
New Urban Topologies
Cultural exchange through Art and Urbanism

Bakgrund till New Urban Topolgies

Världen urbaniseras i en rasande fart ca 70 procent av jordens befolkning kommer att leva i tätorter eller 
städer 2050.
I takt med denna utveckling växer behovet av att undersöka staden ur olika perspektiv. Genom att koppla 
ihop frågor som berör demokrati, deltagande, ekonomisk och social segregation i relation till städernas fysis-
ka struktur. Hur kan de framtida städerna och tätorter utvecklas på ett hållbart sätt med utgångspunkt från 
invånarnas behov? Vilka frågeställningar behöver de som förvaltar städerna ta i beaktande? Och hur kan flera 
röster och intressen få en möjlighet att delta i att utveckla framtida samhällen? De är de övergripande fråge-
ställningar New Urban Topolgies arbetar med.
 
Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies (kallat NUT) är
ett initiativ som uppstod ur dessa frågeställningar och utmaningar genom Färgfabrikens mer än 25 åriga 
arbete med stadsplanering, arkitektur och konst. Hur dessa teman påverkar och möter det övriga samhället. 
Det sker genom utställningar, workshops i en aktiv dialog med publiken. På Färgfabriken i Stockholm och på 
många andra platser. NUT är ett levande och aktivt pågående program. Som hela tiden utvecklas och tar till 
sig erfarenheter.
 
Fram tills idag har New Urban Topologies sedan 2010 verkat i 22 städer i Baltikum,
Östeuropa, Balkan,Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. I städer som har ett underskott på demokratisk 
utveckling och står inför omfattande utmaningar som exempelvis hotade offentliga rum, delaktighet och brist 
på transparens, miljöfrågor och stadens identitet. Kortfattat kan NUT sammanfattas som ett projekt med in-
riktning på dialog, möten och kreativa workshops där frågor som kan uppfattas som ”känsliga” får ett forum.



Syfte 

Färgfabrikens program New Urban Topologies har som målsättning att skapa förutsättningar för dialog, ökad 
förståelse och samarbete som i sin tur kan leda till handling. Vår metod bygger på samverkan och processer 
som leder till möten mellan olika intressen och grupperingar i samhället som aktivister, akademiker, konst-
närer och tjänstemän och politiker. Vår erfarenhet är att det i möten där lyssnade, aktiv dialog och kreativa 
processer ger effekter.
 
Kärnfrågorna handlar framförallt om demokrati, delaktighet och miljö samt kopplingen 
mellan den ekonomiska och sociala segregationen inom stadens fysiska struktur. Vilken stad vill vi se i en 
nära framtid? Vem tillhör den? Hur kan individen och olika intressen finna en vision där de kan mötas?
 
Projektet skapar en unik möjlighet att arbeta med frågeställningar som kan vara svåra eller upplevs som 
”känsliga” i städer där den demokratiska utvecklingen är svag eller icke existerande. 
 
NUT vill därför skapa en dialog mellan olika intressen i de städer det genomförs i. Med ett speciellt fokus på 
unga verksamma på universitet, aktivister och de som har startat upp sin yrkesverksamhet inom områden 
som påverkar utformning och innehåll i städer, exempelvis, NGO´s, arkitekter, stadsplanerare. Och samtidigt 
bryta generations och erfarenhets barriärer. 
 
Varje samhälle behöver forum för kommunikation och möten mellan engagerade. NUT´s intentioner är att 
inspirera och visa på hur man kan skapa en dialog och på det sättet finna olika metoder för kommunika-
tion, för att inkludera medborgare. Färgfabrikens ambition genom programmet är även att finna ett språk 
där komplexa frågeställningar och terminologi får möjlighet bryta kommunikativa barriärer för att nå ut till 
civilsamhället. 



Metod kortfattad 
1. Utveckla ett samarbete med en eller flera lokala organisationer även offentliga institutioner i respektive 
stad. Exempelvis mindre sammanslutningar som är intresserade av att föra en dialog eller förändring av ett 
område. Eller utveckla övergripande visioner om den stad de lever och verkar i.
 
2. Gemensamt med lokala organisationer, partners utveckla teman som är angelägna att
arbeta med. I flertal fall  har NUT undersökt offentliga rum, transporter, miljöfrågor, tillgänglighet och stä-
dernas identitet. Dessa övergripande frågeställningar inkluderar många intressanta teman. Gender, tillgäng-
lighet, rörelsemönster, trygghet samt flera andra.
 
3. Inledande seminarium med deltagare ifrån olika organisationer, offentliga institutioner, högskolor och fria 
aktörer. Deltagare från Sverige och ifrån det internationella NUT nätverket. Under åren har projektet inklu-
derat deltagare från KTH, Stockholms Stadsbyggnadskontor, Stockholms län, näringslivet arkitekter, planera-
re och konsulter. Även författare och fria kulturarbetare.
 
4. Workshops och fältstudier ledda av lokala aktörer i samarbete med tillresta representanter från bland annat 
Sverige.  Workshops dessa är till för att skapa möten mellan olika intressen, där deltagarna får en möjlighet 
i blandade grupper identifiera problem, ta del av erfarenheter. Och ta fram lösningar för dessa. Workshops, 
seminarier, fältstudier genomförs under ca en sammanslagen tre dagars period.
 
5. Presentation av workshoparnas resultat presenteras för intresserad allmänhet, tjänstemän och politiker 
från den stad NUT utgår från.  
 
6. Varje Nut projekt dokumenteras i bild, filmat material och text. Resultaten förmedlas till de medverkande 
och läggs upp på Färgfabrikens hemsida. I vissa fall vidareutvecklas framtagna i idéer lokalt. När det finns 
budgetutrymme kan en publikation produceras. Dessa sammanfattningar används även i utbildningssyfte.
 
7. Kontakter skapas och reaktiveras i framtida NUT genomföranden. Flera av de lokalt engagerade samar-
betspartners i tidigare genomförda städer deltar med sina erfarenheter under kommande projekt. De är en 
produktiv metod för att dela med sig av erfarenheter och berikar programmet överlag.
 
8. Färgfabriken arbetar aktivt med att låta resultaten reaktiveras genom utställningar och seminarier även på 
plats på Färgfabriken i Stockholm. NUT är ett aktivt erfarenhetsutbyte där lärdomar och erfarenheter inte 
stannar på en plats.



Hur förvaltas erfarenheterna?

Samarbetspartners 
Nut har genomförts under åren med stöd från Utrikesdepartementet, lokala Svenska ambassader, Forum 
Civ, Heinrich Böll Foundation, Svenska Institutet, Svenska Institutet Alexandria. 
Från Sverige har universitet, högskolor, kulturinstitutioner, offentliga förvaltningar, motsvarande stads-
byggnadskontor. Länsstyrelser, arkitekter, stadsplanerare etc., deltagit för att realisera NUT projekten.
NUT projekten bygger på en gemensam dialog mellan lokalt verksamma på respektive plats för att utveckla 
teman och frågeställningar.

Dokumentation och analysen av frågeställningar och resultat används i ett flertal av de genomförda städer-
na som goda exempel på vikten av att utbyta erfarenheter på en gräsrotsnivå och resultaten av dessa för-
medlas till ansvariga i olika offentliga institutioner. När det finns resurser har dessa resultat presenterats för 
olika beslutsfattare efter genomförande.
 
I ett flertal städer har de gett effekter som fortsatt dialog mellan olika intressen och 
funktion. Nätverket reaktiveras och återkopplingar utbyten sker inom de olika 
NUT projekten.
 
I ett flertal fall återkommer projektet i en mindre skala till staden efter genomförande. Vilket i sin tur ger 
involverade verktyg så de kan fortsätta en kommunikation mellan tjänstemän, politiker och det civila sam-
hället på egen hand. 
 
En stor del av metoden handlar om att skapa tillit mellan dessa olika intressen. Det finns många exempel 
hur tjänstemän och politiker blivit inspirerade av projektet, genom att de skapat mötesplatser och möten 
där ett brett spektrum av röster om stadens framtida utveckling blir synlig. 
 
I ett flertal av de städer Färgfabriken och NUT arbetat med har vi fått en uppfattning om att det finns olika 
viljor och idéer om hur städerna utvecklas. Det finns en skillnad och olika uppfattningar om vad som är 
viktiga frågeställningar. Där tjänstemännen i städerna är styrda av politiska beslut och medborgarna upple-
ver att deras röster inte beaktas. Där är NUT funktion en katalysator.
 
När dessa olika intressen möts under processen, som Färgfabriken leder, uppstår det en anda av tolerans, 
samförstånd och ett aktivt utbyte av reflektioner och idéer uppstår.

Färgfabrikens websida med övergripande information om verksamhetens
olika delar, konst, arkitektur och samhällsorienterade projekt

https://fargfabriken.se/sv/

Länkar till projektet 

New Urban Topolgies avdelningen presenterar projektet, samanfattningar
rapporter, pdf publikationer och filmer

https://fargfabriken.se/sv/projekt/new-urban-topologies


