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Inledning 
 

Jag har under många år alltid haft en oförklarlig rastlöshet i kroppen. Redan när jag var barn 

hade jag ett stort behov av att röra på mig. Ofta tog sig detta uttryck i vilda lekar med 

kvarterets barn. Vi klättrade i träd, slogs med träsvärd och ramlade ned från klätterställningar. 

Dett gjorde att jag från tidig ålder drogs till fartfyllda aktiviteter där min rastlöshet och mitt 

spänningssökande kunde få utlopp.  Lagsporter som fotboll och handboll var ingenting för 

mig och när jag efter en strulig period i tonåren började träna taekwondo hade jag hittat hem. I 

kampsporten hittade jag det individuella utövandet jag letat efter, och mitt sökande efter mer 

extrema varianter ledde mig snart via thaiboxning in i MMA-världen
1
. Trots att MMA är en 

väldigt fri kampsport med många moment så kände jag ändå att något saknades.  

 

En dag när jag som vanligt satt framför datorn klickade jag på en film som hette Speed Air 

Man
2
. Det var en film som för alltid skulle förändra mitt liv. Den gjordes 2001 av en man som 

heter David Belle och var min första kontakt med den franska extremsporten Le Parkour. 

Filmen visade mig en värld jag inte trodde var möjlig. Belle springer, hoppar och voltar sig 

fram genom ett urbant landskap som om han vore spindelmannen. Spektakulära hopp mellan 

hus blandas med Matrixliknande wall-runs. Genom en till synes outtömlig kreativitet 

förvandlar Belle världen till en lekplats där han skapar sitt eget unika uttryck. Jag såg filmen 

om och om igen. Detta var verkligen det jag letat efter i hela mitt liv. Den första känslan av att 

det jag sett var nytt och unikt är något jag i efterhand förstår att jag delar med många andra. 

Den kände traceuren
3 Stephane Vigroux berättar i dokumentären Le Singe est de Retour: 

 

The first time I was aware of Parkour I was 18. It´s been 7 years, a friend of mine 

gave me a tape of David Belle and I saw his video Speed Air Man and when I saw it 

I totally fell in love with this sport!
4 

 

Trots den första entusiasmen dröjde det några år innan jag vågade prova på det nya 

fenomenet. Det berodde dels på att Parkour ännu inte nått Sverige i någon större omfattning 

men också för att jag tvekade om jag skulle kunna utföra de komplicerade och spektakulära 

                                                           
1
 MMA är en förkortning som står för MIxed Martial Arts. Det är en blandning av flera olika kampsporter såsom 

Thaiboxning,brottning, och Judo etc. MMA är mest känt genom tävlingen Ultimate Fighting Championship. 
2
 http://www.youtube.com/watch?v=ippMPPu6gh4 

3
 traceur är ett uttryck från franskan som betyder ungefär "man" och används för att beskriva en utövare inom 

Parkour. 
4
 'Le Singe est de Retour' (The Monkey's Back) 0:00-0:30 , http://www.youtube.com/watch?v=q4mZf80fOhQ 
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rörelser som krävdes. Under tiden fortsatte rörelsen växa och efter ett par år började sporten 

dyka upp i diverse medier. Efter en period med sviktande träningsmotivation började jag ändå 

överväga att testa på Parkour. Jag upptäckte snart att det var en himmelsvid skillnad mellan de 

utövare jag sett på nätet och en nybörjares träning, som i början präglades av rädsla och kval. 

Man var rädd för att skada sig, rädd för vad omgivningen skulle tycka och man kände givetvis 

en irritation över att inte utvecklas snabbt nog. Mina händer blödde efter att ha rispats upp 

mot skarpa järnkanter och mina skor gick sönder mot ojämna tegelväggar, detta kombinerat 

med träningsvärk från helvetet gjorde att jag ibland funderade på att ge upp. Jag utvecklades 

dock stadigt och efter ett år fick jag kontakt med en löst sammansatt grupp som tränade i 

Norrköping.  

 

Industrilandskapet i Norrköping är en av de bästa naturliga platserna i landet att träna parkour 

på. Dess blandning av gamla fabriksbyggnader med olika taknivåer och det myller av staket 

och andra hinder som finns gör det till en ypperlig miljö att utveckla sin parkour i. Gruppen 

bestod mest av ungdomar i åldern 15-22 och deras entusiasm och kreativitet gjorde att jag 

utvecklades i snabb takt. Inom loppet av bara några veckor gjorde jag saker jag aldrig trodde 

jag skulle kunnat klara tidigare. Platsen där vi tränade är ett känt och tydligt avgränsat 

arkitektoniskt minnesmärke och det märktes tydligt när vi utövade vår sport. Den massiva 

koncentrationen av turister och förbipasserande Norrköpingsbor blev ofrivilliga åskådare till 

den främmande träningsformen som plötsligt invaderat deras stad. Reaktionerna var oftast 

blandade men mestadels positiva. Människor var nyfikna, intresserade och inte sällan 

imponerade över vad vi med hjälp av vår kreativitet och smidighet kunde åstadkomma. 

Samtidigt som min träning fortgick läste jag också konstvetenskap parallellt. Det tog inte lång 

tid innan jag insåg hur parkouren skulle kunna skildras som konstform. Dess plats och 

utmaning av det offentliga rummet, insåg jag, hade aldrig tidigare blivit skildrat ur ett 

konstvetenskapligt perspektiv. Jag började smått intressera mig mer för den teoretiska delen 

av parkour som till min förvåning redan fanns, välformulerad och artikulerad, av dess 

grundare. Det var när jag såg dokumentärerna Jump London
5
 och Jump Britain

6
 jag kom till 

insikt om att en akademisk analys av Parkour vore möjlig. I dessa eminenta dokumentärer 

utövar några franska traceurer parkour på några av London och Englands mest kända 

minnesmärken. I Dokumentärerna formuleras också parkourens eventuella plats i det 

offentliga rummet, och en tanke om att skriva en c-uppsats var född! 

                                                           
5
 http://video.google.com/videoplay?docid=461185990931808314 

6
 http://video.google.com/videoplay?docid=-5901806041431700202 
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Syfte och Frågeställningar 

 

Jag har valt att inrikta mitt studium på subkulturerna Parkour och Freerunning dess funktion, 

normbrytande roll och dess ifrågasättande av konventionen såväl inom arkitekturen som det 

offentliga rummet. Mitt syfte är att genomföra en till största delen empirisk skildring av 

parkour och Freerunning sett ur ett konstvetenskapligt perspektiv, med det menar jag vad 

Parkouren och Freerunning scenen har gemensamt med och hur det kan knytas till det 

konstvetenskapliga ämnet. Det kommer bli en unik analys då det inte skrivits något om det 

här området inom konstvetenskapen tidigare. Mitt val av uppsatsämne härör från mitt eget 

intresse och utövande av främst då Parkour men även Freerunning.  Jag har under mitt eget 

mångåriga tränande ofta kommit i kontakt med arternas normbrytande inverkan på utövare, 

åskådare och etablissemang. Ofta får man reaktioner från förbipasserande som undrar vad 

man sysslar med då man till exempel tar sig över ett hinder på ett sätt som det inte skapats för, 

eller hoppar ned från ett tak etc. Man kommer också i kontakt med polis, fastighetsägare och 

andra representanter som förestår och antas skydda det offentliga rummet och dess vedertagna 

funktion. Det här tillsammans med insikten om att ingen beskrivit detta område tidigare fick 

mig att våga mig på ett försök. 

 

Jag kommer att fokusera på hur, och på vilka sätt, parkourutövarna finner alternativa 

användningar av arkitekturen och hur de skapar en normbrytare inom det offentliga rummet. 

Jag kommer även dra paralleller till andra former av "gatukonst" såsom graffiti, och 

Skateboard etc. De jämförelser jag ämnar göra kommer diskuteras och analyseras. De primära 

berörelsepunkterna jag kommer fokusera på är det normbrytande i det offentliga rummet och 

dess funktion som skapare av alternativa uttryck. Syftet är också att sätta parkour på kartan 

inom det konstvetenskapliga facket. Det som tidigare setts som en sport kanske även skulle 

kunna ses ur andra perspektiv, därav min konstvetenskapliga ansats och den jämförelse med 

andra subkulturer inom det offentliga rummet jag ämnar utföra. Det ifrågasättande mitt val av 

uppsatsämne kan ge upphov till, ur ett konstvetenskapligt perspektiv, kan emotsägas av det 

faktum att de teoretiker som finns inom arten tydligt formulerat en idé där de försöker påvisa 

och jämföra parkour som en konstform och dess parallella existens med andra subkulturer. 

Den konstvetenskapliga ansatsen kommer försöka knyta an Parkouren till det 

konstvetenskapliga ämnet och formulera en tydlig problemformulering som formar och 

skildrar fenomenet utifrån teori som finns och gäller för ämnet. För att tydliggöra mina 
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intentioner och skapa riktlinjer för min omfattande analys så har jag formulerat fyra stycken 

frågeställningar som jag hoppas ska ge svar på de frågor som min undersökning generar: 

1. Är parkourutövarna själva medvetna om den estetiska dimensionen i sitt utövande 

och anser de att de bryter mot de gängse normer som existerar i det offentliga rummet 

alt. den arkitektoniska funktionen? 

 

2. Kan man göra en jämförelse mellan Parkour och andra konstformer som existerar i 

det offentliga rummet?  

 

3. På vilket sätt kan man säga att Parkour utmanar de gängse konventionerna i det 

offentliga rummet? 

 

4. Är Parkouren relevant ur ett konstvetenskapligt perspektiv? 

 

Den första frågeställningen är till för att belysa och klargöra om utövarna själva är medvetna 

om den estetiska dimensionen som eventuellt finns hos deras utövande. Det gäller både det 

offentliga rummet och den arkitektoniska funktionen. Här finns ett tudelat spektra här, jag 

skiljer på det offentliga rummet och den arkitektoniska funktionen, som i sig, är en del av det 

offentliga rummet. Den arkitektoniska funktionen utmanas av att man genom en annorlunda 

användning av ett byggnadsverk bryter mot den funktion den från början designats för att ha.  

Första frågeställningen är också viktig eftersom den visar på vilket sätt som subkulturens 

utövare medvetandegör och utövar sitt eventuella normbrytande.  

 

Tanken bakom den andra frågeställningen är att göra en jämförelse mellan Parkour och andra 

former av uttryck som existerar och utmanar. Denna frågeställning är viktig för att visa i 

vilket sammanhang Parkour hör hemma. Genom att göra en jämförelse så kan man också dra 

paralleller till andra mer skildrade fenomen och på det sättet uppnå en förståelse hos läsaren 

då Parkour för de flesta kanske uppfattas som en främmande fågel på den konstvetenskapliga 

himlen. Den tredje frågeställningen är den mest centrala och på ett sätt, själva syftet med 

analysen. Här intresserar jag mig för på vad sätt Parkour kan anses bryta de outtalade 

konventioner som existerar i det offentliga rummet. Genom att visa upp dessa normbrytande 

egenskaper så hoppas jag klargöra och visa upp Parkouren ur ett helt annat perspektiv än vad 

som gjorts tidigare.  
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Den fjärde frågeställningen lade jag till för att undersöka om Parkouren är ett relevant 

analysobjekt ur ett konstvetenskapligt perspektiv. Det är viktigt att kunna knyta an ämnet till 

en tydlig teori för att undersökningen ska bli så komplett som möjligt. Det finns en svårighet i 

att ha ett svävande begrepp som inte på ett korrekt sätt kan bindas samman med resten av 

analysen. Frågeställningen kommer ge svar på om Parkouren har några gemensamma 

nämnare med den teori som sammanfattar och definierar det konstvetenskapliga ämnet.  
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Metod 

 

Uppsatsen kommer främst vara uppbyggd kring en löst empirisk metod. Med en löst empirisk 

metod menar jag att uppsatsens kärna kommer kretsa kring uppgifter som samlats ur dels 

källmaterial men också direkta intervjuer av utövare som själva inte har någon teoretisk bas. 

Det källmaterial som existerar kommer tillsammans med den insamlade informationen 

användas för att bidra till analysens slutsats. Uppsatsen kommer avvika från traditionella 

konstvetenskapliga uppsatser då dess primära källmaterial främst utgörs av filmer och klipp 

från internet. Youtube har varit till stor hjälp för att hitta de filmer, intervjuer och upplagda 

Parkour- och Freerunningvideos jag velat presentera. Direkta citat från filmer jag använt som 

källmaterial kommer presenteras i citatform med källhänvisning till länk och exakt tid i 

filmen där nämnda citat sägs eller nämns.  

 

När jag formulerade frågeställningen, om utövarna själva var medvetna om vilken del de 

spelade i normbrytantandet av det offentliga rummet och Parkourens estetiska dimension, så 

insåg jag snabbt vilken typ av undersökning jag skulle behöva koppla till den delen av 

analysen. Här använde jag mig av en kvantitativ metod där jag med hjälp av intervjumediet 

snabbt och effektivt kunde svar på de frågor jag ämnade ställa. Först tänkte jag intervjua de 

traceurer jag tränar och har tränat med men eftersom det är en ganska liten grupp och en del 

kan vara svåra att få tag i så valde jag en annan metod. Jag använde mig av forumet Le 

Parkour/Freerunning Sweden
7
 på Facebook för att hitta respondenter till min undersökning. 

Forumet är ett dagligt diskussionsforum där traceurer diskuterar och utvecklar sina tankar 

runt Parkour och Freerunning. Jag valde ut ett trettiotal respondenter på måfå och skickade ut 

en förklaring följt av ett par korta frågor. Närmare tjugo stycken anmälde sitt intresse och 

svarade på frågorna, vissa mera utförligt än andra. De svar jag fick på mina frågor var fullt 

tillräckliga för att jag skulle kunna föra analysen vidare.  

 

Den frågeställning som behandlar Parkourens estetiska sida och dess utmanande av normerna 

inom det offentliga rummet krävde ett studium av källmaterial. Då, som jag tidigare nämnt, de 

skriftliga källorna är knapphändiga fick jag söka reda på det som fanns. Genom mitt utövande 

och flitiga sökande på internet visste jag att det fanns en uppsjö med användbara intervjuer, 

dokumentärer och andra filmer som speglade det jag sökte. Eftersom subkulturen är så ung 

                                                           
7
 http://www.facebook.com/#!/groups/PKFRsweden/?notif_t=group_activity 
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och dess upphovsmän fortfarande bara är runt 35, med en förkärlek för det rörliga filmmediet, 

så var det på internet jag hittade det mesta. I de filmer jag sett och analyserat ger dessa 

upphovsmän och andra tongivande traceurer själva en bild av sin syn på Parkour och dess 

estetik. De tre största källorna är förutom Generation Yamakasi
8
 också de tidigare nämnda 

dokumentärerna Jump London
9
 och Jump Britain

10
. Jag har hittat en skriftlig källa i boken 

The Ultimate Parkour & Freerunning Book (2011)
11

 som jag också tänker presentera i 

analysdelen, som behandlar Parkourens estetiska uttryck.  

 

Förutom de två ovannämnda delarna av undersökningen kommer fokus även att läggas på en 

jämförelse mellan Parkour och andra subkulturer. De uttrycksformer jag tänker presentera och 

jämföra parkour med är främst då Graffitti och skateboard. Graffittin är användbar i en 

jämförelse just därför att den delar så många genensamma drag med Parkourscenen. Graffitin, 

liksom Parkouren, kommer från början från förorten. Den skapades som en alternativ 

uttrycksform där utövarna menade att man ville ta tillbaka staden från etablissmanget och 

skapa sig ett fritt uttryckssätt i den urbana miljön. Utövarna av Skateboardsporten har uttryckt 

ungefär samma sak och det kvalificerar den för en jämförande roll i min analys. Förutom den 

rent teoretiska dimensionen så fokuserar Skateboardscenen liksom Freerunningen på ett 

spektakulärt uttryck där trick och andra former av avancerade rörelser spelar stor roll. Många 

har velat beskriva Parkour och Freerunning som Skateboarding utan skateboard och det 

faktum att Skateboard funnits så mycket längre än Parkour och under sin livstid skapat ett 

outplånligt avtryck i den urbana miljön gör att den passar ypperligt som komparativt element.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 http://video.google.com/videoplay?docid=-3773384792923323349 

9
 http://video.google.com/videoplay?docid=461185990931808314 

10
 http://video.google.com/videoplay?docid=-5901806041431700202 

11
 Jan Witfield, Ilona E. Gerling, Alexander Pach, The Ultimate Parkour & Freerunning Book (2011) 
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Disposition 

 

Uppsatsens kärna kommer utgöras av fyra kapitel som i tur och ordning tar upp och 

analyserar Parkourens estetik, normbrytande, och jämförande med andra arter. Det kapitel 

som heter Parkouren och konsten kommer försöka knyta an arten till ett konstvetenskaplig 

teori och se hur mycket gemensamt denna har med den teori som finns formulerad för ämnet.  

Tyngdpunkten kommer läggas på att få fram ett tydligt och klargörande resultat som sedan 

kan presenteras i slutsatsen och den avslutande diskussionen. Tanken är att de fyra kapitlen 

var för sig ska vara knutna till varsin frågeställning och sedan kunna ge svar på densamma.  

Det första kapitlet kommer jag ägna åt Parkourens estetik. Detta är ett kapitel helt ägnat åt 

Parkourens utformning och estetik. Det är en skildring av vad Parkouren är för något och hur 

dess uttryck formas och blir till. Det andra kapitlet kommer handla om traceurernas egna 

tankar och kommer vara uppbyggt kring intervjuer. Tredje kapitlet är en jämförelse mellan 

Parkour och Freerunning och andra Street arter, främst då Skateboard och graffitti. Den fjärde 

delen heter Parkouren och konsten, det är ett försök att inlemma Parkouren i en 

konstvetenskaplig  kontext och skapa en förståelse för Parkourens visuella element.   

 

 

Ett kapitel om Parkourens historik kommer inlemmas för att skapa en historisk kontext. I 

detta avsnitt beskriver jag parkourens tidiga historia och dess utveckling till den levande och 

subkultur den är idag. Förutom en rent historisk skildring så kommer kapitlet också innehålla 

en mindre guide till de rörelser och uttrycksformer som är karaktäristiska för arten. En liten 

parlör över uttryck och ord som för en lekman kan kännas främmande kommer också bifogas. 

Freerunningens födelse och dess koppling till gymnastik och den tidiga parkouren är ett måste 

för att senare i uppsatsen kunna förstå de ibland rätt komplexa argumnet och tankar som 

bollas i analys.  
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Teori 

 

För att teoritisera ämnet har jag valt att använda mig av Howard S. Beckers bok Art Worlds 

(1982) och Margaretha Rossholm-Lagerlöf bok Inlevelse och vetenskap-Om tolkning av 

bildkonst (2007) för att sätta in Parkouren i en konstvetenskaplig kontext. I avsnittet Konstens 

signum drar jag upp de generella linjerna för konsten gällande dess allmäna utformning, teori 

och beskrivning. Vidare presenterar jag kort de riktlinjer framför allt Rossholm-Lagerlöf 

sätter upp för bildtolkning och hur man på ett bra sätt kan förhålla sig till dess estetiska 

uttryck. Avsnittet konstens signum hjälper även till att beskriva och förhålla sig till parkouren 

ur ett konstvetenskapligt perspektiv och lägger en bra grund för denna frågeställning och dess 

analyserande. Konstens signum kommer liksom den för uppsatsen så viktiga delen det 

offentliga rummet hittas i teoridelen.  

 

I delen det offentliga rummet, som återfinns i bakgrundsdelen, har jag tagit hjälp av två 

stycken böcker för att komma till rätta med det här rätt så komplexa begreppet. Den 

avhandling jag ämnar använda mig mest av är Rådjur och raketer
12

 (2006) men även boken 

Det offentliga rummet (1992)
13

 kommer användas för att belysa dess historiska kontext . 

Rådjur och raketer är en avhandling som även behandlar street art vilket kan vara till 

ytterligare hjälp i min analysdel. I teoridelen kommer det offentliga rummets varande 

behandlas och dess problematik beskrivas, detta i relation till externa användare som olika 

subkulturer etc. Den sista delen kommer innehålla en avslutande diskussion och 

förhoppningsvis svar på de frågeställningar som jag satt upp. Min förhoppning är att mina 

slutsatser ska komma som logiska svar på de ställda frågorna. De bilder jag kommer använda 

mig av är mina egna. De kommer visa mig själv och andra jag tagit bilder på utföra Parkour 

och Freerunning, främst då i Norrköpings Industrilandskap. Jag har valt att använda mig av 

mina egna bilder för att undvika svårigheter med upphovsrätten etc. Det är även viktigt då 

Parkourscenen till största delen har sina mötesplatser och forum på nätet att inte "planka" 

någons bild utan dennes tillåtelse.  

                                                           
12

Cecilia Andersson, Rådjur och raketer- Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga 

rummet (2006) 
13

 Allan Ellenius(red.), Det offentliga rummet (1992) 
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Tidigare forskning 
 

Inom Parkouren har jag använt mig av dokumentärer och intervjuer med främst grundarna 

men även andra traceurer. De har fått bilda fond til den tidigare forskning som funnits på 

området. Parkour har inte tidigare satts in i ett konstvetenskapligt perspektiv så rent 

konstvetenskapliga publikationer om ämnet finns ej att finna. Boken The Ultimate Parkour & 

Freerunning Book är den skildring av Parkour i bokform jag kunnat finna. Den har varit ett 

utmärkt komplement till min forskning och har främst bidragit till Parkourens historia och 

avsnittet om dess estetik. Boken Skateboarding Is Not A Crime har jag använt för min korta 

skildring av Skateboard kulturen. Det är en utmärkt bok med mycket bilder och lättfattlig text 

för den som vill förkovra sig mer i ämnet.  

 

Gällande avsnittet det offentliga rummet har jag använt mig av två böcker. Dels Det offentliga 

rummet och Rådjur och raketer- Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det 

offentliga rummet för att belysa och beskriva detta för min uppsats så viktiga begrepp. Rådjur 

och raketer är den jag använt mig mest av då den behandlat mycket av de ämnen som jag 

funnit relevanta för min uppsats.  

 

Böckerna Inlevelse och vetenskap- Om tolkning av bildkonst och Art Worlds är de jag använt 

mig av för att belysa och skildra det konstvetenskapliga ämnet och koppla ihop det med 

Parkour och Freerunningscenen. Främst Art Worlds har varit en bra hjälp för den teoretiska 

delen. Inlevelse och vetenskap har jag ansvänt mig av för att beskriva bildanalysen. De båda 

böckerna är utmärkta och genomgående och ger läsaren en bra förståelse för vadsom är 

signifikativt för konsten och det visuella uttrycket. 
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Bakgrund  
 

Parkour- och Freerunninghistorik 

 

Parkourens historia började egentligen i samma stund som människan började stå upprätt och 

röra sig framåt. De rörelser som finns inom arten uppfanns inte av dess upphovsmän utan de 

formulerade bara en idé och ordnade ett system för rörelse i urban miljö. Laurent Piemontesi, 

en av grundarna bakom gruppen Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes
14

 uttrycker 

sig så här i dokumentären Generation Yamakasi  angående rörelsernas ursprung: 

 

The “art du déplacement”
15

 was not invented, it exists still in prehistory. Because 

people in order to chase and escape used...it was not called this way for sure, there 

was no name for it. They had to move because there were no bridges to cross a cliff, 

they had to do something: They jumped, swam and they did a lot of things! Nobody 

invented this type of moving, it´s just...we adapted this for the city!
16

 

 

Den moderna parkourens födelse kan härledas tillbaka till méthode naturelle
17

 som grundades 

av den franske officeren Georges Hébert (1875-1957). Han menade att människan skulle hålla 

sig i form genom livslång träning och på detta sätt kunna bidra till samhället genom att vara 

smidig och användbar. De metoder han introducerade var hämtade från de influenser han fått 

under sina afrikanska resor. Hébert hade studerat de afrikanska stammarna och insett att deras 

sätt att leva och röra sig kunde appliceras in i hans nya träningsfilosofi. Efter att ha lett en 

evakuering undan ett vulkanutbrott på den då franska ön Martinique i Västindien återvände 

han hem 1902. Hébert började efter hemkomsten undervisa vid universitetet i Reims och här 

introducerade han sin nya filosofi Méthode naturelle. Hans träning innehöll simning, 

balansövningar, styrkeövningar, löpning och själförsvar. Det som var revolutionerande var att 

Hébert tog med sina studenter på 5-10 km långa terränglöpningar där alla de olika 

träningselementen inkluderades i naturlig terräng. Han var övertygad om att hans metod, 

                                                           
14

 En av de första grupperna i Parkourens begynnelse. Mest kända för sina spelfilmer som hjälpte till at sprida 

Parkouren utanför Frankrikes gränser.  
15

 Ett annat namn för Parkour, denna term användes främst av Yamakasi och betyder: Konsten att förflytta sig. 
16

 http://video.google.com/videoplay?docid=-3773384792923323349, 05:13-05:40 
17

 Jan Witfield, Ilona E. Gerling, Alexander Pach, The Ultimate Parkour & Freerunning Book (2011) sid. 19-29, 

Kap The historical development of Parkour and Freerunning. 
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bestående av träning ute i terrängen, skulle ge hans elever en förmåga att använda sina 

förmågor under svåra förhållanden i vilka geografiska trakter som helst. Méthode naturelle 

fick stort genomslag i den Franska armén och metoden inlemmades i dess träning och blev ett 

obligatorium för de unga soldaterna.Under senare delen av fyrtiotalet började Frankrike få 

problem med sitt världsomspännande kolonialvälde och en serie våldsamma resningar drog in 

landet i en rad blodiga kolonialkrig
18

. Den konflikt som skapade mest problem var kriget i 

Vietnam. Här hade den kommunistiska gerillan Vietminh under sin karismatiske ledare Ho 

Chi Minh dragit in den franska kolonialarmén i ett hårt och skoningslöst krig. Méthode 

naturelle användes här och utvecklades till perfektion av de franska främlingslegionärerna 

som ett sätt att klara de hårda striderna i djungeln. Mitt i det här kaoset växte Raymond Belle 

upp. Han var medlem av den franska minoriteten som invandrat kort efter landets 

kolonisering av Vietnam. Raymond blev tidigt föräldralös och enrollerades som mycket ung i 

den franska armén. Här kom han i kontakt Méthode naturelle och de franska soldaternas nya 

tekniker för snabb och rörlig krigföring i den oländiga terrängen. 1956 drabbades den Franska 

armén av ett stort nederlag vid Dien Bien Phu och den segrande Vietminh gerillan tvingade 

alla Franska medborgare att lämna landet. Raymond bosatte sig i Paris och fick jobb i den 

lokala brandkåren där han fick stor nytta av sina militära erfarenheter. Raymonds tankar och 

träning skulle göra stort intryck på hans unge son David, en av den moderna Parkourens 

grundare. 

 

David Belle föddes i Fécamp 1973 och som barn sysslade han med både gymnastik och 

friidrott. David tränade dock ofta med sin far som tog med honom ut i naturen och berättade 

om Méthode naturelle och sina upplevelser från krigets Vietnam. Fadern hade under sin tid i 

armén varit Fransk mästare i militär hinderbana och inspirerad av detta började David ta sig 

över hinder och hoppa mellan olika fasta punkter. Vid femton års ålder flyttade familjen Belle 

till Parisförorten Lisses. Denna banlieue
19

, ca 30 km söder om Paris, präglades vid den här 

tiden av stor arbetslöshet och våldsam kriminalitet. David fann sig dock snabbt tillrätta och 

skaffade sig en stor vänkrets bland ungdomarna i den multinationella förorten. Han 

applicerade sin träning på den urbana miljön runt omkring honom och det som i början mest 

liknat en lek började snart utvecklas till något mer allvarligt.  

                                                           
18

Kai Petersen (red.) , När hände Vad? Världshistorisk uppslagsbok 1500-2002 (2003),  sid. 368-374, åren 1946-

1958.  
19

 banlieue är det franska ordet för förort, men har använts för att beskriva de Franska motsvarigheterna till de 

svenska miljonprogrammen. Dessa banlieues är ofta starkt segregerade och präglas av utpräglad kriminalitet och 

allmän misstro mot resten av det franska samhället.  
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Sébastien Foucan, Belles mångårige vän och vapendragare, beskriver den här tiden i 

dokumentären Jump London: 

 

For us growing up in Lisses it was a beautiful town with beautiful nature and all 

that, but there was nothing to do. So here is where Freerunning began, [här visar 

Foucan upp sin skola] it started here and it originated here. We were little, this was 

our school and we were running around everyone turning and jumping. It was a little 

bit like playing hide and seek, like all children would play it we chased each other 

and the jumping became our game. Sometimes we would go up on the roof of the 

school pretending to be Ninjas or Super heroes. That was the way it was, it was all 

in our imagination! From thereon we developed!
20

 

 

Belles möte med Foucan sporrade de båda till nya höjder, bokstavligt talat. Snart kunde man 

se ungdomar hoppa mellan hustaken och utföra spetakulära rörelser som hämtade från en 

actionfilm. Det tog ett tag innan den nya subkulturen fick genomslag i media. För att 

uppmärksamma sin ännu namnlösa aktivitet lät David Belle sin bror filma honom när han 

tränade. Resultatet blev den berömda Speed Air Man
21

 som David skickade in till den franska 

televisionen. Videon slog ned som en bomb i Frankrike och gjorde Belle och Foucan berömda 

på mycket kort tid. Ungdomar över hela Parisområdet började vallfärda till Lisses för att få 

träna den nya sporten.  

 

Ju äldre och mer medvetna Belle och Foucan blev försökte de formulera målen och meningen 

med sin nya rörelseform. Efter att ha kallat den l´art du déplacement så fann de uttrycket Le 

Parkour
22

. David utvecklade också en filosofi runt parkour. Han menade att parkouren var ett 

effektivt sätt att röra sig från punk A till punkt B i stadsmiljö. Vidare ansåg han att parkouren 

var ett sätt för de ungdomar som kände sig instängda och marginaliserade i Frankrikes 

betongförorter, att skapa sig ett eget uttryck och göra uppror mot etablissemanget genom att ta 

kontroll över sin egen vardag och närmiljö. Belle talade om att parkouren var ett 

rörelsemönster som utmanade hela den arkitektoniska funktionen, hur en byggnad eller ett 

objekt i stadsmiljön kunde användas. 

 

                                                           
20

 http://video.google.com/videoplay?docid=461185990931808314 , 02:57-04:02. 
21

 http://www.youtube.com/watch?v=ippMPPu6gh4 
22

 uttrycket Le Parkour härrör från uttrycket  parcours du combattant som är namnet på den Franska armén 

militära hinderbana.  
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I början av 2000-talet bildade de främsta Parkourutövarna gruppen Yamakasi - Les samouraïs 

des temps modernes. Efter att Parkour fått ett större genomslag i Fransk TV och populärkultur 

så började även film och reklambranschen visa intresse för den nya arten. Sitt internationella 

genombrott fick Parkour i filmen Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes (2001) där 

Franske stjärnregissören Luc Besson anlitade medlemmar från gruppen med samma namn till 

sin film om ett gäng unga förortskillar som flyr från polisen. Filmen spreds över världen och 

väckte stort uppseende. Trots detta var det inte många som riktigt förstod vad de såg. Under 

tiden hade Foucan och Belle lämnat gruppen och inlett egna karriärer som filmstjärnor och 

Traceurer. Parkourens popularitet tog sig utanför Frankrikes gränser och började dyka upp i 

bland annat England. 

 

Kanalen Discovery fick upp ögonen för Parkour och 2003 bjöds Sebastian Foucan till London 

för att genomföra något helt unikt. Under en sommar spelade Foucan och en grupp franska 

utövare in dokumentären Jump London
23

 i Discoverys regi.  I dokumentären utövar Foucan 

och traceurerna Parkour på några av de mest kända byggnaderna i London som Royal Albert 

Hall och The Globe etc. Meningen med hela projektet var att visa hur byggnaderna kunde ha 

en alternativ användningsform och hur parkour bröt de normer som existerade för hur man 

använde det offentliga rummet. Med uppföljaren Jump Britain
24

 och Youtubes grundande 

spreds Parkour över världen. I och med Foucans dokumentärer på Discovery kunde folk förstå 

det de sett i Bessons film. I dokumentären Jump London myntade Foucan uttrycket 

Freerunning, detta var i början ett försök av Foucan att försöka göra Parkour mer tillgängligt 

för den engelska publiken men ganska snart utvecklades Freerunning till något helt annat. 

Engelska och Amerikanska utövare började blanda in akrobatik och andra former av 

gymnastik i sitt Parkourutövande. Foucan utsågs snabbt till ambassadör för den nya formen av 

Parkour och Foucan understödde den då han gillade den kreativitet som utövarna gav upphov 

till. Freerunning scenen utvecklades snabbt, med hjälp av internet, och är idag ett fenomen 

som till det yttre har mycket gemensamt med till exempel Skateboardscenen. Utövare lägger 

upp bilder på nya trick. De kommenterar och utmanar varandra.  

 

Den snabba utvecklingen har gett upphov till nya världsstjärnor som Damien Walters
25

  och 

Daniel Ilabaca
26

 som med sina showreels
27

 förnyat Freerunning. Freerunningrörelsen har 

                                                           
23

 http://video.google.com/videoplay?docid=461185990931808314 
24

 http://video.google.com/videoplay?docid=-5901806041431700202 
25

 http://www.youtube.com/watch?v=zQgFxDSqft4 
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snabbt blivit kommersiell och producerar allt ifrån skor och tröjor till filmer och klubbar som 

börjat ta betalt av sina utövare. På senare tid har det också dykt upp en tävlingsform i 

Freerunning, kallad Red Bull Art of Motion
28

 och i vissa städer har parker för Parkour och 

Freerunningutövande byggts. Eftersom Freerunningscenen utvecklats så snabbt och är så 

kommersialiserad är det svårt att sätta en klar och tydlig definition på arten. Den har till 

skillnad från Parkouren inga upphovsmän som skapat tydliga formuleringar utan den har ett 

mer individuellt uttryckssätt. Enligt boken The Ultimate Parkour & Freerunning Book (2011) 

kan Freerunning defineras ungefär så här:  

 

Freerunning is understood as a derivative of the movement discipline Parkour. The 

basic movement techniques in urban and natural settings often form the foundation 

of Freerunning techniques and technique combinations. The emphasis, though, lies 

not on moving forward but on moving one´s own body and interacting with the 

environment creatively and individually. 

 

Idag tränar de flesta utövarna av de båda sporterna tillsammans. De flesta yngre tränar dock 

Freerunning och mycket av den träningen sköts inomhus i gymnastiksalar. Som nybörjare 

brukar man lära sig Parkourens grunder först innan man ger sig på de mer akrobatiska 

elementen som finns inom Freerunningen. I Sverige finns det ingen större rivalitet mellan de 

olika arterna men i länder som till exempel Franrike och Storbritannien är rivaliteten stark. 

Parkouren hamnar ibland i skymundan då Freerunningens kommersiella och mer spektakulära 

sidor vinner utrymme gentemot Parkourens mer filosofiska väg.  

David Belle gillade inte den vägen Parkourscenen tog efter Foucans grundande av 

Freerunningen 2003. Detta ledde till att de slutade samarbeta och Belle fortsatte predika 

vikten av att följa den ursprungliga Parkourfilosofin som emfaserade mer på personlig 

utveckling än Freerunningscenens våldsamma kreativitet. Han vänder sig emot 

Freerunningens kommersiella produktion av videos och produkter. Så här uttryckte han sig 

helt nyligen på sin Facebooksida, tillika hans engelskspråkiga blogg angående den fokusering 

på showreels som finns inom Freerunningscenen: 

To me, my training and my movement is something very personal. It’s not 

something I do to show people, and it never was. When I filmed footage it was 

always just to have a souvenir of my experience for myself or to watch with my 

friends that were there with me. 

When I made my first demo “Speed Air Man”, I did this for people to see, because I 

                                                                                                                                                                                     
26

 http://www.youtube.com/watch?v=CBaCOmXqwgo&feature=related 
27

  En form av video, oftast upplagd på Youtube, där utövaren visar upp sina mest spektakulära trick och rörelser.  
28

 http://www.youtube.com/watch?v=v5iQWY6AITY 
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wanted to work in media and film, and people needed to know what I was capable 

of. That’s why I mixed flips into it. The other reason I made the original “Speed Air 

Man” video was to be able to share Parkour and to make it known. 

For me Parkour is something that you live, not something that you show. When you 

do cinema that is something different!
29

 

  

                                                           
29

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=329708923708957&set=at.329704190376097.86422.10000009556

2580.720396540&type=1&theater#!/davbelle 
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Graffiti 

 

Ordet graffiti kommer från det italienska ordet grafitto som betyder inskrift. De tidigaste 

formerna av graffiti man upptäckt är de som pryder väggarna till grottorna i Lascaux i södra 

Frankrike. Här beskrev de forntida människorna sitt liv motiven är oftast från jakt. Andra 

former av graffiti hittades när man grävde ut den gamla romerska staden Pompeji. Den graffiti 

man hittade här var flera väggar med teckningar, valpropaganda och annat som människorna i 

den antika staden upplevt som viktigt. Andra exempel på mer lokal graffiti från det förflutna 

kan hittas i Linköpings domkyrka, i sidokoren där flera generationer av djäknar
30

 lämnat sina 

avtryck i form av deras namn och årtal. Den moderna graffitin kan härledas tillbaka till 60-

talet och dess studentrevolter i USA. Då började politisk och satirisk konst spela en stor roll i 

samhällsdebatten.  

 

Den moderna graffitin föddes i New York och Philadelphia i slutet av 1960-talet. Några 

individer började måla sitt namn och andra budskap på stadens väggar och nere i 

tunnelbanorna. I början var det bara enkla tags
31

 men efter ett tag började det att utvecklas till 

mer komplexa målningar med mer och mer vågat innehåll. Det gick så långt att konstnärerna 

började måla på New Yorks tunnelbanevagnar. Detta gjordes eftersom det inom graffitin är 

viktigt att synas och visa upp sina verk och en tunnelbanevagn som åkte genom staden kunde 

ses av flera tusen personer varje dag.  

 

Under 1970-talet utvecklades graffitin till en egen subkultur och spreds utanför USA:s 

gränser. Hip Hoprörelsen förknippades tidigt med graffitin och i början av åttiotalet slog den 

igenom stort bland de unga i Europas städer. I början använde målarna sina egna namn men i 

takt med att graffitin kriminaliserades började de flesta att använda alias. Man målade ditt sitt 

alias eller namnet på sin crew
32

 för att visa vem eller vilka som var verksamma inom ett visst 

område. Allt eftersom att graffitin utvecklades gjorde även motiven och stilarna det. Många 

olika genrer uppfanns och utvecklades och i takt med kriminaliseringen av graffitin började 

den bli alltmer trängd på många ställen. I en del städer fick målarna egna lagliga väggar att 

måla på medan det i andra städer än idag råder en nolltolerans. Men en sak är säker: graffitin 

                                                           
30

 prästelever som under sin utbildning fick stå i sidokoren tillsammans med den fattiga meningheten under 

gudstjänsterna.  
31

  tag är ett namn för en form av graffiti som endast består i att man skriver sitt namn eller sitt alias som en 

signatur. 
32

  crew är ett ord som beskriver ett gäng graffiti konstnärer. 
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är här för att stanna.
33

 Dess utmaning mot etablissmanget och den kamp myndigheter för mot 

den har gjort att det numera spelar stor roll var man målar sina verk. Det ger till exempel 

status ju farligare och mer utsatt en målare är när han skapar sitt verk och det speglas i val av 

plats. Det som förutom en osäker plats kan skapa status i graffitikollektivet är om den har 

gjorts på en plats där tillgängligheten är stor och många kan se den.  

  

                                                           
33

Cecilia Andersson, Rådjur och raketer- Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga 

rummet (2006) sid. 28-32. 
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Skateboard 
 

Skateboarden utvecklades ur surfingscenen på 1950-talet
34

. Den sprang ur att surfarna ville ha 

någonting annat att göra när det inte var säsong och uppenbarligen någonting som hade med 

surfliknande aktiviteter att göra. Skateboardens bakgrund i surfkulturen gjorde att den första 

delen av dess utövande liknade surfingen till viss del. Brädorna var ofta gjorda i ett stycke och  

ännu inte lätta eller gjorda för trick, den delen kom senare. I början tränade man i så kallde 

downhill
35

 tävlingar. Det var först när brädorna blev lättare och flexiblare som man började 

experimentera med trick och liknande rörelser på plan mark. Ofta har skateboardkulturen haft 

olika vågor av popularitet och efter den första vågen på femtiotalet dröjde det ända till början 

av sjuttiotalet innan dess popularitet återkom. I den nya stilen som döptes till Z-style  spelade 

olika former av freestyleåkning stor roll. Genom att man började använda delar av stadsmiljön 

i sitt åkande. Här blev räcken, trappor och andra betongfundament en integrerad del i 

skatekulturen. Det var också under den här perioden att folk började skejta i torrlagda 

swimmingpooler. Allt det här mynnade ut i den formen av skateboardåkande kallat ”street”, 

som man idag kan se i till exempel X-games 
36

.  

 

Den tredje skatevågen inträffade i mitten av åttiotalet. Nu hade åkningen blivit mer och mer 

raffinerad och specialiserad. Det visades sig främst i att brädorna började specialtillverkas för 

vilken genre eller stil av åkande man skulle ha dem till. En annan sak, som jag speciellt minns 

från min ungdom, var hur det började byggas ramper just anpassade för skateboard. Nu 

började skateboarden komma in i kulturens finrum och blev alltmer kommersialiserad. 

Speciell musik och en viss klädstil började bli synonymt med skatestilen. De trick som 

utfördes av den nya sportens superstjärnor, som till exempel Tony Hawk, väckte beundran 

och kopierades världen över. Den fjärde skatevågen, som kom i slutet av nittiotalet, pågår 

fortfarande. Den var en fortsättning på den kommersialisering man sett sedan 1980-talet av 

sporten. Idag kan en professionell skateboardåkare, i till exempel X-Games, tjäna otroligt 

mycket pengar genom lika sponsorer som ger honom pengar för att åka på heltid. Idag är 

skateboard en välutvecklad street-sport med utövare i nästan alla världens länder. Youtube 

och andra former av filmforum på internet har spelat en stor roll vad gäller sportens utövande. 

Det talas till och med om att introducera sporten i OS. 

                                                           
34

 James Davis, Skateboarding is not a crime (1999) 
35

 Downhill tävlingar innebär tävlingar där två personer åker utför en backe och tävlar med varandra om vem 

som kommer först i mål. 
36

 X-Games är en form av VM för extremsporter. 
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Det offentliga rummet 

 

För att göra en sådan här analys komplett måste man inkludera ett avsnitt om det offentliga 

rummet. Dess betydelse för de streetarter som beskrivs i den här uppsatsen är stor. Utan dess 

existens är det svårt att tro att de skulle existera eller ha den inriktning de har. Det offentliga 

rummets existens måste sättas i relation till dagens värld men det är även viktigt med en 

historisk kontext för att kunna skildra detta fenomen i sin helhet. Det offentliga rum som vi 

alla delar existerar i flera olika dimensioner. Det är både medborgarens och maktens och utan 

den motsättning som finns dem emellan skulle inte begreppet vara så laddat. Det är ofta i det 

offentliga rummet som makten och folket konfronteras. En sådan konflikt brukar handla om 

så mycket mer än vem som ska ha tillgång till och makt över stadens gator och torg. 

Fenomenet utmynnar dock ofta i samma sak, en vilja uttalad av folket att de vill ha 

bestämmanderätt över den miljö de lever i och själva, genom skattemedel bekostat. Makten 

vill behålla greppet över den miljö dess kritiker oftast använder för att föra fram sitt budskap. 

Konflikten manifesteras världen över och kampen om det offentliga rummet förs överallt vare 

sig den tar sig uttryck på Tahrir torget, i Reclaim the Streetrörelsen eller i en ensam 

graffitimålares verk. Ordet offentlighet kommer från tyskan och har två betydelser: allmän 

betydelse innebär något som tillhör alla och är något gemensamt och öppen betydelse där 

tanken på att man inte ska utestänga någon eller några är central. 

 

Det offentliga rummet i sin fysiska egenskap är det stadsrum som vi människor bebor
37

. I 

detta stadsrum inkluderas det som hör staden till i form av gator, torg och genomgångsleder. 

Det består också i de offentliga byggnader som vi tillsammans äger och har tillträde till. Det 

inkluderar offentliga inrättningar som museér, teatrar och de många bibliotek som finns 

utspridda över hela landet. På senare tid har även offentlighetsbegreppet förändrats från sin 

klassiskt fysiska form till något annat, mer diffust. I och med världens ökande digitalisering 

har det offentliga flyttat ut på nätet i form av hemsidor och diskussionsforum där det 

offentliga rummets problematik och karaktär existerar i samma höga grad som i den fysiska 

världen.  

 

 

 

                                                           
37

 Cecilia Andersson, Rådjur och raketer-Gatukonst som estetisk praktik i det offentliga rummet (2006) sid. 82-
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Begrepp kan också förändras i tid eller attityd och Cecilia Andersson förklarar detta i sin 

avhandling Rådjur och Raketer (2006) 

 

En fysisk plats kan vara rörlig, mobil (och om det är en båt kan den till och med vara 

flytande!). En geografisk plats är i sig inte rörlig, men dess mening och innebörd kan 

vara rörlig. Det väsentliga är vad människor lägger in för betydelse i ordet plats, och 

även i platsen som sådan och hur dessa betydelser förändras och omskapas.
38

  

 

Här ser man hur begreppet kan förändras och utvecklas. Den relativitet som begreppet 

förlänas kan fungera på olika sätt. Det kan antingen devalvera det eller förhöja, beroende på 

vilken mening man lägger i det. Det är ofta de som utmanar krafterna i det offentliga rummet 

som bestämmer på vilken nivå kampen ska läggas. Den nivå som bestämts av utmanaren står 

ofta i paritet med det svar etablissemanget ger. Om man lägger stor betydelse i begreppet blir 

det även viktigt för andra intressenter. 

 

I den urbana miljön kan man säga att staden är en plats för ständigt meningsskapande. Det 

kollektiva samtalar hela tiden om tingens ordning och det här generar en mening och ett 

yttrande som sätter sin prägel på det offentliga. Som ovan nämnts utvecklas dessa platser 

ständigt och genom tillfällenas spel och ödets nycker kan nya platser hela tidens skapas där 

människor samlas och lever. När konfliker uppstår i det offentliga är det ofta på grund av att 

någon eller några känner sig utanför och exkluderade. De känner att de inte är en del av det de 

själva varit mer och byggt upp, en del av samhället som också borde vara deras. Man vill slå 

tillbaka eller markera på något sätt. Det är väldigt uppenbart i till exempel graffitikulturen där 

ett utanförskap manifesteras och markeras mot, genom att olagligt målande på stadens väggar, 

att man genom detta sätt utmanar det offentliga rummet och det rådande etablissemanget. Det 

offentligas motsats är det privata. Det privata kan beskrivas som en sfär där ekonomiska 

intressen råder som inte är samhällsnyttiga. Det privata kan också beskrivas som en sfär där 

en individ eller en viss grupp ställer upp reglerna för vad som gäller. Det finns hybridformer 

av de här två motsatsbegreppen, till exempel varuhus eller gallerior. Här har alla tillträde men 

arenan är i första hand kommersiell och om du inte köper något eller har planerat att köpa 

något, har du egentligen inget där att göra och saknar då också i princip tillträde till den 

gemenskap som råder där.  
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I det offentliga rummet finns det plats för ett demokratiskt samtal som inte kontrolleras av 

makten därför kan man säga att dessa platser är viktiga för en levande och framåtskridande 

demokrati. Cecilia Andersson talar om att det offentliga rummet har sitt ursprung i 

upplysningsidén om medborgare som för ett samtal, men att det under senare tid mer blivit en 

plats där man visar upp sina åsikter istället för att debattera dem. Andersson berättar: 

 

I detta upplysningsprojekt fanns en klar koppling till idéerna om offentligheten. Man 

skulle alltså genom folkbildning, utbildning och bildning göra människor till 

myndiga medborgare som skulle kunna delta i den offentliga diskussionen och de 

frågor som angick allmänheten. Massmedia har i detta projekt en viktig del, dom 

skapar ett forum för det offentliga samtalet. Gripsrud menar dock att den offentliga 

debatten i våra dagar blivit till scenisk underhållning, där offentligheten inte längre 

är ett rum där åsikter bildas, utan snarare har blivit ett rum där åsikter visas upp. 

Offentligheten har blivit en representativ offentlighet.
39

 

 

Att medierna har betydelse för hur begreppet ser ut och utvecklas står helt klart. Det är inte 

bara det traditionella massmedia man tänker på utan också de sociala medier som Facebook 

eller Twitter. Ett medium som internet kan vara ett bra forum och startpunkt för allmänheten 

då massmedia traditionellt kontrolleras av makten. Ett exempel där man kan se detta är den 

arabiska våren där hela revolter styrts via sociala medier och där de traditionella medierna 

hamnat på efterkälken eller rentav varit maktens  instrument.  

 

Det offentliga rummet är alltså en viktig del för en vital demokrati och man kan här tala om 

två sorters deomokrati, den beskyddande och den utvecklande. I en beskyddande demokrati 

värnar man om de mänskliga rättigheterna, vilket inkluderar den så omhuldade 

egendomsrätten. En utvecklande demokrati vill att medborgarna ska utvecklas mot större 

kompetens och medvetenhet. Beroende på vilken typ av demokrati man har i sitt land får det 

konsekvenser för hur det offentliga rummet och debatten runt detta fenomen ser ut. I en 

beskyddande demokrati som till exempel Sverige som har ett representativt statsskick, där 

man väljer företrädare som i folkets namn ska fatta beslut, kan vissa grupper känna sig 

exkluderade från det offentliga samtalet om ett beslut fattas i representationens namn. 
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Man tror ofta att den demokratiska staten per automatik generar en fri och jämlik tillgång till 

det offentliga, men så är inte fallet. Genom att stadsmiljön hela tiden förändras och nya beslut 

fattas som påverkar den blir det lätt så att den kan vara både inkluderande och exkluderande. 

När ett visst beslut fattas kan en grupp som tidigare haft ett visst forum totalt utestängas från 

den roll i samhället de tidigare haft. Ibland leder detta till omfattande konflikter med maktens 

företrädare, ett exempel på detta är de många turerna kring Ungdomenshus i Köpenhamn.  

I konflikten mellan det offentliga och det privata har det ofta hänt att de som företräder det 

offentliga ofta böjt sig för privata intressen då det gäller stadens utformning. I en värld där det 

privata släpps in i det offentliga, utarmas detta begrepp då privata intressen drivs av vinst och 

inte av en offentlighetsprincip. Det privata intresset riskerar att förvandla stadens gator och 

torg till halvoffentliga platser där vissa människor utestängs eftersom de inte vill eller kan 

spela på den kommersiella arena där det privata dominerar.  

 

En annan del av människors deltagande i det offentliga rummet är hur den offentliga konsten 

ser ut och var den placeras. Det finns ett visst problem anser Andersson i att den offentliga 

konsten inte alltid följer de premisser som konst borde följa. Andersson berättar: 

 

Den konst som placeras på offentliga platser är sällan utmanande eller provokativ i 

sin framtoning, dock blir det ofta disskussioner kring verken i allmänheten. 

Wallenbergmonumentet vid Nybroplan (Raoul Wallenbergs Torg) i Stockholm 

vilket består av tolv icke-föreställande bronsskuplturer skapade av konstnären 

Kirsten Ortwed är ett exempel på hur konst i offentlig miljö kan skapa upprörda 

känslor hos medborgarna. Konstnären menade att monumentet var ”symbolen för en 

räddningsaktion av tusentals judar” medan många människor ansåg att det var 

”ovärdigt”, att man inte förstod konstverket.
40

 

 

Denna form av förmynderi utarmar den konstnärliga smaken och leder till att makten får 

monopol.  
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Det offentliga rummets historik är intressant. I antologin Det offentliga rummet (1992) 

skildrar Thomas Hellqvist detta fenomen ur ett historiskt perspektiv
41

. Historiskt sett, menar 

Hellqvist, så har det offentliga rummet varit en plats där allmänheten och borgerskapet kunnat 

samlas och diskutera samhället. Därför har alltid det offentliga rummet varit kontroversiellt ur 

maktens synvinkel. Tidigare hade makten och kyrkan haft monopol på offentliga inrättningar, 

men under 1800-talet så kom institutioner som bibliotek och teatrar som skulle hysa 

offentlighetens kulturskatter. Hellqvist menar att vi numera förlorat det rika offentliga liv som 

fanns på 1800-talet. Detta beror på refeodaliseringen, där statsadministrationen och 

näringslivet gått ihop och skaffat en jätteapparat som han kallar "produktionsoffentligheten" 

som är svår att överblicka eller kritiskt granska. Detta skapar en passivitet hos den enskilda 

människan när det offentliga plötsligt styrs av intresserorganisationer, näringsliv och 

kommun. 
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Konstens signum 

 

Som Howard S. Becker
42

 i sin bok Art Worlds (1982) uttrycker så måste en konstart ha en 

grund som bygger på andra påfund än bara det konstnärliga uttrycket. För att en konstart ska 

kunna utvecklas måste det finnas en grund kopplat till mänskligt samhälle och prestation. En 

estetisk handling börjar med en idé om vad upphovsmannen vill utforma. Idén är det som 

banar vägen för verkets fortsatta evolution. När idén väl har formats måste den genomföras. 

Det är stor skillnad mellan hur verk utförs och presenteras. Vägen kan vara lång från 

inspiration till praktiskt utförande och vidare till dess fullbordande. Det är också stor skillnad 

mellan idéers slutgiltiga produkt, vissa produceras bara i ett enda unikt exemplar medan 

andra, såsom afficher eller böcker, kan reproduceras i det oändliga. Den konstnärliga 

skicklighet man måste använda vid utförandet av enskilda verk skiljer sig också åt. Vissa verk 

kräver stor hantverksskicklighet medans andra relativt lätt kan produceras av gemene man.  

 

Det som inte går att komma ifrån är att konst ofta tar lång tid att producera och konstnären 

väljer då att avstå mer eller mindre av sin tid för dess utförande. Den tiden en konstnär eller 

utövare av en konstart måste ägna åt själva konsten skapar ett problem. För att konstnären ska 

kunna överleva ekonomiskt måste han eller hon antingen vara kommersiellt framgångsrik och 

kunna leva på sin konst, eller på andra sätt kunna få ekonomin att gå ihop. Det klassiska sättet 

för en konstnär att överleva är att antingen sälja sin konst eller på andra sätt presentera sina 

skapelser för en betalande publik. Inte alla konstnärer verkar inom en marknadsekonomisk 

zon där dessa ständigt måste producera för efterfrågan. Det finns konstnärer eller utövare som 

antingen är statligt subventionerade eller direkt anställda vid någon institution. Det som de 

flesta estetiskt utövande människor dock har gemensamt är ett behov av en publik. Publiken 

fungerar som en spegel som generar en bild av hur det färdiga verket ter sig i andras 

medvetande, det skapar en reaktion där konstnären kan få respons på sin estetiska strävan. 

Den eventuella kritik konstnären eller författaren får utstå vid presenteradet av sitt verk är 

sjäva katalysatorn till konstnärens estetiska framåtskridande. Det skapas i denna långa kedja 

av upphovsmän, publik, kritiker och andra producenter en symbios som lägger själva grunden 

för konstvärlden. De funktionerar i en följdverkan och kan liknas vid en samling kugghjul 

som tillsammans för det estetiska maskineriet framåt.  
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Den rad av människor som är involverade i ett konstverk kan spänna sig över flera hundra 

personer, som i en stor filmatisering, eller till bara en enda renässansmästare som tillverkar 

sina egna dukar och sin egen färg. I och med industrialismens utvecklande så har mer och mer 

människor blandats in som bidragande till det slutgiltiga verket. Det är dock viktigt att göra en 

distinktion här, det är givetvis skillnad mellan de som tillverkar canvasen och den som fyller 

den med ett innehåll och ett uttryck. Men ett verk har både ett idémässigt och ett mer 

materiellt innehåll. Uppdelningen av den följdverkan och de olika sysslor som ligger bakom 

konstscenen karaktäriseras av Becker som the division of labor. han uttrycker sig så här om 

detta fenomen i Art Worlds: 

 

Every art, then, rests on an extensive division of labor. That is obviously true in the 

case of the performing arts. Films, concerts, plays, and operas cannot be 

accomplished by lone individuals doing everything necessary by themselves. But do 

we need all this apparatus of the division of labor to understand painting, which 

seems a much more solitary occupation? We do. The division of labor does not 

require that all people involved in producing the art object be under the same roof, 

like assembly-line workers, or even that they be alive at the same time. It only 

requires that work of making the object or performance rely on that person 

performing that activity the appropriate time. Painters thus depend on manufacturers 

for canvas, stretchers, paint and brushes; on dealers, collectors, and museum 

curators for exhibition space and financial support; on critics and aestheticians for 

the rationale for what they do; on the state for the patronage or even the 

advantageous tax laws which persuade collectors to buy works and donate them to 

the public; on members of the public to respond to the work emotionally; and on the 

other painters, contemporary and past, who created the tradition which makes the 

backdrop against which their work makes sense.
43

 

 

Människor tror ofta att de som kallar sig konstnärer måste besitta attribut som vanliga dödliga 

saknar. Dessa konstnärer ger oss, enligt myten, verk som har en unik karaktär och som bidrar 

till något större. Den här myten har inte varit allenarådande genom seklerna utan uppkom 

först när konstnärerna började glida från den hantverksstämpel som de tidigare varit så 

förknippade med. Genom att glida bort från kontrakterade mecenater skaffade sig konstnären 

ett egetvärde och började producera mer för konstens skull, snarare än att bara tillfredsställa 

ett kommersiellt behov. Det finns problem med denna mytbildning, för det första hur ska man 
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kunna veta vem eller vilka som besitter dessa attribut? Och fjärmar det inte konsten från den 

publiken? 

Konstnären är denna mytbildning till tros bara en del av sitt eget skapande. Som jag beskrivit 

ovan finns det andra komponenter i en skapandeprocess man ej kan bortse ifrån. Konstnären 

är dock denna process mittpunkt. Det är han eller hon som står i skapelsens centrum, som gett 

upphov till idén och också står som upphovsman till det färdiga verket. Man kan tvista om det 

är så att konstnären fått alldeles för mycket cred vad gäller processens slutprodukt. Men det är 

inte svårt att dra paralleller mellan myten och konstnärens centrala roll. Det finns utöver det 

som förknippas med individuellt skapande även estetiska uttryck som skapas i grupp och 

samarbete med andra människor. Exempel på sådana är rockband eller skådespelarensembler 

som tillsammans skapar något. Signifikativt för skapandet i grupp är att det oftast inte kan ske 

lika spontant som indivduellt skapande. När man har en processs med så pass många 

involverade klienter så krävs det betydligt mer planering. Den estetiska slutprodukten kan på 

många sätt blir mer mångfacetterad och öppna upp för andra dimensioner än en individuell. 

Det som dock kan skapa problem är den oenighet som kan uppstå då ett kollektiv försöker 

sträva efter samma sak. Gruppen kan lätt tappa fokus och slutprodukten kan lätt förvanskas 

och präglas av inbördes missämja.  

 

Standardiserade konventioner har tillkommit som regler för en tid eller för en viss grupp 

utövare. De är dock inte så pass rigida eller oföränderliga som man kan tro. De bildar snarare 

riktlinjer som man kan följa men ska inte hämma den estetiska utvecklingen. Konventioner 

skapar en begränsning som ibland kan hålla tillbaka en konstnär. Att bryta mot konventionen 

kan både vara positivt och negativt. Genom att bryta mot en konvention så kan ens verk bli 

nyskapande men även få sämre chanser kommersiellt om det är så att en viss nisch favoriseras 

av etablissemanget. I sin bok Art Worlds 
44

 använder sig Becker av begreppet Art Worlds, det 

är en term som inkluderar alla dem vars aktiviteter bidrar till utvecklandet av den konstnärliga 

estetiken. Den kan förklaras med att man beskriver en grupp människor som medvetet eller 

omedvetet tillsammans arbetar för att producera något, i alla fall, de kallar konst. Art worlds 

kan inte ses som homogena enklaver utan snarare som ett spektrum av olika influenser och 

människor där dessa grupper ständigt skitas och förändras. Det ska dock understrykas, anser 

Becker, att dessa människor ska betraktas som ett kollektiv med ett gemensamt mål. 
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Termen Art worlds är alltså något som Becker använder genom hela sin bok med samma 

namn. Han förklarar de olika skillnader som existerar mellan olika grupper och hur dessa 

fungerar. I kapitlet Distributing Art Works
45

 fokuserar han på de distributionskedjor som 

finns. Vissa Art Worlds har sina egna distributionskedjor som ingår i som en viktig 

komponent för att en konstnär ska kunna förmedla sin konst till sin publik. Om distributionen 

ingår i kolletiv mening så betyder det att en konstnär kopplas ihop med samhällets 

ekonomiska liv. Becker presenterar olika modeller för hur det här kan se ut och hur konstnärer 

kan få stöd och hjälp. Det första man kommer att tänka på är konstnärer som inte kan leva på 

sin konst på heltid. De måste söka sin huvudsakliga försörjning inom andra gebit än det 

konstnärliga, dessa kallas självförsörjande. Sedan finns det dom som blir direkt försörjda eller 

understödda av någon form av mecenat. Det finns olika former av patronage, som Becker 

kallar det, men det mest klassiska genom konsthistorien har varit att en mäktig eller rik man 

gör en beställning och sedan köper den konst som konstnären producerar. Slutligen finns det 

något som beskrivs som public sale. Ett sådant försörjningssätt går till så att konstnären själv 

anordnar en försäljning eller att ett galleri som konstnären är knuten till ordnar detta. 

Konstnärens verk säljs då eller auktioneras ut till en förhoppningsvis köpande allmänhet. 

 

Det har alltid funnits ett motsatsförhållande mellan konst och stat, men också en symbios. 

Många anser att staten i sin form av lagstiftande makt ofta begränsar konsten och dess uttryck. 

Staten är dock ofta en av de större mecenaterna och en makt man ej kan bortse ifrån då den 

ofta kontrollerar det samhälle där konsnären verkar och har sin huvudsakliga publik. Det finns 

också otaliga bevis genom historien på hur staten använt konsten i propagandasyften. Konst 

ses idag allmänt som en handelsvara och ett investeringsobjekt likställt med till exempel 

fastigheter. Eftersom det är ett etablerat faktum att konst kan vara väldigt värdefullt, så 

kommer det givetvis vara så att det alltid kommer finnas människor som är villiga att 

förfalska. Här träder staten in som en lagstiftande regulator som ser till att skydda konstens 

äkthet, men här finns även problemet med upphovsrätten. Upphovsrätten har kommit till för 

att skydda konstnärers och bolagens intressen och fungerar som ett skydd mot plagiat och 

andra former av otillåten kopiering och användning. Det finns dock de som anser att detta 

hämmar den konstnärliga friheten och skapar en distans mellan folket och konsten. Staten kan 

även skydda enskilda medborgare som kanske känner sig kränkta eller provoceras av konst. 

Här måste man göra en avvägning i enskilda fall. I totalitära regimer används ofta censur som 
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ett sätt att hålla den konst staten ej understöder i schack. Vad är egentligen konst? Brukar 

många människor fråga sig, en annan väldigt viktig fråga brukar vara Vad är det egentligen 

som är vackert? Dessa frågor har sysselsatt estetiker och kritiker i hundratals år. Det verkar 

inte bli lättare heller då smaken och åsikterna skiftar från generation till generation. Olika 

saker kan kallas konst eller icke-konst beroende på i vilket ljus de skildras. Ofta kan det 

finnas ett intresse i att belysa fenomen på olika sätt. Där det till exempel råder stor konkurrens 

mellan två konstskolor eller strömningar så kan man tjäna på att vinkla konstbegreppet. De 

estetiker som försökt beskriva och förklara vad konst är blir lätt ett barn av sin tid då konsten 

hela tiden evolveras och utvecklas. Kritiker spelar en roll i att spegla och recensera sin tids 

konstscen men även deras omdömen skiftar.  

 

Överallt där dessa Art worlds finns, som Becker diskuterar, så definerar dessa gränserna för 

vad som är acceptabel konst inom eller utom dess gränser. Detta skapar problem för 

människor som inte ingår i något nätvärk eller anser sig vilja göra uppror mot dessa. Becker 

kategoriserar de olika typerna av konstutövare i Art Worlds
46

: Integrated proffessionals, 

Mavericks och Folk Artists. Becker beskriver konstnärstypen Integrated professionals i sin 

bok: 

 

Imagine, too, a canonical artist, fully prepared to produce, and fully capable of 

producing, the canonical art work. Such an artist would be fully integrated into the 

existing art world. He would cause no trouble for anyone who had to cooperate with 

him, and his work would find large and responsive audiences. Call such artists 

integrated professionals.
47

  

 

En Maverick är någon som går mot strömmen.  En Maverick är en konstnär som varit medlem 

av den etablerade skolan men som sedan brutit sig fri och skapat sin egen stil. De är en 

produkt av den etablerade världen men förlorar ofta kontakten med denna efter sitt trendbrott. 

Då de ofta producerar verk som strider mot konventionerna så kan de mötas av förakt och 

ogillande av den etablerade konstvärlden, men de kan också bidra till en evolutionen av 

denna. Termen Folk Art beskriver den typ av konst som så kallat vanligt folk producerar. Den 

skiljer sig från den professionella konsten som ofta har ett syfte och en egen estetik. Folk Art 

kan ofta beskrivas som allmän konst utan annan betydelse än att människor gillar att utöva 

den. Den är ofta ett dagligt inslag i människors liv. 
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Människor inom konstvärlden brukar ofta skilja på konst och hantverk. Även om det kan 

krävas en viss hantverksskicklighet så är dessa två begrepp ändå skilda från varandra. En 

konstnär anses ofta arbeta för att uppnå en viss estetisk dimension medan en hantverkares 

arbete är mer inriktad på funktion, snarare än form. Här kan man se distinktionen i the 

division of labor som Becker talade om. Den som målar och utför en tänkt konstidé anses vara 

konstnär medan den som producerar och tillverkar penslarna eller staffliet anses vara 

hantverkare. Man kan också tala om skillnaden i att producera något som har ett bestämt 

syfte, till exempel en kratta, och måla till exempel en tavla eller forma en skulptur. I vissa fall 

förenas funktion och form i omedvetna eller medvetna försök att skapa en legering dem 

emellan. Konsten evolveras ständigt. Ibland gradvis och ibland kan det ske väldigt snabbt. Det 

har genom historien visat sig svårt för olika konstscener att konserveras utan de har nästan 

alltid förändrats av utomstående influenser. Becker anser det viktigt för konstscener att 

förändras gradvis och organisatoriskt. De som inte följer detta råd riskerar att splittras upp och 

kan förlora sin publik. Det som förutom influenser kan bidra till en konstscens förändrande är 

det faktum att man ej kan duplicera i det oändliga, till slut måste något nytt inympas i den 

döende kroppen.  

 

Konstverk är estetiska uttryck anser Margaretha Rossholm Lagerlöf i sin bok Inlevelse och 

vetenskap-Om tolkning av bildkonst (2007)
48

. Som estetiskt uttryck så blir verket ett 

konstverk när det möter betraktaren, i det här fallet publiken. Den respons en konstnär får på 

sitt verk är också de inbyggda verkets själva enhet. Rossholm-Lagerlöf anger hur man kan 

uppleva ett konstverk på flera olika sätt och hur dessa är en del i själva upplevelsen. Hon 

menar att inlevelsen skapar liksom en egen värld inom verkets ramar och hur denna 

upplevelse korrelerar med de andra intryck vi får via våra sinnen. De delar som vi ser och 

direkt tolkar i ett verk bildar en sammanbunden influens med det som vi uppfattar omedvetet. 

Rossholm-Lagerlöf kallar dessa omedvetna tolkningar för ospråkliga, då de inte uttalas 

verbalt.  
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Förutom de sätt på vilka man vid en första betraktelse skapar sig en bild av verket, så finns 

det ytterliggare saker som förstärker den. Rossholm-Lagerlöf förklarar: 

 

Bildens betydelser förstärks genom att de brör tre olika plan: 1/ motivet, nämligen 

de skeenden, figurer eller scener som framställs; 2/ samspelet mellan uttryck och 

konstruktion, vad som visas och hur, stilen så väl som tekniken (bilden visar upp sig 

själv, syftar på sig själv i uppvisandet), 3/ samhälle, tankevärld, existentiella 

situationer (i den tid verket gjorts eller i andra sammanhang för tolkning). Detta spår 

sammanfaller tydligare med intressen inom filosofisk estetik och inom 

tolkningsteori i andra discipliner också.
49

  

 

Detta visar att det är svårt att genomföra en totalt objektiv tolkning av ett estetiskt uttryck, 

man är hela tiden bunden vid de erfarenheter man har och i vilken kontext som tavlan skapats 

i. De delar av preceptionen som har att göra med själva materialet är kopplade till hur det 

bidrar till själva uttryckets innehåll. Det skiljer sig också åt beroende på vilket material som 

det fysiska konstverket består av, och hur detta påverkar tolkningen.  

 

Rossholm-Lagerlöf anser att färgen och ljusskildringen som finns hos ett verk direkt berör 

medvetandet med musikliknande effekt. Dessa effekter kan vara både av abstrakt och mer 

faktisk natur. Intrycken har att göra med rytm och sådana omständigheter som ljus och 

skugga. I  betraktelsen ligger också en annan dimension än i själva betraktandet. När man ser 

på ett verk är det ofrånkomligt att man inte kan bortse från sin egen närvaro i rummet. Det är 

den upplevelsen man måste vara medveten om och koppla ihop med tolkandet av det visuella 

uttrycket.  
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Analys 

Parkourens estetik 

 

Tanken om att vara fri och kunna röra sig i en urban miljö utan att fängslas i dess inneboende 

funktion är inte lätt att formulera. För många traceurer handlar det om att befria sin kreativitet 

och på detta sätt utvecklas framåt. Svårigheten med att klä Parkourens estetik i ord beror nog 

på att det är en så komplex och sammansatt art. Man har för det första det fysiska uttrycket, 

där man ser de rent visuella elementen, nämligen rörelserna här skulle man kunna jämföra 

parkouren med till exempel dans eller annan performance art. Sedan finns det dimensioner 

och problematik som skapar ytterligare mönster. Eftersom Parkour är en sport, eller art, som 

främst utövas i stadsmiljö, där den måste ta hänsyn till och konfronteras med det allmänna, 

blir det inte bara en förlängning av det offentliga utan också en utmanare av detsamma. Det 

allmänna, som i konstvetenskapliga kretsar kallas Det offentliga rummet, måste också på 

samma sätt förhålla sig till Parkouren och dess utövare då de delar samma arena. I en kort 

intervju redogör David Belle för det dilemma en traceur ställs inför
50

:  

 

And to excel and not feel suffocated by the walls that are around us, and to use the 

city and the places they don´t use. 

 

Med ordet "they" kan tänkas att Belle menar de människor i staden som inte utnyttjar det 

offentliga rummet till något annat än att transportera dem mellan de platser de vill besöka.  

Den estetiska betydelsen av Parkour är som ovan nämnts svår att definiera men artens 

upphovsmän har försökt sätta ord på det som kan vara svårt att beskriva. I samma intervju 

som ovan försöker Belle förklara varför rörelsens skönhet är lika viktig som rörelsen själv: 

 

And why is the beauty of the move as important as the feat itself? 

I think the beauty of the gesture reflects...it reflects the love that you give to your 

sport. It´s...It´s...It´s the expression...Do not try to make a movement just for it to be 

beautiful. When you have the ability the movement will become beautiful. It´s like 

seeing a monkey or a puma who is crossing a river, We say "that´s so lovely" but 

when it jumps over the river it isn´t thinking "I´m trying to be pretty" It tries to be as 

accurate, as consistent as possible... 

Using it´s own physical abilities. 
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I think it´s really through the years that it begins...that a way of moving 

begins...emerges. But we must really work on the useful part at the beginning.
51

  

 

Andra traceurer  försöker uttrycka samma andemening, att man bara genom rörelsen utför en 

konstnärlig handling. Detta sker på ett sätt där, enligt Belle, det estetiska uttrycket och 

funktionen möts. Den franska traceuren Jérome Ben Aoues berättar i dokumentären Jump 

London: 

 

The most important thing really is the harmony between you and the obstacle, the 

movement has to be elegant that is what makes it pretty. Length and distance only 

add to the beauty of the move, if you manage to pass over the fence elegantly. That 

is beautiful! Rather than saying: "I jumped!" What is the point of that?
52

 

 

Här finns en koppling till Freerunningscenen där det individuella uttrycket är det viktiga. 

Genom att utföra rörelsen på ett så vackert sätt som möjligt blir den också vacker för dig själv 

och din publik. Man ska heller inte glömma bort att Parkourens plats i det offentliga rummet 

gör den till en publiksport. Frivilligt eller ofrivilligt måste traceuren vara beredd att möta 

människor som dömer och ifrågasätter hans utövande och individuella uttryck. Det är också 

här den stora konfliken ligger mellan de två subkulturerna. Inom Freerunning spelar det 

individuella uttrycket en stor roll och de akrobatiska rörelserna är menade för en publik och 

en form av expressivt uttryckande av den enskilda utövarens kreativitet. Inom Parkouren är 

rörelsemönstret mycket mer bundet till en funktion, ett visst hopp eller en viss handling har ett 

praktiskt syfte. Handlingen utförs inte bara för att den ska vara vacker utan det vackra är att 

funktion och estetik förenas. Därför tar Belle upp liknelsen med katten eller puman. Man kan 

även vända på argumentet. Ben Aoues menar att själva elegansen i en rörelse är viktig och 

detta visar att funktionen inte kan existera utan det estetiska uttrycket.  

 

I dokumentären Jump London talar Foucan om Parkour och Freerunning som ett sätt att 

frigöra sig och inte låta staden fängsla dig. Han menar att traceuren är en konstnär som 

genom sitt rörelsemönster frigör sig från staden och tar sig genom det urbana landskapet på 

sina egna villkor. Den franska traceuren Johann Vigroux berättar om sina tankar i Jump 

London: 
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I think, living in a big city like London is a crazy life, people don´t look...around 

them, they go straight on. They go to work the go home and sleep. it is not pleasant! 

I think that the city is stressful as it is, we see the city as a playground!
53

 

 

 

Denna rekreationella tanke runt Parkour finns hos många av dem som tränar den. Man vill fly 

från en tillvaro som blivit allt för  styrd och stel man vill leka och utveckla sin kreativitet och 

nyfikenhet. Tanken på att vara fri är något som verkar vara essentiellt för många av utövarna 

och med att vara fri, så menar de på alla sätt som en tänkande människa kan vara fri. Tanken 

på att utveckla sin egen kreativitet och inte låta sig styras av andra utvecklar en form av 

samhällskritik. Chris Ilabaca berättar i minidokumentären Choose not to fall: 

 

In the world, in general, imagination and creativity has been lost. It´s been stripped 

away from us over history and has been slowly fed back in to the world that we live 

in through computer games and stuff like that. That is why kids are so addicted to 

games, because it is an easy way to achieve! [Här fortsätter Ilabaca och beskriver sitt 

eget utövande i relation till sin kritik]...and people that are watching do not realize 

that I´m using my body to bail against the tall physical of this world!  I used to do 

drugs, all these things! And one day I saw a guy do a wall flip in the street, straight 

away I was joined in! Didn´t know why but at the time it was like: I wanted to know 

how to do that! It was this individual and the way he looked at life...but I did not 

know then, but I know now that, that was what it was, a way to break out of this 

mould! This uncontrollable system I was in, in order to find the truth!
54

 

 

Här påvisar Ilabaca den längtan jag skrev om ovan. Tanken på parkour som en motkraft mot 

det samhälle som, enligt Ilabaca, stulit kreativiteten återfinns också. Frustrationen över att 

sitta fast i ett kontrollerande system skapar en omedveten reaktion hos betraktaren som bistår i 

en längtan efter sanningen, i detta fall upphittandet och återskapandet av dennes individuella 

kreativitet. Samhällskritiken förvandlar Parkouren till en rörelse som, liksom till exempel 

Graffitin, rebellerar mot etablissemanget och dess, i mångas tycke, konstnärliga monopol.  

 

Parkouren och Freerunningens roll i stadsmiljön ställer frågor rörande den arkitektoniska 

funktionen.
55

 En traceurs Parkourutövande utmanar och ändrar i vissa fall 

användningsområdet för ett objekt i stadsmiljön som traditionellt kanske bara haft en eller ett 
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par funktioner med vilken det varit förknippat. I dokumentärerna Jump London och Jump 

Britain använder man sig av ett stort antal gamla byggnader och minnesmärken i 

Storbritannien för att genomföra ett experiment. Man låter ett antal traceurer utöva Parkour 

och Freerunning på de här byggnaderna för att se vad det fick för reaktioner och hur objektens 

funktion ändrades och utmanades. Donne Robertson som jobbade på Sommerset House nära 

Themsen berättar i Jump London: 

 

We thought you were mad and crazy! but we were really intrigued and incredible 

interested! These buildings speak about tradition, luxury, and dreams passed. They 

are steaped in history! 
56

 

 

Efter lång betänketid bestämmer sig en lång rad av minnesmärkena i främst London för att 

ställa upp. Tillsammans skapar de ett intressant brott mot den arkitektoniska funktionen och 

människor får upp ögonen för Parkourens normbrytande roll. Efter den här dokumentären 

skapas också en förståelse hos allmänheten för vad parkour är för något och vad traceurerna 

sysslar med då de hoppar runt i stadsmiljön. Även människor som är direkt involverade i det 

etablissemang som många av traceurerna uttrycker kritik emot anser att Parkour erbjuder 

något nytt och annorlunda.  I Jump London berättar arkiteketen Will Alsop om sina tankar: 

 

When you think about a bunch of guys running around the rooftops of some of the 

most important monuments, like The Royal Albert Hall for example, that is an 

extraordinary thing! And what I like about it is that it´s actually corrupting the 

original use. It was designed carefully to perform a certain use and the roof were not 

seen as a functional element.
57

  

 

Här ser man en förståelse för vad Parkouren kan tillföra och hur den på ett intressant sätt kan 

förändra sättet på hur man ser på staden. Ofta är det dock många människor som ifrågasätter 

Parkourens plats i den urbana miljön. Det blir särskilt tydligt hos människor i beslutsfattande 

ställning som ser ungdomarnas utövande som ett problem istället för en tillgång.  
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Parkouren och konsten 

 

I avsnittet konstens signum använder jag mig av Howard S. Beckers bok Art Worlds för att 

förklara konstens betydelse, utformning och relevans för samhället. Parkourens särart och 

dess ibland svårtolkade betydelse kräver en analys för att kunna sättas in i ett 

konstvetenskapligt fack. Den ytliga betraktelsen duger inte utan man måste titta mer på 

fenomenet som helhet och se om det finns faktorer parkouren har gemensamt med andra 

konstformer. Becker talar om att början för ett konstnärligt uttryck är idén som formas hos 

upphovsmannen. Inom Parkouren är det själva början till rörelsen. När Traceuren betraktar 

hindret, eller den stadsmiljön han just ska ta sig fram igenom, så föds det hos honom en 

kreativitet som hjälper denne att utforma de rörelser i huvudet han senare ska göra i verkliga 

livet. Det man kan säga är att parkouren är en konstart som vid första anblicken är mer 

spontan och snabb än till exempel traditionellt måleri. Den spontanitet man ibland tolkar in i 

de snabba löpningarna och de höga hoppen, ibland följt av avancerad akrobatik, är ofta till för 

att skapa ett sådant fritt och vidlyftigt intryck men skenet bedrar. Ofta har traceurerna 

förvärvat sig sina färdigheter genom åratal av träning, och den väg de ska springa kan vara 

planerad in i minsta detalj. De filmer som läggs ut på Youtube och andra internetforum är 

oftast väldigt noga planerade och genomtänkta. Här finns en klar koppling till andra 

konstarter där konstnären med hjälp av sina färdigheter skapar ett genomtänkt estetiskt uttryck 

som tydliggör dennes intentioner.  

 

När parkourscenen var ung drevs den framåt och evolverades av en skara unga entusiaster. 

Det dröjde dock inte länge innan den hade slagit igenom medialt och en del av de unga 

utövarna kunde börja utöva sin art professionellt. Med det föddes artens första riktigt 

professionella utövare. De behövde ej längre ha ordinära jobb som hindrade dem i deras 

utövande. Genom att de började jobba medialt och inom filmbranschen så fastnade de i en 

form av mecenatskap där de sålde ut sina talanger till regissörer och talangmakare. De fick ett 

visst utrymme att utveckla sin sport, med detta också på bekostnad av sin kreativa frihet som 

till stor del fanns hos händerna på andra. Becker talar om gruppen av människor runt ett 

konstverk eller genre som en eller flera Art Worlds
58

. Genom att utövarna började dyka upp i 

filmer som till exempel Le Yamakasi så blev de medlemmar och var upphov till en Art World 

med en mängd olika medarbetare och utvecklare som hjälpte dem föra fram sitt koncept och 
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Luc Bessons kreativa idé. Utan den the division of labor
59

 som hjälpt dem att nå ut hade de 

inte heller på samma sätt fått det genomslag hos publiken de fick. 

Sedan internet fick sitt stora genomslag så har den långa produktionskedjan dragits ned till en 

eller ett par komponenter, ibland bara en. Det är utövarna själva som tagit makten över sitt 

eget utövande genom att själva ta hand om produktionen och det slutgiltiga resultatets 

uppvisande för publiken. Det har även på senare tid dykt upp grupper av traceurer som 

tillsammans går ihop för att skapa ett uttryck. Detta uttryck generar ofta filmer och andra 

estetiska produktioner, men även stilbildande skolor. Parkourgruppen Parkour Generations 

från Storbritannien är en sådan formering. De har sitt eget produktionsbolag och filialer som 

sprider deras syn och uttrycksidé av Parkour och Freerunning över hela världen. Här ser man 

tydligt hur en gruppering skapat sin egen Art World och försöker skapa en egen form av 

Parkour och Freerunning.  

 

Den uppdelning som kom mellan Parkour och Freerunning utövare i mitten av 00-talet var ett 

resultat av att några utövare hade tröttnat på de strikta konventioner som David Belle och 

hans efterföljare satt upp. De ville ha en mer expressiv rörelseform och skapade därför 

Freerunningen. Enligt Becker
60

 kan det vara både vådligt och vanskligt för en eller flera 

konstnärer att bryta sig ut ur ett kollektiv. Man kan förlora publik och resurser, men det är 

också sådana utbrytningar som för konsten framåt och får den att utvecklas. Detta stämde 

verkligen in på den nya Freerunningscenen, den fullkomligen exploderade då den nya 

expressiva formen av rörelse snabbt fick nya utövare. Att bryta mot konventionen gav hela 

rörelsen luft under vingarna och nya utövare kunde slå igenom internationellt med sina 

häpnadsväckande volter. Även den tidigare homogena Freerunningscenen har idag splittras 

upp och för parkouren framåt.  

 

Den kommersialisering som följt i Parkourens spår under det senaste årtiondet har medfört att 

arten idag blivit mer och mer accepterad i det vanliga samhället. Utövare har tillsammans med 

sina uttryck och filmer satt ett avtryck på samhällslivet genom att finnas närvarande i media, 

på stan och i andra publika sammanhang. Här kommer Parkouren och Freerunningen både i 

kontakt med staten och etablissemanget på flera olika sätt. Konsten har ju genom alla tider 

varit både för och emot etablissemanget. Vissa konstnärer har varit direkt anställda av kyrka 

och stat, och därför beroende av dem. Medans en annan kader varit avant-garde och velat göra 
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uppror mot de samhälls konventioner som hållit dom tillbaka. Inom Parkour och Freerunning 

scenen finns det en liknande problematik, här har en liten del av utövarna blivit accepterade 

och medialt uppmärksammade. I Vissa städer har myndigheterna byggt särskilda parker där 

utövarna kan hålla till och här kan man se en mild acceptans från statens sida. Problemet kan 

dock vara att man genom sådana parker kanske förstör och inkräktar på Parkourens tydliga 

street karaktär. I sin bok Art Worlds ställer sig Becker de centrala frågorna
61

: Vad är 

egentligen konst? Vad är det egentligen som är vackert? De här frågorna har under väldigt 

lång tid varit centrala i den konstvetenskapliga diskursen. Parkourens ställning som konst 

eller ickekonst ligger, som nästan allt tyckande, hos betraktaren själv. Det är ett relativt 

spörsmål där det är svårt att generera en generell sanning. Man kan dock säga att Parkourens 

utbredning de senaste åren och dess, i och med Freerunningens intåg, mer och mer expressiva 

inriktning rör sig åt ett mer estetiskt håll. Den andra frågan Vad som är vackert? Är lika 

relativ den. Det kan finnas en uppfattning om att en volt är vacker och estetisk att se på, 

medans det kan finnas människor som inte alls tycker samma sak. Det är denna realtivitet som 

ibland rör till det.  

 

När Margaretha Rossholm-Lagerlöf i sin bok Inlevelse och vetenskap-Om tolkning av 

bildkonst beskriver Estetiken och dess tolkning
62

 så talar hon om att det konstnärliga uttrycket 

får sitt värde när det möter betraktaren eller publiken. Inom Parkouren så är inget sannare än 

detta. Själva kärnan för Parkourscenen är de videos eller showreels som läggs ut på nätet där 

utövarna kan få respons och möta en eventuell publik. Själva tolkandet av rörelsen i Parkour 

och Freerunning är mer komlex och svårdefinerbar än om bara talar om att tolka en bild eller 

ett fotografi. Den klassiska bildtolkningen kan appliceras då Parkourens rörelser stelnat och 

porträtteras i formen av en stillbild, man skulle även till viss del kunna tala om samma sak 

vad gäller det rörliga filmmediet. Parkouren har i huvudsak två dimensioner. Dels där 

utövandet filmas eller fotas och där mötet med publiken sker på nätet, och sedan där utövaren 

möter live på uppvisningar eller när han är ute och tränar. På nätet möter publiken en 

slutproduktion som är klippt och färdigredigerad, de får ej tillgång till den förstahanstolkning 

som möter den som ser en utövare live. Den tolkning som man gör när man konfronteras med 

Parkour eller Freerunning på nätet stämmer väl överens med klassisk bildtolkning. De 

tolkningar som Rossholm-Lagerlöf kallar ospråkliga blir mer påtagliga om man ser Parkour 
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live. Då kan man även tala med utövaren på ett sätt som inte går om man bara ser en produkt 

eller reproduktion av dennes verk.  
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Traceurernas egna uppfattning 

 

En viktig del av min uppsats var att ta reda på vad traceurerna själva tyckte om Parkouren 

och Freerunningens estetiska sida och dess förhållande till sig själv och andra likvärdiga 

street-arter. Eftersom att Parkourscenen har ett starkt fäste på nätet så bestämmde jag mig för 

att utnyttja detta faktum. Jag är sedan ett par år medlem, och sporadiskt verksam på forumet 

Le Parkour/ Freerunning Sweden
63

 där traceurer  kan debattera, kritisera och lägga upp 

filmer på sitt utövande. Jag valde ut ett trettiotal respondenter och skickade mail till dem där 

jag förklarade vem jag var och vad jag ville. Jag valde att fokusera på en frågeställning följt 

av en följdfråga för att göra det så enkelt och lättfattligt som möjligt. Frågan jag ställde var: 

Anser du att parkour och freerunning är en konstform? och kan man i så fall jämföra det med 

andra former av "street arts" som t.e.x. Graffiti? Ungefär tio personer svarade på ett sådant 

sätt att jag ansåg jag kunde använda dom i uppsatsen. För att inte utlämna någon på ett 

integritetskränkande sätt så kommer jag bara använda respondenternas förnamn.  

 

Svaren jag fick tillbaka var i många fall korta och koncisa eller ibland långa och uttömmande. 

Gemensamt hade de att de avslöjade att det bland svenska traceurer finns en medvetenhet och 

en insikt som är väl värd att ta vara på när man skriver en sådan här uppsats. Genom att bara 

ta med tankarna från Artens upphovsmän eller stora namn så målar man lätt in sig i ett hörn. 

Perspektivet blir lätt elitistiskt och smalnar av på många sätt, det blir svårt att fånga den 

evolution av tankar och idéer som hela tiden förnyar fenomenet, särskilt då inom 

Freerunningen. Genom att använda mig av svenska traceurers insikter och åsikter får jag även 

en lokal anknytning till det hela. Anknytningen är viktig då miljön för utövarna skiljer sig från 

land till land, även om den i Europa är någorlunda homogen. Eftersom Parkour och dess 

utövande är så fritt som det är så blir det ofta en intressant debatt. Det finns många åsikter och 

nästan alla aspekter diskuteras. Det finns inom parkourscenen inget förbund eller några regler 

som håller ihop sporten så det gör att de åsikter som återges ofta skiljer sig åt vad gäller 

utformning och utseende. 
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I delen parkourens estetik uttrycker jag vikten som många parkourutövare lägger på att vara 

fri. Jag använder termen för att förklara att utövaren vill känna sig fri på alla de sätt man kan 

känna sig fri, både psykiskt och fysiskt. Så här formulerar Simon sitt svar på min fråga: 

 

Ja! Jag anser att Parkour och freerunning är en konst form, och ja och nej det går 

att gämföra med graffiti och annat street art. Det är själva känslan av att utrycka 

sig själv på olika sätt. Vissa utrycker sig via Graffiti, vissa genom 

parkour/freerunning. På båda sätten utrycker du din egna känsla av streetart, och 

du använder kroppen på båda sätten. 

Här formulerar Simon vikten av att vara fri och uttrycka sin kreativitet han ser även 

kopplingar till andra former av streetart. Just termen streetart visar att Simon tänkt till då det 

gäller den form och funktion som Parkour och Freerunning spelar i staden. Det finns andra 

som tänker olika gällande den koppling till street art som Simon formulerar. Marcus 

formulerar det annorlunda: 

Ja, Parkour kan vara en konstform, det är vad man gör det till, själv skulle jag inte 

likna det jag tränar med artistisk/modern dans t.ex..för min egen del så är det mer av 

en extremsport, där jag hela tiden jobbar med fysiska/psykiska mål, precis som i 

Skidor, Skateboard, Snowboard, Inlines, surf osv..Nu när jag väl tänker till på det så 

känner jag nog att mitt sätt att träna inte alls hör ihop med något som kan likna 

"Street Art" utan som sagt, mer som en extremsport.. 

De olika perspektiven är något som både förenar och driver isär arten. De främsta skillnaderna 

kan man se mellan utövare som bara kör Parkour eller bara utövar Freerunning. men också 

inom de båda sporterna finns det olika åsikter främst då om på vilket sätt man ska uttrycka 

sig. Trots att Marcus inte riktigt håller med Simon så har han sin egen definition på vad frihet 

och kreativitet är:  

Jag har aldrig upplevt något bättre sätt att känna sig fri. För det vi gör är bara att 

vara naturliga. Vi vill röra oss, vi vill ha kul, vilket vi har genom att utvecklas. Jag 

skulle inte vela kalla det för en sport, inte heller skulle jag vilja kalle det för en 

konstform. Det finna ingen som helst anledning för människor att lägga ner tid på 

vad som är vad, sätta namn på saker. Saker är vad de är. 

Här skiljer sig Markus också från grundarna av arten som tydligt formulerat vilken väg och 

vilken estetik som finns i Parkour. Simon är nöjd med att känna sin egen frihet och utveckla 

sin kreativitet utan att på ett djupare sätt försöka formulera den med ord. 
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Simons inlägg är väldigt långt och intressant han kommer återigen tillbaka till tanken på att 

vara fri. Han utreder Parkour som ett begrepp men poängterar att upplevelsen av densamma 

kan vara relativ. Simon talar också om Parkourens roll att komma till insikt om vad som är 

viktigt i livet och ta kontroll över sin egen kreativitet. På flera sätt är hans tankar liknande de 

Daniel Ilabaca uttrycker i dokumentären I choose not to fall. Simon berättar:  

Parkour är i sig väldigt mycket, man rör sig helt enkelt. Så när jag tänker på parkour 

tänker jag helt enkelt på allt mellan himmel och gjord. Allt som är naturligt, allt som 

vi människor behöver för att vara lyckliga, allt associerar jag med 

freerunnning/parkour. Så om man vill kalla det för en livstil kan man väl det. Men 

jag anser inte att parkour i sig är ett sätt att leva sitt liv. Det är mer ett sätt att förstå 

vad som är viktigt här i världen och på så vis bli lycklig. Vad det nu är, vad man nu 

gör, det är helt upp till personen. Parkour för mig är något jag gör för att må som 

bäst, sen så har parkour fått mig att förstå och hitta annat som gör mig lycklig här i 

världen. Sedan så om man ser det i den aspekten att jag aldrig känt mig friare, att jag 

aldrig känt att jag kunnat utrycka mig på ett bättre sätt. Så antar jag att man kan kalla 

det för en konstform. Men som jag sa innan finns det ingen anledning att sätta saker 

och ting i en viss genre. Det är vad det är, och så är det med de. Jag skulle vilja säga 

att parkour är ett sätt för en människa att lära sig respektera sin kropp, att förstå att 

det finns något mer här i livet en att gå ut och dricka dig full, se på film och spela tv-

spel; det är ett sätt att vara naturlig. Att vara sig själv. 

I internationella Freerunningkretsar finner man samma genomtänkta tankar om Parkourens 

estetik. En del berättar att deras utövande börjat som en lek men efter några år antagit helt 

andra proportioner. Daniel Arroyo en av de mer kända amerikanska traceurerna berättar att 

han genom sitt utövande naturligt utvecklade en förståelse för vad som är viktigt inom arten. 

Arroyo berättar i boken The Ultimate Parkour & Freerunning Book om sina upplevelser: 

I moved just because it was fun, but now what was once just a game has become an 

art that carries me through reality in a state of balanced imagination! Call it what 

you want, but ultimately, none of the words matter; it´s the feeling that overcomes 

your mind that is the essence of our art of movement, this obsession that unshackles 

me from everything earthbound! This is the passion in which I find the love that will 

never let me down!
64

 

Tim Shieff en väldigt spektakulär Freerunningutövare från Storbritannien berättar i samma 

publikation om vad Freerunning och Parkour innebär för honom. Han emfaserar mycket på 
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det faktum att vi från början har två armar och två ben och att man genom att använda sin 

fantasi kan uppnå vad man vill inom vad han kallar en fysisk konstform. Sheiff berättar: 

Parkour in its most expressive form is the physical art created when you combine 

extreme environments with the limits of the human body. I´ve got to arms, two legs, 

and a brain; Parkour utilizes all of this, the limbs for movement and the brain for 

creativity. People use their legs to get to and from work , but in between they forget 

they have them, which to me seems like such a waste when we have so much 

potential. I feel it has similarities with many other art forms, such as skateboarding, 

b-boying, and capoeira.
65

  

Så när man läst och hört vad traceurerna själva anser om sin egen art så är det några saker 

man kan konkludera. Nästan alla pratar om sitt utövande som en frihet och många går till och 

med så långt som att mena att Parkour räddade livet på dem. Friheten kanske defineras och 

formuleras annorlunda men friheten kan vara, som Simon uttryckte det, relativ. Att få 

använda sin kreativitet och inte låta sig fängslas av tillvaron runt omkring dem är verkar vara 

det som är viktigt. I  Jump London uttrycker Lisses borgmästare Thierry Lafon sin skepsis och 

oförståelse för det nya fenomen, som invaderat hans stad:  

 

Regarding this new discipline in our town. Right at the beginning of my office as 

mayor I was surprised and worried because everyone could see the young people up 

and down the walls like cats. I can´t prevent them from jumping, they are 

responsible for themselves! We can explain the risk for them and make available the 

equipment that they need , and if they feel like jumping they can jump in total safety 

on mattresses. But not on schools during lessons or retired homes frightening the 

elderly people!
66

 

 

Här uppvisar Lafon en oförståelse för den nya artens utövande. Han ser ungdomarna som en 

säkerhetsrisk och nedvärderar det hela till en lek. Genom att säga att han ska förklara riskerna 

för dessa ungdomar visar han på en total ignorans som ytterligare understryker klyftan mellan 

de som vistas i det offentliga rummet och de som förestår det. Så länge de beslutsfattare 

traceurerna kommer i kontakt med uttalar sig så här så kommer nog människor som Chris 

Ilabaca uttala sin kritik.  
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En jämförelse mellan olika streetarter 

 

Att försöka göra en jämförelse mellan olika streetarter som har det offentliga rummet som 

arena kan vid första anblicken verka vara ett relativt lätt arbete. Det finns många 

gemensamma nämnare som skulle kunna göra en analys enklare. Men det är långt ifrån en 

färdig mall man kan använda, då de olika genrerna ibland kan ta olika vägar trots att dess mål 

är densamma. De skillnader man kan se vid första anblicken av de lika arternas utövande kan 

verka sätta hinder i vägen för en komparativ analys. För att göra en jämförelse måste man 

dock tränga in på djupet och ställa sig frågan, vad är det man vill uppnå? Då kan de 

svårigheter man sett tidigare skingras och man får en klarare bild av vad som egentligen är det 

väsentliga. Det som oftast förenar vissa sporter eller fenomen är att de förknippas med en 

ungdomskultur, även ifall skateboardscenen till exempel snart fyller sextio så är det 

fortfarande mest ungdomar som utvecklar den. En annan gemensam nämnare är att det ofta 

handlar om just unga människor som försöker vara kreativa i en urban miljö som gör att de 

kan känna sig utestängda.  

 

Jag drog i början av arbetet vissa paralleller mellan parkour och graffiti. För att på ett 

ytterligare vis förklara dessa paralleller tänker jag här kort försöka mig på en jämförelse och 

se vad det finns för likheter. Båda arterna springer ur en subkultur som är skapad av 

ungdomar, till största delen i marginaliserande områden. Att nämna graffitins koppling till 

förorten är att vara övertydlig då den i både populärkultur och hos utövarna själva är tämligen 

klar. På ett likvärdigt sätt kopplas parkouren samman med de franska förorterna Le Banlieu. 

Den konflikt som finns mellan dessa ungdomar och den makt de upplever marginaliserar dem 

i det offentliga rummet har utvecklat deras utövande till en protest mot deras eget 

utanförskap. De känner att deras kreativitet är kringskuren av ett snävt regelverk som hindrar 

dem från att uttrycka sig. Den del som skiljer dem åt är själva uttryckssättet, inte längtan efter 

kreativitet eller kritik av sitt eget utanförskap. Tillsammans med internet har de båda 

subkulturerna kunnat sprida sig även bortom den västliga hemisfären och frigjort ungdomars 

kreativitet på flera kontinenter. graffitin har liksom freerunningen ett kreativt uttryck där 

lekfullhet med fantasin är något som premieras och de alster som denna expressionism skapar 

hamnar på internet där andra i de två scenerna kan beundra och kommentera dem.  

 

Då likheterna mellan graffiti och parkour är många finns det ändå mycket som skiljer de olika 

arterna från varandra. Man kan inte komma ifrån det faktum att Parkour på många sätt tar sig 
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ett uttryck i form av en sport, medan graffitin är mer en ren konstform. De två disciplinerna 

ställer olika krav på sina utövare och det visas tydligt i de skillnader som finns i uttryck.  

 

Den andra subkulturen som tagits upp till jämförelse med Parkour och Freerunning är 

skateboardscenen. Den har också en tydlig streetprofil även om skateboardsporten på många 

sätt blivit institutionaliserad på senare år med rampbyggen och skateparker inomhus. Något 

som förenar de båda sporterna är den tydliga ungdomsprofil som finns hos dem. De har 

skapats av ungdomar som vill ha något deras kreativitet kan mynna ut i. Det finns också en 

tydlig streetkoppling här. Freerunning och skateboard utövarna använder stadsmiljön, och 

saker i den, till att genomföra spektakulära trick. Det skapas en tävlan om vem som kan vara 

mest spektakulär vilket leder in på den andra likheten. Liksom Parkour och Freerunning 

scenen har skateboardsporten stort genomslag på nätet, där sidorna handlar om alltifrån trick 

till vad som är de bästa kläderna eller den bästa musiken. Genom att se på skateboardscenen 

kan man se hur parkourkulturen skulle kunna se ut om några år. Inom skateboardsporten råder 

en stark kommersialisering där viss musik, klädmode och design är specifik för den. 

freerunningen har sakta men säkert blivit mer och mer kommersialiserad på senare år. 

Särskilda freerunning skor och ett särkilt klädmode har börjat dyka upp. Freerunning tävlingar 

som Red Bull Art of Motion har dykt upp och en del inflytelserika människor inom 

extremsporten vill ha med Freerunningen i X-games. Det har också börjat dyka upp särskilda 

Parkour- och Freerunningparker där utövare kan träna. Det som dock ytterst förenar de bägge 

extremsporterna är dess utövande i och användande av det offentliga rummet.  

 

Här skapar de ett användande av den offentliga miljön till vilket den inte var ämnad. Genom 

sitt utövande förvandlar de det sedan till ett annorlunda användningsområde långt bort från 

den traditionella funktionen. Trots att utmanandet inte är lika stort inom skatesporten, då det 

börjat bli mer och mer mainstream som inom Graffitin är det ändå fortfarande en tämligen 

främmande fågel i det offentliga samt en irriterande nagel i ögat på de kommersiella intressen 

som börjat verka här, i form av shoppinggallerior etc.  
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Slutsats och diskussion 
 

Det har med uppsatsen varit en lång resa. Den har gett mig en ökad kunskap och förståelse om 

Parkourens estetik och filosofi. Jag trodde när jag började det här projektet att det skulle bli 

svårt att kunna göra något av det. Jag fruktade att källmaterialet var alldeles för tnnt och att 

den teoretiska grunden inte riktigt fanns där. Jag blev dock snabbt motbevisad och kom snart 

fram till att så inte var fallet. Det som gjorde störst intryck på mig var det faktum att det fanns 

så många människor i Parkour- och Freerunningscenen som verkligen tänkt till. Vad som vid 

första anblicken var en ytlig gemenskap som bara sysslade med inbördes idoldyrkan av 

varandras uppladdade videosnuttar på nätet visade sig vara så mycket mer! De människor jag 

kom i kontakt med via Facebook var välartikulerade och intelligenta och hade genomtänkta 

åsikter som jag hade stor nytta av. De traceurer som via internet och Youtube förmedlat sina 

tankar om vad Parkour är för någonting har också hjälpt mig mycket. Utan sådana utmärkta 

analyser av sportens frontmän som David Belle, Sebastien Foucan och Daniel Ilabaca hade 

det till exempel varit omöjligt att formulera någonting som till en början varit så vagt som ett 

avsnitt om parkourens estetik. Den huvudlinje jag hela tiden följt har varit att det inom 

Parkouren funnits något som är relevant ur konstvetenskaplig synvinkel. Det som för många 

kan se ut som bara en extremsport visade sig ha så mycket mer. I och med att Parkouren på så 

många olika plan är relativ så förändras förhållningssättet till arten utifrån vilket perspektiv 

man har. Det faktum att arten utövas till största delen i ett stadslandskap gör att dess 

förhållande till det offentliga leder en in på tankegångar jag kunde härleda till en 

konstvetenskaplig undersökning. Den analys jag genomfört har till största delen kunnat 

besvara mina uppsatta frågeställningar. Med de frågeställningar jag satt upp hoppas jag inte 

bara att jag kan få svar på just de sakerna specifikt. Tanken är också att skildra Fenomenet 

Parkour ur ett konstvetenskapligt perspektiv och kanske föda en nyfikenhet hos läsaren. Jag 

vill också jämställa eller i alla fall jämföra den med andra subkulturer som upptar det 

offentliga rummet. Svaret på den jämförande frågeställningen får visa om jag har lyckats med 

mitt uppsåt.Nedan följer de fyra frågeställningarna, uppsatta i samma ordning som i 

syftesdelen och besvarade enligt samma modell. Jag anser att de olika frågeställningarna är en 

enhet och att de inbördes korrelerar med varandra i en symbios som till slut ska kunna ge en 

sammantagen bild av vad jag vill beskriva. 
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Är parkourutövarna själva medvetna om den estetiska dimensionen i sitt 

utövande och anser de att de bryter mot de gängse normer som existerar i 

det offentliga rummet alt. den arkitektoniska funktionen? 

 

På den här komplexa och mycket utdragna frågeställningen skulle jag svara ett otvetydigt ja. 

De formulerar en insikt som är överraskande välformulerad och det tyder på en medvetenhet 

inom Parkourgemenskapen där man inte bara analyserat Parkourens yttre attribut utan också 

närmare gått in mer på vad Parkour betyder ur ett intellektuellt perspektiv. Traceurerna själva 

har tagit starkt intryck av vad grundarna och de som teoritiserat Parkour sagt om dess 

utformning och allmäna estetik. Det är också tydligt att ett starkt internetcommunity skapar ett 

medvetande och en sammanhållen idé som via den globala kommunikationen blivit 

världsomspännande. De är medvetna om att de utför en konstnärlig handling genom sitt 

utövande, vissa talar om en väl utvecklad estetik medan andra talar om att vara kreativ och få 

utveckla sin kreativitet. Detta att få utveckla sin kreativitet utan att känna sig begränsad av 

någon är väldigt viktigt för utövarna själva och de känner sig fria när de får göra det. Den här 

frihetskänslan är något de återkommer till om och om igen. De får uttrycka sig konstnärligt 

med sin kropp och skapa ett system av rörelser som antingen gagnar dem själva eller läggs 

upp på nätet till deras egen och andras glädje. Genom Freerunningskulturens starka avtryck på 

till exempel Youtube skapas en helt ny visuell scen med hundratals digitala användare som 

blir både publik och interaktiv del då de fäster sina synpunkter och utvecklar tanken bakom de 

uppladdade alstren.  

 

Det finns en kritik mot samhället hos en del av utövarna. De liksom, Ilabaca, anser att dagens 

unga fastnat i en värld där deras sinne för fantasifull lek blivit kidnappad av en kommersiell 

värld som skapat lätttillgängliga vägar för att tillfredsställa sin kreativa sida. Den lekfullhet de 

uttrycker, vill de applicera på det offentliga rummet. De anser att det offentliga rummets 

betydelse har devalverats kraftigt på senare tid. Den moderna stadsmänniskan använder bara 

stadens gator och torg som en transportsträcka. En traceur använder staden som en stor 

lekplats där han genom sitt utövande förändrar och skapar ett konstnärligt uttryck i det 

offentliga rummet på ett vis som på många sätt liknar det andra street arter åstadkommer. 

Genom den utmärkta formuleringen hos dem som uppfunnit arten och evolverat den har jag 

på ett tillfredsställande sätt kunnat svara på frågeställningen med en tydlighet jag hoppas visar 

sig i resultatet. 
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Kan man göra en jämförelse mellan Parkour och andra konstformer som 

existerar i det offentliga rummet? 

 

Genom att kort analysera andra former av uttryck i det offentliga rummet så hoppades jag 

kunna svara tillfredsställande på denna frågeställning. Efter en viss analys måste jag svara 

delvis ja. Det finns likheter men också skillnader, som jag hoppas jag också understrykt i den 

analysdel som behandlar denna frågeställning. De två andra street arter jag jämfört Parkour 

och Freerunningen med är Graffiti och Skateboard. De verkar som relevanta jämförelseobjekt 

då de båda är subkulturer som utövas av ungdomar. Det finns saker som gör skateboard mer 

relevant som undersökningsobjekt än just Graffitin, och det är givetvis så att vid en första 

betraktelse så har Parkour och Skateboard mer gemensamt än Parkour och Graffiti.  

 

De likheter Parkour och Skateboard har med varandra, gör att det känns naturligast att börja 

med den delen av frågeställningen. Freerunningen och skejtkulturen har det gemensamt att de 

använder stadsmiljön för att skapa uttryck som mynnar ut från utövarnas egen kreativitet. De 

använder redskapen som redan finns i stadsmiljön för att utveckla sina rörelser. Tricken spelar 

stor roll och dessa läggs upp på nätet där andra utövare kan kommentera och bidra till den 

kreativa processen. Parkour och Freerunning har ibland beskrivits som skejtande utan 

skateboard. De använder båda det offentliga rummet som arena för sitt utövande och skapar 

därför ett uttryck som bryter mot konventionen och utmanar etablissemanget. 

 

Graffitin är en konstform som alltid varit en nagel i ögat på makthavarna. Dess färgglada 

illustrationer finns att se överallt där människor rör sig. Som ett knytnävsslag rakt i magen på 

etablissemanget skapar den en utmaning som är svår att förbise. Däri ligger likheten med 

Parkour, på det teoretiska planet. Båda finns i stadsmiljön och fungerar i det offentliga 

rummet som en uttrycksform där unga människor kan släppa lös sin kreativitet. De är också 

levande subkulturer med en stor internetbas. 
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På vilket sätt kan man säga att Parkour utmanar de gängse konventionerna 

i det offentliga rummet? 

 

Traceurerna talar om att de vill befria sin kreativitet och hela tiden utvecklas och evolveras. 

Just den här tanken på att vara fri är något jag nämnt tidigare i analysdelen. Det finns flera 

olika typer av frihet en utövare av sporten vill uppnå. Det är dock främst friheten att få vara 

kreativ och skapa ett uttryck i en miljö som inte hindrar än eller begränsar. På ovanstående 

frågeställning måste svaret bli att Parkour på sitt eget vis utmanar och kritiserar maktens 

grepp om det offentliga rummet. Här skapar en grupp ungdomar ett uttryck i en stadsmiljö 

som inte är skapt för just den typen av aktivitet. Det finns även en tanke hos en del 

parkourutövare där de anser att de vitaliserar det offentliga rummet och skapar en form av 

aktivitet vars syfte är att förvandla staden till en lekplats och inte ett fängelse. Den kritik som 

förs fram är att den urbana miljön inte längre används på ett sådant sätt som det borde. De 

flesta människor är inte medvetna om det potential eller den makt som ligger i själva det 

offentliga uttrycket. 

 

Längtan är att inte känna sig bunden till konventionen eller den förprogrammerade funktion 

som finns hos de platser där vi idag rör oss, kommersiella eller allmänna. När en traceur 

utövar sin sport i stadsmiljö så möter han hela tiden en publik som måste förhålla sig till hans 

rörelser. Han måste också förhålla sig till dem och hans utövande i sig blir en form av direkt 

utmaning mot det som är passande eller allmänt accepterat. Genom denna form av direkt 

kontakt med en publik föder han eller hon också en tanke och en debatt gällande det offentliga 

rummets varande och accepterande.  
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Är Parkouren relevant ur ett konstvetenskapligt perspektiv? 

 

Man måste nog tveklöst svara ja på den frågan. Parkour och Freerunningscenen är till sin 

utformning en del av flera världar. Många kallar det för extremsport medans andra vill se den 

som en filosofi eller ett sätt att leva. Men det finns en estetisk dimension inom arten som är 

svår att förbise. För att ta reda på om Parkouren var relevant ur ett konstvetenskapligt 

perspektiv så analyserade jag den gentemot den konstvetenskapliga teori jag presenterat i 

teoridelen. Hos Traceuren finns många likheter med en konstnär. Båda genomför de en 

estetisk handling genom att uttrycka sin kreativitet. De Traceurer som ser på sin art som ett 

sätt att uttrycka sig formulerar och utför också en medveten konsnärlig handling. Detta kan 

dras till sin spets och blir mest tydligt då de lägger ut sina alster till allmän beskådan på 

internet och där möter sin publik. Det kan liknas vid ett gigantiskt konstgalleri där 

upphovsmännen för en dialog med sin publik och utbyter erfarenheter med andra utövare. 

Genom att Parkouren till fullo följer de teoretiska riktlinjer som finns på det 

konstvetenskapliga området så är dess relevans klar. Parkour och Freerunning scenen har som 

så många andra konstgenrer olika Art Worlds som korrelerar med varandra och utvecklas. Det 

finns samma idé kedja som inom andra kreativa områden, där utövaren likt en konstnär föder 

en kreativ idé och sedan sammanfogar den till ett för honom unikt uttryck. Här kan man också 

se de produktionskedjor som finns i den etablerade konstbranschen, med människor som 

hjälper till och möjliggjör den kreativa processen genom sitt materiella bidragande. Det 

förhållande som Parkouren har till det offentliga rummet bidrar ytterliggare till att öka 

relevansen. Likt graffitti så bidrar den till diskussionen om det offentliga rummet och i 

förlängningen till motsatsförhållandet mellan etablissemanget och de som utmanar det. 

 

Den bildtolkning man applicerar på traditionell bildkonst kan också användas på uttryck 

skapade av traceurer. En bild kan analyseras enligt samma analysmodell som en målning. 

Även här kan man se kontexter och läsa in ett innehåll som inte bara har att göra med ett ytligt 

uttryck. I och med att Parkour och Freerunning handlar mycket om rörelse så finns det även 

ytterligare aspekter och här måste man anpassa den visuella tolkningen på ett sätt som kanske 

mer liknar sättet man analyserar performancekonst till exempel eller teater.  
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