NCN och stadsguider
Nordic City Network (NCN) är en tankesmedja för stads- och samhällsplanerare i Norden.
NCN arbetar med utbyte och kunskapsgenerering för att främja attraktiva, innovativa
och hållbara städer. Inom NCN arbetar medlemsstäderna just nu med att ta fram stadsguider som på ett fritt sätt ska fånga ”stadens DNA”. Malmös guidearbete, Stadskraft, har
utgått från följande teman:
Demokrati
Samhällets ökande komplexitet ställer krav på nya arbetssätt och nya konstellationer av
aktörer för att lösa samhällsutmaningarna. Offentliga organisationer behöver hitta en
ny roll som är mer inriktad mot faciliterande och samskapande tillsammans med olika
aktörer.
Synen på kreativitet och skapande behöver demokratiseras. Nya berättelser, perspektiv
och röster behövs för en hållbar och dynamisk samhällsutveckling.
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Innovation
En utgångspunkt i Stadskraft är att stadens och samhällets innovativa kraft kan öka
betydligt om fler aktörer ser sig själva som medskapare som kan vara med och forma
stadens utveckling genom olika initiativ och idéer.

STADSKRAFT
Ett pilotprojekt inom Nordic City Network av Malmö Stad.

Det händer något med staden när Malmös krafter, malmöborna,
engagerar sig. Stadskraft är tanken om en arena och en motor
för att utveckla och förverkliga idéer, visa nya perspektiv och
berätta ohörda historier om staden. Stadskraft är tanken om nya
demokratiska rum, om att öka det sociala kapitalet och möjligheterna att gemensamt utveckla hela Malmö. Stadskraft är

fortfarande i sin idéfas och utvecklas i kommande arbeten.
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Interaktion över gränser
Digitala mötesplatser har inneburit nya möjligheter för olika grupper att samlas över
gemensamma intressen eller frågor. Trots internets potential för gemensamma diskussioner och informationsspridning har detta ofta inneburit en större polarisering i samhällsdebatten där många befinner sig i parallella ”e-bubblor”. Även i övriga livet rör sig de
flesta sina i egna cirklar och interaktion över gränser är ovanlig. Visionen för Stadskraft är
att öppna upp för en mångfald av olika aktörer och röster i ett gemensamt forum. Plattformen ska uppmuntra aktörer som vanligtvis inte träffas att hitta varandra.

Ofta nämns att Malmö, trots sina stora sociala utmaningar, har en resiljens, en inneboende styrka, som beror på stadens sociala klimat och kultur. Det speciella med Malmö
sitter inte i de fysiska miljöerna utan i den särskilda sammansättning av människor med
bakgrund från hela världen som bor och verkar i staden. Malmökraften finns hos malmöborna och deras engagemang.
Det finns redan en stor mängd aktörer – föreningar, företag och individer – som på olika
sätt verkar för att göra Malmö lite bättre eller roligare. Det finns också de som har idéer
de inte vet hur de ska förverkliga eller ens vilka möjligheter som finns för att engagera
sig.
Tanken med Stadskraft är att det ska vara ett verktyg för att frigöra potentialen hos
malmöborna och lyfta fram nya röster och perspektiv. Det handlar också om att få fler
malmöbor att se sig själva som aktiva parter i att utveckla staden istället för passiva
åskådare.

Digital och fysisk arena
Digitala plattformar innebär möjligheter för mobilisering eller samordning - lokalt, nationellt och internationellt - som tidigare inte fanns. Samtidigt kvarstår alltid vikten av det
personliga mötet för att gemensamt utveckla idéer, fysiskt genomföra projekt och känna
kraften av att se andra med liknande intressen. Det finns en stor utvecklingspotential i
att använda styrkan i digital matchmaking för att alstra fysiska möten och projekt som
ger konkreta och synliga avtryck i staden. Stadskraft behöver därför både innehålla en
digital plattform i kombination med en eller flera fysiska mötesplatser.
Vem sätter agendan?
Idén om Stadskraft utgår från tanken att kreativiteten skapas i mötet mellan olika perspektiv. Ohörda röster ska ges utrymme och nya konstellationer bildas. Det innebär att
ingen enskild person eller aktör bör definiera vad som kan eller ska ske i plattformen eller bestämma vilken eller vems historia som berättas. Ägarskapet bör därför delas mellan
flera intressenter, mellan organisationer och enskilda aktiva. Öppenhet och föränderlighet kan säkras genom att ett redaktörskap exempelvis också får växla över tid.
Potential att utveckla staden
En arena som Stadskraft kan bidra till en kultur av engagemang som i sin tur kan förändra den demokratiska bilden. Engagemanget kan också påverka hur vi gemensamt använder staden och ge faktiska, fysiska avtryck i stadsrummet. Det händer något med staden
som helhet när Malmös krafter, malmöborna, engagerar sig.
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Stadskrafts bärande principer

Malmökrafter
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Med ett behov, ett specifikt intresse eller av ren nyfikenhet börjar
medborgare, föreningar och nätverk undersöka en plattform, ett
nätverkande rum. Där hittar de andras exempel, inspiration, praktisk kunskap och kan ta initiativ till möten med andra. I samarbeten
som kan växa och involvera fler utvecklar man idéer och hittar
gemensamma lösningar.
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