tillfredställande liv. Dock innebär denna konceptualisering att inte alla kan 
kräva rätten till staden eftersom det finns de som redan äger och har makt över den, till 
exempel de med ekonomisk makt, de som äger och spekulerar i fastigheter, de högt uppsatta i 
politiken, de som äger media och så vidare. För att ge rätten till staden till de som inte har den 
måste de priviligierade därför ge upp vissa rättigheter; nämligen rätten att utnyttja, dominera 
och förtrycka, för ingen ska kunna förneka rätten till staden till någon annan (Marcuse 2012a). 
 

2.5 Staden som en allmänning 
En annan diskussion som är nära relaterad till rätten till staden är den om ”The common” eller 
allmänningen som handlar om att hitta nya sätt att värdera och dela resurser som kan leda till 
mer hållbara och rättvisa samhällen. Enligt Michael Hardt och Antonio Negri (2009) är 
allmänningen allt det som vi människor delar – våra rikedomar från naturen såsom luften, 
jorden, vattnet och så vidare men också resultatet av vår sociala produktion som behövs för 
mänsklig interaktion såsom språk, kunskap, information och koder. I och med 
neoliberaliseringen värderas ändliga resurser (såsom de av naturen) som om de vore oändliga 
samtidigt som oändliga resurser (såsom kunskap och symboler) privatiseras, vilket leder oss i 
en ohållbar utveckling (Hardt och Negri 2009). Massimo De Angels (2005) ser därför just 
allmänningar baserade på gemenskaper som vägen till rättvisare samhällen. Han menar att vi 
måste öppna upp för allmänningar att växa fram genom sociala nätverk som bygger på 
ömsesidig solidaritet och gåvor. Bara detta kan ge makten till människorna att skapa system 
där de delar och hjälps åt istället för att konkurrera och exkludera (De Angels 2005).  
   David Bollier och Silke Helfrich (2012) anser att en ny vision baserad på allmänningen kan 
vara avgörande för att tackla många politiska, sociala och miljömässiga problem då den går 
utanför den av staten och marknaden och ger nya skildringar av världen. De menar att 
marknadens språk baseras på dualismer som inte är sanna; som ser till exempel stat-marknad, 
offentlig-privat, natur-kultur och individuell-kollektiv som separerade från varandra eller som 
motpoler. Först när man kommer ifrån dessa kan man se världens komplexitet mer holistiskt 
och förstå att den moderna myten bakom individualismen och en”self-made-man” (Bollier & 
Helfrich 2012) inte är sann utan att vi alla lever och skapar tillsammans – och att allas liv 
beror av varandras. Hur en värld baserad på allmänningen kan uppnås finns det dock delade 
meningar om. Hardt och Negri (2009) förespråkar en global, horisontell och folklig politisk 
mobilisering som bygger på bland annat globala sociala rörelser (multituden). Medan Bollier 
och Helfrich (2012) tror på en ny roll för staten som öppnar upp för allmänningar att växa 
fram och ordnas genom nya blandade styrelseformer och decentralisering.  
   Denna diskussion förs dock inte vidare just här men syftet är att visa att idén om 
allmänningen har likheter med idén om rätten till staden på så vis att båda strävar efter ideal 
utanför det rådande systemet. Båda söker nya sätt att se på resurser och ägande. Rätten till 
staden som allmänning handlar alltså om mer än bara tillgång till offentlig plats - det handlar 



11!
!

om rätten att vara med och forma staden och det urbana livet. Som Marcuse uttrycker det:  
 

”Den hemlösa personen i Los Angeles har inte vunnit rätten till staden när han är tillåten att sova på en 
bänk i stadens centrum” (Marcuse 2012a:35 m.e.ö.).  
 

Skillnaden mellan dessa två idéer är att rätten till staden är stadsbaserad medan allmänningen 
går bortom staden och ofta diskuteras i ett globalt eller internationellt perspektiv. Till exempel 
Hardt och Negri (2009) förespråkar en global välfärdsstat med horisontellt fördelad makt. 
Utifrån detta kan det vara intressant att fråga sig vad rätten till staden idéns stadsfokus kan ha 
för betydelse, vilket kommer att diskuteras vidare i analysen.  
 

2.6 Rätten till staden och möjligheter i framtiden 
 

”Där jag ser hopp är precis i de stunder när radikala aktiviströrelser reser sig – om och om igen – för att ta 
tillbaka staden och göra den till någonting bättre” (Mitchell 2003:10 m.e.ö.).  

 
Mitchell (2003) tror att rätten till staden kan uppnås genom urbana sociala rörelser så länge de 
förstår att de aldrig kan ta rätten för given utan att skapandet av staden är och alltid kommer 
att vara en pågående process som måste kämpas för. Olika röster har dock olika syn på hur 
rätten till staden kan uppnås där vissa anser att det räcker med reformer inom det rådande 
systemet medan andra förespråkar en radikal omkullkastning av det. Harvey (2012) ser 
chansen för urbana sociala rörelser att samarbeta för att revolutionärt omkullkasta dagens 
system och skapa något helt annorlunda. Olika grupper på olika skalor i samhället som är 
tyngda av olika typer av förtryck och med olika visioner – men med det gemensamma målet 
att kämpa mot det kapitalistiska systemet – kan gå samman med gemensam kraft (Harvey 
2012). En kamp mot systemet behöver alltså enligt honom vara på global såväl som lokal nivå 
och förena den klassiska arbetarklassen, anti-kapitalistiska rörelser, miljörörelser och de 
förtryckta (Harvey 2012).  
   Margit Mayer (2012) för ett liknande resonemang i sina studier av sociala rörelser som 
arbetar under rätten-till-staden-parollen. Hon ser att allt fler rörelser för samma kamp runt om 
i världen, inte bara i nord, utan även i syd, och inte bara på lokal nivå, utan också på global. 
Även Non-Govermental-Organizations (NGOs) och andra grupper på statlig och överstatlig 
nivå har anammat detta tema och till exempel Habitat International Coalition, UNESCO och 
World Social Forum har försökt komma fram till hur rätten till staden kan bli verklighet för 
alla. Men dessa rörelser och grupper är olika trots att de går under samma slogan och har ännu 
inte uppnått några större samarbeten, speciellt inte mellan nord och syd. Därför menar Mayer 
att dessa rörelser endast lyckats skapa alternativa anti-neoliberala oaser: ”bara som 
demokratiska och hållbara tillflyktsorter i en hjärtlös värld” (Mayer 2012:80 m.e.ö.). För att 
ha en chans att kunna kämpa mot den globala ackumulationens makt menar hon därför att det 
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kommer krävas breda allianser och nätverk.   
   Alison Brown (2013) argumenterar emot Harveys och Mayers sätt att se konfrontation som 
vägen till rätten till staden. Hon menar att kamp och våld inte leder till hållbara förändringar 
eftersom det ger skador på samhällen som tar årtionden att läka och det i slutändan är de 
fattigaste och mest utsatta som får lida mest. Istället förespråkar hon en institutionell och 
juridisk reform som ger en rättvisare relation mellan staten, politiken och medborgarna. Hon 
anser att alternativet till revolution är en nednötande process där mindre aktörer från många 
olika håll kräver makt över det urbana samtidigt som de backas upp av nya lagar och regler 
som strävar efter att bekämpa fattigdom och andra orättvisor. Den lokala politiken kan enligt 
henne ha en viktig roll i förändringen mot rättvisare städer där urbana sociala rörelser kan få 
en positiv roll. (Brown 2013). Revolutionsförespråkare anser dock att en institutionalisering 
av rätten till staden ovanifrån endast kan leda till mindre förändringar inom det rådande 
systemet – men aldrig ändra på det (Mayer 2012). Peck, Theodore och Brenner (2012) 
argumenterar vidare att urbana sociala rörelser och alternativa lokala eller regionala system 
aldrig kan hota neoliberalismen själva utan att det behövs ett helt nytt globalt system för att 
kunna utmana det rådande systemet. De anser att den största möjligheten till förändring ligger 
i att tänka i ”the big picture” (Peck et al. 2012:285).  
   Om vi för en stund lämnar diskussionen om hur förändring kan uppnås, vilken fortsätter 
senare i analysen, kan det vara intressant att fråga sig vad exakt målet med förändringen är? 
Hur ser ett system baserat på rätten till staden ut? Marcuse (2012a) svar på denna fråga är att 
det inte är eftersträvansvärt att definiera precis vilken framtid eller utopi man ska sträva mot 
utan menar att drömmar endast bör formuleras i stora drag. Det handlar inte om dålig fantasi 
eller brist på kunskap att inte ha ett färdig definierat mål då det endast är genom erfarenhet i 
den demokratiska processen som leder dit som en bättre framtid kan formas (Marcuse 2012a). 
Harvey formulerar liknande att ”[d]efinitionen av rätten i sig också är ett objekt för kamp, och 
den kampen måste pågå samtidigt som kampen att materialisera den” (2012:xv). Det handlar 
alltså om en öppenhet i processerna som formar våra liv som är viktig för att undvika fixering 
och exkludering (Hardt & Negri 2009). Denna syn på lärande och utveckling kommer att 
återkomma senare i diskussionen om sociala rörelser och deras strategier.  
   Vidare kan man fråga sig var man kan börja en förändringsprocess? Brown (2013) tror att 
det kommer behövas ett nytt socialt kontrakt1 mellan staten och medborgarna och att en viktig 
del i detta kommer att vara att omdefiniera innebörden av medborgarskapet. Hon undersöker 
diskussioner om rätten till staden i UN-HABITATs e-debatt 2009 och kommer fram till att en 
stor fråga i dagens globaliserande städer är hur man ska kunna ge den växande gruppen av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Idén!om!det!sociala!kontraktet!härstammar!från!filosofer!såsom!Thomas!Hobbes!och!John!Locke!som!försöker!
förklara!relationen!mellan!människan!och!staten.!Idén!utgår!från!tanken!att!det!ligger!i!människans!natur!att!
samarbeta!för!att!säkerställa!sitt!eget!välmående!och!sin!egen!säkerhet.!Därför!ingår!människor!i!sociala!
kontrakt!som!innebär!att!de!tillsammans!kommer!överens!om!att!ge!upp!en!del!av!sin!individuella!makt!till!en!
auktorität!suveränitet!(ex.!staten)!som!kan!säkerställa!vissa!lagar!och!regler!för!”allas!bästa”!(t.ex.!straffa!den!
som!rånar,!mördar!etc.)!(Fried!2004).!!
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flyktingar och invandrare rätt till staden. Många röster höjs för medborgarskap som baseras på 
städer istället för nationer, till exempel flexibla medborgarskap som ger rätt till staden (till 
arbete, till deltagande och så vidare) som ges ut när man anländer till staden och som ges 
tillbaka när man lämnar den (Brown 2013).  
   Marcuse (2012a) tror att det bästa sättet att börja förändra systemet är inifrån sektor för 
sektor. Han menar att det redan finns många exempel på sfärer i livet som är fria från det 
kapitalistiska systemet och som baseras på solidaritet och mänsklighet samt som drivs av 
andra motiv än ekonomisk vinst. Till exempel gör konstnärer konst, lärare lär ut och 
ungdomar gör volontärarbete – inte för pengar utan för att de vill. Detta är ett mål de flesta 
rörelser för rätten till staden vill uppnå, de vill att livet i staden ska handla mer om att leva och 
mindre om pengar. Marcuse (2012a) är optimistisk och tror att denna process mot fler sektorer 
som arbetar för människor och inte för vinst redan har börjat inom viss utbildning, sjukvård, 
konst, och miljörörelser. Nästa viktiga steg i kampen mot rätten till staden kan därför enligt 
Marcuse (2012a) vara att dra boendesektorn ut ur det vinstdrivna systemet. 
   Just kampen om rättvist boende för alla är en viktig del - men märk del - i kampen för rätten 
till staden enligt Mitchell (2003). Många menar att alla och inte bara de som har råd ska 
kunna få tak över huvudet och anser därför att bostadssektorn inte ska vara del av marknaden 
(Uitermark 2012; Marcuse 2012b) Marcuse (2012b) menar att det är viktigt att öppna upp för 
diskussioner om alternativa boende- och ägandeformer som till exempel anpassade 
hyreskontrakt med icke-vinstdrivna hyresvärdar, olika typer av samarbeten och kollektiv, 
andelslägenheter och så vidare. Han argumenterar också för att säkra ägandeskap kan uppnås 
utan att det måste ges möjligheten att spekulera med fastigheten på marknaden (Marcuse 
2012b). Ett helt nytt sätt att se på boende skulle därmed kunna göra staden mer rättvis.  
   Sammanfattningsvis finns många olika svar på frågorna om vad rätten till staden innebär, 
för vem den är och hur den kan uppnås beroende på vem man frågar. Men att den bygger på 
mobiliseringar av olika slag är de flesta tämligen överens om och därför är det intressant att 
undersöka rätten till staden ur de urbana sociala rörelsernas perspektiv. För att bädda för det 
empiriska resultatet, som baseras på rörelser i nätverket Recht auf Stadt i Hamburg, kommer 
nästa kapitel att presentera teori om sociala rörelser. Detta för att senare i analysen kunna 
knyta ihop säcken och både teoretiskt och empiriskt koppla idén om den anti-neoliberala 
rätten till staden till de urbana sociala rörelsernas roll och betydelse. 

2.7 Sociala rörelser – viktiga forskningsperspektiv 
Eftersom denna uppsats handlar om urbana sociala rörelser och deras kamp för rätten till 
staden kommer jag här att presentera olika forskningsperspektiv som problematiserar vad 
sociala rörelser egentligen är, hur man kan se på deras roll i samhället och i staden samt vilka 
möjligheter de har till förändring.  
   Så vad är en social rörelse? Det finns otaliga definitioner av detta men de flesta är överens 
om att det handlar om någon typ av organiserat kollektivt handlande där medlemmar som 
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känner solidaritet med varandra och delar vissa världsuppfattningar är i konflikt med det 
etablerade systemet och på olika vis protersterar mot detta (Wettergren & Jamison 2006). 
Wettergren och Jamison (2006) lyfter också fram vikten av att förstå att rörelser inte utgörs av 
sina medlemmar, utan att man snarare ska se rörelserna som det som finns i utrymmet mellan 
dem – alltså som någonting större och ständigt föränderligt – som något som rör sig. Det 
finns vidare olika typer av sociala rörelser som förenklat kan delas in i: reformistiska (som vill 
åstadkomma förändring inom systemet till exempel djuraktivister), radikala (som vill 
omkullkasta det existerande systemet till exempel Greenpeace), konservativa (till exempel 
fundamentalistiska religiösa grupper) samt rasistiska/fascistiska. De konservativa och 
rasistiska rörelserna har gemensamt att de ofta vill bevara någonting medan de reformistiska 
och radikala på olika sätt vill förändra (se vidare Eyerman & Jamison 1996; Wettergren & 
Jamison 2006). Denna studie fokuserar specifikt på sådana sociala rörelser som vill förändra 
med visioner om solidaritet, öppenhet och rättvisa. Därför kommer följande teoretiska 
diskussion baseras på just denna typ av sociala rörelser.  
   Under forskningsområdets utveckling har det funnits olika teorier om varför sociala rörelser 
formas och varför de lyckas/misslyckas. Många har fokuserat på rationella 
förklaringsmodeller, såsom att rörelsernas förmåga att mobilisera resurser och det politiska 
systemets öppen-/slutenhet är avgörande för deras uppkomst och framgångar. (Wettergren & 
Jamison 2006; Carty 2015). På senare år har dock fokusen skiftat från det rationella till det 
kulturella med argumentet att gränserna mellan den politiska och kulturella sfären i samhället 
har suddats ut. Nu ses sociala rörelser som bärare av förändring och forskning riktar sig mot 
att undersöka hur kollektivt handlande uppstår genom kollektivt identitetsskapande 
(Wettergren & Jamison 2006). Detta diskuteras vidare i nästa avsnitt.   

2.8 ”Nya” sociala rörelser 
Melucci införde begreppet ”nya” sociala rörelser för att understryka att nya strukturer i 
samhället har gett nya förutsättningar för rörelserna. Han talar om ”det komplexa samhället” 
(Melucci 1992:12) för att förklara hur globaliseringen lett till ett allt mer differentierat 
samhälle där produktionen och tillgången till information och symboler spelar allt större roll. 
Han menar att vi ständigt översköljs av alla möjliga typer av information och reklam som i 
stor grad påverkar våra liv och våra sätt att se på världen och oss själva. Problemet är att 
denna symbolprodiktion sker utanför våra vardagsliv och att makten i hög grad finns i 
ekonomiska och politiska sfärer (Melucci 1992). Samtidigt kan man se att den ekonomiska 
sfären i snabb takt rör sig in i den kulturella i och med ekonomiseringen av kultur (Wettergren 
& Jamison 2006). Därför har sociala rörelser också flyttat sin verksamet från den politiska till 
den kulturella sfären och kämpar idag mindre för traditionella politiska frågor som klass och 
ras och mer för det kulturella, för vardagslivet och för mening (Melucci 1996). De kämpar 
”lika mycket för att förändra hur människor ser på sig själva och världen runtomkring som de 
gör för att ändra lagar och policies” (Giddens citerad i Carty 2015:25 m.e.ö.).   
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   Nutida rörelseforskning lyfter vidare fram sociala rörelser som viktiga bärare av förändring i 
samhället. Melucci benämner ”nya” sociala rörelser som ”nuets profeter” (1996:1) då ”de 
signalerar djup förändring i logiken och processerna som leder det komplexa samhället” 
(1996:1 m.e.ö.). Deras kollektiva handlingar använder makt över språk och symboler för att 
utmana den rådande ordningen - och om inte sociala rörelser skulle stå för denna utmaning så 
”skulle de komplexa samhällena vara helt ur stånd att ställa frågor om meningen” (Melucci 
1992:19 m.e.ö.). Eyerman och Jamison menar vidare genom sitt kognitiva perspektiv att 
sociala rörelser är avgörande för skapande av kunskap och menar att ”mycket om inte all ny 
kunskap härrör från kognitiv praxis inom sociala rörelser” (1991:59 m.e.ö.). De förklarar 
vidare att när sociala rörelser definierar sig själva och formar nya tankar och idéer är det just 
på grund av deras oorganisation och därmed ständiga rörelse som de kan skapa nya offentliga 
platser där nya idéer och relationer kan formas – vilket skapar kunskap både i form av 
vetenskap och bred politisk och social medvetenet (Eyerman & Jamison 1996).  

2.8.1%Handling%och%organisation 
Melucci menar vidare att nya sociala rörelser kännetecknas av att de använder sig av nya 
handlingsformer. De kämpar inte längre mot bestämda mål (såsom att ta över politisk makt) 
utan orienterar sig istället mot att ”leva utopin” (1992:12) för att på så vis inte bara vara ett 
medel för förändring utan ett mål i sig. Detta leder till att en rörelses organisationsform blir 
viktig för att kunna praktisera den förändring de kämpar för. Ofta vill de undvika att dras in i 
politiken och formas av dess hierarkiska system. Därför söker de istället alternativa 
styrelseformer som är öppna, flytande, föränderliga, nätverksbaserade, decentraliserade, 
horisontella och som skapar utrymme för direkt deltagande och direkt aktion. Dessa nätverk 
saknar ofta centrala ledare och synbara gränser. Maktfördelningen är ofta diffus och de 
inblandade flyter ut och in, vilket suddar ut linjerna mellan ledare, medlemmar och icke-
medlemmar samt mellan offentliga och privata roller. Rörelserna är också ofta heterogena i 
sin sammansättning (Melucci 1992). Kritiker har frågat sig hur sociala rörelser egentligen kan 
hålla ihop och åstadkomma någonting när allt är så oorganiserat. Melucci (1996) svarar att det 
är just detta; oorganisationen, öppeneten och tron på ”kvalitativ pluralism” (1996:331) där det 
finns respekt för oliketer, tillgång till direkt påverkan och där deltagandet har mening som 
bygger en stark solidaritet och som håller ihop rörelserna. Denna solidaritet har också på 
senare år haft en tendens att baseras på bredare och mer globala mänskliga värden som 
rörelser från olika kamper kan enas kring (Tomlinson refererad i Wettergren & Jamison 
2006).  
  För att bygga en öppen solidaritet är kommunikationsmöjligheter avgörande. Victoria Carty 
(2015) visar att ny teknologi radikalt har förändrat förutsättningar för hur rörelser 
kommuniserar då information idag kan skapas av vem som helst, spridas snabbt och nå 
många. Carty menar att det nya medialandskapet därför bygger på en ”bottom-up approach” 
(2015:12) till kommunikation som ger makt och plats till gräsrötterna. Bl.a. kan medborgare 
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enkelt publicera och sprida sina åsikter, bilder och videos på internet och utmana till exempel 
medias eller politikens bilder och utsagor om det samma (vilket skedde under bl.a. den 
arabiska våren och Occupy Wall Street rörelsen som Carty analyserar i sin studie). Rörelser 
kan också snabbt mobilisera människor och kommunicera sina budskap över hela världen, 
vilket har lett till att den offentliga sfären har breddats. Detta ger i sin tur viktiga 
förutsättningar för nya horisontella och nätverksbaserade organisationsformer. Nu kan 
rörelser lättare undvika hierarkiska system, starka ledare, fasta mötesplatser och så vidare 
genom att ingå i nätverk med varandra och dela kunskap, känslor och erfarenheter (Carty 
2015). Håkan Thörn (2013) menar vidare att det parallellt med denna utveckling av virtuella 
rum och nätverk har blivit allt viktigare för rörelser att skapa öppna, fysiska rum och 
mötesplatser där de kan skapa starka platsidentiteter. Dessa platsbundna offentligheter 
förlängs och kopplas sedan samman i cyberspace (Thörn 2013). 

2.8.2%Rörelsemedlemmarna 
Det finns vidare studier om betydelsen som olika typer av grupper har för sociala rörelser. 
Eyerman och Jamison tar i sitt kognitiva koncept upp de så kallade ”rörelseintellektuellas” 
(1991:95) roll. De rörelseintellektuella är intellektuella som formas genom praxis i sociala 
rörelser – genom att vara med och forma rörelsens kollektiva identitet. De ställs i jämförelse 
med de ”etablerade intellektuella” som är formade inom etablerade sociala institutioner. När 
det gäller formandet av sociala rörelser menar Eyerman och Jamison (1991) att de oftast 
startas upp av etablerade intellektuella men att det är de rörelseintellektuella som sedan 
formar själva rörelsen och bidrar med ny kunskap.  
   Andra forskare har fokuserat på konstnärernas roll i sociala rörelser. Volker Kirchberg, 
Sacha Kagan och Hans Dieleman menar att just konstnärer kan komma att vara viktiga 
agenter i en förändring mot mer hållbara städer där människor kan leva ekologiskt hållbara, 
socialt jämställda och kulturellt vibranta liv med fokus på livskvalitet och kulturell snarare än 
ekonomisk hållbarhet (Kagan 2011, Kirchberg & Kagan 2012, Dieleman 2008). Dieleman 
(2008) lyfter fram vikten av reflexivitet i dagens komplexa samhälle och menar att ”reflexivt 
kapital” hjälper människor att reflektera över sin identitet och plats i världen, sin uppfattning 
av vad som har mening samt ifrågasätta konventioner och hur vi lever våra liv, vilket är 
viktigt för att uppnå förändring. Här har enligt Dieleman konstnärer en viktig roll eftersom de 
ofta praktiserar just denna typ av reflexivitet – då de testar, utmanar, rör sig över gränser och 
utmanar konventioner. Konstnären kan också ha en roll i att öppna upp rum för nya sätt att se, 
tänka och skapa världen genom att göra saker reflexivt och låta sig uppleva överraskning, 
förvirring och förvåning under processen. Tanken är att inte börja processer med en abstrakt 
vision utan börja i andra änden med utförandet och sedan kontinuerligt reflektera under 
processens gång (Dieleman 2012). Det handlar om att lära genom att göra – göra fel – och 
göra om – hela tiden med en känslighet och nyfikenhet (Kirchberg & Kagan 2012). Detta 
öppnar upp för att problematisera det ”rationella” samhället och förstå att värde skapas i 
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görande och i processer snarare än i strävan efter rationella mål för rationalitetens skull 
(Kirchberg & Kagan 2012).   
   En annan metod som sociala rörelser kan använda för att utmana konventioner är att genom 
affekt och känslor ”vidga gränserna för solidaritet [och] moralisk empati, genom att föra upp 
saker på dagordningen som inte brukar vara där” (Eyerman 2006:73 m.e.ö.). Känslor är enligt 
Eyerman viktiga för solidaritetsskapande och för att nå ut med budskap genom att beröra 
andra till exempel genom att ”chocka och inspirera till nya utvärderingar” (Eyerman 2006:73 
m.e.ö.).  

2. 9 Urbana sociala rörelser och staden 
Hittills har jag endast presenterat teorier om sociala rörelser generellt utan koppling till 
staden. Detta för att forskning kring urbana sociala rörelser och rätten till staden som detta 
arbete faktiskt handlar om är något nyare och därmed motsvarar ett mindre fält. En viktig 
pionjär inom ämnet är dock Manuell Castells som på 80-talet definierade urbana sociala 
rörelser som: ”urban-orienterade mobiliseringar som influerar strukturell, social förändring 
och förändrar urbana meningar” (Castells 1983: 305 m.e.ö.). Han menar vidare att urbana 
sociala rörelser präglas av en kombination av kamp för bättre kollektiv konsumtion (till 
exempel gällande hyror, infrastruktur och så vidare), försvar av lokal kultur samt en strävan 
efter självkontroll (Castells 1983).   
   Mayer omprovar i sin forskning Castells ideer och argumenterar för att mycket har 
förändrats sedan 80-talet och att rörelser idag är mycket mer fragmenterade och 
svårdefinierade. Hon identifierar två parallella trender som leder denna fragmentering idag; 
för det första att allt fler rörelser på olika sätt blir instrumentaliserade av urbana elitgrupper 
som ser fördelarna med att utnyttja rörelsernas starka platsidentitet och för det andra att allt 
fler rörelser samlas under anti-globaliserings-paroller som förenar olika aktörer med olika 
strategier på olika samhälleliga nivåer i nätverk (Mayer 2006). Genom dessa trender växer 
ständigt nya strategier, arbets- och organisationsformer fram.  
   Men vad betyder då det urbana för urbana sociala rörelser? Walter J Nicholls (2008) 
undersöker just stadens betydelse för formandet av sociala rörelser. Han kommer fram till att 
staden fungerar som en ”relationell kuvös” (2008:2) som ger förutsättningar för komplexa 
relationer och utbyten att växa fram på olika rumsliga skalor, vilket i sin tur leder till en 
mångfald av användbara resurser för rörelsernas arbete. Detta genom att staden är strukturellt 
komplex och består av en rad politiska, sociala och kulturella dimensioner på olika nivåer som 
skapar olika typer av relationer och band med varandra. Enkelt uttryckt finns det i staden en 
hög koncentration av människor på en begränsad yta vilket leder till att motsättningar blir mer 
tydliga och mobiliseringar mer synliga än de skulle vara på till exempel landsbygden.  
   Staden ger på så sätt förutsättningar för människor att forma både starka och svaga band 
mellan varandra. De starka banden ger utrymme för grupper att bygga kollektiva identiteter, 
tillit och solidaritet. De svaga banden är viktiga för att grupper ska kunna lära av varandra och 
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byta specialiserad kunskap, information och erfareneter. Eftersom urbana problem är 
komplexa och alltid påverkar flertalet grupper i staden blir de svaga banden också viktiga för 
att rörelserna ska kunna gå ihop och bygga ett motstånd tillsammans, även om de från börjar 
mobiliserat med olika syften. Detta skapar vad Nicholls kallar ”cultures of resistance” 
(2008:8). Genom en mångfald av grupper med starka band och identiteter som skapar nätverk, 
samarbete och kunskapsutbyte genom svaga band kan motståndet vara starkt men samtidigt 
flexibelt för förändringar och nya hotbilder. Allt detta ger staden förutsättningar för menar 
Nicholls (2008).  
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3. Metod 
Denna studies frågeställningar berör bland annat de urbana sociala rörelsernas kamp för rätten 
till staden samt deras visioner och strategier för att nå en alternativ urbanisering. För att söka 
svar på dessa frågor anser jag kvalitativa metoder vara bäst lämpade eftersom de är ”känsliga 
och människo-orienterade” (Flowedew & Martin 2005:111) och öppnar upp för ett ”rikt, 
detaljerat och mångfacetterat material” (Flowedew & Martin 2005:111). Därmed kan de ge en 
djupare förståelse för det som studeras än vad de kvantitativa metoderna kan. En nackdel med 
kvalitativa metoder är att resultaten inte går att generalisera då materialet baseras på väldigt 
specifika personer, platser och situationer (Larsen 2009). Dock ämnar inte denna studie 
komma med generaliseringar utan vill snarare ge förståelse för vad rörelsernas kamper om 
alternativa rum handlar om. Kvantitativa metoder hade dessutom inte kunnat genomföras av 
rent praktiska skäl då rörelserna i sin form är flytande och utan gränser samt till stor del finns 
utanför ”systemet”.  
   Eftersom frågeställningarna berör tankar, känslor och värderingar hos de urbana sociala 
rörelserna valde jag att intervjua nyckelpersoner i dessa. Som komplement till intervjuerna 
gjorde jag observationer i form av stadsvandringar och deltagande i träffar. För att skapa en 
kunskapsbas om rörelserna innan intervjuerna utfördes gjorde jag också textanalyser av 
rörelsernas egenskrivna texter. Dessa metoder beskrivs vidare i följande avsnitt. 

3.1 Primärdata 

3.1.1%Intervjuer%
Urval 
Jag använde jag mig av ”godtyckligt” urval för att välja ut intervjupersoner till denna studie, 
vilket innebär att jag gjorde en subjektiv bedömning av vilka personer som kan tänkas vara 
relevanta för mina frågeställningar (Larsen 2009). Jag började med att välja ut vilka av de 
hundratals rörelser i Hamburg som jag fann mest relevanta att undersöka och kontaktade 
därefter nyckelpersoner inom dessa. För att välja ut rörelser utgick jag från den kontakt jag 
fått med rörelser i Hamburg under min utbytestermin där och den idé jag fått om vilka rörelser 
som är mest aktiva. Därigenom valde jag att undersöka nätverket Recht auf Stadt (RaS) och 
rörelser som ingår däri eftersom dessa har fått stor uppmärksamhet i Hamburg de senaste åren 
och är mycket synliga i staden. Många av dessa rörelser har tagit fysiska rum i centrala 
Hamburg i besittning och har därmed påverkat stadens fysiska rum. Jag intervjuade därför två 
personer som varit med och grundat nätverket RaS och som därtill är medlemmar i andra av 
nätverkets rörelser.  
   När jag valde ut urbana sociala rörelser inom nätverket sökte jag aktiva rörelser av olika 
storlek samt med olika fokus i sina visioner och strategier. Därför valde jag att intervjua en 
person från Gängeviertel som är en stor och komplex rörelse baserad på centralt ockuperad 
mark, en från KulturEnergieBunkerAltonaProjekt (Kebap) som blandar kommersiella och 
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icke-kommersiella verksamheter med fokus på energi och kultur i en holistisk vision samt en 
från Keimzelle som är en liten urban trädgård som fungerar som mötesplats och plattform för 
diskussioner. Rörelser ingår vidare i flera nätverk och samarbeten och nämnde därför andra 
rörelser under intervjuerna som även de presenteras i empiridelen för att skapa en översiktlig 
bild av hur olika rörelser är relaterade till varandra och staden.  
   Eftersom jag valt att göra kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner är dessa alltså inte 
representativa för hela rörelserna men kan å andra sidan ge ingående och detaljerade 
beskrivningar av olika tankesätt som ligger bakom rörelsernas kamper. En nackdel med mitt 
intervjuurval är dock att det är ojämnt fördelat mellan män och kvinnor. Jag har intervjuat två 
kvinnor och tre män (samt blivit inbjuden till fyra separata observationer, som beskrivs 
senare, av män). Detta innebär att det finns en risk att det blir männens syn på rätten till 
staden och en alternativ urbanisering som lyfts fram. En annan nackdel är att mina 
intervjupersoner alla är i samma åldersgrupp, runt 30–50-års åldern, vilket innebär att 
perspektiv från yngre och äldre rörelsemedlemmar inte representeras.  

Presentation-av-intervjupersoner- -
Följande presenteras denna studies intervjupersoner som ställt upp på intervjuer och bjudit in 
till rundvandringar och event i staden. Samtliga har gått med på en relativt utförlig 
beskrivning av sig själva för att ge en inblick i deras bakgrund och därmed göra det lättare att 
förstå deras tankegångar senare i intervjuresultatet:  

Person A är en 28 år gammal man uppvuxen i Hamburg som studerar på universitet. Han har 
varit aktiv i bl.a. Rote Flora och nu är medlem i Gängeviertel. Han tog mig på en 
rundvandring i Hamburg samt bjöd in mig till ett möte och en eventkväll på Gängeviertel.  

Person B är en 34 år gammal man uppvuxen i Hamburg som studerar på universitet. Han har 
varit aktiv i bl.a. Rote Flora, Kein IKEA in Altona och var med och grundade Recht auf 
Stadt. Vi hade en intervju och han bjöd in mig på en rundtur i staden. 

Person C är en 40-50 årig man som bott i Hamburg sedan 80-talet och arbetar som journalist. 
Han har varit aktiv i flera konstinitiativ och är nu medlem i Frappant. Vi hade en intervju. 

Person D är en 40+ årig man som bott länge i Hamburg men som nu har flyttat ut på landet. 
Han jobbar som snickare och uppfinnare. Han är en huvudperson bakom Kebap som tog 
fram projektets grundvision. Vi hade en intervju.  

Person E är en kvinna i 30-40 årsåldern som länge bott i St. Pauli och som arbetar som 
konstnär. Hon är aktiv i Keimzelle. Vi hade en intervju.  

Person F är en kvinna i 30-40 årsåldern som bor utanför Hamburg och studerar på 
universitet. Hon är aktiv medlem i Gängeviertel. Vi hade en intervju.  
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Typ-av-intervju 
Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer (på engelska) för att svara på mina 
frågeställningar eftersom de är flexibla och öppna för följdfrågor och nya riktningar. Jag 
använde temana: problembild, vision, strategi, inspiration och organisation med ett antal 
alternativa underfrågor i min intervjuguide (se intervjuguide i Bilaga 1). Dessa kategorier 
valdes ut för att ge en bred insikt i hur rörelserna tänker och gör utifrån vilka problem de ser, 
vilka alternativ de önskar och hur de verkar för att nå dit.  
   Under varje intervju lät jag intervjupersonen tala relativt fritt och försökte täcka de fem 
temana även om jag inte ställde exakt samma frågor vid varje tillfälle. Detta för att skapa en 
situation där jag verkligen kunde lyssna till intervjupersonerna och även ge dem möjligheten 
att ta upp nya teman som jag inte tänkt på innan. Fyra av fem intervjuer genomfördes ansikte 
mot ansikte i rörelsernas egna alternativa rum i Hamburg och en intervju genomfördes över 
telefon. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades för analys2. 
Transkriptionerna är relativt enkla och fokuserar på innehåll. Därför finns inga 
tidshänvisningar infogade, de flesta ljud (såsom ehm, öh och så vidare) har lämnats ute liksom 
upprepningar av ord och uttryck (till exempel; And that was something, something, 
something…). 

3.1.2%Fältobservationer!
Urval 
För att välja ut platser för observation använde jag mig av snöbollstekniken (Larsen 2009:78) 
där jag genom intervjupersonerna blev inbjuden till olika event och rundturer. Jag planerade 
med andra ord inte in dessa observationer innan jag reste till Hamburg utan följde spontant 
med när tillfälle gavs.  

Typ-av-observation 
Jag har använt mig av fältstudier som komplement till intervjuerna. Detta för att få uppleva de 
alternativa rum rörelserna byggt upp och kunna sätta mitt material i en rumslig kontext. 
Denna studie handlar i grund och botten om det levda rummet och därför var det mycket 
viktigt för mig att se och spendera tid med rörelsemedlemmar på dessa platser. Jag utförde 
observationer i samband med mina intervjuer, under två guidade turer runt om i Hamburg där 
rörelsemedlemmar visade mig platser av speciella intressen samt under en rörelseträff och en 
eventkväll på Gängeviertel3. Under intervjuerna och stadsturerna utförde jag öppna och 
deltagande observationer där deltagarna var medvetna om att jag samlade material till en 
studie. Syftet var inte att granska dessa människors beteende i detalj, utan snarare att uppleva 
de alternativa rum som undersöks och försöka förstå mer om de tankar, känslor och livsstilar 
som finns och formas runt de urbana sociala rörelserna. Under observationerna tog jag bilder 
och förde anteckningar. Vissa av bilderna presenteras i uppsatsens empiri- samt analysdel för 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Transkriptioner!finns!att!tillgå.!Kontakta:!ninni_wallstrom@hotmail.se.!!
3!Sammanfattningar!av!dessa!samt!kartor!finns!att!tillgå.!Kontakta:!ninni_wallstrom@hotmail.se.!
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att ge en inblick i hur platserna ser ut och i samband med att jag berättar kring mina 
upplevelser av dem. De har dock inte genomgått några djupare analyser.  

3.1.3%Bearbetning%av%primärdata 
I analysen av transkriptionerna och observationsdagboken var syftet att försöka förstå 
rörelsernas bild av den goda staden, deras strategier och visioner. Kortfattat vad de ser för 
urbana problem och lösningar. Därför utfördes en innehållsanalys (Larsen 2009) av 
materialet, men som till skillnad från den klassiska versionen inte bara fokuserade på att hitta 
mönster och olikheter utan också på att försöka förstå människornas syn på det nutida urbana 
livet. På så vis var analysen inspirerad av diskursanalysens strävan att nå utanför texten och se 
språk i en vidare social och samhällelig kontext (Bergström & Boréus 2012).  
   I analysen började jag med en öppen kodning (Kitchin & Tate 2000:219) för att bekanta mig 
med materialet. Sedan delade jag in materialet efter kategorierna; problembild, visioner, 
strategier, inspiration och organisation. Dessa kategorier valdes ut för att de tillsammans kan 
ge en bred bild av rörelsernas kamper i staden. Jag anser att för att få insikt i rörelsernas 
organisationsform och strategier måste man förstå deras visioner, för att förstå deras visioner 
måste förstå deras problembilder, och så vidare. Med hjälp av kategorierna och koderna kunde 
jag få en översikt över rörelsernas tankar och känslor, se vilka teman som tagits upp samt 
urskilja olika sätt att se på till exempel; rätten till staden, urbana sociala rörelsers möjligheter 
till förändring, interna problem, globala problem, optimal organisationsform, mening i det 
urbana livet med mera.  

3.2 Sekundärdata 

3.2.1%Texter%av%urbana%sociala%rörelser%
För att skapa en bakgrundsförståelse för de urbana sociala rörelserna innan intervjuerna 
genomfördes läste jag även en del av rörelsemedlemmarnas egenskrivda material (på tyska 
och engelska). Materialet utgjordes av webbtexter och dokument på deras hemsidor där de 
beskriver sig själva: deras historia, visioner, strategier och organisationsform4. Detta material 
analyserades på samma sätt som intervjuerna och observationsdagboken med samma 
kodnings- och kategoriseringsprocess samt utifrån samma syfte. En nackdel med detta 
material är återigen att det endast representerar rörelserna själva och därmed utelämnar till 
exempel medias och politikernas perspektiv. Dock valde jag som nämnt innan att avgränsa 
studien och fokusera på rörelsernas egna urbana visioner och strategier och därför utgjorde 
deras hemsidor en relevant materialkälla. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Se!deras!hemsidor:!http://frappant.org/, http://das-gaengeviertel.info/, http://kulturenergiebunker.blogspot.se/, 
http://keimzelle.rindermarkthalle.de/, http://lampedusa-hamburg.info/, http://park-fiction.net/, 
http://www.rechtaufstadt.net/ och http://www.roteflora.de/.!
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3.3 Etisk reflektion 

3.3.1%Samtycke,%konfidentialitet%och%anonymitet 
Intervjuer och observationer är alltid etiskt känsliga eftersom det uppstår ett speciellt 
maktförhållande mellan forskaren och respondenten då forskaren har makten över det material 
som produceras (Flowedew & Martin 2005). För att försöka jämna ut dessa förhållanden har 
jag innan varje intervju och observation tydligt informerat om mitt syfte och vad jag ska 
använda materialet till. Jag har också tydliggjort att jag har tystnadsplikt, att de kommer att 
anonymiseras samt att de själva väljer vilka frågor de vill svara på. Samtliga intervjupersoner 
har dock efter intervjuerna gått med på att beskrivas relativt utförligt i uppsatsen för att ge 
insyn i vad de kommer från i sina tankar och åsikter, även fast det ökar risken att bli 
igenkända. Eftersom arbetet är skrivet på svenska uppstår vidare en speciellt känslig situation 
då intervjupersonerna endast kan ta del av transkriptionerna samt en sammanfattning på 
engelska, men inte arbetet i sin helhet. Detta har jag varit tydlig med att förklara innan 
intervjuerna. Det har också i detta arbete varit viktigt att försöka undvika språkliga 
feltolkningar eftersom båda parter i samtliga intervjuer har talar på ett andraspråk.  

3.3.2 Forskningsetik 
En annan relevant fråga som är viktig att reflektera över i kvalitativa studier är huruvida 
forskaren ska visa och uttrycka sina egna åsikter under intervjuer och observationer. 
Traditionell forskning anser att man ska vara så objektiv som möjligt för att säkerställa att 
forskaren inte påverkar respondenterna. Ann-Kristin Larsen (2009) anser den så kallade 
”intervjueffekten” (Larsen 2009:87) vara en av intervjuernas största fällor (där 
intervjupersoner svarar det de tror att forskaren vill höra istället för att svara ärligt) och menar 
att detta kan undvikas genom att forskaren är objektiv och inte under några omständigheter 
visar vad hen tycker. Feministisk forskning argumenterar dock för att myten om den objektiva 
och neutrala forskaren inte är sann och att detta sätt att se på intervjuer bara förstärker en 
ojämn maktrelation mellan forskare och intervjuperson. Istället bör en genuin tillit eftersträvas 
som bara kan växa fram om forskaren deltar i samtalet som sin egen person, snarare än att se 
sig som ett objekt som ska undersöka ett subjekt (Kitchin & Tate 2000).  
   Baserat på detta valde jag att vara öppen med mina egna åsikter när någon frågade under 
intervjuer och observationer för att försöka skapa tillit. Samtliga intervjupersoner var nyfikna 
på min studie och frågade kring mitt syfte och mina intressen. I dessa situationer var jag 
öppen med min kritiska syn på dagens urbana policy och delade med mig av min bakgrund. 
Jag upplevde att intervjupersonerna därigenom kände sig tryggare och vågade berätta mer om 
deras egen kritik, visioner och drömmar. Om jag hade uttryckt pro-neoliberala åsikter hade de 
troligen inte ställt upp på intervjuerna, eller i alla fall inte delat med sig så mycket av sig 
själva, eftersom de ständigt är på vakt för övervakning från politiker, polis och kritiker som 
arbetar emot dem. 
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3.4 Metodreflektion 
Jag tror inte på absolut eller objektiv kunskap utan förstår både min roll och studien i sig som 
”situerad” (Kitchin & Tate 2000:23) och därmed påverkad av mig och mitt ”bagage” samt den 
rumsliga kontext studien utförts i. Därför är det relevant att reflektera över min roll i denna 
studie för att skapa en medvetenhet om min subjektiva påverkan. Studien startar som nämnt 
tidigare i en kritisk kulturgeografisk urban tradition, vilket innebär att utgångspunkten är 
avgränsad till neoliberal kritik och att jag redan där tagit en subjektiv ståndpunkt. Eftersom 
forskningsfrågan är sprungen ur mig och mina intressen har även följande teorival, 
intervjufrågor, val av citat och tolkningar drivits av mina motivationer. Detta betyder dock 
inte att materialet har behandlats oaktsamt eller att tolkningar har gjorts hastigt eller vinklat. 
Jag tror snarare att en öppenhet om studiens situering kan göra den djupare och bättre 
mottagbar för läsaren som kan få en förståelse för var jag kommer ifrån i mina beslut. Som ett 
sätt att placera mig själv i studiekontexten och ge läsaren en idé om var jag står inledde jag 
denna uppsats med en kort beskrivning av mig själv och mina drivande intressen.   
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4. Empiri 

4.1 Studiekontext 
För att sätta denna studie i en rumslig och historisk kontext presenteras i detta avsnitt 
kortfattat Hamburg som stad och sedan hur de urbana sociala rörelserna har förändrats i 
Västtyskland generellt och Hamburg specifikt från 1960-talet fram till idag. 

4.1.1 Staden Hamburg 
Hamburg är en ekonomiskt viktig hamnstad i norra Tyskland med närmare 3 miljoner 
invånare (se Karta 1). Stadens hamn är Europas tredje största efter Rotterdam och Antwerpen 
och mer än en tredjedel av Tyskland utlandshandel går därigenom (Nationalencyklopedin - 
NE). Detta innebär att staden är satt i hög ekonomisk konkurrens med andra stor- och 
hamnstäder både i Europa och globalt. Stadens intensiva handel och utbyte med hela världen 
har också lett till att staden har en hög andel invandrad befolkning (21,9 %) och medborgare 
med invandrarbakgrund (41,7 %) i jämförelse med Tysklands genomsnitt på 8,9 % respektive 
20.51 % (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2013).  
   Hamburg har sedan medeltiden utvecklat denna roll som hamn- och handelsstad men har 
också gått igenom flera stora tillbakagångar till exempel i samband med en stor brand på 
1800-talet och omfattande bombningar under andra världskriget (NE). Fram till början av 
1900-talet var Hamburg stad relativt liten och Altona (som då tillhörde Danmark) var 
Hamburg största konkurrent. Men efter 1938 utvidgades Hamburg till att omsluta flera 
grannstäder, bl.a. Altona, Wandsbek och Wilhelmsburg (Daniel & Kassimeris 2013).  
   Eftersom Hamburg länge varit viktig för internationell handel har det också länge varit ett 
center för kulturellt utbyte. Ett rumsligt exempel på detta är ”red light district” Reeperbahn 
som är belägen i ingången till stadens center i området St. Pauli. St. Pauli var under lång tid 
ett område mitt emellan som varken tillhörde Hamburg eller Altona, vilket ledde till att det 
blev en plats för verksamheter som ingen av städerna ville ha med att göra och Reeperbahn 
växte fram som ett nöjeskvarter för skepparna med öppen prostitution, barer, klubbar, droger 
och liknande. Detta har i sin tur lett till en hög toleransnivå för olikheter och alternativa 
levnadssätt i området, vilket är fallet i flera områden runt om Hamburgs gamla centrum 
(Daniel & Kassimeris 2013). Eftersom områden som Altona, St. Pauli och Schanzeviertel 
länge funnits i utkanten och varit ”underdogs” till staden Hamburg finns där än idag kulturella 
spår kvar och områdena kan beskrivas som ”alternativa” och experimentella (Daniel & 
Kassimeris 2013) (Se Karta 1 för stadens distriktindelning).  
   Hamburg var vidare en av de första städerna i Tyskland som tog sig an en tillväxtorienterad 
politik med fokus på entreprenöralism och Europeisk konkurrens på 80-talet. Gamla 
arbetarkvarter har i snabb takt förnyats till lyxiga bostads- och kontorskvarter och stora 
innovativa områden såsom ”waterfront HafenCity” har byggts upp. Sedan 90-talet har denna 
tillväxtpolicy tydligt följt den ”kreativa stadstrenden” med allt mer fokus på att förespråka 
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kulturell konsumtion och olika typer av kulturell attraktion och event för att nå tillväxt (Novy 
& Colomb 2013). Denna utveckling i kombination med stadens historia har lett till ett mycket 
tydligt vänsterorienterat rörelseklimat i Hamburg där människor med starka lokala och 
”alternativa” identiteter har gått samman för att kämpa mot neoliberaliseringen av staden 
(Novy & Colomb 2013, Kirchberg & Kagan 2013). Många av rörelser har också lyckats 
belsagta rum i de mest centrala delarna av staden och är därmed mycket synliga. 

 
Karta 1: Hamburgs distriktsindelning samt Recht auf Stadts basområde inringat i rött. 
Källa: Commons .Wikimedia.org; ©TUBS (Tysklandskarta samt inringning tillagd av författaren).  
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4.1.2 Urbana sociala rörelser i Tyskland - Hamburg 
På 60- och 70-talet formades de flesta urbana sociala rörelserna i Västtyskland i protest mot 
de storskaliga och standardiserade byggprojekt som efterkrigstiden präglades av i samband 
med den rationella planeringen, fordismen och keynianismen. I denna tid användes 
ockupationer som metod för att försöka stoppa rivningar av gamla kvarter och år 1973 skedde 
den första husockupationen i Hamburg. Sedan dess har traditionen hållit i sig (Mayer 2012). 
   I början av 80-talet skedde ett politiskt maktskifte från vänster till höger och politiken blev 
mer centraliserad och konkurrensorienterad. Under denna tid började rörelser i Västtyskland 
att använda sig av ”rehab squatting” med fokus inte bara på att ockupera hus, utan också att 
restaurera upp dem efter år av förfall. Denna kamp präglades mycket av våld, arresteringar 
och konflikt. Men det fanns också exempel där förhandlingar med kommunerna ledde till att 
de köpte byggnader och hyrde ut dem till ockupanterna samt gav dem rätt till självförvaltning. 
Flera städer började använda sig av sociala rörelser i deras kommunala program för att hitta 
nya lösningar på sociala problem, och speciellt aktiva i denna utveckling var det nya ”Gröna 
partiet” som tillkom på 80-talet (Mayer 1993).  
   I Hamburg skedde på 80-talet flera husockupationer varav följande två fortfarande finns 
kvar och är mycket synliga i centrala Hamburg idag: Hafenstraße och Rote Flora. 
Hafenstraße är en gata precis vid älven (se Bild 1 och senare Karta 2) där husen på 80-talet 
var mycket nedgångna och ockupanter ”tillfälligt” flyttade in. Här skedde en långsam 
ockupation som kulminerade i slutet av årtiondet när staden ville utrymma husen och de som 
bodde där svarade med stora protester och barrikader. Efter en tid av oroligheter med stor 
mediatäckning och en del våld erbjöd staden att ge dem kontroll över husen om de tog bort 
barrikaderna. Idag har de boende på Hafenstraße speciella kontrakt med staden som ger dem 
makt över byggnaderna 
och kostnaderna för hyra. 
På bottenvåningarna finns 
offentliga platser i form 
av barer, klubbar, öppna 
kök och liknande där 
många sociala rörelser 
regelbundet träffas och på 
övervåningarna finns 
billiga lägenheter 
(Schäfer 2004).  

 
 
 
#

Bild 1: Konst på vägg vid Hafenstraße. Foto: Ninni Wallström. 
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Rote Flora gick igenom en liknande historia men med ett annorlunda slut. Byggnaden finns i 
det alternativa området Schanzenviertel (se senare Karta 2) och var på 80-talet en nedgången 
teater till vilken staden tog fram en moderniseringsplan. Detta orsakade stora protester mot 
gentrifieringen av området och staden tvingades till sist att planera den nya teatern på annat 
håll. Efter detta beslut tillät staden protestanterna tillfälligt använda Rote Flora för sina 
projekt. Men i slutet av 80-
talet när staden försökte driva 
ut protestanterna vägrade de – 
och sedan dess är Rote Flora 
ett ockuperat och autonomt 
rum (se Bild 2). Fortfarande 
idag styr de över sig själva och 
arrangerar politiska event, 
fester och konserter (Rote 
Flora Hemsida 2015).  

 
 
 
#

Bild 2: Rote Flora. Foto: Ninni Wallström. 

Under 90-talet började politiker i Västtyskland att satsa på att utnyttja de urbana rörelsernas 
tillgångar och kunskap för att stå sig i konkurrensen med andra områden. Allt fler konflikter 
formades också mellan de rörelser som var integrerade i kommunala program och de utanför, 
som såg sig som anti-stat rörelser. I denna tid förlorade urbana rörelser status i samhället, 
vilket Mayer tror är en orsak till den ökade fragmenteringen av rörelser i Tyskland under 90-
talet. Hon menar också att ett problem uppkommet ur detta är att allt fler frustrerade 
människor går med i rasistiska gäng istället för anti-neoliberala rörelser och protesterar mot 
invandrare istället för orättvisa (Mayer 2012). Även i Hamburg skedde en fragmentering av 
rörelser under denna tid. Men gällande rasism är Hamburg på många sätt ett undantag från 
trenden. På grund av den vänsterorienterade rörelseandan finns där en stark tradition av anti-
rasistiska och anti-fascistsiska kamper, vilket kommer att framgå och senare i analysen.   
   År 2008 drabbades västvärlden av en finans- och ekonomisk kris som kraftigt rörde om i 
rörelseklimatet. I samband med åtstramningspolitiken som de flesta stater i väst införde för att 
hantera finanskrisen har ännu fler människor fått sina rättigheter hotade eller förlorade och 
mobiliseringen kring anti-globalisering och rätten till staden har fortsatt växa från olika 
samhällsklasser; konstnärer, hemlösa, aktivister, studenter och så vidare som kämpar 
underifrån, på gatan. Samtidigt har internationella NGOs och olika politiska grupper på 
statliga nivåer anammat konceptet rätten till staden med försök att skapa riktlinjer och regler 
för att uppnå den. Vissa samarbeten har skapats, men än inga större globala nätverk (Mayer 
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2012). Även i Hamburg förändrades rörelseklimatet under 2000-talet efter många relativt 
tysta år då de gamla initiativen från 70- och 80-talen förlorat sin kraft. Under sekelskiftet 
växte en stor konflikt fram mellan människor som bodde på en husvagnsplats i stadens 
centrum - Bambule - och den då sittande senatorn - Schill - som bestämt sig för att utrymma 
den. Konflikten var intensiv och våldsam med tusentals människor på gatorna men i slutändan 
misslyckades deras kamp och år 2002 utrymde staden platsen (Behörde für Inneres 2002). År 
2009 gick urbana sociala rörelser med olika strategier och organisationsform samman i 
nätverket Recht auf Stadt, samlade sina krafter och genomförde flertalet aktioner mot 
neoliberal policy – mot gentrifiering, mot exkludering, mot rasism, sexism etc, och lyckades 
på många håll och till mångas förvåning påverka stadens utformning (Novy & Colomb 2013; 
Kirchberg & Kagan 2013).  

4.2 Presentation av urbana sociala rörelser 
I detta avsnitt presenteras nätverket Recht auf Stadt och några av dess rörelser för att ge en 
introduktion till samt bakgrundsförståelse inför redogörelsen av primärdatat. De rörelser som 
presenteras är de som jag genom mina intervjuer och observationer har uppfattat som speciellt 
centrala för nätverket och dess kamper just nu, som vidare kommer att lyftas fram i 
intervjuresultatet (se Karta 2 som visar de viktigaste platserna som tas upp i empirin). Kort 
presenteras dessa rörelsers historia, problembild, vision, strategier och organisationsform 
utifrån hur de beskriver sig själva i webbtexter och artiklar på deras hemsidor.  

Karta 2: Viktiga platser denna studie baseras på. Källa: Google Earth (skrift tillagd av författaren).  
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4.2.1%Recht%auf%Stadt%
Recht auf Stadt grundades som nätverk år 2009 och samlade då flera urbana sociala rörelser 
och projekt under en och samma kamp – mot gentrifiering, 
förtryck och neoliberal stadsutveckling och för betalbart 
boende, icke-kommersiella frirum, en ny demokratisk 
stadsplanering samt bevarande av urbana grönområden (se 
Bild 3). Rätten till staden är för dem inspirerad av Lefebvre 
och handlar om rätt till beslagtagande, tillgång, och olikhet. De 
understryker att rätten till staden är en global kamp som förs 
på många håll runt om i världen och att ”Staden tillhör alla – 
oavsett social eller nationell tillhörighet” (RaS Hemsida 2015). 
Idag är 63 lokala initiativ med i nätverket och stöttar varandras 
kamper. Initiativen är allt från etablerade och komplexa 
projekt som Rote Flora och Gängeviertel till mer 
situationsspecifika protester som ”Kein 
IKEA in Altona” (emot byggnad av IKEA i Altona) och 
”NOlympia Hamburg” (emot OS i Hamburg) som 
kommer och går (RaS Hemsida 2015).  
   Recht auf Stadt fick från start mycket uppmärksamhet via media då det började med att 
Gängeviertel ockuperade ett kvarter i centrala Hamburg (genom en konstutställning som 
beskrivs senare) samtidigt som manifestet ”Not in our Name” publicerades (Kirchberg & 
Kagan 2013). Manifestet är direkt riktat till att kritisera Richard Floridas koncept av den 
kreativa klassen och den stadspolitik och platsmarknadsföring det lett till i Hamburg. 
Manifestet är skrivet av rörelsemedlemmar ur den så kallade kreativa klassen som förklarar att 
de inte vill ha någonting med varumärket Hamburg att göra då de inte vill bli utnyttjade för 
stadens ekonomiska vinst samtidigt som platserna där de bor och arbetar såsom St. Pauli och 
Schanzenviertel blir gentrifierade. De förklarar att de förstår att det är de: musik-, dj-, film- 
och teaterfolket som förväntas stå för atmosfären i en stad där varenda liten bit av mark som 
kan säljas säljs till investerare som bygger ”en historia- och kulturtömd investerarstad av stål 
och betong” (NION 2009 m.e.ö.). De frågar ironiskt hur de kan förväntas producera kultur till 
massorna när de inte ens har råd att bo kvar i staden? De vill inte längre bli ekonomiserade 
och utnyttjade – de vill ha ett rättvist system där de får sin frihet och självständighet tillbaka. 
De säger:  

En stad är inte ett varumärke. En stad är inte ett företag. En stad är en gemenskap. […] Det handlar om att 
ta över och försvara platser som gör livet värt att leva i den här staden för de som inte tillhör 
tillväxtstadens målgrupp. Vi kräver rätten till staden tillsammans med alla medborgare i Hamburg som 
vägrar vara en platsfabrik. (NION 2009 m.e.ö.). 
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4.2.2%Rote%Flora%
Rote Flora ockuperades som nämnt innan i slutet av 80-talet och är sedan dess ett autonomt 
rum med självstyre i centrala Hamburg. Rote Flora är en av få rörelser i nätverket Recht auf 
Stadt som för en autonom politik helt utan samarbete med staden. Många politiska 
diskussioner samt konserter och fester anordnas där som är öppna för alla och många 
människor besöker platsen varje dag (Rote Flora Hemsida 2015). Rote Flora har inte mycket 
information om sig själva på deras hemsida och ställer heller inte upp på intervjuer på grund 
av den höga graden av övervakning de ständigt utstår. Dock kommer deras viktiga roll i 
Hamburg att beskrivas närmare genom intervjupersonerna i nästa kapitel.  

4.2.3%Park%Fiction%
Park Fiction är ett projekt som startade i mitten av 1990-talet, som än idag har stor betydelse 
som mötesplats i staden och för nätverket Recht auf Stadt. Initiativets mål var att bevara den 
sista öppna platsen som fanns kvar efter älven i centrala Hamburg (precis bredvid 
Hafenstraße) och tillsammans med medborgarana skapa en park (Se Bild 4) (Park Fiction 
Hemsida 2015). I denna kamp hade Hafenstraße, Rote Flora och Pudelklubb, som ligger 
mittemellan Hafenstraße och Park Fiction, stor stödjande inverkan genom de människor och 
den musikscen som fanns där. Det fanns också ett generellt stöd från lokalborna och St. Pauli 
kyrka. Efter många konflikter och förhandlingar med staden gick de med på initiativets krav 
att få planera området.  
   Park Fiction kallade sin planeringsprocess för ”Collective production of desires” (Park 
Fiction Hemsida 2015) som baserades på tanken att ”konst och politik gör varandra smartare” 
(Park Fiction Hemsida 2015). Metoderna som användes var kreativa och konstbaserade. Det 
fanns bl.a. ett mobilt kontor utrustat med kartor, diktafoner, kameror, modellera etc, ett 
trädgårdsbibliotek som kallades ”Archive of desires” och en telefonlinje där alla kunde delta. 
I slutet av processen valdes ett antal ideer ut som sedan byggdes upp av visionärerna själva 
(Schäfer 2004). I parken 
har sedan dess både 
lokala och 
internationella 
konferenser med urban-
kritik-baserade teman 
hållits, flera 
filmvisningar tagit plats 
och protester startat 
(Schäfer 2004).  

 
Bild 3: Park Fiction. Foto: Ninni Wallström.  
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4.2.4%Gängeviertel%%
Gängeviertel ockuperade år 2009 ett av det sista arbetarkvarteret som finns kvar i centrala 
Hamburg. Innan ockupationen stod husen tomma i nästan 10 år och redan under denna tid 
hade flera konstnärer ateljéer där och kände koppling till platsen. I slutet av 2000-talet sålde 
staden de 12 nedgångna husen till en investerare som planerade att riva allt (Ziehl 2012). För 
att försöka bevara de 350 år gamla husen samt öppna upp dem för alternativa sätt att leva 
organiserade Gängeviertel en ockupation i form av ett event som kallades ”Komm in die 
Gänge”. De gamla byggnaderna fylldes med konstutställningar, föreläsningar och konserter 
och runt 3000 besökare kom och förundrades över vilket liv som blåsts i kvarteret. Detta 
event fick stor mediatäckning och till och med konservativ media skrev positivt om det. 
Eftersom politikerna i Hamburg länge marknadsfört sig som en kreativ, kulturell och tolerant 
stad kunde de inte stoppa ockupationen. På detta sätt underminerade Gängeviertel den 
”kreativa staden” politiken och lyckades ta över makten över området (Ziel 2012).  
   I Gängeviertel är människor från många olika bakgrunder involverade; allt från konstnärer 
och DJs till stadsplanerare och hantverkare. Genom åren har Gängeviertel byggt upp en 
komplex organisation med en förening och ett kooperativ som träffas minst en gång i veckan 
för att ta beslut tillsammans. Kooperativet baseras på en ”one voice one vote” princip där alla 
som köpt en eller flera andelar har beslutsrätt i träffarna. Deras vision är att kunna erbjuda 
icke-kommersiella- och frirum för alla där kultur och konst existerar parallellt och gynnar 
varandra; ”Viertel ska vara ett möjlighetsrum” (Gängeviertel Hemsida 2015). Det ska vara ett 
permanent experiment där människor bestämmer hur de vill leva tillsammans (Se bild 5). Det 
finns i husen rum för boende, arbete, musik, teater, dans, utställningar samt event och caféer. 
De senaste åren har Gängeviertel samarbetat med staden för att renovera byggnaderna, vilket 
har lett till konflikter mellan deras vision om att kunna erbjuda icke-kommersiella rum och 
deras ökade utgifter. Detta diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

Bild 4: Visionskiss av Gängeviertelkvarteret. Källa: Gängeviertel Hemsida.  
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4.2.5%KulturEnergieBunkerAltonaProjekt%
Kebap har tagit fram en vision och plan för hur en gammal bunker i centrala Hamburg kan 
återanvändas för att skapa rum där energiproduktion och kultur kommer samman. Tanken är 
holistisk med målet att hälften av bunkern ska användas för att producera hållbar energi från 
biomassa och andra hälften ska ge rum för kultur; såsom musik, dans, teater, film och 
diskussioner (se Bild 6). Det finns redan idag en urban trädgård och de planerar att bygga ett 
öppet kök där lokalbor och människor från olika kulturer kan träffas och skapa tillsammans. 
Visionen baseras på tanken att blanda kommersiell och icke-kommersiell verksamhet där 
inkomster från energin investeras direkt i det sociala och kulturella. Kebap vill erbjuda billiga 
rum för människor att göra saker som ger dem mening samt en decentraliserad och hållbar 
energiproduktion som 
kan anslutas till stadens 
nätverk. Det är ”energi 
från och för 
medborgarna” (Kebap 
Hemsida 2015).  

 
 
 
 

Bild 5: Kebaps bunkerbyggplan – energidel till vänster och kulturdel till höger.  
Källa: Kebap Hemsida 

4.2.6%Frappant%
Frappant är en rörelse som formades år 2005 med målet att skapa billiga rum för arbete i en 
allt mer gentrifierad stad. Från början hade initiativet sin bas där IKEA finns idag men i 
samband med att marken såldes till IKEA ledde stora protester till att staden tvingades 
erbjuda dem en ny plats i Viktoria-Kaserne (se Bild 7). Rummen i kasernen hyrs ut som 
arbetsrum och det finns även rum 
för utställningar, föreläsningar, 
konserter och så vidare. Nyligen 
lyckades Frappant tillsammans med 
initiativet Lux & Konsorten efter 
långa förhandlingar köpa 
byggnaden från staden och har nu 
full makt över dem under namnet 
FUX (Frappant Hemsida 2015).  

 
 
 
 

Bild 6: Viktoria-Kaserne innergård. Foto: Ninni Wallström.  
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4.2.7%Keimzelle%
Keimzelle är en urban trädgård i Karolinenviertel som skapades dels för att öppna upp rum för 
urbant trädgårdsarbete och dels för att skapa en kommunikationsplattform (se Bild 8). När 
Keimzelle startade hade de målet att tillsammans bli en del av stadsplaneringen för 
ombyggnaden av en byggnad i området (Rindermarkthalle). Inför detta och under andra 
urbana teman har det hållits diskussionsevent i trädgården med inbjudna föreläsare och så 
vidare. Keimzelle har också som mål 
att vara en offentlig plats som 
erbjuder alla lokalbor att genom 
trädgårdarbete lära känna varandra. 
De menar att odla sina egna 
grönsaker är något som alla 
människor kan göra och som bygger 
över kommunikationsbarriärer och 
rädslor. Tillsammans kan man där 
”bygga staden både fysiskt och 
socialt” (Keimzelle Hemsida 2015).  

 
Bild 7. Keimzelle i början av odlingssäsongen. Foto: Ninni Wallström.  

4.2.8%Lampedusa%
Lampedusa är en rörelse i Hamburg som funnits sedan 2013 då runt 300 afrikaner kom till 
staden från Lampedusa i Italien. De flydde från krig, hamnade i Italien och blev skickade 
därifrån med papper som tillät dem att resa i hela Schengen, men inte arbeta. Detta ledde till 
att när de kom till Hamburg blev de hem- och arbetslösa. De kräver därför sin rätt till staden - 
att leva och arbeta där för att kunna försörja sig själva och sina familjer. De senaste åren har 
det hållits flera protester för Lampedusa där tusentals människor deltagit och samtliga sociala 
rörelser i Recht auf Stadt stödjer deras kamp (Lampedusa Hemsida 2015). Recht auf Stadt har 
en kampanj som heter ”Never mind the Papers” för just rätten till staden för Lampedusa och 
andra flyktingar (se Bild 9). De kräver arbetstillstånd, välkomstcamps och att 10 % av allt nytt 
boende ska vara för immigranter och hemlösa. De menar att ”[s]taden är för alla som är här. 
Därför är våra intressen 
stadens intressen. Så 
enkelt är det” (RaS 
Hemsida 2015). Hittills 
har dock Lampedusa inte 
fått några gensvar och 
kampen fortsätter 

Bild 8: Kallelse till demonstration den 1:a maj 2015. Källa: Recht auf Stadt Hemsida. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga urbana sociala rörelser som presenteras 
ovan kämpar mot neoliberal stadspolicy, gentrifiering och exkludering samt för olika aspekter 
av rätten till staden. Rote Flora, Park Fiction, Gängeviertel, Kebap, Frappant och Keimzelle är 
exempel på rörelser som har tagit eller önskar ta centrala rum i Hamburg i besittning för att 
skapa alternativa, icke-kommersiella, öppna, inkluderande och fria rum som baseras på andra 
värderingar än de neoliberala.  
   Förutom dessa grundläggande aspekter har de dock olika fokus i sina visioner. Flora vill 
vara en politisk frizon helt utanför systemet, Park Fiction vill vara en offentlig mötesplats, 
Gängeviertel vill kombinera boende, arbete, konst och kultur i ett mer storskaligt koncept, 
Kebap vill kombinera decentraliserad och hållbar energiproduktion med kultur och socialt 
meningsskapande, Frappant vill erbjuda betalbara arbetsrum för alla och Keimzelle vill 
kombinera urbant trädgårdsarbete och hållbar matproduktion med offentligt rum för sociala 
och politiska möten. Lampedusa är den nyaste rörelsen av de ovan presenterade som skiljer 
sig från de andra då de inte strävar efter att beslagta rum utan kämpar för sin rätt till arbete 
och boende i en stad där de inte erkänns som medborgare. Deras kamp är därmed helt olik de 
andras eftersom de kämpar från ett helt annat perspektiv – som flyktingar – och inte som 
lokalbor som övriga rörelser utgörs av.  
   Rörelsernas strategier för att nå sina visioner skiljer sig också åt, speciellt när det gäller 
deras relation till politikerna. Rote Flora är den enda av de presenterade rörelserna som inte 
söker några samarbeten alls, medan de andra har genomgått eller genomgår olika typer av 
förhandlingar med staden om till exempel speciella hyres- eller ägandekontrakt. Rörelsernas 
organisationsformer är alla relativt öppna och flytande men även de skiljer sig åt i sina 
komplexitetsnivåer med mera. (Mer om detta presenteras i intervjuresultatet). 
   Därmed är det intressant att alla dessa rörelser, och många fler, trots sina olikheter i 
visioner, strategier och organisation har gått samman i ett nätverk som ämnar sammanföra 
dem i en och samma kamp: för rätten till staden. För att undersöka detta mer i detalj kommer 
Recht auf Stadt och ovan nämnda rörelser att presenteras närmare i nästa kapitel dels ur 
intervjupersonernas perspektiv och dels ur mitt perspektiv utifrån de upplevelser jag hade 
under stadsvandringar och observationer.  
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4.3 Intervju- och fältstudieresultat 
I detta avsnitt presenteras de viktigaste delarna av intervjuerna och fältobservationerna efter 
temana: problembild, vision, strategi och organisation. Fokus ligger främst på att presentera 
vad som framkommit genom intervjuerna, men även mina egna upplevelser samt bilder 
kommer att tas upp mellan citaten med målet att ge en berättande helhetsbild av det insamlade 
materialer. Alla citat är översatta av mig från engelska till svenska. 

4.3.1%Problembild%–%vad%kämpar%de%mot?%
%

”Vi har ett icke-förtroende- och rädslesystem inom kapitalismen som kommer med en armbågsmentalitet 
där man trycker andra ur vägen för sin egen vinning. Det är ett döende system”. (Person D).  

Samtliga personer jag intervjuat och träffat under observationer anser att logiken bakom det 
neoliberala kapitalistiska systemet måste ändras på om staden ska kunna vara en plats för alla. 
Person D som är visionskaparen bakom Kebap menar att ett system baserat på konkurrens 
aldrig kan leda till hållbara och effektiva system utan bara leder till människor som mår 
dåligt. Han anser att ett stort problem är hur resurser värderas och hanteras där mening och 
samarbete får ge vika för konkurrens samtidigt som de naturliga resurserna ses som gränslösa 
tillgångar för alla. Han tillägger: 

”Och så finns det dessa uträkningar där man kan se hur mycket det kostar att förorena luften. Det är ett 
skämt. Det är som den gamla kyrkan där man kan gå och erkänna sina synder en gång i månaden och bli 
förlåten. Det är skitsnack”. (Person D).   

Person E som är engagerad i den urbana trädgården Keimzelle menar även hon att det 
existerande systemet baseras på en felaktig logik då det inte ger det kulturella något värde och 
människor ständigt måste kämpa för att kunna leva meningsfulla liv. Många rörelser måste 
först kämpa för att få rum för sina idéer och sedan fortsätter en kamp mot pengar. Hon säger: 

”Det är en situation där de är kulturellt aktiva, de jobbar för staden kan man säga, och dessutom måste de 
betala för det. Det är inte bara att de inte tjänar pengar utan de måste faktiskt betala ”. (Person E).  

Just kampen mot höga hyror och gentrifiering är den största och viktigaste för de urbana 
sociala rörelserna i Hamburg. De gör allt för att försvara sin rätt till tillgänglighet och försöker 
behålla icke-kommersiella och fria rum när allt bara blir dyrare och dyrare:  

”Gentrifiering är inte någon som bara händer i vissa områden i några städer i norr utan det är någon som 
påverkar städer och landsbygder över hela världen […] Detta är vad som tar rätten till staden ifrån oss. 
Allt som gör staden beboelig och som ger oss möjligheter att leva bra liv hotas av denna utveckling”. 
(Person B). 

Person B som är aktiv i Recht auf Stadt berättar att grundandet av nätverket skedde i en tid då 
alla pratade om de höga hyrorna och var rädda för att inte kunna bo kvar i sina områden eller 
att de skulle disneyfieras och inte längre vara de samma. De var rädda för att alla de platser de 
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värderade skulle förvandlas till någonting standardiserat som anses attraktivt på en global 
marknad. Person C ger ett exempel: 

”Som cykelverkstaden på hörnet eller killen som säljer begagnade möbler och kläder – när gentrifieringen 
sveper in blir det en dyr restaurang eller ett hotell eller någon sådant. Det är vad vi kan se i Altona där vi 
är nu” (Person C).  

Flera kamper har riktats mot de höjda hyrorna och mot de tusentals kvadratmeter nybyggda 
kontorsrum som står tomma i staden samtidigt som människor inte har någonstans att bo. 
Person B som har studerat denna kamp i St. Pauli menar att många människor där mår 
psykiskt dåligt när de hotas med flytt eftersom de har starka känslomässiga kopplingar till 
platsen och inte kan tänka sig att bo någon annanstans.  
   Under de två rundvandringar jag gjorde i Hamburg upplevde jag synligheten av dessa anti-
gentrifieringskamper i staden. Många av rörelsernas rum är som alternativa öar i en annars 
moderniserande och konkurrerande stad. Ett exempel på det är Rote Flora som är en 
vänsterpolitisk frizon i området Schanzenviertel som genomgått en snabb gentrifiering de 
senaste åren. När jag besökte platsen för första gången kände jag tydligt kontrasten mellan 
den turistfokuserade omgivningen och Rote Flora som verkligen är det sista alternativa 
rummet kvar i området (se Bild 10). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
#
#

Bild 9: Rote Flora och gentrifieringen som syger sig allt närmare. Foto: Ninni Wallström 

Gängeviertel är ett annat tydligt exempel på kampen mot gentrifieringen. Gängeviertel håller 
till i de sista arbetarhusen i ett område som förövrigt endast består av stora kontorshus i glas 
och betong – och här är kontrasten häpnadsväckande. För mig var den var som tydligast under 
kvällstid då hela området är tomt, tyst, stilla och dött förutom människorna inne i 
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Gängeviertel. Det är som en alternavit oas bland betongen där människor faktiskt bor och 
lever sina liv (se Bild 11). Jag kände också en stark kontrast mellan människorna som lever i 
Gängeviertel och de som arbetar i kontoren, det kändes som en plats där världsbilder krockar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 10: Konst på Gängeviertelbyggnad omringad av moderna kontor. Foto: Ninni Wallström 

I samband med kampen mot gentrifieringen kämpar också samtliga rörelser mot sättet deras 
roll i staden har förändrats inte minst genom den kreativa stadsdiskursen. Person B berättar att 
St. Pauli på grund av sin historia som nöjeskvarter har en väldigt hög toleransnivå för 
olikheter och alternativa levnadssätt. Detta passar Floridas koncept som handen i handsken 
och området ses som hippt och intressant, vilket leder till en extremt snabb gentrifiering i 
området. Person C förklarar vidare att det har varit svårt för rörelserna att förstå, och 
fortfarande är svårt att hantera, deras egen roll i gentrifieringsprocessen. Något de kämpar 
mycket med är därför att försöka hitta strategier för att komma runt detta och inte låta staden 
ekonomisera dem. Ett stort problem enligt C är att det är svårt att få sociala problem 
uppmärksammade om man inte maskerar dem som kulturella:  

”Till exempel finns massor med media som talar om gentrifiering i St. Pauli och huvudproblemet är inte 
att fattiga människor drivs bort utan att St. Pauli förlorar sin autenticitet […] Det sociala problemet är 
bara en bärare av det kulturella. Den fattiga ex-prostituerade som tvingas flytta från sin lägenhet tas inte 
som ett socialt problem utan personen ses som en bärare av kulturell identitet för området som går 
förlorad”. (Person C).  

En annan barriär för att lyckas ta upp sociala frågor på politisk nivå är enligt person C att det 
bara är de problem som påverkar medelklassen som uppmärksammas. Han menar att en stor 
anledning till att Recht auf Stadt fått sådant inflytande är för att de höga hyrorna också 
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påverkade medelklassen och därmed uppmärksammades frågan i media. Det ledde till att 
politikerna tog åt sig ämnet och lovade att alla nybyggda bostäder ska ha 30 % socialt boende. 
Men person C är skeptisk: 

”Så jag tror att media och även en majoritet av medborgarna i Hamburg då kände: Okej, problemet har 
blivit löst. Det är inte hett längre. Men jag tror att det fortfarande är ett problem för alla som behöver 
betalbart boende, men att rätten till staden rörelsen har tappat mycket kraft för att SPD lyckades täcka 
ämnet”. (Person C).  

Flera av intervjupersonerna berättar historier om svårigheter att kommunicera med politiker i 
staden då de försöker tysta rörelserna mer än att lyssna. Ett exempel är Keimzelle som 
grundades kring kampen om att få delta i planeringsprocessen för en byggnad i området (och 
senare ännu en byggnad) där de bl.a. vill integrera en urban trädgård. Staden har i båda fallen 
valt att inte öppna upp för dem men har nu bestämt sig för att bygga sin egen trädgård: 

”Det verkar som att staden har lärt sig att ta åt sig strategier som utvecklats av sociala rörelser och bara 
anpassar dem. Det ger en bild av deltagande planering och involverande av lokalborna genom att 
organisera någon typ av workshop som ser ut att vara involverande men om man tittar nära har besluten 
redan blivit tagna”. (Person E).  

Detta menar Person E ger sken av deltagande fast det inte är det, vilket gör det svårt för dem 
att ha en motreaktion då de ”måste dekonstruera det hela och det är svårt att göra en slogan av 
det eller hur? Fake, fake, fake – det kanske får bli vår slogan haha”. (Person E). 
   Person B ger ett annat exempel från ”Kein IKEA in Altona” rörelsen. Han berättar att det 
hölls en lokal folkomröstning i Altona för att 
besluta om IKEA skulle byggas eller inte och 
en majoritet röstade ja (se Bild 12). Enligt 
honom var ett stort problem i denna process att 
alla i området fick rösta även om de inte var 
direkt drabbade samt att röster köptes:  

”Så det är ett tecken på att direkt demokrati inom ett 
kapitalistiskt system inte fungerar – om ett företag 
bara kan köpa människor”. (Person B). 

Bild 11: IKEA i Altona – ett tecken på mobilt kapital.  
Foto: Ninni Wallström. 

Även Gängeviertel är mitt inne i en svår situation just nu gällande samarbetet med politikerna. 
De har ett kontrakt med staden som ger Gängeviertel makt över byggnaderna. Men i och med 
renoveringarna har ansvaret lagts över på ett företag som har pengar, nätverk och erfarenhet. 
Gängeviertel och företaget träffas på regelbundna möten men gång efter gång bryter företaget 
deras överenskommelser. Person F berättar att de nyligen hade ett stort bråk när det visat sig 
att företaget gått bakom ryggen på dem och tagit över makten över hyreskontrakten. Detta 
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bryter mot Gängeviertels viktigaste och mest grundläggande krav: att få vara sina egna 
hyresvärder. Hon säger:  

”Så vi har inget kontrakt med företaget, vilket är ett smart sätt för dem att gå runt oss. Och eftersom 
företaget inte känner sig bundna till kontraktet vi har med staden kan de bara göra som de vill. […] Det är 
deras strategi. Staden har gjort detta hundratals gånger redan. De lastar massor med jobb på rörelserna 
tills de tröttnar och i slutet säger de bara: ni har inget att säga för ni är inte ens här längre”. (Person F). 

Gängeviertel har därför många interna konflikter och diskussioner om hur de ska kunna 
hålla fast vid sina ideer om icke-kommersiella rum där alla kan vara oavsett hur mycket 
eller lite pengar de har samtidigt som deras kostnader ökar. Person F berättar att tanken 
från början var att husen skulle renoveras av företaget med statliga pengar och att 
Gängeviertel senare skulle få ansvar för kvarteret medan staden stod kvar som ägare. Men 
den drömmen har de gett upp efter företaget kommit på nya tankar: 

 ”Men nu säger de: vi kan sälja senare men priset beror på det vi investerat här, vilket säkert innebär 20 
millioner euro och självklart har vi inte råd med det”.(Person F).  

De haft många interna bråk om detta berättar person F men genom en växande ilska mot 
staden och företaget har de nu enats kring att försöka bli ägare av byggnaderna för att slippa 
behöva oroa sig. Många av rörelserna i Hamburg kämpar med denna typ av frågor om hur de 
ska kunna finnas till inom systemet men fortfarande vara någonting annorlunda.  

%
4.3.2%Vision%–%vad%kämpar%de%för?%
%

”Rätten till staden handlar om rätt till mångfald, tillgänglighet, beslagtagande och en rätt till de urbana 
överskotten. Och vad som är viktigt är att det inte är en rätt vi kräver från staten utan en rätt vi tar. Det är 
inget staten ger utan en process”. (Person B). 

Enligt person B är rätten till staden en global kamp som måste baseras på en global solidaritet 
om systemet ska kunna förändras. Detta har de ännu inte lyckats uppnå (då de endast har få 
globala kontakter som baseras på personliga relationer) men de har lyckats med att sakta ned 
gentrifieringsprocessen och att politisera staden genom nya samarbeten. Han berättar att för 
bara några år sedan om man var vänsterpolitisk och anti-kapitalist så var man automatiskt 
med i den radikala och autonoma scenen men: ”nu är det mer fokus på hur vi kan involvera 
våra grannar, komma samman och organisera kamper med mer människor och inte bara inom 
den lilla vänsterradikala ghettoscenen”. (Person B). Detta menar han är en viktig utveckling 
för att skapa öppna samhällen där vi alla kan leva tillsammans.  
   Även fast de kommit en bit på vägen för att bli mer inkluderande har Recht auf Stadt 
fortfarande problem med dess homogenitet. Person B berättar att medlemmarna främst 
kommer från en vit medelklass i de centrala delarna av Hamburg och att de utgörs av 
människor som har det tufft med pengar men inte är de mest utsatta. Många är vidare i 
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medelåldern och är utbildade eller har jobb, vilket innebär att de flesta kamper för rätten till 
staden förs av människor från en relativt liten grupp i samhället. Recht-auf-Stadt-rörelsernas 
starka lokala koppling innebär också enligt person B att nätverket inte har lika mycket 
samarbete med rörelser i utkanterna av staden, vilket har lett till att de rörelser som finns i 
periferin ibland känner sig bortprioriterade och ignorerade i sina kamper. De har inte heller 
ännu utvecklat några starkare band med rörelser i andra städer eller länder. Dessa 
inkluderingsproblem har nätverket försökt ändra på genom till exempel kampanjen ”Never 
mind the Papers” som fått med Lampedusa i kampen för rätten till staden. Men fortfarande 
finns många utsatta, hemlösa, flyktingar, ungdomar och så vidare som inte har någon röst och 
som inte syns i staden.  
   Person D lyfter också fram dessa problem med exkludering och orättvisa i staden och ser 
därför ett helt nytt samhälle framför sig i sina visioner där samarbete är den nya grunden för 
det urbana livet. Han säger: 

”Ingen revolution eller kommunism. Inga ismer längre, vi behöver inte ism-skiten, vi behöver inte höger- 
eller vänster- eller mittentänk. Det är bara där för att separera oss […] Gräsrotsrörelser gör saker 
annorlunda, och de tror på något så starkt att det är sunt förnuft att hjälpa varandra och lita på varandra. 
Det är ömsesidigt stöd och ömsesidig respekt. Och det är så starkt att det måste överväldiga det 
kapitalistiska systemet. Jag tror självklart att detta är modellen för framtiden”. (Person D).  

Han tror på ett system som baseras på mening istället för konkurrens med den enkla 
övertygelsen att om man delar pengar med andra så förlorar man själv, men delar man mening 
och kunskap så blir det bara mer. Därigenom kan vi också 
lösa våra problem på ett mer holistiskt sätt genom att slå 
ihop alla kamper till en: ”Vi kan inte försöka lösa ett 
problem utan att tänka på de andra” (Person D). Därför 
måste kamper för det sociala, miljön, kultur, energi, konst 
etc. bli till en (Se bild 13). 
                                                  

 
Bild 12: Kebap konceptskiss.  

Källa: Kebap Hemsida.  

Samtliga rörelser i detta arbete lyfter vidare fram att om människor ska kunna träffas och 
samarbeta så måste det finnas öppna, offentliga och fria rum. Person E berättar till exempel att 
Keimzelles grundide är att skapa rum för offentliga samtal där människor från olika kulturer 
och med olika livsstilar kan lära känna varandra: 

”Vi försöker införa så kallade möjlighetsrum för att förstå staden som kulturell och inte bara ekonomisk. 
Detta betyder att staden måste erbjuda öppna rum, inte bara i form av trädgårdar, men också hus - öppna 
hus för kulturell aktivitet där diskussioner kan växa”. (Person E). 
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För att i större skala kunna erbjuda alla människor rum i staden anser både person E och B 
att bostäder helt måste dras ur marknaden. De anser att det är absurt att boende som är 
något alla behöver för att kunna leva i staden säljs på den konkurrerande marknaden där 
endast de rika har råd att tävla och vinna.  
   En annan viktig del i visionen om gemenskap, samarbete och mer sociala städer är 
betydelsen av den lokala nivån: 

”Jag tror att det är viktigt att vi lever på de platser vi blir politiskt och kulturellt involverade i. För du kan 
inte förstå politisk aktivitet som någonting som görs för någon annan”. (Person E). 

Keimzelles idé är att vara en plattform för samtal och samarbete för lokalbor i området där de 
kan skapa sin egen politik och diskutera kring det som är viktigt och berör dem. Många 
urbana sociala rörelser anser att makten måste decentraliseras till gräsrötterna för att rätten till 
staden ska kunna uppnås. Person B uttrycker sig såhär: 

”Det måste vara demokrati nedifrån. Som här i grannskapsförsamlingen i St. Pauli som träffas och pratar 
om hur vi vill att staden ska vara och vad vi vill och inte vill ha i vårt område. Det vore bäst om dessa 
grannskapsförsamlingar hade mer makt och verkligen kunde ta beslut”. (Person B).  

Person D använder sig av metaforen av en planta för att förklara att ett projekt behöver starka 
rötter i jorden och i traditionen för att kunna sträcka sig in i framtiden. Med detta menar han 
att man inte bara kan applicera planer ovanifrån utan de måste växa fram naturligt för att de 
ska ha en chans att fungera. Han förklarar hur illa det kan gå annars genom exemplet av en 
helt tom och nybyggd stad i öknen: 

”De byggde den för 50 000 människor att leva helt självständigt; de odlar egen mat, samlar vatten, energi 
från solen och så vidare. Men denna stad har inga rötter, det är som ett dataspel, man går genom staden 
och allt är nytt. Och det är något de glömt, det är själva basen i en stad – kvinnor och män. De har glömt 
människorna, de har glömt mjukvaran”. (Person D).  

Därför menar han att politik måste komma från gräsrötterna och att det handlar om att bygga 
upp någonting tillsammans som är grundat i en vilja att skapa och inte är någonting 
framtvingat som ingen egentligen tror på eller känner mening i. 

%
4.3.3%Strategi%–%hur%kämpar%de?%%
%

”De använde den neoliberala strategin till sin fördel. De sa: vi är konstnärer, vi är de kreativa och om ni 
inte ger oss denna plats så måste vi flytta”. (Person B om Gängeviertel). 

Person B beskriver hur Gängeviertel lyckades underminera den kreativa stadsdiskursen och 
använda den för att få kontroll över rum. De använde media som medel för att 
uppmärksamma ockupationen och på så sätt göra det omöjligt för staden att stoppa den. 
Person C förklarar att Recht auf Stadt och de rörelser som ingår däri lägger mycket energi på 
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att försöka hitta nya sätt att kämpa för sina visioner i den politiska kontext som råder just nu. 
Person E från Keimzelle menar att synlighet och kreativitet är viktigt för detta: 

”Att terretorialisera rörelser genom att bli synliga är en viktig aspekt. Också att blanda konstnärlig och 
politisk aktivitet. Det överkommer traditionella förväntningar på sociala rörelser. Man har inte en 
demonstration – man har en parad. Man har inte en kamp – man har en trädgård”. (Person E).  

Person B ger vidare ett exempel på hur filmer har använts för att beröra och öppna upp för 
diskussion. Han berättar att en avgörande händelse var när en film som heter ”Empire 
St.Pauli” visades i Park Fiction inför tusentals människor. Filmen handlade om 
gentrifieringen i staden där bl.a. lokalborna uttryckte sin upprördhet över att deras 
mötesplatser en efter en försvinner. Efter denna filmvisning fanns en enorm energi i parken 
som kulminerade i en stor protest under rätten till staden sloganen som senare ledde till 
grundandet av rörelsen. 
   En annan viktig förutsättning för att nätverket Recht auf Stadt kunde grundas var den redan 
starka kontakten mellan vänsterrörelser och andra aktörer i staden som byggts upp sedan 80-
talet. Alla rörelsemedlemmar jag talat med berättar att Hamburg är speciell på det sättet att så 
många olika aktörer på olika nivåer stödjer de sociala kamperna: 

”I Hamburg fanns alltid en stark koppling mellan politiskt vänsterorienterade och autonoma, kulturella 
aktivister, konstnärer, musiker och klubbar”. (Person C). 

Person B berättar att musikscenen i Hamburg är väldigt politiserad och att många kända 
artister har kontakt med vänsterscenen där, till exempel Fettes Brot och Jan Deley som 
spelade på Rote Flora som unga. De är inte själva aktivister men stödjer ändå många av 
rörelserna och till exempel när det är namninsamlingar skriver de ofta under och visar sin 
solidaritet: ”vilket ger oss mer diskurskraft då det är inte bara är krav från någon sekterisk 
vänstergrupp utan ett krav som stöds av många människor”. (Person C). Detta gör också att 
platser som Rote Flora har fått en väldig styrka berättar person A då många människor 
spenderar sin ungdom där och fortsätter stödja platsen även om de inte är politiskt aktiva. 
Person C uttrycker det såhär: 

”De vet att om de utrymmer Flora kan de inte förutse vad som kommer hända och de kan inte veta om det 
blir 5000 eller 30 000 människor. Det blir en process av masspolitisering när människor går ut på gatan 
för första gången för att kämpa för sitt gamla ungdomscenter, blir slagna av polisen och radikaliseras”. 
(Person C).  

Detta innebär enligt person C att Rote Flora har en unik roll i staden som en av de mer 
radikala rörelserna med relativt stängda dörrar och umgängescirklar (där man till exempel kan 
förväntas klä sig och prata på ett speciellt sätt) men som samtidigt fungerar som ett mycket 
centralt och öppet rum för besökare som bygger starka band till platsen.  
   En annan speciell aktör i rörelsernas nätverk är fotbollsklubben FC St. Pauli som stödjer 
många av rörelsernas kamper (se Bild 14). På deras stadium hänger prideflaggan och vid 
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ingången står det på en stor skylt att fascism, rasism, sexism alla typer av förtryck är strängt 
förbjudna. Fanscenen är enligt person B väldigt vänsterpolitiserad och under matcherna 
träffas många rörelsemedlemmar för 
att uttrycka sina åsikter. Vid flera 
tillfällen har detta lett till protester 
direkt efter matcherna. Klubben 
samlar också in pengar till de sociala 
rörelserna (under tiden jag var där 
var det till renoveringar i Rote Flora).  

 
 
 
 
 
 
 

Bild 13: FC. St. Pauli stadion. Foto: Ninni Wallström. 

Banden mellan olika rörelser, musik- och sportscenen med mera är mycket synliga i staden. 
Under rundvandringarna blev det tydligt för mig att alla uppmärksammar varandras kamper 
och projekt, till exempel barerna på Hafenstraße har posters upphängda från Rote Flora och 
Gängeviertel har St. Pauli klistermärken på väggarna. Något annat som slog mig under min 
tid i Hamburg var att 
Lampedusas kamp var i stort 
fokus hos de flesta rörelserna, 
vilket syntes på många platser 
genom banners som sa: ”Kein 
Mensch ist illegal - Ingen 
människa är illegal - och 
liknande (se Bild 15).  

Bild 14: Vägg vid Hafenstraße. 
Direktöversättning: Spelar ingen roll 
vem som från och med imorgon anser 
sig regera här. För oss gäller: Never 
mind the papers! Refugees Welcome! 
Foto: Ninni Wallström.   

Person A berättar att Hamburg länge haft en stark anti-fascistisk diskurs och att många aktörer 
i staden stödjer detta. Till exempel har alla rörelser med fysiska rum samt St. Pauli kyrka 
alltid öppet för Lampedusa och andra flyktingar att bo där. Person C menar att anledningen 
till att flyktingfrågan på senare tid har fått nytt fäste i staden är att Lampedusa är en så pass 
synlig rörelse. De är inte bortstängda i läger som så många andra utan är ute på gatorna. När 
de kom gick de inte att ignorera:  
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”Det var en fenomenal mediabild: det var dessa afrikanska flyktingar som sov i den lilla kyrkan under 
korset. De lyckades höja sina röster” (Person C).  

Genom denna synlighet blev Lampedusas kamp uppmärksammad och de blev en del av 
nätverket. En stor fördel med det breda nätverket är vidare enligt person E att det leder till 
politisk styrka genom solidaritet och kommunikation. Hon säger:  

”Små projekt blir större i ett nätverk men det är också viktigt för de större för om de vore själva skulle de 
inte ha samma ståndpunkt i den urbana kontexten som de har nu […] Det handlar om att se olikheter i 
strategier, positioner och aktiviteter som en styrka. För med alla dessa olikheter kan vi inte bli sedda som 
ett block som man lätt kan kämpa mot”. (Person E).  

Med styrkan som Recht auf Stadt-rörelserna byggt upp tillsammans samt genom de 
kreativa strategier de använder sig av har flera av dem lyckats ta till sig rum i staden där de 
försöker skapa alternativa platser för alternativa liv. En grundtanke bakom detta är att: 

”Många människor har kämpat mot systemet och systemet kämpar tillbaka. Men det finns en annan 
taktik; du måste inte kämpa mot det – du kan skapa ett eget”. (Person C). 

Många rörelser menar att det inte alltid behöver handla om att kämpa mot något – utan att 
man kan leva för något. Person C anser att det är viktigt att skapa sina egna utopier och att 
våga tro på dem - för att om de kan finnas i tankarna kan de bli verklighet. Person E förklarar 
vidare att rörelser idag försöker skapa sina egna, nya verkligheter i staden: 

”Om man är emot något formar man traditionellt en diskussionsgrupp och skriver en text eller så. Men 
här har vi många verkliga platser som gör protesten och rörelsen synlig varje dag. Och det är inte bara 
negativa rörelser; det är glädjande att besöka Keimzelle, roligt att gå till Gängeviertel och intressant att 
besöka Centro Sociale och så vidare.” (Person E).  

Frihet och självbestämmande är två andra viktiga aspekter för rörelserna som präglar både 
deras visioner och strategier: 

”Vi har fortfarande inte riktigt några bestämda regler. Det gör att man kan uttrycka sig och organisera 
precis vad man vill. Och det fungerar – det är fantastiskt”. (Person F om Gängeviertel). 

Gängeviertel har som mål att öppna upp för fri verksamhet där det som människor vill ska 
hända händer. Person F berättar att om man har en idé så är det bara att genomföra den. 
Dock kan man inte kräva att någon annan ska göra det åt en utan man måste komma in i 
gemenskapen, förstå konceptet och skapa utifrån sig själv.  
   Under eventkvällen jag spenderade på Gängeviertel tillsammans med rörelsemedlemmar 
fick jag precis denna känsla av hur de organiserar saker där. Det var en konsertkväll och 
flera band hade blivit inbjudna men inga planer hade gjorts innan utan alla organiserade sig 
själva. De rörelsemedlemmar jag talade med under kvällen sa att man inte behöver planera 
och tvinga fram saker utan om människor vill något så ordnar de det.  
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På detta sätt blir livet i Gängeviertel väldigt dynamiskt och öppet för inflytande från alla 
som vill vara med (se Bild 16). Men som person F säger innebär detta också att utbudet 
kan begränsas: 

”Om de som organiserar 
programmet denna månad 
bara vill lyssna till punk – 
då bokar de bara punk 
haha.” (Person F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#
Bild 15: Gängeviertel - även de fysiska rummen är öppna för omvandling.  

Foto: Ninni Wallström.  

Gällande denna typ av dynamik berättade person A under min första rundvandring att han 
som yngre alltid tyckte att det var ledsamt när rörelser eller projekt dog ut men att han senare 
insåg att det är just detta som gör rörelser så värdefulla – att de dyker upp när de behövs och 
när människor brinner för någonting men att när intresset tar slut så slocknar lågan och 
energin försvinner någon annanstans där den behövs mer.    

 
4.3.4 Organisation – under vilka former kämpar de? 
 

”Många av rätten till staden initiativen dyker upp för att det finns ett behov av protest. Och när protesten 
är över har de antingen vunnit eller förlorat och de försvinner igen. Så det som händer här är väldigt 
dynamiskt”. (Person C). 

Recht auf Stadt har enligt person B lyckats samla rörelser med olika strategier och visioner 
som innan inte samarbetat med varandra. Han berättar med ett leende på läpparna att det i 
början var väldigt ovant för till exempel ekologigrupperna att samtala med den radikala 
vänstern från Rote Flora och att intressanta diskussioner kom ur detta. Recht auf Stadt-
rörelserna träffas en gång i månaden och byter ideer samt berättar för varandra om sina 
verksamheter. Nätverket är informellt och enligt person B vet man aldrig om man kan få stöd 
från de andra eller inte då ingen är obligerad att göra någonting. Så hjälp kommer endast om 
de andra verkligen vill.  
   Gängeviertel som kontrollerar ett stort rum i staden har byggt upp en mer komplex 
organisation baserad på en förening och ett kooperativ som har olika roller, skyldigheter och 
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rättigheter. Alla medlemmar har en röst och veckomötena är öppna för alla, även icke-
medlemmar. Jag följde med på ett av dessa möten och upplevde då att det på många sätt 
följde samma upplägg som klassiska föreningsmöten med en dagordning, mötesledare och 
sekreterare. Någon som slog mig som annorlunda var dock att så många olika typer av 
människor med olika roller och intressen var där; allt ifrån en mycket aktiv kärngrupp till 
musiker, konstnärer och nyfikna precis som jag. Även känslan av informalitet och öppenhet 
var annorlunda då det inte fanns något bord som alla ordnat satt runt i sina arbetskläder och -
roller utan människor i alla möjliga klädstilar och frisyrer satt huller om buller på stolar och 
på golvet samtidigt som medlemmarnas hundar busade runt. Alla var välkomna att tala under 
mötet. Person F berättar att det ibland också kommer politiker och tjänstemän från staden och 
lyssnar på dem. Hon menar att denna transparens är en grundprincip för Gängeviertel, men att 
de kanske inte pratar riktigt lika öppet under de mötena.  
   Även Kebap försöker använda sig av mer informella mötesformer: 

”Det finns inget bord med en chef som säger åt andra vad de ska göra. Det är en cirkel, och i mitten av 
cirkels finns: ingenting. Ingenting annat än energin från alla som är där. Det är viktigt att starta med en 
tom cirkel, ett tomt blad, om man vill ha något nytt”. (Person D). 

Till en början utvecklades Kebap-konceptet av person D själv men senare organiserades en 
grupp som utvecklade visionen vidare genom diskussioner både inom gruppen och med andra 
urbana sociala rörelser. Idag pågår förhandlingar med staden och andra aktörer med 
förhoppningen att få tillgång till bunkern och genomföra planen. 
   Frappant har redan genomgått sin process av förhandlingar med staden och utgörs idag 
enligt person D av relativt organiserade egenföretagare som tillsammans har köpt och nu hyr 
ut arbetsrum i Viktoria-kasernen. De träffas regelbundet och alla har en röst i församlingen.  
   Keimzelle sitter i en annorlunda sits än de andra rörelserna då de inte behöver betala hyra 
för sitt offentliga rum eftersom de har beslagtagit en liten del av en park. Detta lilla rum är 
öppet och människor flyter in och ut till både diskussionsevent och för trädgårdsarbetet. Det 
finns dock enligt person E en kärngrupp som gör mycket av det organisatoriska arbetet. Hon 
berättar vidare att Keimzelle ingår i två andra nätverk förutom Recht auf Stadt som heter: 
Solidarische Gemüse (Solidariska Grönsaker – som samlar många av de urbana trädgårdarna i 
Hamburg) och Solidarische Raumnahme (Solidarisk Rumbeslagtagande som fokuserar på 
rätten till rum). Också i dessa nätverk utbyts stöd och kunskap och många rörelser i staden 
ingår i flera nätverk som överlappar varandra.  
   Sammanfattningsvis ryms inom de urbana sociala rörelserna som här undersöks många 
olika synsätt på problem, visioner, strategier och organisationsformer men också flera 
gemensamma tendenser. Allt detta kommer att diskuteras vidare och ställas mot relevant teori 
i följande analyskapitel.   
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5. Analys 

I Hamburg finns en känsla av att någonting är på gång. Det känns liksom i luften. Speciellt 
centrerat i St. Pauli, Altona och Schanzenviertel finns runt varje hörn påminnelser om de 
urbana sociala rörelsernas kamper i form av deras beslagtagna rum, affischer och graffitti i en 
annars moderniserande och snabbt ekonomiskt växande entreprenörstad. Varje dag anordnar 
rörelserna flertalet event såsom träffar, föreläsningar, diskussionsgrupper, utställningar, 
konserter, protester och så vidare. som är öppna för alla (se denna samlingssida för vad 
vänsterrörelser i Hamburg organiserar dag för dag: http://www.bewegungsmelder.org/). Att 
de urbana sociala rörelserna och vänsterscenen är så stark i Hamburg har flera olika 
förklaringar som dels går att hitta i stadens historia som hamnstad och den politik som förts 
för de olika områdena runt stadens centrum. Idag är rörelserna också influerade av 
internationell politik och globala trender som leder till att nya frågor lyfts och att nya visioner, 
strategier och organisationsformer används. Rätten till staden är ett exempel på en idé som 
spridits globalt mellan olika rörelser och som i viss utstreckning har enat olika kamper under 
en och samma paroll. Denna analys kommer därför att börja med en diskussion utifrån teori 
och empiri om vad rätten till staden innebär och för vem är den? Sedan följer en analys av 
vad det är som är nytt med de urbana sociala rörelsernas sätt att tänka och göra? 
Avslutningsvis ställs frågan vad allt detta kan tänkas leda till? Vilken betydelse kan 
rörelserna ha för en rättvisare stad? 

5.1 Vad är rätten till staden och för vem är den? 
Rätten till staden är en idé som myntaden av Henri Lefebvre på 60-talet och som sedan dess 
har vidareutvecklats av forskare såsom David Harvey, Don Mitchell, Peter Marcuse och 
Margit Mayer. Idén strävar efter en rättvis framtida stad som baseras på helt nya värderingar 
där alla har rätten att vara med och forma staden efter sina hjärtans önskningar. Det handlar 
om att ta tillbaka makten till människorna och vända den nuvarande ojämlika utvecklingen 
där makt och kapital samlas hos få samtidigt som allt fler blir exkluderade och utnyttjade i 
våra städer (bl.a. Harvey 2012). Rätten till staden lyfter därmed fram många frågor som är av 
relevans att diskutera kring i en snabbt urbaniserande värld, till exempel frågor om betydelsen 
av offentlig plats och ägandeskap samt definitionen av medborgarskapet.  
   Utifrån det empiriska resultatet kan vi se att rätten till staden för de urbana sociala 
rörelserna i denna studie i mångt och mycket handlar om rätten till beslagtagande, 
tillgänglighet och deltagande i utformningen av staden. De vill skapa centrala, icke-
kommersiella och fria rum där alla människor, och inte bara den neoliberala målgruppen, kan 
leva alternativa och meningsfulla liv. De vill öppna upp för självbestämmande och experiment 
där nya värderingar kan växa fram genom gemenskap och interaktion. I Hamburg har flera 
rörelser lyckats ockupera centrala rum och många söker samarbete med politikerna för att få 
rätt att forma staden. Deras vision om en stad för alla baseras därmed på en decentralisering 
av makt där lokala grupper själva kan producera sin omgivning och forma sina egna liv. För 
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rörelserna är en grundförutsättning för detta att skapa och skydda offentliga och öppna rum.  
   I ett större perspektiv har samtliga rörelser visioner om att en decentralisering och öppenhet 
kan leda till ett helt nytt system bortom den neoliberala konkurrensen som baseras på nya sätt 
att se på resurser, ägande och mening med det urbana livet. De anser att ekonomiseringen av 
kultur är en stor del i stadens problem som leder till gentrifiering, exkludering och orättvisor. 
De menar att musik, konst och kreativitet har värden i sig själva som ger mening i det urbana 
livet men att det är svårt att skapa förutsättningar för detta när systemet hela tiden sätter 
käppar i hjulen. Ett exempel på uttryck för denna kamp är NioN manifestet som publicerades 
när Recht auf Stadt grundades och som direkt kritiserar Florida och hans neoliberala syn på 
kultur. Kebap lyfter också fram att människor måste inse att de naturliga resurserna är ändliga 
och behandla dem därefter. De anser att människor på lokal nivå måste få forma sina egna 
energisystem kopplade till det kulturella för att kunna skapa holistiska och hållbara system. 
Keimzelle understryker också vikten av hållbar urban konsumtion och matproduktion genom 
urban odling. På många sätt är dessa tankar jämförbara med idén om allmänningen (Hardt & 
Negri 2009; Bollier & Hellfrich 2012) men medan rörelsernas fokus är på det lokala och 
urbana livet söker sig allmänningen bortom detta och försöker se problem med 
maktfördelning, orättvisa och överutnyttjning av resurser ur ett globalt perspektiv där alla 
människor och alla resurser förstås som i ett enda stort system. Rörelsernas visioner om en 
rättvis stad fokuserar mer på en decentralisering av makt till gräsrötterna där de kan skapa 
öppna och resistenta samt ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara system. Under 
intervjuerna lyftes dock vikten av globala nätverk för att stärka rörelsernas kamper, men de 
berättade att de ännu inte lyckats skapa några starkare kontakter utanför staden.  
   Därtill argumenterar flera av intervjupersonerna för att vissa specifika sektorer i staden 
måste dras ur marknaden, till exempel boende, för att säkerställa rätten till staden för alla. De 
lyfter därmed upp den gamla frågan om bruks- vs bytesvärde i deras kamp för betalbart 
boende och arbetsrum i staden. Detta är en diskussion som bl.a. Mitchell (2003) och Marcuse 
(2012b) lägger fram i sina studier där de anser att sättet vi ser på boende och ägandeskap 
radikalt måste förändras. Marcuse (2012b) menar att ett grundproblem i dagens 
bostadsmarknad är att ägandeskap ses som en trygghet som säkerställs genom möjligheten att 
spekulera med bostäderna på marknaden. Han anser dock att det inte behöver vara så utan att 
politiken måste öppna upp för nya former av ägandeskap som kan vara säkra utanför 
marknaden, till exempel hyreskontrakt med icke-vinstdrivna hyresvärdar och kollektivt 
ägande. Detta är någonting som många urbana sociala rörelser i Hamburg strävar efter. Till 
exempel Hafenstraße har idag speciella kontrakt med staden där de har rätt att bestämma 
kostnaderna för att hyra ut bostäder utanför marknaden och Gängeviertel hade från början en 
vision av att staden kunde fortsätta äga deras kvarter men att de kunde stå som hyresvärd och 
styra över priserna. I denna fråga förespråkar alltså flera av rörelserna socialt boende genom 
statlig kontroll. Deras vision om decentraliserad makt och rätten till staden handlar därmed 
om att ge staten (eller annan politisk nivå över den lokala) en ny roll med kontroll över vissa 
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sektorer i samhället för att skydda dem från marknadens krafter och istället öppna upp för 
gräsrötterna. På så vis kan makten ges till den lokala nivån via staten. Olika versioner av 
denna idé har presenterats tidigare i teoridelen genom till exempel Bollier och Helfrich (2012) 
som diskuterar möjligheten att skapa ett system baserat på allmänningen genom en ny roll för 
staten samt Brown (2013) som förespråkar ny policy och lagar och regler på statlig och 
överstatlig nivå som kan stödja urbana sociala rörelser i deras kamper för sätten till staden. 
Dessa olika syner på alternativa system kommer att diskuteras vidare senare i analysen.  
   I praktiken har många av de urbana sociala rörelserna i Hamburg lyckats skapa egna oaser i 
stadens centrum som baseras på alternativa värderingssystem och sätt att leva med kultur, 
mening och solidaritet i centrum. På ett sätt har de därmed uppnått sina mål med att skapa 
offentliga och självstyrda rum som står emot marknadens krafter. Men å andra sidan har 
rörelserna inte haft någon större påverkan på det neoliberala systemet utanför deras egna. 
Flera rörelser har haft förhoppningar om detta men har blivit besvikna. Till exempel 
Gängeviertel har blivit förda bakom ryggen in i ett renoveringskontrakt som steg för steg tar 
ifrån dem deras självstyre och Keimzelle har blivit vägrade deltagande i planeringsprocesser 
men samtidigt fått sina idéer stulna och applicerade från ovan. Om vi tittar tillbaka på bilderna 
i empiridelen som visar på gentrifieringen i Hamburg kan vi tydligt se denna rumsliga 
klasskamp som pågår i staden där rörelsernas rum allt tätare omringas av den moderna 
entreprenörstaden.  
   Gällande frågan om vem rätten till staden är till för anser samtliga urbana sociala rörelser att 
den ska gälla alla människor i staden oavsett var de kommer ifrån eller vad deras inkomst är. 
Just nu står kampen om flyktingarnas och migranternas rätt till staden i fokus i Hamburg 
genom uppkomsten av rörelsen Lampedusa som kämpar för rätt att stanna samt boende och 
arbete (se Bild 17). Recht auf Stadt 
menar att alla som vistas i Hamburg 
oavsett nationell bakgrund är en del 
av staden och därmed har rätt till 
den. Om denna inkluderande rätt till 
staden ska kunna bli verklighet 
måste en helt ny definition av 
medborgarskapet tas fram. Detta är 
en relevant diskussion eftersom 
människor i en urbaniserande och 
globaliserande värld rör sig allt mer 
mellan städer och flyktingar och 
migranter blir fler för varje år 
(Brown 2013).  

Bild 16: Vägg vid Hafenstrasse – Lampedusas kamp. Foto: Ninni Wallström 
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Dessa grupper blir ofta exkluderade och marginaliserade, vilket bidrar till de växande 
klyftorna i våra städer. För att bygga mer rättvisa städer måste dessa grupper därför 
inkluderas. Vissa anser dock att en inkludering av migranter och lägre klasser i staden 
kommer att överbelasta systemet. Men Browns (2013) motargument till detta är att de lägre 
klasserna faktiskt bidrar med viktig arbetskraft och därmed bidrar till staden samt har rätt till 
den. En idé om nytt medborgarskap kan enligt henne vara att basera dem på städer istället för 
nationer och att göra dem flexibla på så vis att de delas ut under tiden man befinner sig i en 
stad och sedan ges tillbaka (Brown 2013). Detta förutsätter dock helt nya sätt att organisera 
ägandeskap och boende i staden som därtill behöver ses i ett globalt perspektiv eftersom det 
gäller internationell mobilitet. Om rätten till staden ska gälla alla kan den inte diskuteras 
endast ur ett stadsperspektiv utan måste även ses i relationerna mellan städer och andra 
politiska skalnivåer.  
   Även fast de rörelser som undersöks i denna studie argumenterar för öppna medborgarskap 
och rätten till staden för alla är de själva i praktiken relativt platsbundna och homogena i sin 
sammansättning. De utgörs av människor i medelåldern från en låg medelklass, ofta med 
utbildning och arbete samt med stark koppling till sina områden - snarare än de mest utsatta. 
Lampedusa är det enda undantaget då resterande rörelser främst har sina baser omkring 
Altona, St.Pauli och Schanzenviertel där människor kämpar mot gentrifiering och så vidare i 
sina respektive områden. Detta öppnar upp för en diskussion om rörelsernas centrum-periferi-
problematik. Denna studie har inte granskat rörelsernas rumsliga placering eller spridning i 
någon djupare bemärkelse men som framgår av Karta 2 är samtliga rörelser som undersökts i 
denna studie centrerade kring stadens kärna. Under intervjuerna framgick det också att de 
rörelser som finns i stadens periferi känner sig uteslutna ur Recht-auf-Stadt-nätverket och har 
svårigheter att få lika mycket uppmärksamhet som dem i sina kamper. Problemet med att de 
mest utsatta samt de i periferin inte får sina rösterer hörda kan tänkas gå hand i hand eftersom 
de som har det svårast i samhället ofta marginaliseras och tvingas ut i städernas periferier 
(bl.a. Davis 2005).  
   Enligt Marcuses (2012a) indelning av de som har rätt att kräva rätten till staden är det 
därmed i Hamburg främst de mest alienerade och inte de förtryckta som organiserar sig. 
Därför är det intressant att fråga sig vad detta har för betydelse för kampen om rätten till 
staden i Hamburg? Innebär det att en alienerad grupp av kreativa, vänsterpolitiska människor 
från en vit, tysk medelklass baserad i stadskärnan har tagit sig rätten att definiera rätten till 
staden medan de förtryckta och periferin utesluts? Flera av intervjupersonerna lyfte fram detta 
problem och menar att de strävar mot att inkludera fler människor i kampen. Rörelserna anser 
att Lampedusas är ett steg i rätt riktning för att inkludera flyktingproblematiken och hoppas 
att den nya nätverksformen i Recht auf Stadt kommer att ta bort barriärer och öppna upp för 
olikheter i visioner, strategier och form. Detta problem diskuteras vidare senare i analysen. 
   För att sammanfatta diskussionen om rätten till staden så lyfter idén fram många viktiga 
frågor om hur vi vill och kan leva bättre och rättvisare liv tillsammans. Konceptets stadsfokus 
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är relevant i och med den snabba urbaniseringen men kan också föra med sig vissa problem. 
En risk med att centrera diskussionen om alternativa, rättvisa och hållbara system på det 
urbana är att andra perspektiv kan glömmas bort, till exempel periferins och landsbygdens roll 
samt betydelsen av relationer mellan städer och andra skalnivåer i samhället. Rätten till staden 
i en globaliserande värld måste till exempel svara på frågor om mobilitet och hur rättvisa och 
inkludering kan säkerställas när människor är i rörelse (Brown 2013). Detta innebär att det är 
viktigt att tänka kring dessa idéer på flera olika skalor och att förstå att rätten till staden inte 
kan säkerställas på ett geografiskt avgränsat område, till exempel i en stad, utan att förändring 
måste ske relationellt, internationellt och globalt. Detta gör diskussionen än mer komplex men 
öppnar också upp för relevanta debatter som behövs i sökandet efter alternativ. En annan risk 
med rätten-till-staden-konceptet är att det kan fastna i ett fokus på offentliga rum och i tanken 
att så länge de kan säkerställas så kommer rättvisa automatiskt att uppnås. Men bara för att det 
finns offentliga rum kommer inte de mest utsatta att få sina röster hörda och sina rättigheter 
mötta. Återigen handlar det om någonting större; det krävs övergripande förändring där 
krafter på olika nivåer strävar efter att säkerställa rättvisa för alla. Även dessa tankar kommer 
att diskuteras vidare senare i analysen.  

5.2 Vad är nytt? 
I empiridelen presenterades Recht auf Stadt och ett antal rörelser därur. Ställs detta material 
mot modern rörelseteori framgår det att de nya frågor, strategier och organisationsformer som 
forskare som Melucci (1992, 1996), Wettergren (2006), Eyerman och Jamison (1996) med 
mera. lyfter fram i sina studier också till stor del visar sig bland de urbana sociala rörelserna i 
Hamburg. De frågor som lyfts av rörelserna gäller i stort hur vi kan leva meningsfulla och 
hållbara liv tillsammans i staden där alla är inkluderade och inte bara de kapitalstarka. Detta 
innebär att frågor om gentrifiering, miljöproblem, rasism och feminism i det urbana 
vardagslivet blir viktiga, vilket kan jämföras med Meluccis (1992, 1996) studier som pekar på 
att sociala rörelser har flyttat sin verksamhet från den klassiskt politiska till den kulturella 
sfären och kämpar mer för mening än politisk makt. De urbana sociala rörelserna i denna 
studie försöker hitta sätt att leva alternativa liv i staden baserade på andra värderingar än de 
neoliberala. Det handlar inte bara om att protestera emot det rådande systemet utan också om 
att leva för någonting nytt. Med Meluccis ord kan man säga att de stävar efter att ”leva 
utopin” (1992:12) och istället för att störta systemet försöker de skapa egna. Målet är alltså 
inte revolution utan reform nedifrån.  
   Detta innebär att de urbana sociala rörelsernas strategier har förändrats de senaste åren och 
gått från protesten som enda kampform till mer varierade och kreativa strategier med fokus på 
att utmana etablerade värderingar (Melucci 1992, 1996). Exempel på detta är de urbana 
trädgårdarna som finns runt om i staden för att skapar plattformar för människor att träffas 
och umgås både politiskt och socialt samt de filmvisningar som använts av rörelser i Hamburg 
för att dela kunskap, beröra och mobilisera. Ett annat exempel är Gängeviertel som använde 
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sig av en konstutställning för att få makt över sitt arbetarkvarter genom att visa makthavare att 
det finns kulturella värden i rörelsernas verksamhet och i byggnaderna som är viktiga för 
många i staden.  
   Just konst är en viktig del i rörelsernas strategier och uttryckssätt. Om vi tittar på de två 
följande bilderna 18 och 19 kan vi se kontrasten mellan Hafenstraße och deras granne; det 
nybyggda bostadskomplexet Gebrüder-Wolf Platz. Skillnaderna är stora – det går från glada 
färger, grönska och fri konst till släta ytor, glas och asfalt – från en känsla av liv och öppenhet 
till en känsla av sterilitet och utestängande. En stor kontrast ligger i den konst och de 
meddelanden i form av graffitti, affischer och klistermärken som finns på Hafenstraße som 
helt försvinner så fort man kommer till de moderna byggnaderna. Där blir allt rent, tomt och 
opersonligt. Rörelserna använder sig av konst i olika former dels för att synliggöra, 
kommunicera och territorialisera deras kamper och dels för att signalera att de kämpar för 
någonting annat. Konstens livfulla färger, frihet och öppenhet kan tänkas vara viktiga uttryck 
för rörelsernas visioner om ett annat liv i staden; ett liv som bygger på fria, öppna och 
inkluderande gemenskaper som söker mening i det kulturella och sociala snarare än i 
konkurrens och ”rationella” processer som skapar sterila, opersonliga och uteslutande rum. 
Kirchberg och Kagan (2012) argumenterar för att just konsten och konstnären har viktiga 
roller i förändringsprocesser eftersom de öppnar upp rum där konventioner kan ifrågasättas 
och där någonting nytt kan växa fram. Därför är friheten att kreativt kunna omvandla 
rörelsernas rum av stor betydelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
#

Bild 17: Konst och klistermärken på färgglada Hafenstraße. Foto: Ninni Wallström 
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Bild 19: Nybyggda Gebrüder-Wolf Platz. Foton: Ninni Wallström. 

Samtliga intervjupersoner i denna studie underströk vidare betydelsen av processen och 
görandet i sina strategier. De anser att rationell planering mot fixerade mål inte leder till de 
bästa resultaten utan att människorna måste komma samman och forma sina liv tillsammans 
varje dag. Detta kan jämföras med Kirchberg och Kagans (2012) samt Dielemans (2012) 
tankar om reflexivitet där de förespråkar att staden bör formas utan utsatta mål och att man 
istället ska vara öppen för överraskningar under processens gång. Det följer även Marcuses 
(2012a) uppmaning att undvika bestämda mål med argumentet att den rättvisa staden endast 
kan definieras i den demokratiska processen som leder dit. Samtliga intervjupersoner har 
denna processyn och uttryckte att om man vill ha något annorlunda så måste man börja göra 
något annorlunda. Rörelsernas handlingsformer kan därför från ett utomstående perspektiv 
uppfattas som oplanerade och röriga men de är tvärt om noga genomtänkta av rörelserna för 
att skapa öppna och inkluderande system där alla har chans att delta och påverka.  
   Även organisationen inom och mellan rörelserna är flexibla med fokus på att ge människor 
frihet och rum att vara kreativa och skapa någonting nytt. Recht-auf-Stadt-nätverket baseras 
på denna princip av öppna, horisontella och flytande rörelser där linjen för var en rörelse 
börjar och slutar är suddig men där en solidaritet genom samarbete skapar en stabil bas för 
deras krav. Detta berättade samtliga intervjupersoner har varit viktigt för deras kamper då de 
inte längre kan ses som ett block som lätt kan reduceras till fientligt eller vänsterradikalt 
eftersom de representerar så många olika kamper fast med det gemensamma målet att nå en 
rättvisare stad. En viktig förutsättning för att skapa detta nätverk har varit den nya teknologin 
som Carty (2015) argumenterar för har lett till en breddning av den offentliga sfären. Som 
kommunikationsmedel är internet viktigt för rörelserna och används som första redskap för att 
nå ut med information om vad de organiserar i staden via bl.a. hemsidor och Facebook. 
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Samtidigt är rörelsernas fysiska rum i staden mycket viktiga för att skapa platsidentitet, 
territorialisera och synliggöra rörelsernas kamper (Thörn 2013). De fysiska rummen i 
kombination med internet som kommunikationshjälpmedel har stärkt den kontakt som sedan 
länge funnits mellan vänsterorienterade rörelser, musikscenen, fotbollsscenen med mera. i 
Hamburg och har gett ytterligare förutsättningar för byggandet av starka band och solidaritet 
inom rörelser och svaga band mellan rörelser för kunskapsutbyte och stöd, vilket skapar 
starka men samtidigt flexibla urbana nätverk (Nicholls 2008). 
   Dock finns utmaningar också för dessa typer av flytande och öppna organisationer. I 
Hamburg finns som nämnt tidigare problem med inkludering av de mest utsatta i staden då det 
i slutändan blir de som innehar kommunikativt kapital som gör sig hörda och blir synliga. 
Detta är något de urbana sociala rörelserna kämpar för att lösa. De hoppas att nätverkets och 
rörelsernas öppenhet ska leda till att till exempel flyktingarnas och de hemlösas kamper ska 
lyftas. Dock berättar intervjupersonerna att dessa grupper ofta marginaliseras och göms undan 
i stadens periferier samtidigt som media och politiken begränsar det allmänna samtalet till 
medelklassens problem, vilket gör de mest avgörande problemen svåra att komma åt. Därtill 
finns en risk att de mest utsatta i samhället inte vågar söka sig till de urbana sociala rörelserna 
eftersom de är relativt homogena och platsbundna samt till stor del utgörs av både etablerade 
intellektuella och rörelseintellektuella (Eyerman & Jamison 1996) som genom sitt 
identitetsskapande har enats kring speciella symboler och ett speciellt språk som inte vem som 
helst kan förstå.  Därmed är det en utmaning att hitta en balans mellan stark solidaritet och 
identitet samt öppenhet och inkludering. En viktig strävan för rörelserna kan därför vara att 
fundera över sina språkbruk och göra dem så lättillgängligt och förståeligt för olika grupper i 
samhället som möjligt; för allt från flyktingar och hemlösa till ungdomar och äldre.  
   En annan utmaning för rörelserna är att hitta en balans mellan flexibilitet och stabilitet. När 
det gäller organisationer som strävar efter horisontella och flytande strukturer kan det vara av 
vikt att fundera kring hur transparens och öppen kommunikation kan säkerställas för att inte 
dolda hierarkier ska växa fram. Det krävs även en stark solidaritet för att gruppen ska kunna 
respektera varandra och acceptera den höga graden av spontanitet i processerna.  

5.3 Vad kan det leda till? 
Städer runt om i världen har problem med en växande exkludering, privatisering och ökade 
sociala klyftor. Detta håller inte i längden utan någonting måste göras för att tackla dessa 
problem och bygga rättvisare städer. Många håller med om att människor som har det svårt i 
våra städer såsom hemlösa, arbetslösa och flyktingar måste ges stöd istället för att vidare 
marginaliseras och tryckas undan. De urbana sociala rörelserna i denna studie kämpar för att 
ge alla människor i staden rätt att forma den och därmed sina liv. De vill avkommersialisera 
rum för boende, arbete och kultur samt omdefiniera värdet av både kultur- och naturresurser 
för att skapa hållbara och resistenta samhällen. De anser att det måste finnas makt på lokal 
nivå där människor kan känna engagemang och mening med skapandet av sin omgivning. 
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Dessa människor vill höras och enligt Melucci (1992, 1996) och Eyerman och Jamison (1996) 
har deras röster stor betydelse. De menar att urbana sociala rörelser är bärare av förändring i 
samhället och utgör den viktigaste källan till ny kunskap. Detta för att deras flexibla form och 
ständiga rörelse gör att de kan utmana den rådande ordningen och lyfta fram frågor om 
mening i det urbana livet (Melucci 1992, 1996; Eyerman och Jamison 1996). Eftersom de 
dyker upp när det finns behov av kamp och när människor känner att de vill förändra 
någonting kan de ses som indikatorer på verkliga problem i staden som är viktiga för 
medborgarna. Deras strategier som söker kreativa sätt att skapa möjlighetsrum i staden där 
nya värderingar kan växa fram i samband med en strävan efter samarbete, solidaritet och 
acceptans av olikheter kan ses som möjliga vägar till mer öppen och inkluderande politik. 
Nätverksformen leder också till att rörelserna blir starka men samtidigt flexibla och kan få 
större inflytande samt snabbt reagera på förändringar.  
   Om vi då utgår från att urbana sociala rörelser har betydelse för en rättvisare stadsutveckling 
blir en viktig fråga hur olika politiska nivåer såsom staten och den lokala politiken samt lagar 
och regler kan formas för att ge plats åt rörelserna och deras kamper. Hur kan relationen 
mellan dem se ut? De urbana sociala rörelserna själva utgår från idén att leva utopin och 
därmed skapa egna system istället för att direkt konfrontera det existerande. Detta har lett till 
att de har skapat alternativa öar i den neoliberala staden där deras visioner om rättvisa, 
solidaritet, inkludering, frihet, öppenhet, horisontala organisationsformer, reflexiva 
processtänk och så vidare praktiseras och formas varje dag. Men de har hittills inte haft någon 
påverkan på det neoliberala systemet utanför. Många rörelser försöker att samarbeta med 
staden och hitta alternativa lösningar på problem men upplever att de inte blir lyssnade till 
utan snarare kämpas emot. Intervjupersonerna förklarar att de ses som ett hot mot stadens 
vinstintressen eftersom de vill forma alernativa och icke-kommersiella rum som staden känner 
att de måste kontrollera. Rörelserna tror därför att staden endast låter dem finnas till i den 
utstreckning de gör idag på grund av att deras verksamhet bidrar med kulturella värden och en 
spännande anda som är viktiga för stadens attraktionskraft.  
   En vidare fråga blir därför hur de urbana sociala rörelsernas syn på livet i staden kan få 
större plats och inte bara vara som ”demokratiska och hållbara tillflyktsorter i en annars 
hjärtlös värld” såsom Mayer (2012:80 m.e.ö.) uttrycker sig? Vissa anser att det krävs en urban 
revolution där olika förtryckta grupper i samhället på olika skalnivåer går samman i globala 
nätverk för att störta det neoliberala systemet (Harvey 2012; Mayer 2012). Andra menar att 
det snarare behövs en fredlig totalreform av det politiska systemet där makthavare på nationell 
och övernationell nivå tar fram nya lagar och regler som strävar efter att säkerställa rätten till 
staden för alla och att ge urbana sociala rörelser en positiv roll i denna utveckling (Brown 
2013). Kritiska röster menar dock att neoliberalismen inte ger vika så lätt utan att reformer 
initierade ovanifrån är dömda att stanna inom det existerande systemet och därmed inte kunna 
ändra på det (Mayer 2012). Peck, Theodore och Brenner (2012) anser i denna fråga att 
systemet endast kan förändras om det tas fram ett helt nytt och övergripande ”big picture” 
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system som kan hota neoliberalismens mekanismer. Därför menar de att de urbana sociala 
rörelsernas lokala alternativ inte är starka nog för att uppnå större förändringar eftersom allt 
för mycket makt är samlad på högre politiska nivåer (Peck, Theodore & Brenner 2012).  
   Om vi då tar en optimistisk utgångspunkt och hoppas att det inte krävs en revolution utan att 
krafter på olika nivåer i samhället kan samarbeta mot en rättvisare stadsutveckling; vad skulle 
då en alternativ ”big picture” idé kunna baseras på? Är rätten till staden ett koncept som kan 
ha betydelse? Som diskuterats innan är rätten till staden en idé som strävar efter en rättvis 
framtida stad där alla är inkluderade, vilket väcker många relevanta frågor om till exempel 
betydelsen av offentliga rum och definitionen av medborgarskapet - alltså frågor som kommer 
att behöva besvaras inom en snar framtid för att stoppa den ojämlika utvecklingen våra städer 
präglas av idag. Å andra sidan leder konceptets stadsfokus till att diskussionerna om rätten till 
staden riskerar att utelämna frågor om till exempel landsbygden och i vissa fall glömmer att se 
problem ur ett större perspektiv genom relationerna städer emellan och med andra politiska 
skalnivåer. Därför kan rätten-till-staden-debatten med fördel kombineras med en diskussion 
om allmänningen ur ett globalt eller internationellt perspektiv. Allmänningen har diskuterats 
av många forskare med olika syn på exakt vad det handlar om och hur det kan tänkas uppnås. 
Men enkelt uttryckt handlar det om att skapa ett helt nytt system som istället för att baseras på 
marknadens konkurrens kan grundas i en omvärdering av resurser som delas i gemenskaper 
byggda av solidaritet, kommunikation och ömsesidig hjälp. Tanken är att när människor får 
bygga sina egna gemenskaper behandlas de delade resurserna mer hållbart och människor 
känner mer mening i sina liv.  
   På många sätt vet vi mer om vad staden inte bör vara än vad den faktiskt skulle kunna vara, 
men om idén av rätten till staden och/eller allmänningen används som inspiration; hur skulle 
då någonting nytt kunna se ut? Hardt och Negri (2009) argumenterar som nämnt tidigare för 
ett helt horisontellt globalt system baserat på allmänningen. Harvey (2012) är dock kritiskt 
mot tanken av full horisontalitet och menar att det inte kommer leda till rättvisa utan snarare 
en fragmenterad och ojämlik värld uppbyggd av små, lokala och relativt isolerade 
allmänningar med olika förutsättningar. Han förespråkar istället ett system med någon typ av 
reglerande politisk och demokratisk nivå över den lokala som kan säkerställa rättvisa. Bollier 
och Hellrich (2012) för ett liknande resonemang och menar att staten kan finnas kvar men att 
den radikalt måste ändra sin roll och öppna upp för makt på lokal nivå samt nya typer av 
ägandeformer med mera som fungerar utanför marknadens logik. Alla dessa nya idéer och 
tankar diskuteras idag av forskare, NGOs, urbana sociala rörelser etc. och blir på olika håll 
testade i mindre skala, men det återstår att se vad det kan komma att leda till i framtiden. 
   En vidare viktig fråga att diskutera kring är hur man kan skapa inkluderande allmänningar 
där alla har rätt till deltagande och även de mest utsatta får plats. En decentralisering av makt 
leder inte automatiskt till rättvisa system utan de måste noga formas med öppenhet och 
transparens för att inkludera alla och undvika dolda hierarkier. Denna utmaning visar sig 
tydligt inom rörelserna som strävar efter att genom öppenhet, flexibilitet och solidaritet uppnå 
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större inkludering men som fortfarande inte lyckats fånga upp vissa grupper i staden.  
   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns frågetecken om urbana sociala rörelser 
och deras lokala, alternativa system i sig räcker till för att förändra det neoliberala systemet. 
Men detta gör dem inte mindre värdefulla. Sociala rörelser är i sin form flytande och i ständig 
rörelse vilket innebär att de öppnar upp rum för experiment och nya idéer. I och med deras 
nya kreativa strategier och nätverksform har de också samlat styrka och på sina håll lyckats 
lyfta kravet på rätten till staden så högt att det inte längre går att ignorera. Deras idéer har 
därmed tagit sig från gräsrötterna till internationell nivå där konceptet har börjat co-opteras av 
olika NGOs, FN och andra globala samarbeten som försöker hitta sätt att inkorporera rätten 
till staden i policy, lagar och regler. Detta till de radikala rörelsernas förskräckelse och 
reformisternas stora glädje. Men hur än en rättvisare stad kan uppnås visar denna studie att 
rätten till staden och allmänningen samt betydelsen av urbana sociala rörelser är av relevans 
att studera vidare i sökandet efter rättvisare städer. Om något nytt ska kunna skapas är ett 
viktigt steg på vägen att om och om igen ställa frågan om hur ett alternativ kan tänkas se ut 
och var man kan göra vad. Det gör de urbana sociala rörelserna varje dag drivna av 
övertygelsen att en annan stad är möjlig. Kanske är det till och med så att ha en bestämd idé 
och färdig plan för den ”goda” och ”rättvisa” staden i sig är fel? Kanske ligger hemligheten 
som rörelserna säger i att göra, testa, göra och prova igen.  
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6. Slutsatser 
Med denna studie vill jag ge inblickar i urbana sociala rörelsers strävan efter en alternativ 
urbanisering utifrån idén om rätten till staden för att öppna upp en diskussion om hur 
rättvisare städer skulle kunna se ut och formas. För att försöka uppnå syftet har detta brutits 
ned i tre huvudfrågor, varav en är fullt empirisk och frågar vilka problembilder, visioner, 
strategier samt organisationsformer urbana sociala rörelser använder sig av med fokus 
specifikt på nätverket Recht auf Stadt i Hamburg. Intressant i det empiriska resultatet är att 
rörelserna trots sina olikheter i visioner och strategier samt trots deras spontana, rörliga, 
kreativa och öppna former och tankesätt har enats i ett flexibelt men stabilt nätverk som ger 
dem styrka i sina kamper mot neoliberal stadsutveckling, gentrifiering, privatisering, 
exkludering, övervakning och kontroll samt för rätten till staden. Deras visioner baseras på en 
decentralisering av makt där människorna kan bygga sina egna system och bestämma över 
sina egna liv. För att utmana rådande värderingarna använder sig rörelserna av kreativa 
strategier såsom konst som uttryck för territorialisering och öppenhet, trädgårdsarbete som 
bro för samtal över sociala och kulturella barriärer samt musik och film för att beröra och 
mobilisera. De utgår från ett reflexivt processtänk och horisontella, flytande organisationer i 
en strävan efter att leva utopin och öppna upp rum där alternativ till neoliberalismen kan växa 
fram - alternativ som baseras på rättvisa och mening i det urbana livet.  
   Ett annat empiriskt resultat som är relevant att reflektera kring är de urbana sociala 
rörelsernas inkluderingsproblematik som visar på svårigheter att ge plats för alla människor 
att synas och höras i staden. Trots att rörelserna baseras på öppna, horisontella och flytande 
organisationer och offentliga rum har inte de mest utsatta eller perifera grupperna i Hamburg 
blivit synliga eller hörda. Det väcker frågor om hur detta problem skulle kunna lösas i en 
framtida stad? Rörelserna har inte heller några starka kontakter med andra rörelser utanför 
staden på nationell eller internationell nivå, vilket leder till frågor om vad större nätverk skulle 
kunna ha för betydelse för rörelsernas kamper? Dessa funderingar vore intressanta att forska 
vidare kring genom till exempel jämförande studier av urbana sociala rörelser och 
transnationella rörelser samt andra fallstudier av rätten-till-staden-projekt runt om i världen. 
   En andra frågeställning denna studie baseras på gäller hur man kan förstå olika tankar om 
rätten till staden, vilket har analyserats både empiriskt och teoretiskt. Det som fångat mitt 
intresse mest i den teoretiska diskussionen om rätten till staden är att det är en idé som vågar 
gå bortom den förståelse vi har av staden idag och därmed bortom vad vi egentligen kan 
formulera med ord - men att det trots detta, eller kanske snarare precis därför, har en sådan 
styrka och har blivit ett begrepp som fångat många urbana sociala rörelsers intresse och 
engagemang. Rätten till staden drömmer om rättvisa städer där alla är inkluderade och har 
makten att forma staden och därmed sina liv. Idén lyfter fram viktiga frågor om hur alla 
människor ska kunna leva meningsfulla urbana liv genom nya system bortom marknadens 
logik som istället baseras på gemenskaper, solidaritet, nya sätt att dela resurser samt nya 
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definitioner av ägandeskap och medborgarskap. Rätten-till-staden-konceptet riskerar dock att 
glömma bort frågor om mobilitet och relationen mellan det urbana och periferin/landsbygden 
samt andra politiska nivåer. Därför är allmänningen ett koncept som fått plats vid sidan av 
rätten till staden och som lett diskussionen om hur inkluderande, lokala allmänningar skulle 
kunna byggas upp som tar hänsyn till bland annat globala relationer och problem. Studien 
kommer inte med några svar på hur detta kan se ut eller uppnås, men visar att rätten till staden 
och allmänningen är idéer som skulle kunna bära på viktiga principer för ett nytt och 
rättvisare system. 
      Den sista kärnfrågan som lett denna studie framåt är; vad rätten till staden och de urbana 
sociala rörelserna kan tänkas ha för betydelse i en strävan efter rättvisare städer? För att 
analysera detta har det empiriska resultatet diskuterats tillsammans med teori. Studien visar att 
de urbana sociala rörelserna i Hamburg hittills har lyckats skapa alternativa oaser runt om 
stadens centrala delar där deras visioner levs ut, men att de ännu inte har haft någon påverkan 
på det neoliberala systemet utanför. Detta är enligt urbana sociala rörelseforskare ett stort 
problem då de anser att det är just rörelserna i ett samhälle som bär på förändring och utgör en 
källa till ny kunskap som är viktig att lyssna till och värdera. Därför är frågan om hur 
rörelsernas idéer och tankar kan få större plats i våra samhällen relevant att fördjupa sig i. Här 
för som diskuterat innan radikala röster och reformister olika argumentationer baserade på 
antingen revolution eller förändring inifrån. Men oavsett hur nya idéer om rättvisa städer kan 
tänka uppnås kan studien konstatera att en väg i rätt riktning är att sträva efter en politik och 
planering som är öppen för alternativa urbaniteter och som i större utstreckning stödjer 
människor som provar på nya sätt att leva tillsammans i staden.  
   Både teoretiker och de urbana sociala rörelserna argumenterar också starkt emot den 
rationella synen på stadsutveckling som dominerar idag och menar att det inte handlar om att 
ta fram en färdig plan eller en bestämd idé om hur den rättvisa staden ska se ut - utan att det är 
vägen dit som kommer att ge svaren på alla dessa frågor som diskuterats genom studiens 
gång. På denna väg mot någonting annorlunda har de urbana sociala rörelserna betydelse, inte 
minst som skapare av rum där nya idéer och alternativa system ständigt diskuteras och provas 
fram. Om sedan rätten till staden är det koncept som kommer att fortsätta föra gräsrötternas 
kamper framåt är dock omöjligt att veta. Det är kanske snarare troligt att idén kommer att co-
opteras och inkluderas allt mer i politiken genom NGOs, FN och så vidare samtidigt som 
rörelserna fortsätter sitt sökande efter någonting nytt för att hålla drömmen om den rättvisa 
och människovänliga urbaniteten vid liv. Men principerna och värderingarna som ryms inom 
idén om rätten till staden är jag övertygad om att de kommer leva kvar och kämpas för så 
länge det finns orättvisor.  
   Som det ser ut nu växer dessa orättvisor för varje år som går och klyftorna blir bara större; 
utvecklingen är uppenbart ohållbar. Just därför tror jag att urbana sociala rörelser kommer att 
spela en allt större roll i våra städer och samhällen eftersom de finns och verkar i rörelse - i 
mellanrummen - och kämpar för någonting nytt. Att det dessutom finns tendenser för rörelser 
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att bygga nätverk och samla olika kamper under gemensamma mål på lokal upp till 
internationell nivå visar att detta utgör ett betydelsefullt område för både vidare forskning och 
praktik som jag tror, utan att försöka sia för mycket om framtiden, kommer att bära på viktig 
kunskap om och vägar till förändring.  

6.1 Vidare forskning  
Denna studie vill öppna upp för diskussioner om betydelsen av urbana sociala rörelser och 
rätten till staden samt frågor om hur rättvisare städer kan tänka uppnås. För att ta dessa frågor 
vidare krävs fortsatt forskning inom ämnet och kanske framförallt jämförande studier av 
urbana sociala rörelser runt om i världen samt de framväxande transnationella 
rörelsenätverken. Denna studie har bara skrapat vid ytan av den komplexitet som finns inom 
var och en av de urbana sociala rörelserna i Hamburg som undersöks (för att inte tala om alla 
de rörelser som har uteslutits). Därför vore det intressant att göra både djupare och jämförande 
studier av rörelser i olika länder samt studera vidare om relationerna mellan olika aktörer i 
kampen för rättvisare städer, till exempel mellan urbana sociala rörelser, NGOs och andra 
internationella samarbeten. De transnationella rörelserna är vidare speciellt intressanta då de 
inte är platsbundna på samma sätt som de lokala rörelserna är, och därför kan tänkas bära på 
helt annan förändring och kunskap. Kortfattat tänker jag att om en annan stad är möjlig 
genom att testa sig fram så är alla dessa olika försök till att skapa någonting nytt både 
relevanta och betydelsefulla att studera.  
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Bilagor 

Bilaga1 

Interview questions: 

Background:  

- Gender? 
- How old are you? 
- What is your level of education? (high school, higher education)? 
- Which subject/s? 
- Do you live in Hamburg? How long? Where?  
- If you have moved to Hamburg could you please tell me why?  
- Could you tell me a little about yourself and why you are an (urban) activist? 
- How long have you been with the [xyz] organization? 
- Why did you choose to be a part of this [xyz] urban social movement?   

Vision:  

- What motivates/drives you?   
- What are the most important issues your organization addresses or to tackles? 

How does your vision of an alternative city look like?  
- How does your vision/image of the city differ from the prevailing one? 
- How does you vision differ from other urban social movements? 
- Are you aware of the “Recht auf stadt” network?  
- What does the “Right to the city” mean to you? 

Inspiration:  

- Where do you get your inspiration?  (Theories, movements).  
- Can you name any other urban social movement(s) that inspired you? 
- If so, what is special or unique about this/these movements? 
- What do they give you inspiration about; visions, strategies, organization?  

Strategies:  

- What strategies do you use to achieve your aims? (long term).  
- What tactics do you use or specifically deploy to reach your goals? (short term). 
- How do you mobilize people for your cause?  
- How do you reach out or get your message across? 

Organization:  
Members: 

- When was the organization established? Why and by whom? (With what aim?) 
- How many members do you have? 
- Who are the members of your urban social movement? Who are the driving forces? 

(Class, gender, ethnicity, education level)  
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- How do you recruit members?  
- How did you become a part of this movement/member of this organization? 

Form: 

- How would describe the organizational form? (organized/open and fluid) 
- How do you reach/make decisions?  
- How do you handle (internal) conflicts?  
- In your opinion, how democratic is your organization? How is power distributed within 

the organization? 

Relations: 

- What is the role of your movement in the life of the city?  
- What is the image of your organization among the population of Hamburg?  
- What is the image of your organization portrayed by the media (local, regional, national)? 
- Do you work with city officials? If yes, why? If not, why not? 
- What kinds of relations do you have with other urban social movements?  
- Do you network with other movements, organizations or actors in Hamburg?  
- Do you network with other movements, organizations or actors outside of Hamburg? 

Which ones? Why?  
- Do you partake in meetings with other movements in other cities?  
- Do you partake in meetings about issues on national or international level? 
- Have you experienced conflict of interest between your organization and other urban 

social movements? If, so why?  
- How do you go about solving them?  

 


