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Sammanfattning 

Medborgarinitierade stadsförbättringsprojekt är något som fått fäste och som sprids i länder som 

USA, Storbritannien och Tyskland. Att i en högre grad utveckla städer i samarbete med medborgare 

blir en allt mer populär metod även bland kommunala myndigheter och privata aktörer. Denna 

studie syftar till att undersöka erfarenheter av att arbeta med vardagsurbanism, temporär 

urbanism och taktisk urbanism som konsult främst verksam i Stockholmsområdet. Särskilt fokus 

ligger på motiv, problematik och potential som är kopplat till arbetet. Studien tar avstamp i de tre 

koncepten vardagsurbanism, temporär urbanism och taktisk urbanism, vilka valts för att ge insikt i 

medborgardrivna metoder för att forma och förbättra sin stad. Litteraturorienteringen visar på hur 

de medborgardrivna initiativen har spirat, men också på hur dessa metoder har tagits i bruk även 

av myndigheter och privata aktörer. Då det i praktiken har visat sig svårt att åtskilja koncepten har 

ett samlingsnamn används inom ramen för denna studie; flexibel urbanism. Tolv intervjuer har 

genomförts; främst med konsulter inom samhällsbyggnadssektorn, men även representanter från 

den kommunala sektorn. Dessa intervjuer tillsammans med relevant litteratur ligger till grund för 

studiens inramning och resultat. Resultatet visar på att flexibel urbanism till stor del används för 

olika typer av dialoger och kommunikation, men även i identitetsskapande syfte, samt som 

forskning och utvecklingsprojekt. Projekten är idag ofta drivna av personligt engagemang, ett 

engagemang som ofta även går över gränsen för vad som krävs av yrkespersonen respektive 

privatpersonen. Idag finns inte fungerande rutiner hos varken beställaren eller utföraren, där 

kommunen ofta är beställaren. Det leder till att rollfördelningen ofta är otydlig. En viktig utmaning 

ligger i att utvärdera återkopplingar som ges i samband med projekten, samt att bibehålla ett 

medborgarförtroende. Övriga utmaningar innefattar att nå ut till en stor målgrupp, finansiering, 

samt engagera medborgare på en djupare nivå. Diskussionen pekar på att det finns många 

maktrelaterade, demokratiska och etiska aspekter att ta hänsyn till vid arbete med flexibel 

urbanisms utöver de organisatoriska utmaningar som är relaterat till konceptet som verktyg. Trots 

utmaningarna ser respondenterna stor potential hos verktyget och det finns en tydlig vilja och ett 

intresse att arbeta i större utsträckning med flexibel urbanism.  
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1 Inledning 

DIY-urbanism, vardagsurbanism, popup-urbanism, taktisk urbanism, gerillaurbanism, open-source 

urbanism, gräsrotsurbanism.. Dessa är sju benämningar som långt ifrån täcker in alla de termer 

som används för att beskriva hur invånare själva på olika sätt förändrar stadsbilden med hjälp av 

snabba, temporära och billiga lösningar. Oavsett vilken benämning som används så kan 

konstateras att intresset för detta fenomen växer, dels som ett sätt för medborgare att engagera 

sig och visa vad de önskar och behöver i sin närmiljö, men även som forskningsområde. Dessa olika 

typer av gräsrotsurbanism har även gjort avtryck i den toppstyrda och konventionella 

stadsplaneringen och studier påpekar att dessa innovativa tillvägagångssätt skulle kunna vara 

möjliga att anpassas till den planering som utförs av offentliga aktörer (Finn, 2014). Ett exempel är 

världsstaden New York som anammat temporära projekt i sin stadsutvecklingsapparatur där denna 

form av urbanism har hjälpt till att forma nya offentliga stadsmiljöer och att skapa ett gott 

mottagande av fysiska förändringar av stadsrummet. Förändringen av Times Square från att vara 

en bildominerad plats till att nu bli ett permanent torg fritt från bilar har varit möjligt bland annat 

med hjälp av en period där emellan där flexibla och billiga lösningar har testats för platsen och 

skapat ett bättre mottagande av förändringen och mer engagemang hos invånarna (Gehl 

Architects, 2007; Street Plans, 2011, pp. 2, 7). De temporära och flexibla arbetssätten har även 

börjat öka i popularitet och användning i de nordiska länderna där grannhuvudstaden Helsingfors 

har sett ett uppsving i såväl aktivistisk gräsrotsurbanism, men även inom innovativ deltagarbaserad 

planering (Hernberg [ed.], 2013).  

 

I Sverige har detta fenomen inte heller passerat obemärkt. De två senaste politiska majoriteterna 

i Stockholm (som alltså varit majoriteter från olika delar av den politiska färgskalan) har alla jobbat 

med riktlinjer som har flirtat med de temporära och taktiska influenser som förekommer runt om 

i världen. ’Open Streets’ var en satsning som genomfördes av den borgerliga majoriteten under två 

år under mandatperioden 2010-2014 som gick ut på att temporärt stänga av ett centralt område 

för vägtrafik och där skapa levande mötesplatser. Själva konceptet ’tactical urbanism’ tas upp i 

budgeten för 2013 och året markerar starten för ’Idéernas Stockholm’, ett år då riktlinjer för 

’idéburen stadsförbättring’ (benämningen som Stockholm stad använder och som inspireras av 

konceptet taktisk urbanism) tas fram för kommunens tjänstemän inom stadsplaneringssektorn 

(Stockholm stad, 2012, p. 142; Stockholm stad, 2013a, p. 114). Med idéburen stadsförbättring 

avses att stockholmarna själva ska ges möjlighet att genom medborgarförslag förbättra staden 

genom att uppmärksamma och få hjälp att utveckla tidigare förbisedda områden i sin närmiljö. För 

att genomför detta har stadsdelsnämnderna blivit tilldelade anslag där kapital kan ansökas av 

stadsdelsförvaltningarna för att realisera projekt som anses vara givande för samhället genom att 

skapa nya mötesplatser, skapa mer upplevelser eller vara förskönande (Stockholm stad, 2013a, p. 

283; Stockholm stad, 2013b). Satsningen Open Streets försvann vid maktskiftet 2014, men det 

liknande konceptet sommargågator föddes och riktlinjer för idéburen stadsförbättring kvarstod 

även i den rödgrönrosa majoritet som efterträdde det borgerliga styret (Stockholm stad, 2014, p. 

195; Stockholm stad, 2015, p. 224).  

 

Något som dagens sittande majoritet i Stockholm har gått vidare med är pip-in-parker som är en 

lokal motsvarighet till pop-up-parker med inslag av föregångare som ’Pavements to Plaza’ (satsning 

i New York att alla medborgare ska ha som mest 10 minuter till en offentlig plats av god kvalitet), 

och ’parklets’, eller ’Park(ing) Day’ (tillfälliga parker på parkeringsplatser som startade i San 

Francisco). Sommaren 2016 fick trafikkontoret i uppdrag genom budgeten att en parkeringsruta 

skulle göras om till en temporär park – som senare skulle komma att kallas pip-in-parken 

(Stockholm stad, 2015, p. 224; Brandt, 2016). För sommaren 2017 har denna uppgift utökats till att 
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omfatta medverkan kring minst tio pip-in-parker och trafiknämnden har vidtagit åtgärder för att 

göra det enklare för allmänhet och lokala näringsidkare att skapa egna pip-in-parker (Stockholm 

stad, 2016). 

 

Företeelsen med temporära och taktiska inslag i staden är ingen nyhet, det är något som 

förekommit i alla tider (Lydon & Garcia, 2015; Bishop & Williams, 2012). Konceptualiseringen och 

marknadsföringen – eller snarare den så kallade ’brandingen’ - av dessa är dock relativt ny och den 

forskning som finns inom området är till stor del koncentrerad till sammanställningar av allehanda 

projekt som hittills förekommit – främst i en icke-svensk kontext (se till exempel Beekmans & de 

Boer, 2014; Lydon & Garcia, 2015; Overmeyer, et al., 2007; Bishop & Williams, 2012).  Då 

koncepten har sin grund i gräsrotsrörelser och medborgarinitiativ så är också sammanställningarna 

och undersökningarna främst gjorda ur ett medborgarperspektiv. Bland annat har en tysk studie 

genomförts som kartlagt runt etthundra olika projekt runt om i Berlin med målet att kunna dra 

slutsatser kring hur projekten är utformade, vad de möter för typ av problem och vad målen med 

projekten är (Overmeyer, et al., 2007, pp. 17, 28-29, 36). I Sverige är denna typ av undersökningar 

färre, eller kanske är de rent av svårare att hitta på grund av att det inte finns några entydiga 

översättningar och att det bitvis är en stor begreppsförvirring kopplat till området?  

 

De undersökningar som hittills utförts har dels fokuserat på demokratiperspektiv och rätten till 

staden som till stor del handlar om maktrelationer (se bland andra Alisdairi, 2014; Iveson, 2013). I 

den svenska kontexten har flera studier fokuserat på kommunens roll i denna typ av projekt (Bretz, 

2015; Magnusson, 2015) och fokuserar alltså främst på ett toppstyrt perspektiv där temporära och 

taktiska projekt inte är initierade av medborgare. Resultaten från dessa studier pekar på ett antal 

aspekter: i) Att snabba, och icke-sanktionerade initiativ i stadsbilden har en förmåga att ifrågasätta 

makten och rätten att forma det offentliga rummet om initiativen politiseras (Iveson, 2013). ii) Att 

demokratin i staden kan breddas genom att arbeta för att medborgarinitiativen görs mer 

permanenta (Alisdairi, 2014). iii) Att det finns en risk att verktyget främst hjälper de redan 

privilegierade, att det är anpassat för den ’kreativa klassen’, samt ytterligare stärker orättvisor i 

samhället (Bretz, 2015). Och slutligen; iv) Att denna typ av koncept lätt kan ses som ett 

marknadsföringsverktyg, men att det trots allt har potential för kommuner att jobba vidare med 

som en del av den strategiska stadsutvecklingen om tillräckligt med resurser avsätts (Magnusson, 

2015). Det blir alltså allt vanligare att införliva taktiska och temporära arbetssätt i den officiella 

planeringen, vilket såklart har en påverkan på utförandet och de involverade aktörerna. Exempelvis 

visar en studie rörande formaliseringen av parklets i San Fransisco på att gränserna för vad som är 

en medborgaraktivist och en planerare suddats ut genom att det som tidigare var ett 

medborgarinitiativ nu är en del av den kommunala planeringen (Littke, 2016). 

 

Konsulten har en betydande roll i samhällsplaneringen och därmed även i fråga om temporära och 

taktiska initiativ, men undersökningar hur de arbetar med detta saknas ännu. Att konsulter arbetar 

med uppdrag som är sammanlänkade med det offentliga uppdraget är en trend som pågått en 

längre tid. Exempelvis konstaterar Länsstyrelserna i en uppsiktsrapport från Boverket att 

”[a]ndelen konsulter i detaljplanearbetet är fortsatt stort” i kommunerna (Boverket, 2011, p. 45), 

vilket alltså indikerar en längre trend i fråga om uppdrag som traditionellt varit kommunens 

uppdrag. I dagens planeringskontext är en fråga om ett uppdelat inflytande där kommunens och 

den traditionella planeraren i det offentligas tjänst nu delar inflytandet med andra aktörer, där 

privata aktörer idag kan ta egna initiativ till exploateringar (Engström & Cars, 2013, pp. 18-19). 

Faktum är att just detta uppmärksammades av Länsstyrelserna 2009; att privata aktörer själva 

anställer konsulter för att påbörja planarbeten, vilket betyder att kommunerna i större 

utsträckning inte längre står som initiativtagare (Boverket, 2010, p. 26). Konsultens funktion är 
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alltså en allt viktigare faktor att undersöka i dagens stadsutveckling då konsulten får en allt mer 

framträdande och betydelsefull roll i denna kontext. Tidigare studier gör gällande att förtroendet 

för konsulter, som representant för den offentliga aktören i stadsutvecklingsprojekt, är stort och 

att de därför ges ett stort inflytande där social hållbarhet är ett fokusområde (Ramnemo, 2016). 

Andra slutsatser visar även att antalet konsulter som agerar planerare är stor på grund av 

kompetens- och resursbrist hos kommuner, samt att de i högre grad anlitas direkt av exploatörer 

för planarbeten (Elrud, 2012). I praktiken har många verksamma i stadsutvecklingsbranschen 

erfarenhet från både kommunal sektor och från konsultbolag, vilket ytterligare förstärker 

samspelet mellan den offentliga och den privata sektorn. 

 

Det kan konstateras att konsulter har en framträdande roll i dagens stadsutveckling samt att de 

temporära och taktiska inslagen – som i denna rapport kommer benämnas som flexibel urbanism 

– är aktuella frågor som gång på gång stöts på i stadsutvecklingssammanhang. Dock kan även 

konstateras att det finns en lucka i tidigare studier rörande konsultens arbete med temporära och 

taktiska moment i stadsplaneringen, vilket kommer att vara fokus för denna studie. I skenet av 

detta, och med bakgrund i tre av grundkoncepten – temporär, taktisk och vardagsurbanism – tar 

denna studie avstamp och syftar till att undersöka erfarenheter av att arbeta med flexibel urbanism 

som konsult, främst verksam i Stockholmsområdet. Detta är ett led för att påbörja en utfyllnad av 

den informationslucka som rör konsultens delaktighet i stadsutvecklingen där flexibel urbanism 

används som verktyg. 

 

1.1 Bakgrund 

De tre utvalda begreppen temporär, taktisk och vardagsurbanism grundas till viss del i 

gräsrotsrörelser som på olika sätt förändrar och stöper om stadsbilden och stadskänslan. De lokala 

lösningarna är ofta enkla och snabba, och svarar direkt mot de önskemål och behov som finns hos 

invånarna. Alla tre koncept är typiskt sett mer uppmärksammade i litteratur som fokuserar på andra 

länder, snarare än den svenska kontexten. Och det är också utanför Sverige som koncepten myntats 

av forskare eller andra aktörer inom samhällsutvecklingssegmentet. 

 

De olika koncepten delar många likheter, men beskrivs ändå åtskilt och med viss nyansskillnad i 

litteratur och inom forskning. Det är också viktigt att påpeka att även om dessa koncept pekas ut 

och diskuteras som något som är relativt nytt eller som en praktik som förekommer i mer eller 

mindre utsträckning i olika länder, så är det något som i realiteten har funnits i alla tider och bland 

alla kulturer som en form av överlevnadsstrategi och en strategi för att förbättra livskvaliteten 

(Bishop & Williams, 2012, p. 12; Lydon & Garcia, 2015, p. 21). En aspekt som förenar de tre utvalda 

koncepten är att det är en förändringsprocess av den urbana väven som är sprungen ur verkliga 

behov (Crawford, et al., 2005, p. 19; Lydon & Garcia, 2015, pp. 63-86), och ofta ses de som ett 

komplement till den formella planeringen snarare än något som ska ersätta den (Crawford, et al., 

2005, p. 19). 

 

Fyra gemensamma aspekter utgör ramen för grogrunden för urbanismernas genomslag i länder 

som Storbritannien, Tyskland och USA; en stadig och snabb urbanisering med fokus på urbana 

livsstilar och storstäder, tillgängligheten till internet som fullkomligt exploderat i användning, den 

finansiella krisen som lamslog stora delar av världen runt år 2008, samt frustrationen som 

uppkommer på grund av avståndet mellan ett medborgarförslag och dess godkännande och 

implementering (Lydon & Garcia, 2015, pp. 63-86; Kelbaugh, 2007, p. 15; Crawford, et al., 2005, p. 

19; Bishop & Williams, 2012, pp. 27-29, 37). Att de olika koncepten till stor del har liknande 

bakgrund förklarar också att de till viss del överlappar varandra och att det kan vara svårt att skilja 

dem åt. Till exempel så inkluderas greppet att förvandla parkeringsplatser till miniparker både av 
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skaparna bakom temporär och bakom taktisk urbanism (Bishop & Williams, 2012; Lydon & Garcia, 

2015). Den stora skillnaden som påtalas av Lydon och García är att taktisk urbanism, till skillnad 

från temporär urbanism, måste ha ett mål om samhällsförändring i sikte (Lydon & Garcia, 2015, 

pp. 6-8). Det finns en plats att fylla för temporära och medborgardrivna inslag i den urbana väven, 

men åsikter har även framförts att det inte alltid är relevant. Kelbaugh framför att 

vardagsurbanismen har en given plats i länder där den formella planeringen inte hinner med den 

snabba och informella bosättningsutvecklingen, men att den i andra länder är överflödig på grund 

av en priviligierad befolkning och en hög levnadsstandard (2000, p. 288). Dessutom kritiseras 

konceptet för att vara ambitionslöst när det kommer till den arkitektoniska aspekten (Kelbaugh, 

2007, pp. 16, 19). Dessa ord är riktat mot just vardagsurbanism, men genom det nära släktskapet 

mellan koncepten kan man ana att detta även gäller såväl temporär som taktisk urbanism. 

 

Stockholm och Sverige har, till skillnad från sina Europeiska grannar, haft en relativt lugn historia 

bakom sig. Under de senaste krigen som rasat i Europa har Sverige varit förskonat från de 

bombningar som på andra platser lämnat raserade städer bakom sig. Och trots att den senaste 

ekonomiska krisen även drabbade Sverige hårt - om än inte i samma utsträckning som andra länder 

i EU - med bland annat en bostadsmarknad som kylts av (Sveriges Riksbank, 2008, p. 29; Lindqvist, 

2008). Dock så ökar bostadspriserna återigen stadigt, vilket bland annat har att göra med att det 

råder bostadsbrist i landet, i synnerhet i Stockholm (Boverket, 2012; Sveriges Riksbank, 2011). 

Detta betyder att den naturliga grogrunden för gräsrotsinitiativ som kännetecknar den i USA, 

Storbritannien och Tyskland är alltså inte ett utmärkande drag för den svenska kontexten, och de 

tre aktuella koncepten är också metoder för stadsförändring som är mindre utbredda bland 

medborgare i Sverige.  

 

Det finns dock andra faktorer som gör att detta ändå till viss del förekommer - där plats finns. Det 

finns en kreativ klass och en miljöklass i landet som har initierat dessa typer av projekt. Trädgård 

på Spåret i Stockholm är ett sådant projekt, där ett gammalt tågspår nu är en urban odling och en 

plats för möten (WWF, 2013). Det är också en trend som uppmärksammats i bland annat 

Göteborgs stad som nyligen fått 2016 års Planpris genom sitt innovativa arbete kring 

stadsutvecklingen med Frihamnen (Älvstranden Utveckling, 2016), och Helsingborgsprojektet 

’#pixlapiren’ där invånarna bjuds in att skapa event och temporärt gestalta den gamla Oslopiren 

som är ett stort stadsbyggnadsprojekt i staden (H+, 2016). Ett mycket vanligt exempel som kan 

hittas i ett svenskt sammanhang är förekomsten av popup-butiker och foodtrucks, 

kommunstyrelsen i Stockholm stad har till exempel nyligen motionerat om enklare regler för 

foodtrucks (Trafikkontoret, 2016) och popup-metodiken får allt större fäste (Handelstrender, 

2016). Ett tecken på att popup-fenomenet är något som är här för att stanna är att det även finns 

företag i Sverige som erbjuder helhetslösningar för potentiella kunder som vill exponera sitt 

företag genom denna metod. Dessa företag tillhandahåller hela popup-konceptet; från att hitta 

lokal och ordna interiör, till att tillhandahålla butikspersonal under själva genomförandet (Pop Up 

Agency, 2016; Pop Up Force, 2016). Det finns även företag som specialiserat sig på att samla en 

medlemsbas av fastighetsägare som är intresserade av att hyra ut potentiell butiksyta medan de 

söker efter en mer långsiktig hyresgäst (Rentlys, 2016). 

 

Vad exemplen ovan har gemensamt är att de pekar på att det finns en mindre andel 

medborgarinitierade och medborgardriva projekt i den svenska urbana miljön än vad man kan hitta 

i andra länder. Åtminstone kan sägas är det en brist på samlade exempel i litteraturen från den 

svenska kontexten i jämförelse. Dock har svenska kommuner, myndigheter och privata företag i 

allt större grad börjat intressera sig för och använda temporära inslag och metoder i sin 

verksamhet.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka erfarenheter av att arbeta med vardagsurbanism, temporär 

urbanism och taktisk urbanism – här kallat flexibel urbanism – som konsult främst verksam i 

Stockholmsområdet. Detta är ett led för att påbörja en utfyllnad av den informationslucka som rör 

konsultens delaktighet i stadsutvecklingen där flexibel urbanism används som verktyg. 

 

För att uppfylla syftet kommer uppsatsen att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har konsulter som har arbetat med flexibel urbanism? 

 Vad önskar man åstadkomma vid arbete med flexibel urbanism? 

 Vilken problematik och potential är kopplat till arbetet med flexibel urbanism? 

 

Dessa frågor syftar till att ge en god utgångspunkt för att undersöka hur flexibel urbanism 

behandlas inom konsultbranschen samt vilka potentialer och problematik de upplever för de egna 

projekten, samt för samhällsutvecklingen som de är en viktig del av. Den tillgängliga litteraturen är 

fokuserad på en utländsk kontext och som till stor del grundar sig på sammanställningar av 

fallstudier. Utan detta ramverk hade inte denna studie kunnat genomföras, varför det gör det 

nödvändigt och naturlig att även jämföra grundkoncepten och de erfarenheter som lyfts under 

intervjuerna. 
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2 Metod 

Eftersom att studien syftar till att kartlägga hur dessa tre koncept fungerar i praktiken och att visa 

vad aktiva inom samhällsbyggnadskonsultbranschen har för individuella uppfattningar om 

temporär och taktisk urbanism inom ramen för deras arbete, så har en kvalitativ approach valts 

(Kothari, 2004, pp. 3, 5). Mer specifikt har en kvalitativ litteraturstudie genomförts samt en 

empirisk undersökning i form av ett antal intervjuer med sakkunniga inom konsultbranschen. 

 

Studien syftar till att ge en översiktlig bild på hur konsulters erfarenheter av flexibel urbanism yttrar 

sig, men gör inte anspråk på att ge ett fullständigt och generaliserbart svar. Det som eftersträvas i 

denna typ av kvalitativ studie är att utröna hur koncepten används och kan användas i sitt specifika 

sammanhang (Bryman, 2011, p. 372). 

  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien syftar till att sätta studien i ett sammanhang och ge en bakgrund till det 

forskningsområde som redan existerar (Denscombe, 2004, p. 67). Merparten av 

litteraturgenomgången genomfördes före insamlingen av empirisk data, men är återkommande 

under hela tidsramen för studien i takt med att nya relevanta artiklar och infallsvinklar har stötts 

på under arbetets gång (Bryman, 2011, p. 101). För att skapa en god förståelse för ämnesområdet 

har i största möjliga mån redogörelser av anstiftarna för de olika begreppen sökts upp och 

studerats, vilket också ger en naturlig avgränsning för studien. Det innebär att det främst är en rad 

böcker inom de tre valda typerna av urbanism som ligger till grund för den teoretiska delen av 

studien. Utöver detta har en viktig faktor i fråga om litteratur varit att eftersträva att studera 

aktuella artiklar och andra typer av texter och redogörelser inom ämnet. Litteraturgenomgången 

har utöver att ge en förståelse för grundbegreppen, även syftat till att ge en bakgrund till 

konsultens roll i stadsutvecklingssektorn.  

 

2.2 Intervjuer 

Valet att samla data i form av intervjuer gjordes för att detta ger god möjlighet att notera 

professionella åsikter och tidigare erfarenheter inom ämnet (Denscombe, 2004, p. 173), vilket är 

speciellt fördelaktigt i detta fall då det specifikt handlar om en svensk kontext som i övrigt inte har 

så stor spridning i forskningslitteraturen i jämförelse med andra länder. Intervjuerna är 

semistrukturerade. Det innebär att det finns ett antal frågor som tas upp i olika ordningsföljd där 

det också finns möjlighet för följdfrågor och klargöra otydligheter, men det finns också utrymme 

där respondenten fritt associerar kring konceptens användningsområde (Bryman, 2011, p. 206). 

Huvudpoängen med att ha denna typ av intervju är att låta respondenterna fritt utveckla sina 

tankar och resonemang i ämnet (Denscombe, 2004, p. 176).  

 

Studien omfattar 12 intervjuer där 11 utfördes separat med en respondent i taget och där en 

intervju var i gruppform med två respondenter närvarande. Intervjuerna spelades in med 

intervjupersonernas godkännande för att med full uppmärksamhet kunna fokusera på att vara 

närvarande i intervjun samt för att i efterhand kunna utvärdera och förbättra den egna insatsen 

som intervjuare. Detta är speciellt viktigt för den så kallade intervjuareffekten, som beskriver hur 

intervjuaren kan påverka svaren från respondenterna både i from av uppträdande och fysiska 

framträdande, och i hur frågorna ställs samt hur respondenternas svar bemöts (Denscombe, 2004, 

pp. 179-180).  
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Strukturen för intervjuerna följde till största del samma mall, men med utrymme för att 

respondenterna själva kunde föra intervjun åt de håll de naturligt ville. För att skapa en avslappnad 

intervjusituation för respondenterna, samt för att underlätta för deras arbetsdag fick 

intervjupersonerna välja plats. Varje intervju startades med avslappnade frågor för att på ett 

lättsamt sätt initiera intervjun men fortfarande bidra med relevant material till studien, så som 

respondentens utbildning, tidigare arbeten och nuvarande roll på sin arbetsplats. Eftersom att 

koncepten som hör till spektrumet av temporär urbanism täcker en bred skala av 

användningsområden var slutet av intervjuerna utformade som ett samtal, som fokuserar på att 

tillsammans diskutera konceptens betydelse och användningsområden för att på sådant sätt 

fördjupa intervjun. Detta är en tillvägagångssätt som beskrivs av Roulston (2010) och går ut på att 

både intervjuaren och den som intervjuas spelar en viktig roll i konversationens utformning och 

innehåll, samt att bådas bild av konceptens plats inom konsulters projekt blev tillåtet att formas av 

diskussionen (Roulston, 2010, pp. 220, 221). Dock är det viktigt att intervjun börjar på ett sätt som 

inte skadar eller vinklar personens egen uppfattning om de temporära och taktiska koncepten 

innan denna mer samtalsliknande intervjuform tar vid. Viktigt att notera är att koncepten 

temporär, taktisk och vardagsurbanism användes under intervjuerna. Samlingsnamnet flexibel 

urbanism har utvecklats under studiens gång och användes således inte i diskussionerna med 

respondenterna. 

 

Urvalet av respondenter är en blandning av målinriktat och bekvämlighetsurval. Intervjupersoner 

söktes med tanke på deras tidigare intresse inom stadsplanering, social hållbarhet och om 

personerna tidigare har jobbat med, eller är intresserad av, denna typ av koncept. Detta på grund 

av att genom strategiskt urval skapa en överrensstämmelse mellan forskningsfrågan och 

intervjupersonerna (Bryman, 2011, p. 434). Det är dock också en fråga om bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011, pp. 196, 433-435) då tidspressen på konsulter ofta är stor, samt att 

kontaktpersonerna själva är ansvariga för att välja ut kandidater de tror är lämpliga samt har tid. 

Respondenter som deltog i en intervju har i vissa fall även förmedlat kontakter vidare till personer 

det tror skulle vara av intresse för studien. Det är alltså inte ett urval av intervjupersoner som 

representerar ett tvärsnitt av befolkningen, vilket inte heller är målet med studien. Det som varit 

av vikt då intervjupersoner sökts är att deras bakgrund inom konsultbranschen skiljer sig något för 

att belysa konceptens betydelse eller överflödighet i förhållande till olika delar av 

samhällsutvecklingsprocessen. Studien fokuserar på konsulters erfarenheter varför främst 

konsulter inom samhällsbyggnadssektorn har intervjuats, och respondenterna utgörs främst av 

arkitekter, landskapsarkitekter och planarkitekter. Dock har även ett fåtal personer med 

kommunal erfarenhet intervjuats för att ge en bredare bild av ämnesområdet, samt på grund av 

att samspelet mellan konsulter och kommunala tjänstemän idag är stort. Materialet från 

intervjuerna överfördes från ljud till text i form av referat och de centrala punkterna plockades ut 

och sammanställdes, vilket ligger till grund för resultatet i denna studie. 

 

Det är viktigt att hantera den tid och information som respondenterna generöst delar med sig av 

på ett bra sätt (Denscombe, 2004, p. 218). Intervjupersonerna kommer därför att vara anonyma 

och deras roll i företaget kommer endast att tas upp i det fall det anses bära relevans för resultatet. 

Respondenterna har alla erbjudits en genomläsning innan slutgiltig publicering för att få chansen 

att ge återkoppling på eventuella felaktigheter gällande deras intervjusvar. Det bör även noteras 

att deltagarna under intervjuerna har olika individuella motiv att delta som kan variera mellan allt 

från plikt eller välvilja, till att det finns ett redan planterat intresse hos respondenten (Denscombe, 

2004, pp. 93-95). I fallet med just denna studie finns en risk att respondenterna redan är positivt 

inställda till koncepten eftersom att undersökningen fokuserat på personer som redan är bekanta 

med begreppen och på något sätt redan arbetat med detta. 
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De personer som intervjuats presenteras i Tabell 1 och kommer i löpande text att refereras till som 

’respondent’, ’kommunal tjänstemän’, eller ’tjänsteman på konsultbolag’. 

 
Tabell 1. Presentation av respondenter som deltagit i intervjuer för studien. 

Respondent Titel Erfarenheter och notiser 

Respondent 1 Planarkitekt Utbildad landskapsarkitekt. Arbetat i kommunal och privat sektor. Arbetar idag 
mycket med dialoger och är till stor del upphandlad av Stockholm stad. 
 

Respondent 2 Landskapsarkitekt Utbildad landskapsarkitekt mot stadsplanering. Arbetat i privat sektor. Har 
främst arbetat med miljörelaterade frågor inom infrastruktur, men 
återkommande stött på även sociala aspekter i samband med kommunal 
planering. 
 

Respondent 3 Arkitekt Arbetat i privat sektor, främst på arkitektbyråer. Har länge haft ett intresse för 
projekt som drar mot flexibel urbanism. 
 

Respondent 4 Landskapsarkitekt Utbildad landskapsarkitekt, men har även arbetat som planarkitekt. Arbetat i 
kommunal och privat sektor. Arbetar idag med allt från strategisk 
landskapsarkitektur till projektering för bygghandlingar. 
 

Respondent 5 Arkitekt Utbildad arkitekt. Arbetat i privat sektor. Är extra intresserad av de 
demokratiska frågorna i förhållande till hur man utnyttjar stadsrummet. 
 

Respondent 6 Planarkitekt Utbildad arkitekt. Arbetat i kommunal och privat sektor. Arbetat mycket med 
kommunal planering men är idag anställd inom privat sektor. 
 

Respondent 7 Arkitekt Utbildad arkitekt. Arbetat främst i privat sektor, men även viss erfarenhet av 
det kommunala (praktik). Arbetat med temporaritet i både korta och längre 
projekt. 
 

Respondent 8 Landskapsarkitekt Utbildad arkitekt och landskapsarkitekt, men är sedan tidigare även utbildad 
trädgårdsmästare. Arbetat i privat sektor. 
 

Respondent 9 Planarkitekt Utbildad samhällsplanerare. Arbetat i kommunal sektor. Har bland annat varit 
inblandad i projektet ’Orten i rörelse’ i Haninge. 
 

Respondent 10 Stadsdelsdirektör Utbildad lärare, har arbetat som rektor och i företaget Telge Hovsjö, och är idag 
stadsdelsdirektör. Arbetat i kommunal och privat sektor. 
 

Respondent 11 Projektledare  
och enhetschef 

Gruppintervju med två personer med främst kommunal erfarenhet. Båda är 
idag verksamma på Trafikkontoret, Stockholm stad och har bland annat jobbat 
med sommargågator och popup-parker. 
 

Respondent 12 Planarkitekt Utbildad samhällsplanerare. Arbetat i kommunal sektor. Insatt i arbetet med 
initiativen ’Kvarnholmen under konstruktion’ samt ’Konsten att skapa stad’. 
 

 

Citat förekommer i rapporten och kommer att vara tydligt utmärkta. Upprepningar och stakningar 

har uteslutits ur citaten för att förbättra läsbarheten. I de fall ord har ändrats markeras det med 

hakklamrar runt ordet, samt […] markerar att en hel passage har hoppats över. 

 

Det förekommer ett antal exempel på stadsutvecklingsprojekt i rapporten, vilka presenteras 

överskådligt i Bilaga 1 . Värt att notera är dock att detta inte är en fallstudie, de exempel som 

figurerar är beroende på vad respondenterna varit delaktiga i för typ av projekt, samt vad 

respondenterna fört upp under intervjutillfällena. 
 

2.3 Avgränsningar och begrepp 

Det finns ett stort urval av koncept som beskriver likartade exempel och tillvägagångssätt som 

gerillaurbanism, popup-urbanism, DIY-urbanism, urban hacktivism för att nämna några av de 

förekommande koncepten. I denna studie kommer fokus att ligga på de tre koncepten 

vardagsurbanism, temporär och taktisk urbanism för att ge en introduktion till ämnet samt att ge 

en bakgrund till den svenska kontexten. Just dessa tre koncept är valda för att de tillsammans 

representerar en stor del av fältet och som ibland i sin helhet refereras till som samlingsbegrepp.  
 

I litteraturstudien är uppdelningen mellan temporär, taktisk och vardagsurbanism tydlig. Men som 

kan observeras där koncepten ses i en svensk kontext blir denna uppdelning inte längre 

applicerbar. Därför kommer ett samlingsbegrepp komma att användas i resultatdelen av denna 
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rapport; flexibel urbanism, vilket alltså kommer att åsyfta hela ämnesområdet av toppinitierade 

och framförallt konsultutförda projekt. Ett begrepp vanligtvis använt som samlingsnamn är DIY-

urbanism (gör-det-själv-urbanism). I just detta sammanhang passar dock inte DIY-urbanism 

eftersom att detta riktar sig mot konsulten, det toppinitierade och sanktionerade, och alltså inte 

medborgaren och det medborgarinitierade. Vissa toppinitierade projekt befinner sig dock i 

gränslandet mellan medborgarinitierat och toppinitierat och är därför lite otydliga var de kan passa 

in. Ett exempel är Stockholm stads initiativ idéburen stadsförbättring där stockholmarna själva kan 

komma med förslag som de själva sedan ska genomföra, men en förutsättning är att det uppfyller 

stadens krav och mål, samt så är hela initiativet skapat och sanktionerat av staden. 

 

Ordet urbanism förekommer upprepade gånger i rapporten. Vad som är viktigt att koma ihåg vad 

gäller just ’urbanism’ är att detta i form av flexibel urbanism inte är ett stadsbyggnadsideal som i 

bemärkelsen att det beskriver hela stadsbyggnadsprocessen och som innefattar till exempel 

ekonomiska perspektiv. Diskussioner huruvida koncept så som taktisk urbanism går mot att faktiskt 

övergå till att vara en konventionell urbanism genom hur det tas upp och framhålls av den 

konventionella planeringen förekommer (se Mould, 2014). Detta är dock ingen framstående del 

inom ramen för denna studie; ’urbanismen’ i flexibel urbanism är helt enkelt något som har följt 

med från de tidigare engelska uttrycken. Inom ramen för denna uppsats bör flexibel urbanism ses 

som en del av det detaljrika som Adolphson förklarar det; ”sina respektive fokus på önskade 

stadsstrukturer och urbana aktiviteter” (2016, p. 217). Det är alltså inte det stora och övergripande 

stadsidealet och helhetsperspektivet som avses. Flexibel urbanism – och dess underliggande 

koncept – är i sitt ideal snävare och syftar på explicita verktyg och inte hela 

stadsbyggnadsprocessen. 
 

Ordet konsult används i betydelsen att det är en tjänsteman på konsultbolag inom 

stadsutvecklingssektorn. Studien gäller en svensk kontext, men främst gäller studien 

Stockholmsområdet på grund av att respondenterna för tillfället är verksamma i Stockholm. 
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3 De centrala konceptens framväxt 

Flexibel urbanism är fokus för denna studie, men flexibel urbanism som begrepp är inte möjlig utan 

alla de tidigare konceptualiseringar av den medborgaraktivism som dykt upp under de senaste åren. 

I avsnittet presenteras de tre koncept som är utvalda för att rama in och ge en kontext till studien. 

Det finns ett större antal koncept inom ämnesområdet, just dessa tre är valda på grund av att de 

tillsammans ramar in en stor del av innebörden av denna typ av stadsförändring. Kapitlet bör alltså 

ses som en orientering i ämnet. 

 

Av de tre koncept som valts ut för detta sammanhang så är vardagsurbanismen det äldsta 

formulerade begreppet vars främsta förespråkare är forskarna Johan Chase, Margret Crawford och 

Johan Kaliski. Även begreppet temporär urbanism är konceptualiserat av forskare med Peter 

Bishop och Lesley Williams som två av de betydande frontfigurerna, medan taktisk urbanism är 

starkt förknippat med företaget Street Plans, som arbetar för att förbättra det offentliga rummet 

och är en av dagens främsta förespråkare för tillvägagångssättet. Lydon och García på Street Plans 

har gett ut ett antal fritt tillgängliga guider till hur temporär urbanism fungerar och även en bok på 

ämnet och som syftar till att inspirera människor att gå ut och utöva sin rättighet att förändra 

staden. Amerikanska städer och London är i alla tre fall geografiska områden där själva koncepten 

spirat, och exempel från länder som USA, Storbritannien och Tyskland omnämns ofta i befintlig 

litteratur (Bishop & Williams, 2012; Crawford, 1999; Lydon & Garcia, 2015; Overmeyer, et al., 

2007). 

 

3.1 Vardagsurbanism 

Konceptet vardagsurbanism, eller ’everyday urbanism’, beskriver det vardagliga användandet och 

skeendet i den urbana miljön; en känsla som skapas av ett områdes invånare. Det är ett av de 

tidigare koncepten inom området för medborgarledda initiativ som innefattar DIY-urbanism, 

taktisk urbanism, temporär urbanism, gerilla urbanism för att nämna några populära koncept och 

etiketter. Grundpelaren är att invånarna själva skapar de offentliga rum som de lever i, snarare än 

att de enbart använder de rum som någon annan skapat åt dem (Crawford, 2016, p. 93). Inom 

vardagsurbanismen tillskrivs de vardagliga och banala aspekterna av livet stor betydelse för 

stadens förändring. En aspekt som ofta glöms bort i den formella planeringen av anlagda offentliga 

platser är de ställen och rutter som invånare varje dag färdas längs med bara genom att leva sina 

liv och få sin vardag att gå ihop. Detta benämns som ’everyday space’, och beskrivs som de platser 

som binder samman livet. Det är alltså en skillnad mot de platser som vanligtvis åsyftas vid samtal 

om offentliga platser (Crawford, 2016, pp. 25-28). Trottoarer, gathörn, skyltfönster, parkeringar är 

alla en del av områden som förtjänar mer uppmärksamhet. Invånarna formar staden genom sina 

vardagliga aktiviteter; allt genom promenaden till apotek eller matbutik, till att affischera om 

kommande event eller tjäna sitt levebröd på en marginaliserad plats; exempel som illustreras i 

Figur 2 (Crawford, 1999, p. 26). Vardagsurbanismens fokus kan därmed lätt kopplas samman med 

den aktivitetsindelning som görs av Gehl, där en åtskillnad görs mellan valfria och nödvändiga 

aktiviteter som sker på en offentlig plats. Uppdelningen kan ses i Figur 1. (Gehl & Svarre, 2013, pp. 

16-17). Ett stort fokus och intresse ligger hos de nödvändiga aktiviteterna inom ramen för 

vardagsurbanismen och hur dessa skulpterar den urbana känslan. 
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Figur 1. Indelning av valfria respektive nödvändiga aktiviteter enligt Gehl och Svarre. De nödvändiga aktiviteterna sker 

oavsett omständighet, medan de frivilliga aktiviteterna endast sker då förutsättningarna är goda (Gehl & Svarre, 2013). 

Stor vikt läggs även vid hur invånare använder temporärt underanvända platser och hur deras 

aktiviteter suddar ut gränsen mellan privat och offentligt. I fråga om platsanvändning så har 

tidsaspekten en viktig roll; känslan och identiteten av en plats ändras beroende vilken tid på dygnet 

det är. En plats som på dagen är vigd åt kommersiella aktiviteter kan under kvällen vara en plats 

där legala eller icke legala aktiviteter sker; ett ställe där gatuförsäljare eller kanske svarttaxi samlas 

(Crawford, 1999, pp. 26, 28, 30). Ett återkommande exempel inom vardagsurbanismens 

beskrivningar som illustrerar kontrasten mellan privat och publikt är loppmarknader. Det är en 

mycket tydlig förvandling av ett områdes karaktär och gestaltning skapad av invånarna själva. 

Crawford beskriver det som att det normalt sett allra mest privata från hemmet – garderob och 

husgeråd – ställs ut på ofta den normalt sett privata tomten för allmän åskådan och utvärdering; 

en väldigt tydlig utsuddning av gränsen mellan privat och publikt, vilket kan ses i Figur 2 (Crawford, 

et al., 2005, pp. 29-30). Ett ’urbant vardagsrum’ är en återkommande benämning på när invånarna 

formar och förändrar sin omgivning (Crawford, 1999, p. 30). Ett mål med vardagsurbanismen är att 

identifiera vad som karaktäriserar ett område och sedan understödja och amplifiera detta 

(Crawford, et al., 2005, p. 32). När vardagsurbanismen används som metod för design är det för 

att resultatet ska bli något annat än enformighet. Designen behöver inte heller vara inriktad på ett 

fysiskt skapande; det finns exempel på där man knutit samman enheter och olika tidsrum på en 

plats enbart genom att kommunicera samexistensen, vilket höjt känslan av att vara en del av 

platsen. Vardagsurbanisterna själva kallar detta för att skapa ett ’heterotopia’ – ett 

osammanhängande lapptäcke av olika kvaliteter på platsen men där platsens vardagliga magi lyfts 

fram och utgör själva förändringen (Crawford, et al., 2005, p. 32). 
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Anledningen till att detta kunnat stärka marginaliserade invånare, är att det fungerat som ett tillägg 

till den sedvanliga planeringen genom att det fyllt luckor i designen med tillägg som varit 

lokalbefolkningen behjälplig. Lösningarna är i allra högsta grad av ad hoc-karaktär och uppkommer 

långt ifrån det formella planerandet och utförandet (Kelbaugh, 2007, p. 15). En av styrkorna, utöver 

att levnadsförhållandena förbättras för befolkningen, är att gatorna blir en livligare plats 

(Kelbaugh, 2000, p. 287). 

 

 

3.2 Temporär urbanism 

Den temporära urbanismen, och dess nära sammankopplade koncept popup-urbanism, står i stark 

kontrast till dagens planeringssystem där det är eftersträvansvärt med beständighet och 

varaktighet (Bishop & Williams, 2012, pp. 17-18). Denna typ av urbanism tar sig uttryck i en rad 

olika spontant – och ofta utan samtycke - uppkomna företeelser som konstinstallationer, 

stadsodlingar, marknader och andra typer av kommersiella uttryck, samt sport- och 

fritidsaktiviteter för att nämna några exempel. Det som förenar uttrycken av temporär urbanism, 

är att dessa förekomster av fysiska installationer och aktiviteter är begränsade i tid och rum (Bishop 

& Williams, 2012). 

 

Temporär urbanism kommer av att behoven i staden förändras; ekonomiska kriser skapar 

oväntade stopp i byggprojekt och byggnader utan hyresgäster (Bishop & Williams, 2012, p. 23), 

och en ekonomi som rör sig från försäljning av varor mot en tjänste- och kunskapsekonomi gör att 

tidigare vidsträckta industriområden blir överflödiga (Overmeyer, et al., 2007, pp. 17, 21, 24). 

Berlin har gynnsamma förutsättningar för denna typ av urbanism och har fungerat som en viktig 

grogrund för användandet och forskning kring begreppet och projekten och dess utfall. Bland 

annat finns tillgång till - ofta mycket centrala - underutnyttjade markytor som vittnar om stadens 

historia i form av nedlagda rälsvägar och industriområden, men även kring området som tidigare 

gav plats för Berlinmuren (Overmeyer, et al., 2007, pp. 17, 21, 24). 

 

Det finns en mängd andra anledningar som gör att det blivit allt vanligare med temporära projekt 

och användningsområden. Det beror bland annat på den ökande flexibiliteten i arbete, vilket även 

gör det möjligt att hyra ut ytor kvällstid och nattetid som tidigare varit underutnyttjade. Det är 

också en ekonomisk fråga där beläggningen bör optimeras för att behålla ekonomisk bärkraft hos 

företag i innerstäderna där marknadshyrorna ofta är höga, samt att fastighetsföretag påverkats av 

brist på hyresgäster till följd av ekonomiska kriser. Detta har resulterat i att företagen själva 

initierar denna typ av temporära upplåtelseformer. Förlusten att ha en vakant byggnad blir mindre 

genom att en symbolisk summa betalas in för hyra. Speciellt relevant är detta i Storbritannien där 

Figur 2. Exempel på vad som kategoriseras som vardagsurbanism. Från vänster: Affischering på Peter Myndes 
backe (Elmertoft, 2016), kläder på ett staket i USA som hänger ute för försäljning och inte för torkning 
(flickr.com/O'Neil, 2006), en apelsinföräljare på en refug i USA (harvardmagazine.com/Crawford, 2002). 
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en extra avgift betalas av fastighetsägare i de fall då byggnader står utan hyresgäst (Bishop & 

Williams, 2012, pp. 27-29, 37). Husockupation, som har starka negativa associationer, har 

upptäckts att inte alltid vara av ondo ur fastighetsägarnas perspektiv. I många fall har man kunnat 

konstatera att det är ekonomiskt fördelaktigt att inte avhysa personerna från byggnaden genom 

att den bevaras bättre. Det är mindre risk för skadegörelse, hyresgästerna utför ofta ett visst 

underhåll, och det finns inte behov att hyra in ett vaktbolag för att patrullera byggnaden. I fråga 

om markägande så kan temporära installationer eller event skapa ett mervärde för området, till 

exempel för exploateringsföretag och kommuner som vill marknadsföra ett område eller önskar 

förända dess prägel. I de fall då platsupplåtelse för temporära användningar godkänts har man i 

många fall kunnat se att en blandning av projekt och användningar uppstått och en platsidentitet 

har lättare kunnat utvecklas, vilket är det som man i planeringssammanhang ofta har som mål att 

uppnå (Bishop & Williams, 2012, pp. 40, 42-43, 144). Ett exempel på exploatering på en försummad 

plats är den temporära trädgård som skapades med hjälp av hundratals volontärer och the 

Architecture Foundation i London; the Union Street Urban Orchard som kan ses i Figur 3 (Wayward, 

2015). 

 

Utöver ekonomiska vinster så kan företagen dessutom förvärva goodwill. Ett exempel på när denna 

symbios av fördelar uppnåddes var då ett tomt kontorskomplex i London väntade på 

ombyggnadstillstånd för framtida uthyrning och som under tiden samarbetade med en 

välgörenhetsorganisation för att i lokalerna skapa ett temporärt härbärge för stadens växande 

hemlösa population (Bishop & Williams, 2012, pp. 42-43, 144). Temporära nyttjanden är alltså ett 

väldigt brett område som stäcker sig från ockupation av byggnader eller mark, till kommersiella 

marknadsförande popup-event. 

 

3.3 Taktisk urbanism 

Taktisk urbanism kan ställas emot den formella och långa planeringsprocessen som är 

dominerande över stora delar av världen idag. TiIl skillnad från traditionell planering, så fokuserar 

taktisk urbanism på medborgarens möjlighet att göra långsiktiga förändringar av staden. En 

definition av taktisk urbanism förklarar begreppet på följande sätt: ”A city and/or citizen-led 

approach to neighbourhood building using short-term, low-cost and scaleable interventions, 

intended to catalyse long-term change.” (Lydon & Garcia, 2015, p. 4). Konceptet är något som 

används på alla nivåer; av invånare som en reaktion på vad som behövs i deras närområde och av 

styrande och intresseorganisationer som genom detta har möjlighet att undersöka hur en 

tillämpning av en strategi emottas och där de också har möjlighet att göra snabba ändringar i 

genomförandet (tidigt i boken s12). Skillnaden mellan om initiativet kommer från gräsrotsnivå eller 

om det är ett toppstyrt initiativ innebär ofta också en skillnad i huruvida initiativet är lagligt eller 

inte. Denna uppdelning mellan sanktionerade och icke-sanktionerade aktiviteter i relation till vem 

som är initiativtagare har en betydelsefull plats inom den taktiska urbanismen och avbildas i Fel! H

Figur 3. Exempel på temporär urbansim. Från vänster Boxpark som är en känd popup-galleria gjord av 
containrar (absolutemagazine.co.uk/2016). The Union Street Urban Orchard (flickr/Nash, 2010). 
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ittar inte referenskälla.. Dock så har historien visat att sannolikheten är ganska stor för att icke-

sanktionerade projekt med tiden kan bli stöttade även formellt, om dessa har en bra utformning 

och uppvisar goda resultat (Lydon & Garcia, 2015, pp. 8-11). 

 

En anledning till framgången och populariteten hos taktisk urbanism är att det är ett motstående 

angreppssätt gentemot det konventionella och formella planeringssystemet. Det är ett sätt för 

invånare att ta förändringen i sina egna händer, och ett sätt för företag samt statliga och 

kommunala institutioner att testa en strategi utan att tvingas göra en stor investering med oklart 

utfall (Lydon & Garcia, 2015, pp. 2-3). Det är också ett sätt för invånare att protestera och göra 

beslutsfattare uppmärksammade på vad som saknas i ett område och hur området skulle kunna 

vara och kännas om detta åtgärdades. Detta kan vara projekt både med och utan tillstånd, men 

främst är det ett sätt att dra uppmärksamhet till ett problem och skapa snabb förändring. Detta 

betyder att det främst är icke-sanktionerade projekt som tillhör denna kategori eftersom det är ett 

sätt att kringgå den långdragna byråkratin. Att påverka den rådande trafiksituationen är ett vanligt 

förekommande mål inom de olika projekten för taktisk urbanism, i dagens samhälle handlar det 

ofta om att på lika sätt bryta bilens hegemoni som i Figur 5 (Lydon & Garcia, 2015).  

 

 

Ett projekt av taktisk karaktär genomfördes i Raleigh, North Carolina under 2012. Där ville man 

påverka människor att promenera som transportsätt i större utsträckning genom projektet som de 

kallade Walk [Your City] genom gerillavägvisning. Initiativtagaren för projektet hade insett att 

avstånden till populära besöksmål låg inom korta gångavstånd, han hade även insett att trots att 

Figur 5. Exempel på taktisk urbanism. Frän vänster: Trafiksituation förändrad genom aktivism där 
hastigheten sänktes från 30 till 20 mph (flickr/Webster). En bild av projektet Walk [Your City], lägg märke till 
QR-koden (blog.walkyourcity.org/2016). 

Figur 4.Figur 4. Sanktionerade och icke-sanktionerade aktiviteter i relation till initiativtagare (Street Plans, 2012) 
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kommunen hade ett antal riktlinjer och visioner för detta så skulle det vara ogenomförbart på 

grund av kapitalet och tiden som krävdes av honom som medborgare från kommunens sida. Istället 

tog han saken i egna händer och printade ett antal skyltar som han satte upp under nattetid. 

Dessutom skaffade han sig en strategisk förhandlingsposition gentemot kommunen genom att 

skapa en webbplattform och koppla skyltarna till en QR-kod, vilket kan ses i Figur 5. Genom detta 

strategiska grepp så kunde han skaffa statistik kring hur många som faktiskt använda skyltarna. 

Dessutom kunde han också använda plattformen för att samla, och nå ut till, supportrar om 

kommunen skulle motsätta sig tilltaget – vilket kommunen också gjorde. Tack vare initiativtagarens 

påhitt och förberedelser inför ett eventuellt avslag så fick projektet spridning och hyllades av 

invånarna. När kommunen valde att avlägsna skyltarna gav detta upphov till stora protester och 

kommunen beslutade sig då för att initiera ett pilotprojekt i samma anda. Denna typ av initiativ 

har sedan dess spridit sig även till andra städer (Lydon & Garcia, 2015, pp. 109-118). 

 

3.4 Kritik och risker 

Temporära nyttjanden har såklart även utstått en del kritik, till viss del på grund av att det ofta 

kopplas samman med negativa utfall, som till exempel husockupation (Bishop & Williams, 2012, p. 

40). Det finns också en viss oro från fastighetsägare att det kommer vara problematiskt vid ett 

temporärt projekts slutskede då fastigheten eller marken ska ombildas för mer permanent 

användning. Oron bottnar i att de inte ska få tillbaka marken eller byggnaden, eller att det kommer 

att förekomma protester i samband med avhysningen, vilket skulle kunna innebära dålig 

marknadsföring och att den tidigare nivån av goodwill kan komma att bytas ut mot ett avsky 

gentemot ägaren. Bishop och Williams förklarar det som att det finns en medvetenhet om att 

riskera att gå från att vara lokal hjälte till allmänhetens fiende på ett ögonblick (Bishop & Williams, 

2012, pp. 38-39). Detta var vad som hände i fallet med gerillavägvisningen Walk [Your City] som 

tidigare nämnts (Lydon & Garcia, 2015, pp. 109-118). Ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke 

vad gäller temporära projekt är att trots att de på många sätt genererar lokala platsidentiteter, 

känsla av ägandeskap bland lokalbefolkningen och är ansett att vara ett demokratiskt verktyg för 

invånare att ta till för att förändra och förbättra sin stadsdel, så finns det även nackdelar md 

konceptet. En överhängande risk är gentrifiering av kvarter eller stadsdelar (Bishop & Williams, 

2012, p. kap 9). 
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4 Flexibel urbanism idag och imorgon 

Flexibel urbanism har enligt intervjuerna en vidsträckt bredd av potential och utmaningar enligt 

respondenterna inom konsultbranschen och inom den kommunala sektorn. Resultatet i detta avsnitt 

grundas på de utförda intervjuerna i samlad form; det vill säga att det är uteslutande 

respondenternas tankar och synpunkter som förmedlas i resultatdelen. Då andra referenser används 

framgår detta tydligt i texten. 

 

Trots att forskningen inom detta ämnesområde kategoriserar och delar in tillvägagångssätten i 

olika avgränsade koncept, så pekar intervjuerna på att det inte görs någon större åtskillnad mellan 

koncepten i praktiken. Hur tillvägagångssätten eller projekten benämns är i högsta grad personligt 

eller företagsberoende och det kan snarare ge upphov till förvirring än förklaring när konceptens 

namn eller kategorisering förs på tal. Generellt sett finns inga eniga översättningar av koncepten 

från engelska till svenska och vanliga benämningar som framkommit under intervjuerna är till 

exempel temporära installationer, temporära platser eller temporära event, eller så kallas det rätt 

och slätt ’popup’.  

 

Hädanefter kommer rapporten inte göra skillnad på de tre koncept som bistått i att forma ramen 

för studien; vardagsurbanism, temporär urbanism och taktisk urbanism. Tvärtom kommer 

samlingsbegrepp användas vilket speglar tankesättet som ligger bakom alla de olika koncept och 

åsyftar hela ämnesområdet. Flexibla lösningar, flexibelt arbetssätt, eller verktyg kommer att 

beskriva tankesättet framöver i rapporten. Det är också viktigt att påpeka att koncepten 

ursprungligen främst fokuserar på medborgarsidans initiativ, medan det i den svenska kontexten 

och i yrkesspråket i samhällsbyggnadsbranschen ofta handlar om den delen som den privata 

sektorn och myndigheter råder över och utvecklar. Uttrycken och arbetssätten kan sägas vara 

lånade från gräsrotsinitiativen och appliceras på ett mer toppstyrt perspektiv. 

 

4.1 Varför flexibel urbanism? 

En grundläggande aspekt för om det finns ett värde för konsultbolag att jobba med flexibel urbanism 

är om det finns en efterfrågan eller ett intresse för detta. Detta avsnitt utforskar vilka anledningar 

som gör att flexibel urbanism kan ha en tänkbar plats som arbetssätt. 

 

Användningsområdena för arbetssättet är vidsträckta, vilket också speglas i svaren i de intervjuer 

som har genomförts för studien. Det kan beröra allt från detaljplaneprocesser för bostadsområden 

och ombyggnationer av offentliga platser, och allt från tidiga dialogskeden till genomförandefaser. 

Under intervjuerna framkom det en rad varierande anledningar till varför denna typ av arbetssätt 

använts; motverka likformighet, erbjuda distraktion och värden till medborgarna under 

byggskeden, ett engagemang kring social hållbarhet, stödja skapandet av platskänsla, öka 

engagemang och deltagande, samt minska risken för överklaganden i detaljplaneprocessen. 

 

En viktig aspekt, och som på ett tydligt sätt kan visa på verktygets nytta, är att det tros ha potential 

att korta ner detaljplaneprocesser och därmed även minska kostnader. Enligt Boverket är det 

procentuella antalet överklaganden störst i förortskommuner till storstäderna med nästan 40 % 

överklaganden, och i storstäderna uppgår överklagandena till ungefär 28 % av 

detaljplanerärendena (Boverket, 2016a). I två mindre studier som genomfördes med intervjuer av 

branschkunniga verksamma i Stockholmsområdet kunde slutsatsen dras att det finns en 

korrelation med hur lång detaljprocessen är och den totala kostnaden för flerbostadshusprojekt 

(Sjöstrand & Stanislawska, 2012; Taklif & Lindqvist, 2010). Vidare konstaterades även att det är just 

överklagandeprocessen som är den mest oförutsägbara delen vid upprättande och genomförande 
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av detaljplaner (Gälman & Ekelöw, 2016). Dessa slutsatser stödjs av en utredning av 

regeringskansliet som utvärderat hur just denna del av stadsbyggnadsprocessen kan effektiviseras, 

men då främst genom förändringar av proceduren kring överklaganden och inte en förändring av 

dialogen som föregår överklagandena (SOU, 2014; Regeringskansliet, 2015). Den flexibla 

urbanismen framhålls av flera av respondenterna som ett sätt att minska på antalet 

överklaganden, vilket därmed skulle förkorta planprocessen. Enligt siffror från Boverket så är det 

trots ett stadigt antal överklagningsärenden få detaljplaner som faktiskt upphävs (Boverket, 

2016a). Relaterat till planprocessen och överklaganden är dialoger, vilket är föremål för otaliga 

utredningar och rådgivande dokument som tillhandahålls av bland andra Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL, 2013). En av respondenterna uttryckte även att just kompetens inom dialoger är 

något som nu efterfrågas av Stockholm stad. 

 

Som tidigare nämnts finns det sedan flera år tillbaka riktlinjer och initiativ från politiskt håll för att 

Stockholm stad och dess invånare ska arbeta mer med verktyg som relaterar till flexibel urbanism. 

En aspekt som explicit framkom i intervjun med trafikkontoret är deras arbete med att erbjuda 

medborgare temporära ytor att vistas på under sommartid. Initiativen är i form av temporära 

gågator – så kallade sommargågator – samt parkgestaltning i form av en möbel som perfekt passar 

in på en parkeringsruta. Det sistnämnda initiativet är så kallade pip-in-parker som är Stockholm 

stads benämning på de mer internationella namnen ’parklets’ eller ’popup-park’. Genom detta 

önskar trafikkontoret som jobbar med de politiskt uppsatta målen om ’Promenadstaden’ och 

’Framkomlighetsstrategin’, att de som rör sig i Stockholm stad fysiskt ska kunna ta del av de mål 

om en mer öppen och levande stad som politiken har beslutat om. Emellertid upplever de också 

att det finns en viss tröghet, samtidigt som det alltså finns ett syfte att använda flexibla lösningar 

för att skapa acceptans för en annan typ av stadsliv; de påpekar att samhället och staden kommer 

se markant annorlunda ut då bilar inte används i den omfattning de gör idag. 

I grunden kan man säga, att vi är ju på väg in i någonting annat än 

bilsamhället. […] [Sommargågator och pip-in-parker] är ju ett led i 

att visa på att man under vissa tider kan göra något annat av det 

som är gata. Det här är ju liksom för att påskynda den här 

processen [...] I grunden är det för att anpassa staden från en 

bilstad till en annan typ utav stad. Så det är liksom grunden, och 

det här som vi håller på med, det upplever jag mer som att man 

utifrån politiken faktiskt vill visa att ’titta här kan man faktiskt få 

en sådan här miljö tillfälligt’. Det är ett motstånd först, sedan 

upptäcker man när man gör det att det kanske gick bra ändå och 

så får man något annat; ett annat stadsliv än det normala 

stadslivet. Det öppnar ögonen. (Tjänstemän, trafikkontoret) 

Det finns alltså ett tydligt intresse hos Stockholm stad av att använda sig av dessa typer av verktyg. 

Som kan utläsas ur citatet ovan så önskas alltså även ett ökat engagemang från medborgare, vilket 

är något som flera av de tillfrågade tror att den flexibla urbanismen kan bidra till. Ett sätt som just 

trafikkontoret genomfört för att öka engagemanget från allmänheten är att förenkla reglarna till 

att hyra en parkeringsplats för annat ändamål än att parkera en bil. De förklarar att det i nuläget 

främst varit lokala näringsidkare som varit intresserade av att skapa och driva denna typ av 

minipark, ofta i form av uteservering. Dock är tanken och förhoppningen att medborgare själva kan 

driva ett projekt för att skapa en pip-in-park. De har för detta ändamål skapat en så kallad 

villkorsbilaga som ska hjälpa de som är intresserade att kunna söka om tillstånd för detta, samt att 

de gjort det billigare att hyra en parkeringsplats för att skapa en offentlig pip-in-park. 
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4.2 Dagens arbete med flexibel urbanism inom stadsutvecklingssektorn 

Av intervjuerna att döma finns det ett brett nuvarande användningsområde för det flexibla 

arbetssättet. Möjligheterna att arbeta med flexibel urbanism uppkommer på olika sätt, de initieras 

och utförs av olika aktörer, och de stöter på olika problem. Ur intervjuerna kan tre huvudområden 

för dagens användning urskiljas; för dialog och marknadsföring, för identitetsskapande mervärde 

framförallt under byggtid, samt inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Denna uppdelning är gjord 

för att skapa en överskådlighet, i realiteten är gränserna mycket flytande. Resultaten från 

intervjuerna presenteras mer i detalj i kommande avsnitt och är uppdelade under respektive av de 

identifierade huvudområdena. 

 

4.2.1 Dialoger, kommunikation & marknadsföring 

Samråd och framförallt dialoger och tidiga skeden kom upp som exempel i samtliga genomförda 

intervjuer. Dock framkom det i varierande typer av sammanhang. Respondenter från både den 

kommunala och privata sektorn påpekade hur dialogverktyget kan användas för att inhämta mer 

information från en bredare eller specifik befolkningsgrupp, många pekade även på hur en plats 

och en utformning kan testas eller samutvecklas med medborgare. För kommunrepresentanter 

handlade det även om att kommunicera en kommande förändring som redan är beslutad. Det kan 

också vara resultatet av vad en dialog kommer fram till; i en av intervjuerna framkom det till 

exempel att en stor workshop med såväl medborgare som tjänstemän mynnade ut i ett antal idéer 

som handlade just om temporära inslag i ett stadsbyggnadsprojekt. I det specifika projektet var det 

ett centralt större område i Varberg som öppnats upp för exploatering. I workshopgrupperna 

framkom det en önskan om att tillgängliggöra ytan redan i ett tidigt stadie för att ett ägandeskap 

skulle utvecklas hos alla medborgare, inte bara hos de välbärgade som kommer att kunna ha råd 

att flytta in i de nybyggda bostäderna i detta attraktiva läge. I de empiriska data kring just dialog 

har tre huvudblock identifierats, som presenteras nedan. För att göra åtskillnad på begreppen 

används ”konventionella” eller ”lagstadgade dialoger”, samt ”kreativa dialoger”. 

 

4.2.1.1 Att bredda konventionellt dialogarbete 

Medborgardialoger är ett ämne som är en återkommande angelägenhet inom 

stadsplaneringssfären. SKL har aktivt stöttat kommunerna inom medborgardialog sedan 2006 och 

förklarar att en anledning till att detta är ett av deras fokusområden är att de ser ett behov av lokal 

demokrati och lokalt engagemang (SKL, 2013). För att dialogen skall bidra till förstärkt lokal 

demokrati krävs dock att fler röster än vad som vanligtvis får komma till tals lockas till engagemang 

(Boverket, 2016b, p. 14). När det gäller dialoger i syfte att inhämta information och hur dessa 

dialoger kan förbättras kan de flexibla inslagen vara behjälpliga enligt respondenterna. Som 

tidigare nämnt påpekar flera av dem att det är av stor vikt att veta vem dialogen vänder sig till, och 

med popup finns en möjlighet att skräddarsy dialogen efter den målgrupp som saknas i det 

underlag som behövs. Det finns alltså en möjlighet att locka fram de personer som inte är 

synliggjorda. 

En av respondenterna berättar att i stadsdelen Norrby i Borås gjordes en dialogsatsning 

som var en kombination av att kommunen ville kommunicera sitt visionsmaterial och även visa sin 

samling av äldre bilder som beskriver stadsdelen historiskt. Dock ville de även samla in och bemöta 

de idéer som fanns hos invånarna i området, vilket de gjorde med vad de kallade Whishing Boards 

– ett klotterplank gjorda av gamla dörrar som stod kvar på plats under en hel vecka, även när inte 

representanter från dialogen var där, som var ett sätt att nå ut till fler människor som är i rörelse 

under olika tider på dygnet. Med hjälp av detta dialogevent kunde kommunen ta tillvara på de 
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idéer som fanns i Norrby vid tillfället, men de hade också möjlighet att ge direkt återkoppling till 

invånarna vad kommunen faktiskt har rådighet över. 

 

Trots att dessa tillvägagångssätt används så finns så klart ändå en risk för att misslyckas. En 

respondent uttryckte det som att det på förhand inte går att sia om utfallet; som att en beställare 

lagt ner extra stor budget på ett kreativt och annorlunda dialogkoncept, men där deltagandet ändå 

inte blir större än på ett traditionellt samråd eller dialog. Dock framkommer det av andra 

respondenter att de upplevt en större risk för att misslyckas rent innehållsmässigt än med själva 

storleken på deltagandet. Det inbegriper en stor komplexitet i att locka fram en bredd av åsikter i 

dialog eller samråd, och en av respondenterna upplever att de ibland tror att de jobbar 

inkluderande fast de egentligen är exkluderande. Det är en viktig fråga hur alla åsikter kan dras in 

och hur det kan vara ett verkligt inkluderande projekt. Hon berättar vidare att hon jobbar mycket 

med jämställdhetsperspektiv i många projekt, ofta med unga tjejer som fokusgrupp. Dock kommer 

också alltid frågan om killarna upp, och att detta särskilda fokus på tjejer gör att de då hamnar 

utanför. Hon konstaterar dock att vissa grupper måste man få lov att vara lite mer separatistisk 

kring för att de inte har fått komma till tals i andra sammanhang. Därför måste de som är aktiva i 

stadens utveckling också jobba med att ge mer utrymme till vissa grupper, stundvis, för att 

informationen för att det ska kunna bli en mer inkluderande stad ska tillhandahållas. 

 

Det finns alltså en chans att vända sig till specifika målgrupper som saknas i tidigare dialogarbeten, 

men det finns också en risk att de flexibla arbetsmoment som används kan skapa mer exklusion. 

En av respondenterna anmärker att en betydande del av event och projekt inom flexibel urbanism 

vänder sig till en yngre generation, någon som har inkomst, eller till den så kallade kreativa klassen, 

samt att resultatet av ett projekt inom den flexibla urbanismen har en tendens att resultera i ett 

popup-café, popup-galleri eller något liknande. 

 

4.2.1.2 Att föra en fysisk dialog & medskapande 

En majoritet av respondenterna berörde temat att testa en plats innan ett beslut av permanent 

karaktär tas. Detta har visst släktskap med dialog, vilket är anledningen att det tas upp i detta 

avsnitt. Det är ett sätt att kunna utvärdera att en viss åtgärd är något som allmänheten önskar, och 

att det är något de kan och vill använda. Att det i detta fall har just en dialogkaraktär är till exempel 

genom att vissa temporära åtgärder kan göras för att sedan observera hur de används eller hur 

rörelsemönstret på platsen förändras, eller helt enkelt genom enkäter. Detta förfarande är något 

som såväl kommunrepresentanter som konsulter nämnde, och som till viss utsträckning används 

idag.  

Alltså ofta gör man det för att testa en plats, […] dialog måste inte 

vara att vi pratar. Dialog är ju också bara; vi gör någonting - blir 

den använd eller inte? Man måste inte ens göra en enkät. […] Om 

man gör en tillfällig cykelbana i början på Götgatan är det ju ändå 

en dialog att; hur reagerar folk när vi gör det? Och dialogen 

kommer ju också mycket genom att cyklistbloggen skriver om det, 

som ändå blir någon röst av samhället eller av medborgarna. 

(Tjänsteman på konsultbolag) 

4.2.1.3 Kommunicera förändringar & marknadsföra 

Slutligen så är det också ett sätt att kommunicera kommande förändringar. I Nacka, där det de 

kommande åren kommer att vara omfattande byggnationer, har till exempel en av 

fastighetsutvecklarna planer på att ljussätta ett stycke i en nuvarande skogsdunge som är 
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genomfartsled för gångtrafikanter och cyklister. Enligt en kommunal tjänsteman ska ljussättningen 

symbolisera de kommande kvarteren och ska kommunicera till medborgarna att det kommer att 

hända saker på platsen framöver. Samma tjänsteman berättar att en annan del av Nacka – på 

Kvarnholmen – markerades det omfattande byggnationsprojekt som ska pågå till 2025 med 

initiativet ’Kvarnholmen under konstruktion’. Detta var alltså inte ett initiativ för att ta in idéer och 

synpunkter då de flesta detaljplaner hade vid denna tidpunkt vunnit laga kraft. Den sommarens 

aktiviteter kommunicerade bland annat att det skulle komma att hända mycket saker på platsen 

kommande år. 

 

Det temporära är ett effektivt sätt för marknadsföring, vilket respondenterna uppger är något som 

bland annat markägare och fastighetsägare utnyttjar idag. Kvarnholmen får återigen tjäna som 

exempel då ett av syftena med denna arena för event och upplevelser var just att sätta 

Kvarnholmen på kartan och där en tydlig och kapitalstark målgrupp fanns som framtida köpare av 

bostäderna (Nacka kommun, 2014, p. 5). 

Folk vet att det här är tillfälliga saker, det ska hända grejer här. Då 

vet man att Kvarnholmen kommer att utvecklas. Kvarnholmen får 

en mer självklar identitet […] Då kan man gå in [på internet] och 

kolla vad det är som händer där, och det är ju bra för kommunen. 

Kommunen vill ju få ett intresse för kommunen; alltså, nya invånare 

och större engagemang i att göra finare offentliga miljöer … Ja det 

måste man väl säga. [Exploatörerna] är väl också intresserade av 

att göra fina miljöer. Och att sälja bostäder till ett bra pris. 

(Kommunal tjänsteman) 

Men det handlade även om att marknadsföra platsen mot de som inte kommer att ha råd att köpa 

bostad på Kvarnholmen, vilket var något som den konsult som anlitades för projektet insåg och 

jobbade för att fler grupper skulle få en anknytning till platsen som också platsen och 

platsidentiteten kan gynnas av (Nacka kommun, 2014, p. 5). 

 

4.2.2 Genomförandeskeden & identitetsskapande 

Ett annat sätt som dessa arbetssätt används idag är att medborgarna erbjuds något som är ett 

trevligt men temporärt inslag under en byggnadsprocess. Ett exempel på detta är återigen det 

resultat som följde av den stora workshop man gjorde i Varberg, som tidigare nämnts. En av 

respondenterna berättar att i denna workshop föreslog deltagarna att byggskedet borde planeras 

på sådant sätt att en större yta hela tiden kan finns tillgänglig för allmänheten i Varberg. Ytan i 

fråga behöver alltså inte vara platsspecifik, utan snarare var tanken att den skulle flyttas runt 

beroende på olika byggskeden. Platsen i sig är alltså temporär, men det fanns även förslag på att 

dess innehåll också kan vara temporärt. Respondenten förklarar det som att det under dialogerna 

flera gånger kom upp att man kunde ta en yta i besittning redan från början som sedan kan 

användas som testarena för olika event och typer av mötesplatser; exempelvis för musikfestival 

och popup-bibliotek. Det fanns också en önskan om att skapa en levande byggplats genom exempel 

på att uppföra det på ett sådant sätt att man hela tiden kan följa byggets framväxt, eller genom att 

man skapar en pråm som kan dras längs med vattnet för att se bygget från vattnet. Detta har även 

en tanke kring att stödja en platsidentitet som stäcker sig bortanför en femtonårig byggprocess: 

Vår tanke är ju då att vissa platser kan man då på en gång ta i 

besittning […] För att tanken är att om det finns en risk att en viss 
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typ av människor som kommer att flytta in där, då kanske man 

kunde ge det allmänna utrymmet tidigt till andra människor. Så att 

när de här som flyttar in där, ja då har redan människor som kanske 

inte kan köpa där [en vana att] att gå dit och hänga och ha 

musikfestival. Och de som flyttar in där vet att […] det kommer 

bullra, och det är fine! Det är ju därför [de] flyttar hit för [de] vill 

hänga här. (Tjänsteman på konsultbolag) 

Det är alltså ett sätt att skapa en relation till platsen innan den är byggd, och ett sätt att stödja en 

platsidentitet. Denna typ av exempel framkommer även i en Göteborgskontext. En respondent 

berättar bland annat att Jubileumsparken, med event som rollerderby, samt bastu och badplats, 

idag är ett sätt att bryta det mentala avståndet till Frihamnen i Göteborg. På något sätt kommer 

Jubileumsparken att vara kvar även i framtiden efter att området bebyggts, men inte i det omfång 

eller form som den är idag. I denna kontext återkommer även exemplet om Kvarnholmen ännu en 

gång. Att skapa en mer levande stadsdel under denna långa byggprocess var en idé som grundades 

hos tjänstemän i kommunen, vilket de senare förankrade hos det företag (KUAB) som driver 

stadsutvecklingen i området (Nacka kommun, 2014, p. 4). Det är en inte helt okomplicerad fråga 

för kommunen att driva denna typ av temporära aktiviteter med tanke på deras uppdrag och krav 

på opartiskhet (Justitiedepartementet, 2006). I fallet Kvarnholmen hade kommunen ett nära 

samarbete med KUAB för att säkerställa att eventen som initierades och genomfördes skulle vara 

synkade med kommunens arbete. En kommunal tjänsteman förklarar:  

[…] kommunen var ju med och initierade idén, får man väl säga. Sen 

är det ju så att kommunen kan ju inte förfördela olika verksamheter 

före andra. Man kan ju inte säga att en specifik foodtruck får stå 

här för de har bäst mat, i stället för en annan. Det ligger ju liksom 

inte i ett kommunsuppdrag att göra en sådan bedömning. Så det 

gjordes inte av kommunen. Kommunen var med och hade en idé 

om att här ska vi göra något roligt under tiden, men i och med att 

man hade en privat byggherre, och att man hade konsulter som var 

anlitade för att levandegöra platsen, så var det de som gjorde det 

urvalet av aktörer. (Kommunal tjänsteman) 

Ett viktigt syfte för kommunen med projektet var alltså att levandegöra byggplatsen under 

byggtiden. Ett mål som den inhyrda konsulten för projektet angrep bland annat genom att 

identifiera de ytor och oanvända lokaler som skulle stå tomma under en tid (Nacka kommun, 2014, 

pp. 5-6). Men marknadsaspekten som tidigare nämnt är såklart även en del av ekvationen och i 

vissa fall kan konstateras att det finns målkonflikter mellan de olika aktörerna, vilket kan illustreras 

med följande citat: en kommunrepresentant nämnde att det faktiskt har stor betydelse vem som 

initierar och att det inte är något man ska hymla med; om det till exempel är en fastighetsägare 

som har ett ekonomiskt intresse av att utveckla och marknadsföra en fastighet. Kommunens roll 

är annorlunda: 

… [kommunens] roll är ju att skapa något kul för allmänheten under 

tiden. Det handlar ju om att göra en uthärdlig och rolig miljö. Alltså, 

i första hand uthärdlig, och i andra hand liksom rolig och kvalitativ 

miljö under tiden när något byggs så att det inte bara är en 

konstant byggarbetsplats i trettio år och sedan står det en stad där 

- där man inte har ett spår av karaktärsskapande händelser under 
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den tiden det byggdes. […] Det är roligare om det är en process där 

saker får växa fram än om det liksom är noll till hundra och en 

jobbig tid däremellan. (Kommunal tjänsteman) 

Det behöver inte heller vara av den magnitud som tidigare beskrivits i samband med projekt så 

som på Kvarnholmen. I satsningen Hovsjö Hub som initierades i Hovsjö och Ronna, Södertälje, 

erbjöds temporära installationer genom att arkitekterna jobbade på plats i ett projektkontor. En 

stor del av projektet var att bygga en ny skola, samt att bygga om den gamla skolan till just ”Hovsjö 

Hub” – en plats som idag rymmer en mängd företag och aktiviteter som jobbar för att förbättra 

och utveckla Hovsjö (Telge Hovsjö, 2016). En kommunal tjänsteman och en konsult berättar att 

projektkontoret låg under ett år utanför den skola som skulle omvandlas, och arkitekterna gjorde 

en mängd mindre aktiviteter och platser för barnen på eget initiativ, men med vetskapen om att 

det var en tillåtande och annorlunda projektorganisation som företaget Telge-Hovsjö och den 

innovativa projektledaren initierat. 

 

Kommunens roll i fråga om platsskapande aktiviteter på en byggplats, enligt en av de intervjuade 

kommunala tjänstemännen, är ju att man nu är med och sätter kommunens namn och stämpel på 

det och sedan representerar det ett visst värde eller viss kultur.  

...att om man nu är med och sätter [kommunens] namn på det här 

och så representerar det ett visst värde och en viss kultur eller 

liksom hipsterkultur eller.. Även något som kanske inte är så inne, 

något event som funnits i alla tider; säg ett raggarbilsmöte. Men 

det väljer man inte att haussa på Kvarnholmen, utan då ska det var 

foodtrucks, och det ska representera innerstad och det ska... Där 

får man vara lite varsam, vad är det man vill locka? För 

fastighetsägarna är det kanske lättare, man ska ju dra till sig en viss 

kapitalstark publik liksom, som ska köpa lägenheter. Men 

kommunens roll är ju inte det, det är att göra en rolig plats under 

tiden. (Kommunal tjänsteman) 

Även om denna typ av event också kräver eftertanke i likhet med dialoger, som tidigare har 

behandlats, så framställs det som en lättare typ av flexibelt projekt av en av respondenterna. Men 

det kommer även ett stort ansvar med denna typ av projekt: 

[…] sen så tror jag också att man kanske får jobba med sin egen roll 

och sitt eget samvete liksom; vad är syftet med att vi gör det här? 

Och vad är vårt ansvar […] både gentemot miljön och framtida 

generationer? Kanske kopplat till […] val av kund som man vill 

jobba mot. Är det ökad konsumtion? Är det ökad konsumtion av 

vad? [Vad] kommunicerar vi? Är vi representant för kund, eller är vi 

representant för oss själva? (Tjänsteman på konsultbolag) 

4.2.3 Forsknings- & utvecklingsprojekt 

Oavsett vad målet för ett projekt är, så är det enligt resultaten från intervjuerna vanligt att detta 

flexibla arbetssätt är något som samutvecklas mellan beställare och konsult. Det kan vara ett 

projekt som vidareutvecklas till att innehålla flexibla inslag på inrådan av konsulten, ibland är det 

beställarens idé att skapa en temporär plats men där konsulten kommer med förslag som bygger 

på och utvecklar deras idé. I andra fall är det ett uppdrag som i grunden inte innehåller temporära 
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eller taktiska arbetssätt och att konsulten inför detta i en dialog eller för att formge förslag på 

ombyggnadsprojekt eller liknande. Ibland är det en säljande del av ett anbud. Ibland är det 

utformat som ett forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt som sträcker sig bortanför det normala 

arbetet med stadsrelaterade frågor. 

 

Ytterligare en aspekt som är ett återkommande inslag i de projekt som behandlades under 

intervjuerna är att det ofta har en grund i forskning. En av de intervjuade konsulterna har berört 

den flexibla urbanismen genom att få bifall från företagsledningen att jobba med det som ett F&U-

projekt. Ytterligare en respondent har även mött detta inom ramen för ett forskningsprojekt som 

är finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Nacka kommuns initiativ ’Konsten att 

skapa stad’ som stödjer bland annat medskapande och temporära installationer medfinansieras av 

Vinnova. Den satsning som initierades i Hovsjö tog del av EU-stöd från den regionala 

utvecklingsfonden, och det jämställdhetsprojekt i Haninge som mynnade ut i såväl innovativa 

dialoger som utställningar och ett temporärt uterum för ungdomar genomfördes med ekonomiskt 

stöd som söktes från Boverket. Med andra ord pekar intervjuerna på att det hittills varit viktigt att 

få in finansiering från externa källor. Det förekommer även att kommuner söker medfinansiering 

av privata aktörer som mark- och fastighetsägare som tidigare nämnt, men en respondent nämner 

även att konsulter söker ytterligare intressenter som kan ha nytta av det som ursprungskunden 

söker, och därmed öka eller dela finansieringen av ett projekt. 

 

4.2.4 Otydliga roller 

Intervjuerna pekar på att rollfördelningen i denna typ av projekt i dag är otydlig och ombytlig. Detta 

gäller både rollfördelningen mellan beställare och konsult, men också internt på konsultbolag och 

hos beställaren. Från ett flertal av intervjuerna kan även konstateras att konsultbolag jobbar med 

denna typ av flexibla lösningar till stor del på grund av persondrivet engagemang på företagen. 

Något som gör att rollerna för konsultens utförande av projekt med hjälp av flexibel urbanism är 

otydliga och tidskrävande internt, är att det hittills är odefinierat hur arbetet ska utföras på bästa 

sätt. Därför uppstår situationer där projektorganisationen ofta blir platt och alla inblandade 

arbetar som projektledare i viss mån, enligt en respondent med erfarenhet från ett antal projekt 

med flexibel urbanism som verktyg. 

 

Konsultens roll varierar stort; som utvecklare av en produkt för det egna företaget, som en 

forskarliknande roll i utvecklingsprojekt, som initiativtagare, som strikt utförande entreprenör. Av 

de konsulter som intervjuats har de flesta jobbat med denna typ av uppdrag och arbetssätt både 

på eget initiativ och på direktiv av beställare. De ger ett intryck av att det är möjligt att jobba med 

verktygen på flera sätt. Dock påpekar en av respondenterna att det upplevs som att rollerna mellan 

beställare och utförare ofta smälter samman, men att det är ett problem som går att lösa från fall 

till fall: 

Det är ju definitivt [svårt], [...] även definitionen för vad man jobbar 

med som konsult, eller vad man jobbar med på kommun, eller med 

i medborgardrivna organisationer. Jag tror att […] alla vill ha 

förändring och en positiv sådan, och sedan så handlar det om att 

liksom hitta de här bryggorna däremellan så att det kan leda till 

det. (Tjänsteman på konsultbolag) 

Rollerna och aktörerna i samband med just dialoger och samråd varierar enligt de genomförda 

intervjuerna. Kommunerna kan ta hjälp av ett konsultbolag att komma in och hjälpa vid 
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dialogprocesser, men en av respondenterna påpekar att det alltid måste finnas en avsändare som 

är förankrad i stadsbyggnadskontoret för att signalera till exempel en neutral hållning till frågan 

och ge legitimitet. Tyngden som ges av kommunen stöds av ytterligare respondent som jämför den 

konventionella dialogen med den dialog som gör avsteg och inkluderar extra element av flexibel 

karaktär. I likhet med åsikterna som Crawford och Lydon & Garcia ger uttryck för inom 

vardagsurbanismen och den taktiska urbanismen så speglar citatet nedan att den mer kreativa 

dialogen alltså är något som bör hållas särskilda från den konventionella. Den flexibla urbanismen, 

så som den beskrivs i litteraturen, behöver alltså inte sträva efter att ersätta den lagstadgade. 

Det där är ju jätteviktigt vad man sätter för ramar, dialog har ju så 

många olika bottnar tycker jag. Det är en sak i planprocessen vad 

man som kommun ska förhålla sig till. [M]an får in skriftliga 

yttranden på en plan. Enligt lagen så ska den skriftliga synpunkten 

bemötas och utefter de synpunkter som kommer in så ska vi också 

bearbeta förslaget. […] Man måste alltid särskilja den processen 

från den andra dialogen som pågår som kanske handlar om 

platsidentitet. […] Det kan handla om ett ställningstagande att man 

måste hålla isär den formella planprocessen med dess yttranden 

och de fastighetsägare som yttrar sig i det, med där man måste 

göra något extra liksom. Att det inte bara är det sättet man kan 

tycka till på utan man kan också involvera medborgarna under 

tiden. (Kommunal tjänsteman)  

Att arbetssättet också fungerar som ett sätt för marknadsföring gör att det är lättare för 

kommunen att skapa intresse och förankra arbetssättet hos mark- och fastighetsägare. Därmed 

kan kommunen få medfinansiering till de projekt som initieras. De aktörer som är med, och den 

aktivitet som genomförs varierar med det specifika tillfället. Men, som två respondenter från den 

kommunala och privata sektorn fastslår, så är det till syvende och sist kommunen som är ansvarig 

att samla in synpunkterna, samt vara på plats och svara på frågor. 

 

Det är alltså en stor otydlighet kring roller som präglar arbetet med flexibel urbanism idag, men 

det finns också tillfällen då rollerna är väldigt tydliga. Ett sådant fall är exemplet med 

trafikkontorets arbete med pip-in-parker. I detta fall finns det enligt de två representanterna från 

trafikkontoret ett tydligt politiskt uppdrag presenterat genom budgeten. Trafikkontoret planerar 

inför genomförandet och konsulter och entreprenörer tas in enbart för det praktiska 

genomförandet i form av byggande och gestaltning, samt det praktiska kring vägmärkning och 

liknande för att trafiken ska fungera. I detta fall handlar det alltså inte om att sälja in eller 

samutveckla en idé hos beställare, eller samutveckla en plats tillsammans med invånare. Det är 

helt enkelt en gestaltning av ett begränsat område som genomförs. Även om initiativtagaren och 

ägaren av de befintliga pip-in-parkerna idag är staden, så finns det enligt de två respondenterna 

ett mål och en förhoppning om att kommande pip-in-parker ska vara gräsrotsinitierade, vilket så 

klart är av betydelse för konsultens framtida roll i just detta sammanhang och hos denna typ av 

uppdragsgivare.  

 

Rollerna är även något som fortsätter att skapa förvirring och problem även efter att projektet är 

genomfört. Flera av de respondenter som tycks ha mest erfarenhet från denna typ av projekt 

delger att rollerna efter att projektet är slut för konsultens del har en tendens att falla mellan 

stolarna och att detta skett vid flera projekt de varit delaktiga i. De upplever bland annat att det 

inte finns någon tydlig ansvarsfördelning eller kommunikation internt hos beställaren i många av 
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dessa fall. Det handlar i mångt och mycket om frågor som; Vem tar hand om platsen? Vem är i ett 

senare skede ansvarig för att ta ner det? 

 

Det finns en uppfattning hos respondenterna att det är enklare att få igenom denna typ av 

arbetssätt om det är en beställare som redan arbetat med någon form av flexibel urbanism tidigare 

eller har börjat tänka och diskutera kring flexibel urbanism som ett relevant verktyg, samt i de fall 

där projekten är långa vilket ofta innefattar en större budget. En av respondenterna har 

uppfattningen att en lösning från konsulten som innehåller flexibel urbanism får sällan genomslag 

i projekten hos beställaren om det inte från början funnits en tanke om detta. En annan av 

respondenterna påpekade specifikt att initiativen ofta kommer från kommunerna där man ser ett 

mervärde i till exempel temporära insatser eller platsskapande projekt. Generellt upplever de 

flesta av respondenterna att det idag finns en större kunskap hos beställarna kring flexibel 

urbanism som arbetssätt, även fast det fortfarande förekommer att det är konsulten som säljer in 

idén. 

Det känns ju som att det liksom börjar bli så pass etablerat så att 

[…] de flesta vet att det finns som företeelse och att det finns sån 

möjlighet. Så det är inte så ofta att vi behöver; ’Kolla här, har ni 

hört talas om det här?’ På senare tid är det snarare mer; ’Nu ska vi 

göra det här, skulle ni vilja rita det eller hjälpa oss med att göra 

dialogen inför det?’ (Tjänsteman på konsultbolag) 

4.2.5 Dagens utmaningar 

Utöver de utmaningar som finns som är relaterade till otydliga roller bör tilläggas att det även är 

många svårigheter och utmaningar kopplade till det flexibla arbetssättet i andra syften, varav 

dialogsyfte har framträtt som ett viktigt område. De aspekter som framkom hos respondenterna 

berör allt från dialogtrötthet och misstro, till organisationsrelaterade utmaningar i form av 

exempelvis budget, finansiering och rutiner. En av respondenterna lyfte specifikt frågan om 

dialogtrötthet och misstro. Enligt denna konsult är det lätt att vara kreativ och föreslå massor av 

olika lösningar som innebär att vara mycket ute på plats, men att genomförandet kräver stora 

resurser både innan, under och efter för att det skapa det förtroende som invånarna kanske 

egentligen är ute efter när de efterfrågar att konsulter eller kommunrepresentanter borde synas 

mer ute i områdena de jobbar för. Respondenten slår fast att om det inte görs bra kan det snarare 

bli ett negativt utfall och understryker att de måste vara förtroendeskapande, samt att det är 

viktigt att det utförs med ett visst mått av kvalitet. Ytterligare en respondent håller med om att 

detta kan vara ett problem och att konsulter har ett ansvar i dialogsammanhang att inte jobba 

sönder det genom att missbruka dialoger. Det finns idag en dialogtrötthet och en frustration i att 

inte känna sig hörd, att resultatet av den dialog som genomförts inte syns eller upplevs. Detta tros 

vara en risk och farhåga med detta koncept och detta sätt att arbeta. Respondenten exemplifierar 

med att säga: 

…man skapar en tillfällig plats och visar på hur bra det skulle kunna 

bli och begär in idéer på hur man kan utveckla det vidare. […] Och 

då kanske man får in 10 000 fantastiska idéer kring hur man skulle 

kunna göra det, och sedan händer ingenting. Då är det ju inte så 

konstigt om folk blir aviga och lessnar, när man tror att något skulle 

hända där. (Tjänsteman på konsultbolag) 
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Samma respondent tror att ett sätt att undvika att det implicit lovas för mycket bara genom att 

finnas på plats kan undvikas genom att vara oerhört tydlig under tiden då en dialog förs; att syftet 

till exempel är att inhämta information och att det inte är det som sägs som faktiskt kommer 

byggas. Det krävs en tydlighet, men också noggrannhet i när man använder sig av det:  

…det är väldigt lätt och tacksamt att ha i olika sammanhang […] för 

både politiker och företag. Att man kan synas, och man synliggör 

mycket frågor. […] Men man måste ju ha lite större respekt för 

effekten. Både möjligheten i det, men också risken i att man faktiskt 

kan skapa misstro. Det är fin balans där emellan.. (Tjänsteman på 

konsultbolag)  

Detta styrks av en annan respondent som fastslår att behålla förtroende främst handlar om 

återkoppling och veta att förtroendet hela tiden är något som det kontinuerligt krävs arbete för, 

samt att det hela tiden är tydligt vad syftet är. Är syftet att bygga bostäder så ska det framkomma 

tydligt hur många bostäder det rör sig om, hur långt i framtiden det handlar om, och att dialogen 

hålls med intentionen att uppförandet ska ske på bästa sätt. Respondenten påpekar också att 

återkoppla snabbt är av stor vikt. Att uppföra mindre önskningar som fler soptunnor, parkbänkar 

eller liknande önskningar inom kort tid för att bibehålla eller förbättra förtroendet. Konsulten tror 

även att flexibel urbanism i detta avseende kan vara ett bra komplement till att lämna snabb 

återkoppling. 

 

En av kommunrepresentanternas perspektiv är liknande i fråga kring problematik kring dialoger, 

och fastslår att det finns mer eller mindre lyckade exempel. Det som är viktigt att komma ihåg när 

temporära och taktiska hjälpmedel används är vilka som tillåts ta del av processen och som kan 

lämna synpunkter, enlig samma respondent. Detta kan dock vara en utmaning som hör till den 

generella problematiken för just dialoger och samråd. Analyser som utförts kring det lagstadgade 

deltagandet i plan- och bygglagen cirkulerar en betydande del av kritiken kring just ojämlik 

representation (se till exempel Henecke & Khan, 2002). Den kommunala representanten utvecklar 

sitt resonemang på följande sätt och uttrycker en förhoppning om att den flexibla urbanismen kan 

ge en bredare bild av opinionen: 

Det är viktigt, tycker jag, att man måste tänka på när man gör de 

här skriftliga formella processerna, att; vilka är det som kan lämna 

synpunkter? Vilka är det som vet hur man beskriver vad man är 

upprörd över eller inte? Vilka är det man [verkligen] ger tillfälle att 

vara delaktig? Det kanske är de som är bra på att skriva och som 

vill kritisera, men man vill ju också locka dem som uppmuntrar till 

en stadsutveckling och de som kan komma med idéer på 

vidareutveckling. Man vill ju förstå opinionen. Om det finns en 

opinion av kritik så vill man ju få de nejen om man säger så, men 

vill ju också att medborgarna ska vara delaktiga och forma 

utvecklingen och det får man ju inte bara genom ett nej. 

(Kommunal tjänsteman) 

Samma kommunrepresentant lyfte också vikten av att kunna avgöra när det är lämpligt att 

använda sig av flexibla verktyg i dialogprocessen. Först och främst är det en avvägning om 

medborgarnas förslag kommer in i en tidpunkt i processen där det fortfarande är möjligt att göra 

ändringar. För det andra handlar det även om att det ska passa in i ett större sammanhang: 
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Det kan vara en jättepressad tidplan till exempel; något måste bara 

göras klart innan något annat ska bli klart som kanske gör att det 

inte är lämpligt att lägga [tid på sådant]. [Men] i slutändan kanske 

det är bra att ändå förankra det kommunikativt, men man kanske 

inte har tid för stunden i projektets uppstart att jobba med de 

frågorna. Man måste köra bara den skriftliga formella processen. 

(Kommunal tjänsteman) 

En ytterligare utmaning som stötts på av respondenterna, och som nämnts tidigare i detta avsnitt, 

är att kreativa dialoger ofta kräver en stor arbetsinsats för att ta hand om den information som 

inkommit. Detta påverkar så klart budgeten för projekt, och det finns enligt respondenterna en risk 

att denna typ av arbetssätt faller ur ett projekt på grund av den ökade kostnaden. Det finns andra 

delar av projekten som värderas högre och det är ofta prioriteringar och vanor som gör att den 

mänskliga faktorn och mervärdet som kan ges av flexibel urbanism inte får plats. En av 

respondenterna säger att ”förslagen att ha annorlunda samråd förekommer, men det faller oftast 

på annat än engagemang” (Tjänsteman på konsultbolag). Det är alltså en utmaning att det krävs 

en stor arbetsinsats. Dock bör tilläggas att vissa respondenter hyser en tro och förhoppning om att 

det är just i dagsläget som de extra timmarna krävs eftersom att det inte finns så många rutiner 

ännu. Idag är varje uppdrag är en start på noll, vilket är något som det finns förhoppning att det 

kommer att förändras i framtiden. 

 

Det kan konstateras av intervjuerna att det är komplext och utmanande att föra en dialog av 

flexibel karaktär, men utbytet kan bli stort om projektet hanteras på ett bra sätt. Ett citat från en 

av de kommunala respondenterna får sammanfatta och avsluta kapitlet: 

Ju tidigare skede, desto svårare att liksom få med sig och tolka.. 

Men också bättre i ett tidigare skede, i slutändan. [Det är] en större 

vinst om man lyckas förvalta det. (Kommunal tjänsteman) 

4.3 Flexibel urbanism i framtiden 

Alla respondenter ställer sig positiva till att flexibla lösningar kan användas i större utsträckning i 

framtiden, både att de sätt man redan gör i dag (som tidigare beskrivet i avsnitt 4.2) och att det 

även kan införas i nya kontexter och i nya typer av problemformuleringar. En återkommande tanke 

är att tillåta stad och olika lösningar växa fram, oavsett om det handlar om en dialogfas i ett tidigt 

skede eller en byggarbetsplats. Det finns också en önskan att lösningar på stadsutvecklingsfrågor 

ska vara mindre resultatinriktade enligt formen ’noll till hundra’, ett uttryck som framfördes 

ordagrant av många av respondenterna. Många av respondenterna från såväl kommunal som 

privat sektor ser också detta som en möjlighet att skapa mer acceptans för förändringar; dels 

genom att förändringarna inte blir lika chockartade, och dels genom att om lösningarna testas först 

så kan invånarnas behov och önskemål lättare ringas in. Det som respondenterna önskar uppnå 

med denna typ av flexibel stadsutveckling är att det ska finnas en mer utvecklad och mer diverserad 

skala mellan det temporära och det permanenta. Detta gäller för konsultens arbete och öppenhet 

inför en problemställnings möjliga metoder och lösningar, men även i kommunens och lagens 

ögon. Intervjuerna visar även på att det finns en tro och förhoppning om att det även kan öka 

engagemanget hos medborgare i ett längre tidsperspektiv. 

 

För att flexibla arbetssätt och lösningar ska kunna användas i större utsträckning krävs dock en del 

arbete och förändringar. En viktig pusselbit som framförs av respondenterna är att både beställare 

och utförare utvecklar rutiner för detta. Detta sker redan idag som exempelvis med satsningen i 
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Nacka med ’Konsten att skapa stad’ som ger tjänstemännen på kommunen stöd att jobba med 

dessa typer av genomföranden. Respondenten som jobbar kommunalt upplever att denna typ av 

delprocess har börjat slå igenom, även fast det går långsamt framåt:  

Så har det väl varit, att det skett lite i periferin. Men det är ju just 

att det här mandatet vi har med ’Konsten att skapa stad’ att jobba 

med sådana här frågor, att sätta den pressen på byggherrar. Det 

gör ju säkert folk olika också. Jag menar, jag kanske inte heller gör 

det alla gånger. Det är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie. Man 

måste tänka att kommunen är en enorm organisation så om 

någonting ska sätta sig som något man gör som everyday business 

liksom, så tar det många, många år. Att komma ihåg att dialog eller 

deltagande, att det är någonting naturligt också i processen utöver 

den formella. (Kommunal tjänsteman) 

För att bryta mönstret från att flexibel urbanism idag enbart är ett persondrivet engagemang, till 

att vara del av en process som är naturligt för de flesta på företaget att bemöta ett uppdrag krävs 

som sagt interna rutiner, men det krävs också erfarenheter. Enligt flertalet respondenter krävs 

detta för att det ska bli en naturlig metod att ta till så att inte begränsningen användningen av de 

flexibla lösningarna beror på vilken person som håller i uppdraget, men även för att projekten ska 

bli mer tidseffektiva.  

Jag tänker att [internaliserad kunskap] kommer vara en bra sak. Vi 

kommer ha hunnit formulera lite mer erfarenheter och rutiner kring 

det och då kommer det kännas liksom kul och roligare på så vis att 

liksom fler kommer kunna göra det. Det kommer inte bli de här små 

kanske lite mer krävande projekten, utan att precis som de andra 

projekten. […] Så jag tänker mig att det bara kommer att vara av 

godo, för alla. Nu håller vi på och skapa någonting på något sätt, 

formulera någonting, och sedan så kommer det bli lättare att 

använda, så som jag ser det. (Tjänsteman på konsultbolag) 

Att kommuner och andra beställare också bör skaffa sig rutiner inom flexibel urbanism är en 

önskan från flera av de intervjuade, och det nämns av flertalet av respondenterna att det även 

finns möjligheter för kommunen att i viss utsträckning jobba med det på egen hand. Det finns 

emellertid ingen större oro bland de som intervjuats att konsultens expertis inom detta område 

kommer att vara överflödig; allmän dialogerfarenhet efterfrågas av kommuner redan i dagsläget, 

och konsulten kommer att ha tillgång till ett större referensbibliotek och kunskap än vad 

kommunen kan göra själva. 

[Kommunen] kommer skapa sig jättemycket intern kompetens i 

processledandet och projektledandet som de inte har idag, tror jag. 

Men de kommer ju, som det ser ut just nu, inte riktigt ha utrymme 

till att kunna få exakt den kompentensen som vi har när det gäller 

1) dialogerna och 2) gestaltandet och implementerandet av det. […] 

De kommer kunna bli jätteduktiga på att veta vad de vill ha, och 

hur de ska göra det och processleda och projektleda det. Och de 

kommer kunna ha sina juridiska verktyg förberedda och vässade, 

och informationskanaler och kanske mer samverkan med fler olika 



31 
 

förvaltningar emellan. Och allt det där som de behöver bli duktigare 

på för att det ska bli skarpare, bättre, tydligare och effektivare; 

både kostnadsmässigt och innehållsmässigt. Jag tror vi båda 

kommer behöva få nya typer av kompentenser och kunskaper och 

vi håller på och utvecklar oss tillsammans, men liksom ändå på 

varsitt håll. Jag tror inte att det kommer vara som att vi kommer ta 

varandras roll riktigt, som jag ser det. (Tjänsteman på 

konsultbolag) 

En viktig aspekt av detta är ökad kunskap, vilket är en viktig roll för kommunen att axla enligt 

önskan från samma respondent: 

Kommunens roll är att de ska förstå. De har ju ansvar kring att vilja, 

och förstå möjligheten att utveckla sina städer med de metoderna. 

Så de har ansvar för att ge förutsättningarna för att [konsulter] kan 

göra det. […] Men också att man kanske utbildar och ger 

förutsättningar till folk som bor i städer, så att de också förstår vad 

det kan vara. […] För att det inte är bara arkitekter eller 

stadsplanerare som ska ha de här verktygen, utan att alla ska veta 

vad de har för rättigheter och möjligheter, att man i princip skulle 

lära ut det i skolan. Det skulle kunna skapa väldigt fina 

demokratiska rum om det är ett verktyg som verkligen skulle kunna 

ta fäste. Och det tycker jag är kommunernas ansvar; att förse med 

både kunskap och verktyg och möjligheter till det. Det är ju inte 

bara konsulter som ska jobba med det; det är ju alla. Det ska ju vara 

ett demokratiskt verktyg! (Tjänsteman på konsultbolag) 

Något som många respondenter framförde som extra viktigt för att i rollen som konsult föra den 

flexibla urbanismen vidare är att bygga upp en portfolio av goda exempel. Detta framfördes som 

viktigt av en rad av anledningar; det fungerar som ögonöppnare för både beställare och allmänhet, 

ger argument gentemot nejsägare, och att utveckla sina egna verktyg och lära sig.  

 

4.3.1 Framtida potentialer och utmaningar 

Enligt respondenterna finns det många anledningar till varför flexibel urbanism är ett intressant 

verktyg att arbeta mer med. En aspekt som kom upp under intervjutillfällena var att det har en 

potential att bidra till större och mer komplexa frågor som staden brottas med idag. Segregation 

är ett sådant exempel där flirtandet med temporaritet har potential att skapa ytterligare rörelse i 

en stad, som också blir mer föränderlig.  

Alltså jag tror att det är ett tillägg som är superintressant för en 

stad att jobba mer med. Att den är lite mer dynamisk, att saker 

händer, att folk går ut. Det offentliga rummet är ju den plats där 

folk ska mötas. Där man ser varandra och man träffar folk som är 

olika sig själv. Och genom de här förändringarna och den här 

dynamiken - att man hittar nya grejer och nya målpunkter som 

också försvinner igen - då får man lite rörelse som jag tycker är 

viktig. För mig handlar det ju verkligen om en samhällsfråga, alltså 
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den här sociala interaktionen av människor. (Tjänsteman på 

konsultbolag) 

Utöver den problematik som lyfts i tidigare avsnitt finns även ytterliga aspekter av flexibel 

urbanism som lyftes av respondenterna som framförallt har en viktig plats i den framtida 

utvecklingen och den potentiellt ökade användningen av flexibel urbanism. 

 

Som tidigare är nämnt så är finansiering en essentiell fråga för projekten inom flexibel urbanism. 

Respondenterna lyfte samfinansiering som en möjlig väg att kunna bekosta flexibel urbanism. 

Detta innefattar dock en etisk aspekt genom att olika aktörer har olika motiv att jobba med dessa 

verktyg. Som offentlig aktör så som en kommun finns ett ansvar gentemot medborgarna att 

förbättra staden och dess innehåll och företräda allas intresse, medan en privat aktör som en 

markägare eller byggherre inte har samma motiv. Det är också en fråga om att bibehålla 

förtroendekapital, som tidigare nämnt. Likväl kvarstår att samfinansiering med dessa privata 

aktörer kan, och kanske rent av borde, vara en bra lösning att eftersträva: 

Jag tror att det kan sticka i ögonen på medborgaren, att de tycker 

att man lägger resurser på fel saker. Att man inte spelar med rent 

mjöl i påsen. Och det är därför att det är viktigt ofta att privata 

aktörer är med och medfinansierar för att det kanske inte är rimligt 

att man lägger jättemycket pengar av skattebetalarnas pengar på 

ett jippo som inte ska bli långvarigt liksom, om man ska vara rent 

ärlig. (Kommunal tjänsteman) 

Moraliska och etiska frågor av olika slag är något som är återkommande i diskussionerna med 

respondenterna. De behandlar bland annat frågor som vem lösningarna kommer till godo, och i 

vilken del av staden dessa typer av aktiviteter erbjuds. Angående den geografiska spridningen av 

initiativ så påpekade respondenterna även att det är viktigt att inte inslagen från flexibel urbanism 

blir en ytterligare sak som hör innerstaden till. Det finns även kranscentrum och förortskommuner 

till exempelvis just Stockholm som också kan ha god nytta av flexibel urbanism – både som 

platsskapande inslag och som ett sätt att förankra beslut och samarbete kring dialog och 

stadsutveckling. Det är viktigt att det även kommer denna typ av initiativ till dessa platser, vilket 

respondenterna tar upp som något som kan vara en utmaning för konsulter och som kan kräva 

hjälp av till exempel, politisk styrning för att genomföras.  

 

Som tidigare har nämnts, är en stor fråga som flera av de tillfrågade resonerar kring att det 

fortlöpande engagemanget kring en aktivitet eller yta inte kan tillgodoses av konsulten (eller 

kanske inte ens av beställaren) efter projektets slut. Detta gäller flera olika typer av engagemang 

inom flexibel urbanism; en yta som lämnas okodad till allmänheten att tolka och utveckla, eller en 

plats som vigts åt en temporär installation. Oavsett vad målet är, så krävs det ett engagemang efter 

att konsulten slutfört uppdraget och budgeten är slut. Att en plats även måste förvaltas efter 

projektets slut är sällan något som tänks in idag och detta är ett angeläget frågetecken inför 

framtida projekt. Finns det eldsjälar bland medborgarna som kan knytas till en plats? Finns en 

möjlighet att skapa kontinuitet när en yta tillåts vara okodad? Av intervjuerna att döma befinner 

sig många i ett skede där olika lösningar testas, men utfallet är än så länge oklart och det finns 

många frågor att söka svar på, vilket följande citat illustrerar: 

Du kan ju inte juridiskt bestämma någonting som ska vara 

spontant. Utan poängen är ju att det är en okodad yta, vad det nu 
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är. Man kan ju säga att ’du får inte bygga här’, men det är ju 

ungefär så långt man styr. Och väldigt mycket av de här sakerna 

tycker jag handlar om den fysiska utformningen av det. Och den 

styrs inte i planer, och den har inte någon garanterad kontinuitet 

heller. Oftast finns det ingen person som man anställer för att ta 

hand om den här ytan. Det finns sällan kontrakt som sträcker sig 

under en längre tid för att ytan ska någon slags liksom fortlöpande 

standard. För även om folk ska vara spontana så kanske i alla fall 

asfalten eller vad det nu är måste vara hel. […] Finns avlopp så det 

fungerar? Så förutsättningarna för en del av de här 

verksamheterna måste finnas för att verksamheten ska liksom, 

blomma ut. Och där är det väldigt okontrollerat. På så sätt finns det 

ju en risk att avsätta en yta för en spontan aktivitet när man inte 

kan förbinda en eldsjäl till den ytan. För många av sådana ytor, 

uppfattar jag, drivs av eldsjälar, men de är inte permanenta. Då 

finns också risken att man 10 år senare står med en tom yta som 

snarare är en belastning än en tillgång. (Tjänsteman på 

konsultbolag) 
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5 Diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka erfarenheter av att arbeta med vardagsurbanism, temporär 

urbanism och taktisk urbanism – vilket i studien går under benämningen flexibel urbanism – som 

konsult främst verksam i Stockholmsområdet. Detta avsnitt börjar med att belysa problematik i ett 

samhällsperspektiv för att sedan fokusera mer på grundkoncepten i förhållande till konsultens 

arbete med flexibel urbanism. 

..den som initierar behöver ha pengar för att beställa någonting av 

en konsult. Och då finns det en risk att, oberoende om det 

kommersialisering eller inte, att de som har pengarna styr mer hur 

det offentliga rummet ska se ut än de som inte har pengar 

(Tjänsteman på konsultbolag) 

Samfinansiering mellan kommun och privata aktörer är en aspekt som kom upp till ytan under 

intervjuerna, bland annat som ett relevant och rimligt sätt att finansiera inslag i staden som inte 

kommer att vara permanenta. Vi kan dock se en tydlig motsättning med detta i citatet ovan. 

Maktförhållanden, gentrifiering och demokratifrågor är sannerligen ett återkommande perspektiv 

på flexibel urbanism, även om detta inte varit fokus för denna studie. Denna bakomliggande aspekt 

är tydlig och ständigt närvarande i intervjuerna även om det inte alltid framförs explicit. Att det är 

just dessa aspekter som främst studerats hittills i fråga om medborgardrivna respektive flexibel 

urbanism framstår som självklar och viktig. 

 

Förskjutning av makt har uppmärksammats av bland andra Engström och Cars (2013, pp. 17-19) 

som argumenterar för att kommunen idag måste arbeta mer proaktivt och tidigt ta initiativ till 

dialog mellan intressenter för att garantera insyn och möjlighet att påverka eftersom att det idag 

ofta är privata aktörer som äger land och inte kommunen. Vidare konstaterar de att det idag inte 

är en specifik aktör som har all makt över planeringen, vilket tidigare var fallet. För att upprätthålla 

allmänintresset krävs tidig inblandning och ett stort initiativtagande (Engström & Cars, 2013, pp. 

17-19). Det finns alltså en möjlighet för kommunen att vara inblandade i utformningen av ett 

projekt trots att marken och projektet tillhör en privat aktör. En av de kommunala tjänstemännen 

uttryckte det som att oavsett om det är en privat aktör som driver projektet så måste det finnas 

en brygga mellan exploatören och kommunen när denna typ av event genomförs. Det är dock 

viktigt att det finns en medvetenhet om de olika aktörernas relativa makt och vilka intressen som 

kan forma utvecklingen av en plats, vilket även framförs av (Healey, 2009). En viktig aspekt i fråga 

om maktförskjutning är också vilken typ av projekt som genomförs och av vilken magnitud; att 

gerillaodla eller att göra Rörstrandsgatan till en sommargågata har helt olika maktförhållanden. Då 

koncepten är lånade från gräsrotsinitiativ har definitionsmässigt redan en stor maktförskjutning 

skett från medborgare till andra aktörer. Paradoxalt nog pekar intervjuerna på att möjligheten till 

initiativ nu försöker erbjudas tillbaka till medborgaren exempelvis genom att de konsulter som 

intervjuats uttryckte att de är måna om att invånare borde veta om sina rättigheter att forma och 

utveckla staden. 

 

Ytterligare en fråga som är aktuell i skenet av intervjusvaren är vad som framförs som anledningar 

till varför flexibel urbanism är ett lämpligt verktyg att använda sig av. Flertalet av motiven är 

kopplat till pengar och effektivitet; så som att dialog i tidigare skeden kan minska antalet 

överklaganden, eller att testa en lösning innan den permanenteras är en billigare process än att 

implementera en lösning som visar sig vara långt ifrån optimal. Det finns såklart även motiv och 

mål som ger samklang med att förbättra den sociala hållbarheten, minska klyftor och erbjuda det 
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offentliga rummet till alla medborgare. Dock framstår den ekonomiska aspekten som viktig för att 

kunna motivera att arbetssätt som hör till flexibel urbanism används. Henecke och Khan (2002) 

påpekar att det är en tydlig motsättning mellan att verka för en mer effektiv planprocess och 

samtidigt ha som mål att medborgare ska ha ett ökat inflytande i den fysiska utformningen. De 

menar på att medborgarnas inflytande prioriteras efter att effektiviteten har tillgodosetts 

(Henecke & Khan, 2002, p. 34). Det är också en rimlig risk att beakta även i fallet med användandet 

av flexibel urbanism som verktyg som både motiveras som ett verktyg för ökad effektivitet, men 

även som ett verktyg för dialog och medborgarinflytande. 

 

5.1 Grundkoncepten och flexibel urbanism 

Eftersom den tillgängliga litteraturen är fokuserad på utländska kontexter och som till stor del 

grundar sig på sammanställningar av fallstudier gör att det nödvändigt och naturligt att även 

jämföra grundkoncepten och de erfarenheter som lyfts under intervjuerna. Flexibel urbanism 

skiljer sig till stor del från hur de tre grundkoncepten beskrivs. Till exempel förklarar Crawford att 

en grundpelare i vardagsurbanismen är att invånarna skapar de offentliga rum som de lever i, och 

att de inte enbart använder det rum som någon annan utformar åt dem. Detta står alltså i stark 

kontrast mot hur många av erfarenheterna av flexibel urbanism beskrivs; som event eller 

installationer att besöka då dessa redan är färdigställda. De vardagliga och nödvändiga 

aktiviteterna som utgör vardagsurbanismens kärna saknas till stor del inom flexibel urbanism. I 

motsats till vardagsurbanismen så kan argumenteras att fokus ligger på Gehls så kallade valfria 

aktiviteter då en plats beaktas i avseende på flexibel urbanism. Erfarenheterna som framkommer 

i intervjuerna pekar på att de aktiviteter som premieras i projekten främst är de typiska valfria 

aktiviteter så som Gehl definierar som att sitta stå eller promenera för att njuta av livet och väder, 

och som sträcker sig till att ägna sig åt någon form av aktivitet i det offentliga rummet som att äta 

något eller kanske fotografera (se Figur 1). Dessa typer av aktiviteter tar, enligt Gehl, plats enbart 

då förutsättningarna är förmånliga. Som kan observeras av intervjuerna så är initiativen fokuserade 

på att skapa just sittplatser, event och installationer där man kan uppleva något som konst, fest 

eller mat, eller en plats där medborgare uppmanas att utföra sin medborgerliga rätt att påverka 

stadsutvecklingen eller planprocessen. Fokus ligger med andra ord ganska långt ifrån de 

nödvändiga aktiviteter som framhålls av Crawford att utgöra själva grunden för 

vardagsurbanismen. 

 

Som beskrivet i avsnitt 3, är utsuddandet av det privata och det offentliga också någon som 

återkommande benämns av Crawford och vi kan utan vidare säga att detta inte är något som aktivt 

hyllas i de erfarenheter som redovisats här. Inom flexibel urbanism tycks fokus vara på den 

organiserade offentliga platsen och hur den styrs och av de exempel som framkommit är det 

privata och det offentliga åtskilt. Extra tydligt blir det i fråga om pip-in-parker där lokala 

näringsidkare kan utöka sin serveringsyta; alltså, en plats som är privat och varifrån personer kan 

avhysas. Emellertid så finns nu även utökade möjligheter för invånare att - med hjälp av 

villkorsbilagan och subventionerade avgifter - skapa pip-in-parker, vilka ska fungera som offentliga 

platser och vara för alla. 

 

Att undvika enformighet är en av grundtankarna med vardagsurbanism, till viss del kanske detta 

även kan sägas om den flexibla urbanismen genom att det bidrar till ett mer diversifierat och 

föränderligt stadslandskap. Emellertid måste tilläggas att en av de föreliggande utmaningarna 

enligt respondenterna är att skapa rutiner för flexibel urbanism, vilket även måste implicera ett 

större mått av likformighet. Alltså; något som står i motsats till Crawfords vardagsurbanism. Som 

tidigare förklarat är lösningarna inom vardagsurbanismen av ad hoc-karaktär som uppkommer 

långt ifrån den officiella planeringen. Detta är som bekant även fallet i de flesta exempel för såväl 
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temporär urbanism och taktisk urbanism, även om dessa två erkänner att initiativen ibland kan 

vara toppinitierade. Flexibel urbanism kan dock sägas vara det helt motsatta; den uppkommer 

långt ifrån medborgaren och är en del av en lång process av planering och utförande. 

 

Slutligen utpekas vardagsurbanismen ett sätt att lyfta marginaliserade invånare, främst just bland 

annat genom dess ad hoc-karaktär och hur invånare stöper och formar staden efter sina 

nödvändiga aktiviteter. Faktum är att samtliga av grundbegreppen lägger störst vikt vid 

medborgaren som den förändrande kraften. Även flexibel urbanism, å sin sida, ger uttryck för att 

ha ett mål och en möjlighet om att kunna framhålla invånare som tidigare förbisetts i den officiella 

planeringen. De som intervjuats poängterar att detta också är något som skett genom att det 

funnits en möjlighet att utforma platser eller dialoger som ska kunna knyta an till ett bättre 

tvärsnitt av befolkningen. Dock bör påpekas att flexibel urbanism också fungerar mer uteslutande 

på grund av att detta verktyg även används i marknadsförande syfte och i sammanhang där 

nyttjandet är sammankopplat med inträdesavgifter eller liknande som fungerar exkluderande.  

 

Bishop och Williams påpekar att den temporära urbanismen står i kontrast mot det officiella 

planeringssystemet som strävar efter beständighet. Även flexibel urbanism är tänkt att göra just 

detta; att det kan vara en snabb återkoppling av vad invånare vill ha, men som snabbt kan komma 

på plats utan att gå genom den långa process som krävs för att det ska bli ett permanent inslag i 

staden. Skillnaden är dock att det temporära ofta är något som föregår det permanenta; ett mål 

med flexibel urbanism är ju just att testa lösningar för att de kommande permanenta inslagen ska 

utformas på ett bättre sätt. Att företag själva initierar temporära event och liknande är en likhet 

som bärs av flexibel urbanism. Både inom flexibel urbanisms och inom temporär urbanism så 

används det som ett sätt att förändra en platsidentitet, att marknadsföra ett område, eller att höja 

marknadsvärdet av platsen. 

 

I likhet med den temporära urbanismen så står även den taktiska urbanismen i kontrast mot 

dagens långa och formella planeringssystem. Dock är troligen taktisk urbanism det av de tre 

grundkoncepten som ligger närmast den flexibla urbanismen; både i hur det genomförs, och i fråga 

om metoder och mål. Den taktiska urbanismen erkänner även att denna typ av initiativ även kan 

komma från staden. Låt oss påminnas hur Lydon et al definierar taktisk urbansim; ”A city and/or 

citizen-led approach to neighbourhood building using short-term, low-cost and scaleable 

interventions, intended to catalyse long-term change.” Det är i den taktiska urbanismen dock ett 

större fokus på vad just invånare kan göra för att skapa en förändring av sin stad och hur deras 

initiativ kan skapa opinion för att det ska bli permanent. Att något ska gå från temporärt till 

permanent är något som överensstämmer ganska väl med de exempel som framkommit under 

intervjuerna. Ett exempel är den temporära utemöbel som byggdes i Haninge i samband med 

’Orten i rörelse’ som kommunen nu undersöker hur de kan göra för att kunna ha kvar den längre.  

 

Lydon et al gör en åtskillnad mellan sanktionerade och icke-sanktionerade projekt. Detta bär en 

ganska liten, eller kanske snarare ingen relevans, inom den flexibla urbanismen eftersom att det 

alltid är olika grader av toppinitierade projekt. Ibland är allt organiserat från början till slut av 

aktörer med särskilda intressen; som i fallet med aktiviteterna på Kvarnholmen där utvecklarna av 

området tillsammans med kommunen genomförde projektet, där medborgare i närområdet och i 

större Stockholm blev inbjudna som gäster att besöka och uppleva platsen. I fallet med pip-in-

parker så erbjuds nu medborgare att vara de som skapar dessa, men initiativet är ändå 

toppinitierat även om själva genomförandet inte drivs av officiella krafter. Hela projektet är alltså 

redan sanktionerat och det finns regler att följa för att få tillåtelse att genomföra detta. Taktisk 

urbanism må vara det som kommer närmast flexibel urbanism som verktyg, men ett stort fokus på 

privata och offentliga aktörer skapar en markant skillnad gentemot den taktiska urbanismen. Dock 
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kan det argumenteras för att detta är ett insteg till mer engagemang; skulle detta kunna resultera 

i att vi i framtiden kan få se mer initiativ komma direkt från medborgare? En viktig del av taktisk 

urbanism är ju just att medborgare själva ska kunna uppmärksamma styrande på vad som saknas 

i sitt närområde och därigenom skapa en långsiktig förändring. 

 

5.2 Konsulten och flexibel urbanism 

Även om det kan konstateras att det är stor skillnad på grundkonceptens fokus på att medborgarna 

kan göra sina röster hörda och själva ta tag i och forma staden efter deras behov, mot den flexibla 

urbansimsmens toppstyrda perspektiv kan ändå dessa typer av event vara en möjliggörare för 

medborgare. Att konsulten idag i vissa fall är en drivande faktor inom flexibel urbanism kan anses 

vara en positiv sak genom att det möjliggör för medborgare att skapa något eget. Om det kan ses 

som en bro mellan den officiella planeringen och medborgare, eller är det något som cementerar 

eller försämrar maktförhållanden låter vi vara osagt då detta är en alldeles för stor fråga att 

avhandlas på dessa få sidor. 

 

Som framkommit i intervjuerna är aktörsperspektivet och rollfördelningen komplext vid arbete 

med flexibel urbanism som verktyg. Otydliga roller och otydliga rutiner för hur denna typ av projekt 

ska genomföras framförs av många av respondenterna som problematiskt. Att de nu ser en 

möjlighet att kunna utveckla rutiner för att arbeta med verktyget är ur konsultens perspektiv en 

stor potential som kan leda till resurseffektivitet och möjligheten att kunna involvera fler anställda 

i arbetet. Dock kan diskuteras huruvida att belägga verktyget med rutiner interagerar med det syfte 

som flexibel urbanism har att vara en motvikt till det konventionella planeringssystemet. Trots att 

uppfattningen tycks vara att en stor komplexitet omger flexibel urbanism, kan det argumenteras 

för att den inte är allt för olik den komplexitet som omger andra samhällsbyggnadsfrågor. Såväl 

svenska som utländska studier har fastslagit att konsulter återfinns i hela 

samhällsbyggnadsprocessen och att konsulter behövs i planeringen hos offentliga aktörer 

(Boverket, 2010; Boverket, 2011; Loh & Norton, 2013), vilket gör att rollfördelningen kommer vara 

fortsatt komplex genom att konsulten kan återfinnas i alla typer av roller, samt i olika tidpunkter i 

samhällsbyggnadsprocessen.  

 

Flera av respondenterna gav uttryck för moraliska och etiska frågor som är kopplade till 

användandet av flexibel urbanism som verktyg, vilket till viss del kan härröra från deras personliga 

engagemang i dessa frågor. Vid ett ökat användande av fler personer kan argumenteras att det 

finns en risk att dessa icke värderbara aspekter går förlorade eller utnyttjas. När verktyget är 

oreglerat och kan användas av vem som helst med vilket mål som helst, så kan exempelvis de etiska 

aspekterna potentiellt förbises vilket gör att projekten kan cementera orättvisor eller liknande. 

Detta kan tyckas vara en berättigad oro, dock visar en nordamerikansk studie att de 

planeringskonsulter som kontrakteras har yrkesmässiga värderingar som överensstämmer till stor 

del med de officiella planerare som hyr in planerarna och deras kompetens (Loh & Norton, 2013). 

Sitt moraliska och etiska ansvar är alltså något som de inhyrda konsulterna är medvetna om och 

tar i beaktande i denna studie. En viktig fråga är om detta blir mer problematiskt och invecklat då 

även privata intressen spelar in, samt på vem konsulten företräder; den offentliga aktören eller 

den privata. Den moraliska aspekten är även kopplad till den risk angående dialogtrötthet och 

förtroende som framfördes av respondenterna, samt vilka värden som företräds (som det tidigare 

nämnda exemplet med skillnaden mellan raggarbilsmöte och foodtrucks). Eftersom att det inte 

finns några reglar för när och hur flexibel urbanism ska användas och i vilket syfte finns en risk att 

det kan utvecklas till att bli ett uddlöst verktyg. Detta är avvägningar som behöver tas i beaktande 

av såväl beställare som utförare. 

 



38 
 

Ett antal olika mål har framkommit varför konsulter väljer att arbeta med flexibel urbanism inom 

ramen för olika projekt. Det är dock viktigt att skilja på konsultens mål och vad som är målet för 

projektet, det vill säga målet för beställaren. Som framfördes under intervjuerna har målen för att 

använda verktyg från den flexibla urbanismen för kunder inom den offentliga sektorn handlat om 

att nå ett mer korrekt tvärsnitt av befolkningen i stadsutvecklingsfrågor, att hitta de mest optimala 

lösningarna för det offentliga rummet och ny bebyggelse, att minska ekonomisk segregation i 

användandet av offentliga platser. Likväl finns det ju även kunder vars mål är att marknadsföra en 

plats. Vad som dock är viktigt att tänka på att konsultens arbete präglas av att vara en del av ett 

vinstdrivande företag vars verkliga mål är att vinna projekt samt att utföra dessa till ett för bolaget 

förmånligt pris. En av tjänstemännen som har erfarenhet från både kommun och konsultbolag sade 

att ”[d]et är viktigt att komma ihåg att det alltid finns en vinstaspekt” (tjänsteman på 

konsultbolag). Som tidigare beskrivet är den taktiska urbanismen inriktad på ’short-term action for 

long-term change’, även detta är något som inte fullt motsvarar utformningen för konsultens 

uppdrag. Kortsiktiga åtgärder kan absolut vara förenligt med konsultens uppdrag. Dock finns en 

motsättning i den långsiktiga förändringen, vilket kan utläsas ur intervjusvaren där de tillfrågade 

belyser problemet med att de fortlöpande rollerna, efter att konsulten genomfört sin del av 

projektet, faller mellan stolarna. Flexibel urbanism går per definition ut på att lösningar kan ändras, 

dock kan uppdragen för konsulter inte beskrivas som flexibla. Ramen för uppdragen är ofta tydligt 

utformad innan uppdraget kommer till konsulten; även om just själva utförandet av uppdraget kan 

innehålla ett visst mått av flexibilitet så kan exempelvis budget och tidsram vara fast. 

 

Intervjuerna har pekat på att det finns ett stort persondrivet engagemang hos de konsulter som 

idag arbetar med och driver projekt inom flexibel urbanism idag. Detta är en stor potential och 

överensstämmer väl med det engagemang som uppmärksammas och som hyllas inom 

grundkoncepten, med skillnaden att det i dessa fall är konsulten som agerar i rollen som 

professionell aktör och inte i sin privata roll - konsulten är ju även medborgare. De tillfrågade 

beskriver att det är de med personligt engagemang som driver denna typ av projekt i dagsläget, 

vilket är något som det finns en önskan om att ändra på och att det ska bli en mer normal 

arbetsgång att använda sig av dessa verktyg. Dock ska understrykas att detta personliga 

engagemang är en stor tillgång! Det mesta av den problematik som konsulter upplever i samband 

med arbetet med projekt där flexibel urbanism används som verktyg är kopplat till roller. Som kan 

utläsas av intervjuerna är rollerna ofta en otydlig del av projekten och kan variera stort mellan de 

olika uppdragen. Detta är dock inte knutet enbart till flexibel urbanism som verktyg, det är något 

som till viss del präglar hela samhällsbyggnadssektorn. 

 

Konsulten tycks se stora utmaningar i att använda flexibel urbanism som ett dialogverktyg, men 

tycks samtidigt se som störst potential i detta användningsområde. Dialoger är i sig själv ett föremål 

för många diskussioner kring utmaningar och problematik och det finns förespråkare som 

ifrågasätter dialog i tidiga skeden som metod, med eller utan flexibel urbanism som verktyg. 

Emellertid, sett ur konsultens synvinkel kommer detta att vara ett fortsatt viktigt arbetsområde 

eftersom det även är något som Stockholm stad verkar för idag. Även om det finns vissa 

betänkligheter för konsultens inblandning i denna typ av projekt bör tilläggas att det finns många 

berömda exempel som är toppinitierade; Gehl Architects som är involverade i förändringen av 

Times Square är konsulter, företaget (Rebar Group Inc.) bakom institutionaliseringen av parklets i 

San Fransisco likaså. Det är alltså inget svenskt fenomen, utan pekar på en framväxt av ett 

användbart koncept som marknaden har ett intresse för. 

 

Att som konsult arbeta med flexibel urbanism tycks, av denna studie att döma, vara förenat med 

att vara svårt och trassligt, men vad som också kan utläsas är ett stort engagemang och stor tilltro 

till verktygets potential att göra avtryck i stadsutvecklingen. Många nämnde att det nu är viktigt 
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att skaffa en portfolio av goda exempel. För de konsultbolag eller konsulter som är intresserade av 

att arbeta med flexibel urbanism i stadsutveckling finns det en rad centrala aspekter att ha i åtanke 

och vara medveten om. Det krävs en avvägning mellan behovet av att skapa rutiner och att låta 

verktyget vara just flexibelt; alltså, införande av rutiner som i minsta mån krockar med det 

ursprungliga syftet att vara en snabb och flexibel kanal. För verktyg som inte är reglerade kommer 

även ett stort ansvar att använda det på ett bra sätt. Som flera av respondenterna uttryckte det så 

är det viktigt att förtroendet inte urholkas, vilket kan vara en svår avvägning.  
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6 Slutsatser 

Det är mycket som hakar i området [för flexibel urbanism], men det 

är väl också för att det är så intressant. Jag har ett citat […] från 

Erskin, […] han sa att; ’arkitektur handlar inte om hus, det handlar 

om människor.’ (Tjänsteman på konsultbolag) 

Citatet ovan sammanfattar ganska väl respondenternas uppfattning om arbetet med flexibel 

urbanism. Det finns ett stort engagemang som delvis grundas i alla de aspekter som är nära 

sammanlänkat med verktyget; demokrati, gentrifiering, engagemang, gestaltning, makt.. Men till 

syvende och sist tycks det största intresset som är gemensamt för respondenterna vara just 

människor. 

 

Denna studie har syftat till att undersöka erfarenheter av att arbeta med flexibel urbanism som 

konsult, vilket är ett led för att påbörja en utfyllnad av den informationslucka som rör konsultens 

delaktighet i stadsutvecklingen där flexibel urbanism används som verktyg. En del av detta har varit 

att kartlägga trender kring hur dessa verktyg används. Resultatet har visat hur det används i 

dagsläget samt vilka förhoppningar och utmaningar som är kopplat till detta och till en utökad 

användning, och en diskussion har förts om konsultens roll i detta, samt hur grundkoncepten 

förhåller sig till hur flexibel urbanism används av konsulter. Nedan följer en kort sammanfattning 

av studiens resultat. 

 

 Vilka erfarenheter har konsulter som har arbetat med flexibel urbanism? 

Erfarenheterna som framförts av respondenterna varierar stort och vi kan konstatera att det finns 

många positiva aspekter av flexibel urbanism som gör att konsulterna vill jobba vidare med och 

utveckla detta verktyg. Men erfarenheterna pekar också på en stor utmaning i att moraliskt och 

etiskt arbeta med dessa verktyg och att motiven för att arbeta med flexibel urbanism har varierat 

stort i de olika erfarenheterna. Flexibel urbanism är i grunden som gräsrotsinitiativ reaktiv som ett 

direkt svar på ett identifierat problem, i detta sammanhang är det snarare är proaktivt! 

 

 Vad önskar man åstadkomma vid arbete med flexibel urbanism? 

Motiven för att arbeta med flexibel urbanism varierar kraftigt, men det går att urskilja två större 

block för mål vad gäller flexibel urbanism. Det ena är grundat i sociala aspekter; att öka ett 

medborgerligt engagemang, att minska segregation och att vara inkluderande. Det andra är 

grundat i ekonomiska aspekter; att som konsult vinna uppdrag, öka effektiviteten i 

stadsbyggnadsprocessen och marknadsföring. Motiven för den enskilda konsulten att arbeta med 

denna typ av verktyg idag tycks grundas i ett personligt intresse för verktyget och ett stort 

personligt engagemang för frågor om staden och människor, men också som ett sätt att sticka ut 

och som branding eller marknadsföring. 
 

 Vilken problematik och potential är kopplat till arbetet med flexibel urbanism? 

Problematik och potential kopplat till flexibel urbanism har visat sig till stor del handla om otydliga 

roller och hur denna rollfördelning har potential att förbättras. I övrigt lyfter respondenterna frågor 

som behandlar förtroende, makt och samarbete. Respondenterna hyser stor tilltro till verktyget 

och beskriver potentialerna för att förbättra dialogarbete och kommunikationen mellan 

medborgare och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns även en stor förhoppning 

kring potentialen kring att flexibel urbanism kan angripa större frågor så som segregation i staden.  
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7 Avslutande reflektioner 

Det går inte att undgå att notera att den flexibla urbanismen omges av ett stort intresse, vilket 

såklart är en fördel för konsultbolag inom samhällbyggnadsbranschen som besitter expertis inom 

en bredd av olika områden. Flexibel urbanism tycks dessutom vara något som intresserar politiker 

som kommuner och privata aktörer. Detta, i kombination med behovet av konsulter i alla delar av 

samhällsplaneringen bäddar för en fortsatt stor efterfrågan på konsulters kompetens samt att 

konsultbolagen kan åtnjuta en bred kundbas i likhet med andra samhällsbyggnadsfrågor. Men även 

om intresset är stort kan konstateras att arbetet med verktyget omges av stora svårigheter och 

utmaningar. I vissa fall handlar det om utmaningar som tycks vara så stora att tanken slår en om 

det inte vore bättre att satsa på flexibel urbanism som verktyg inom andra områden istället. Dialog 

är ett sådant exempel. Det är även ett användningsområde av flexibel urbanism som är väldigt 

omfattande och som ensamt skulle kunna utgöra grunden för en egen studie, det som behandlats 

inom ramen för denna uppsats är enbart att skrapa på ytan. Då denna studie syftat till att ge en 

orientering i hur verktyget används av konsulter idag skulle en möjlig fördjupning vara att för vart 

och ett av områdena analysera utförande och utfall av dessa. 
 

Flexibel urbanism; ett nytt koncept att lägga till skaran av denna typ av ’urbanismer’. DIY-urbanism, 

vardagsurbanism, popup-urbanism, taktisk urbanism, gerillaurbanism, open-source urbanism, 

gräsrotsurbanism.. Behövs det verkligen ett nytt koncept? I denna studie har flexibel urbanism 

används som sammanhållande begrepp för att strukturera materialet och för att undvika att hela 

tiden upprepa en rad av de olika varianter på koncept som redan finns där ute. Det har också fyllt 

en funktion genom att andra samlingsnamn som är vanliga att använda ofta är mer inriktade på 

medborgaren som utförare, vilket i detta fall inte är helt sant i fråga om konsulten som utförare. 

Att använda koncept som speglar ett medborgarengagemang i konsultstyrda projekt kan 

argumenteras för att inte vara helt ärligt. Det har också visat sig finnas många olika typer av flexibel 

urbanism; vissa fokuserar på invånaren, andra fokuserar på marknadsföringen. En fortsatt studie 

kanske kan undersöka en tydligare differentiering mellan dessa typer av initiativ, vilket kanske till 

och med skulle kunna vara ett led i att behålla förtroende och vara tydligare i fråga om 

maktförhållanden. 
 

Slutligen bör påpekas att ett annat urval av respondenter skulle kunna ge ett helt annat utfall. 

Respondenterna i denna studie har ett tydligt engagemang inom detta område, och det skulle vara 

intressant att intervjua personer med en mer restriktiv inställning gentemot flexibel urbanism som 

verktyg i stadsutveckling, eller kartläggningar över hur uppfattningen om flexibel urbanism yttrar 

sig mellan olika grupper av konsulter; så som skillnader mellan arkitekter och planerare. Att göra 

en åtskillnad och visualisering över vad de olika respondenterna ansåg om flexibel urbanism som 

verktyg i olika sammanhang var något som också övervägdes inom ramen för denna uppsats, men 

då intervjuerna var semistrukturerade och svaren i stora drag flyter samman var denna uppdelning  

och visualisering inte möjlig. För att genomföra en sådan visualisering skulle en annan typ av 

empirisk data underlätta; till exempel formulär med flervalsfrågor.  
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9 Bilaga 1 

En kort presentation av de projekt som förekommer i studien kan ses i Figur 6 nedan. 
 

Kvarnholmen under Konstruktion, Nacka Kultur, mat och underhållning erbjöds under sommaren 

2014 i det område där 3000 bostäder byggs. Tillfälligt 

tomma lokaler användes för ändamålet, och Kvarnholmen 

sattes på kartan och erbjöd en spännande plats även under 

byggtid (KUAB, 2014). 

Konsten att skapa stad, Nacka Satsning sedan 2013 som handlar om att sammanföra 

stadsutveckling med konst, kultur och medskapande i 

stadsbyggnadsprocessen (Nacka kommun, 2016). 

Orten i rörelse, Haninge Ett projekt om jämställdhet och cykling med målgruppen 

barn och unga som syftade till att ge unga killar och tjejer 

lika möjlighet att röra sig på cykel i Handen. Pågick mellan 

april 2015 och våren 2016. Utfallet blev bland annat ett 

temporärt uterum för unga (Haninge kommun, 2016) 

Satsningen Hovsjö Hub, Södertälje En satsning som genomfördes av bostadsbolaget Telge 

Hovsjö med pengar från en EU-fond. Bland annat byggdes 

en gammal skola om till en plats för lokala företag samt 

aktiviteter av och för medborgare (Telge Hovsjö, 2016) 

Norrby, Borås En tillfällig mötesplats skapades där invånarna kunde 

framföra sina åsikter dygnet runt genom att skriva och rita 

på whishing boards, men det var också ett sätt för 

kommunen att experimentera med taktisk urbanism 

(planering.org, 2015) 

Västerport, Varberg En ny stadsdel ska växa fram längs med havet i Varberg. I 

samband med detta har även stora medborgardialoger 

hållits, bland annat ihop med forskningsprojektet Decode 

(Varberg kommun, 2016) 

Frihamnen, Göteborg I samband med utvecklingen av Frihamnen till att bli en 

stadsdel i Göteborg har man jobbat med att minska de 

upplevda avstånden till stadsdelen med temporär 

gestaltning och temporära event som en bastu och 

rollerderby (Älvstranden Utveckling, 2016) 

Figur 6. Presentation av de projekt som förekommer i studien. 
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