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FRIKTIONSDOKTRINEN

Introduktion

Genom en serie om åtta urbana interventioner i full 
skala, syftar projektet till att diskutera 
konflikter i det offentliga rummet och hur makt-
strukturer manifesteras i rumslig fördelning. 

Parallellt undersöker projektet också 
arkitektrollens möjligheter att, som oberoende 
aktör, stimulera dialog om samhällsutvecklingen 
med fokus på staden och våra gemensamma rum. 
Att testa, analysera och interagera har 
kombinerats i fullskaliga experiment där reaktioner 
från förbipasserande och deltagare inkluderats. 

Det övergripande projektet utgår från grundfrågan 
om rätten till staden, men studerar olika platser, 
konflikter och kommunikationsstrategier för att 
testa metodens spännvidd och potential. 

Webb:
friktionsdoktrinen.com

Video:
https://vimeo.com/user37813771





busshållplatser och förskolor prioriteras framför 
huvudgator och bostadsområden. Huddinge kom-
mun införde jämställd snöröjning förra året och 
nästa säsong följer Stockholm.

Det här projektets ambition handlar om att infiltre-
ra biltrafikens regelverk på dess egna premisser 
genom att ta plats i anspråk på samma sätt som 
bilar gör i gaturummet. Förslaget är en struktur, 
ett låsbart, mobilt utrymme av billiknande storlek 
och skepnad, som parkeras längs med gatorna på 
samma sätt som bilar. Dessa trojanska combis 
kan sedan fyllas med den funktion som brukarna 
har; cykel-, barnvagns- eller rollatorförvaring, 
granngemensamma leksaker, hemligt mötesrum 
(koja) eller uppsamlingsstation för bytesbibliotek. 
Förhoppningen är att det ska jämna ut gatornas 
utrymmesfördelning som nu väger till fördel för 
resursstarka bilister och förändra och berika 
gaturummets potential för spontana och sociala 
aktiviteter. 

Kluster av Combis skulle tillexempel kunna bilda 
större enheter och organisera lokala evenemang 
på infartsparkeringar och på så vis ta större 
platser i anspråk och förändra designerade pro-
gram. Tillfällig access till olika combis kan skapa 
nätverk av händelser på förutbestämda tider och 
gators karaktär och vilka som rör sig på dem 
skulle kunna förändras beroende på hur och vilka 
som handhar de trojanska combisarna. Det kan 
förhoppningsvis medföra i att rörligheten förän-
dras när människor kan ha tillgång till utrym-
men på andra ställen än de bor. Utrymmena kan 
disponeras av enskilda medborgare eller delas 
mellan flera. Kostnaden skulle uppgå till 900 kr i 
månaden inklusive moms, vilket motsvarar kost-
naden för boendeparkering i innerstaden. Försla-
get skulle kräva en utökad definition av ”fordon” 
enligt Stockholms stads villkor för parkering eller 
att staden ger avkall på en del av den plats som 
bilarna tar upp, och införlivar de trojanska comb-
isarna som en naturlig del av gatubilden.

TROJANSKA COMBIN

Konflikt: Vem tar plats? Om klass och trafik.

I stadsmiljön utgör gator mellan 25 och 35 procent 
av den totala exploaterade ytan. (Michael Larice 
och Elizabeth Macdonald om Allen B Jacobs text 
”Conclusion: Great Streets and City Planning”, ur 
The Urban Reader, tredje utgåvan 2010). Gatan 
och gaturummet är således våra städers mest 
förekommande offentliga rum, trots att de funk-
tionella aspekterna av dem i stadsplaneringen ofta 
har premieras över de sociala och gemensamma. 
Gaturummets inbyggda utrymmesmässiga kon-
flikt handlar inte bara om trafikslag, utan om 
strukturella maktförhållanden, klass och könstill-
hörighet. 

I december 2009 släppte Planka.nu rapporten 
”Trafikmaktordningen” som efterföljdes av en ar-
tikelserie och som 2011 gavs ut som bok. I ”Trafik-
maktordningen” tydliggörs sammankopplingen 
mellan bilism och klass; hur en stad som premier-
ar bilen i den trafikmässiga hierarkin förstärker 
ekonomiska och sociala skillnader i samhället. De 
som gynnas är bilisterna, där gruppen vita, högav-
lönade män är överrepresenterade, medan kollek-
tivtrafikanterna, bilisternas demografiska motsats, 
missgynnas. 

Två exempel ur den senaste tidens nyhetsrappor-
tering illustrerar frågans politiska aktualitet och 
sprängkraft; turerna kring Förbifarten och diskus-
sionerna kring jämställd snöröjning. Att Sverige, 
genom kostsamma infrastrukturella projekt som 
Förbifarten, bygger för att möta en ökande bilism 
i stället för att vidta åtgärden för att minska den 
är anmärkningsvärt. Samtidigt verkar det finnas 
ett begynnande uppvaknande kring hur en bilo-
rienterad prioritering, när det gäller exempelvis 
snöröjning, drabbar dem som tar sig fram kollek-
tivt, cyklar eller går. Karlskoga var en av de första 
kommuner som införde jämställd snöröjning, vilket 
innebär att gång- och cykelvägar tillsammans med 







Untreated reinforcement steel, dimension ø12 
mm, weld together with weld pin technique. The 
two layered construction ads stability to the 
structure. 

Define the silhouette and cut the reinforcement 
net with a metal hand saw, creating the two 
sides of the structure. Use the “flex”-type net 
measuring 2500 mm x 1500 mm. Join two nets 
if necessary for the size of the structure. 

Weld the sides to the base construction. 
Connect to both upper and lower layer. 

Bend reinforcement steel and attach along the 
silhouette of each side. Add the “roof”. Join and 
extend with additional net if necessary . 

Wrap the structure completely. Use metal hand 
saw to make an opening. Cable tie woks as 
hinges.

Attach the wheels by their plate and make sure 
the weld is strong, as this connection will be 
under stress as the structure rolls around. Add 
lights and registration plates.
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How-to: Trojan Combi
Complexity factor: Assistance needed from professional welder
Required tools: Weld stick, metal hand saw
Number of people building: 1-2
Construction time: 3-4 days
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Evaluation

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Falugatan

Cost

Duration / time on site X

X

X

X
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Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High
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TROJAN COMBI
Traffic and class. Space distribution in the streets.

Claim the same amount of space taken up by cars.

Car resembling structure, equal in shape and size, but with another program.

Walk through the city and park it in the street for a week.

Angry notes, parking fine, cut lock and structure moved out of the street. 

Anonymity is key for getting true responses. Longer time on site could have increased usability. 
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Projektet lånar den grafiska auktoriteten av of-
fentlighetens kommunikation genom att härma 
skyltutformning med kulör, typsnitt och illustra-
tionsmanér. En plåtskylt med u-fästen, samma 
utförande som en tilläggstavla eller trafikskylt, är 
monterad på en lyktstolpe i Vasaparken och med 
hjälp av folieringar byts budskapet med jämna 
mellanrum. Projektets ambition är att leka med 
invanda normföreställningar och expandera utrym-
met för hur vi kan och får bete oss i det offentliga 
rummet. Genom positiva och ibland absurda bud-
skap är förhoppningen att betraktaren blir med-
veten om sitt eget agerande och sitt förhållande till 
medmänniskorna runtomkring. Kanske det till och 
med uppstår ett slags utökad normtolkning, större 
tolerans och friare handlingsutrymme. 

Jan Gehl definierar i ”Three types of outdoor 
activities” ur “Life between buildings” aktivitet i 
det offentliga rummet utifrån nivå av interaktion; 
nödvändig, valbar eller social aktivitet. Gehl förkla-
rar hur typ av aktivitet som förekommer på en viss 
plats kan berätta något om platsens kvalitet, men 
framhåller samtidigt hur viktig den mest passiva 
nivån av aktivitet är. Behovet av kontakt, att bara 
se och höra andra människor, är den absolut mest 
förekommande typ av passiv interaktion som äger 
rum på offentliga utomhusplatser. 

William H Whyte bekräftar den bilden i ”The life of 
Plazas” ur ”The social life of small urban spaces” 
genom att referera till vad Erving Goffmans pratar 
om som ”civil inattention”. Det är ett beteende där 
två främlingar på samma plats erkänner varandras 
närvaro, samtidigt som vidare kontakt respektfullt 
utesluts. En anonymiseringsprocess som hör till 
det urbana livet, men vars baksida innebär att vi 
slutar se varandra. 

Kanske kan kontra-konstruktioner tränga igenom 
den första impulsen att ignorera och få förbi-
passerande att överväga nästa nivå av interaktion, 
att säga hej till mötande fotgängare. 

KONTRA-KONSTRUKTIONER

Konflikt: Om social kontroll. Hur får man bete sig och 
vem bestämmer det?

Oskrivna regler och sociala kontrakt är effektiva 
styrmekanismer som reglerar hur vi beter oss i of-
fentligheten. Som sociala individer i det civiliserade 
samhället, observerar och imiterar vi varandras 
beteende och straffar det avvikande genom sociala 
sanktioner. Fysiska rum där vi representerar oss 
själva och är närvarande med våra kroppar har 
långt strängare regler än virtuella rum där vi helt 
eller delvis kan vara anonyma. Normerna är också 
olika i olika sociala och kulturella sammanhang 
och blir allt stängare i takt med en ökande segre-
gation. I en stad där människor sorteras efter sina 
tillgångar blir den kulturella och socio-ekonomiska 
homogeniteten tydligare och de oskrivna reglerna 
allt mer renodlade. Områdesspecifika normer 
internaliseras efter hand och mindre normbrott 
uppfattas i högre utsträckning mer allvarligt och 
”asociala” beteenden är lättare att upptäcka. 
Det innebär att den segregerade staden blir ett 
självkontrollerande system där toleransen för det 
avvikande blir allt lägre. 

Under våren 2013 gick Vasastan om Östermalm 
i snittpriset per kvadratmeter på bostadsrätter. 
Enligt kartläggning från Svensk Mäklarstatistik 
ligger kvadratmeterpriset i Vasastan/Norrmalm 
just nu (mars 2015) på 78.329 kr, vilket är en ökn-
ing med 10% det senaste året. Vasaparken som 
är centralt belägen i området, kan därmed ses 
som ett av de offentliga rum i Sverige som är mest 
socio-ekonomiskt homogent, en plats som mer än 
någon annan representerar rumslig åtskillnad av 
olika befolkningsgrupper. Det innebär att den på 
samma gång omfattar de normsträngaste beteen-
deregler samtidigt som människorna som befolkar 
den, givet att de är desamma som bor i området, 
är av en resursstark grupp som brukar betraktas 
som normskapande i ett samhälle. Den här spän-
ningen gör platsen optimal för en intervention som 
rör sociala konstruktioner. 







How-to: Counter-constructions
Complexity factor: No prior knowledge required
Required tools: Monkey wrench, water spray bottle, window scraper
Number of people building: 1
Construction time: 15-20 min. to mount sign, 10-15 min. to change foiling

Order a steel plate sign with matching 
attachments. Do some site research on 
beforehand; measure the diameter of the post, 
check the size of the sign etc.  

Mount the sign. If the attachments still don’t fit, 
look for other signs of the same type in the area 
and “borrow” attachments form them. 

Use foiling (to be resource-efficient) if you want 
to change message every now and then. Mount 
foiling by spraying the back of the foiling and 
the steel plate with water.

Fit the foiling, start with the upper edge. Use window scraper to put pressure and 
activate the glue on the foiling. Remove any air 
bubbles by sweeping the scraper over the 
surface.

Leave the sign for as long as you like. To 
change foiling, start from one corner and 
remove slowly to decrease risk of getting any 
rests of glue left on the steel plate. 
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COUNTER-CONSTRUCTIONS

Evaluation

Tolerance, norms and social behavior in public space.

Suggest another interpretation of the existing norms.

Sign with unexpected instructions on how to behave.

Mount sign and change message every few days. 

Lots of attention on social media led to several articles published in local paper.

Low “tolerance” on site made the intervention stand out. Anonymous sender brought “mystique”.

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High
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byggnadsvolymer i relation till varandra och sin 
kontext. Ritningar och diagram är svårlästa och 
lätta att misstolka. Det föder misstanken om att 
avsändaren har något att dölja. Dessutom vittnar 
många Hagalundsbor om att de få öppna möten 
som ägt rum inte haft utrymme för dialog, utan att 
det mer handlat om envägskommunikation.    

Projektupplägget gick ut på att låta våra tjänster 
som arkitekter, vår yrkeskompetens och tid bli 
gratis för Hagalundsborna under två dagar i mars, 
en vardag och en helgdag. Vi skapade en plattform 
för samtal om arkitektur på ett generellt plan där 
vi ställde oss till förfogande, som en resurs, för 
hagalundsborna. Upplägget var öppet på så sätt 
att de som kom för att prata bestämde samtal-
sämne, men det blev snabbt tydligt att det som de 
flesta Hagalundsborna ville diskutera var just den 
pågående utvecklingsprocessen och förtätnin-
gen som föreslagits i området. Vi fungerade som 
informationsspridare, uttolkare och tillgänglig-
görare av det material som Solna stad tagit fram, 
utan den införsäljande agenda som tidigare kom-
munikatörer av samma material stått bakom. En 
bedömning i efterhand var att vi pratade med 50-60 
personer under dessa två dagar. Ryktet om vår 
aktivitet hade spridits via paraplyorganisationen 
”Ett levande Hagalund” till oppositionsborgarrådet 
för socialdemokraterna i Solna, som tillsammans 
med en kollega besökte oss på den sista dagen 
för aktionen. Deras närvaro underströk aktionens 
betydelse ytterligare i och med att det skapades ett 
sammanhang som sammanförde Hagalundsbor 
med politiker, och därigenom förde upp frågan om 
medborgarinflytande och medverkande processer 
på den politiska dagordningen. På det sättet är 
projektet ett bidrag till att åstadkomma en mak-
tförskjutning till Hagalundsbornas förtjänst och 
stärka deras position gentemot politikernas och 
byggbolagens exploateringsiver. 

GRATIS ARKITEKTUR

Konflikt: Vem bestämmer hur det offentliga rummet ser 
ut? Om makten över tolkningsföreträdet i planprocesser 
och marknadskrafter i samhällsplaneringen.

”Gratis arkitektur” handlar om att utmana arkitek-
trollens kapitalberoende kutym, ifrågasätta hur 
planprocesser drivs och vem som skaffar sig 
tolkningsföreträde i dialogen om hur samhäl-
let ska utvecklas. Det är en undersökning om 
arkitektrollens potential som självständig aktör, 
som positionerar sig och använder sin yrkeskom-
petens för att diskutera och driva frågor om hur 
samhället ska planeras och gestaltas. Vad händer 
om arkitekter väljer sina kunder och inte tvärtom? 
Måste arkitekttjänster vara gratis för att arkitek-
turen ska bli oberoende och vem har rätt till bra 
arkitektur?

Ingången i projektet är kollaborativ, där gemen-
samma resurser, ansträngningar och kunskap 
använts för att nå ett mer verkningsfullt resul-
tat. Bakgrunden är den pågående planprocess 
i Hagalund, där Solna stad i samarbete med ett 
antal fastighetsägare och byggbolag (Rikshem AB, 
Wåhlin Fastigheter AB, Skanska) och konsultfir-
man Spacescape har tagit fram en strategi för 
hur stadsförnyelse och förtätning ska kunna ske 
i området. Utvecklingsstrategin presenteras i ett 
dokument om 62 sidor som publicerats på Solna 
stads hemsida. Återkommande gånger framhåller 
dokumentet  hur förändringarna som föreslås 
skett i dialog med de som bor i Hagalund och att 
medborgardialog varit ett viktigt verktyg i proces-
sen. Men det finns anledning att ifrågasätta både 
hur förändringarna kommunicerats och i vilken 
utsträckning som dialog verkligen förekommit. 
Dokumentet som innehåller förslag på hur förtät-
ningen ska ske är bristfälligt när det kommer till 
vedertagna sätt att representera och visualisera 







How-to: Free Architecture
Complexity factor: Basic carpentry knowledge
Required tools: Bandsaw, sabre saw, buzz saw, screwdriver, drill
Number of people building: 1-2
Construction time: 2-3 days

Join the table legs at the top with hinges. Coaming under the table top makes it possible 
to reduce thickness of the board. The  structure 
gets cheaper, lighter and easier to transport.

Add stability for the whole construction with 
side boards. 

Prepare the table top with pockets at the edges 
and holes that becomes handles. 

Prepare a sign with cut out letters and a piece 
of rope.

The construction is put together using screws 
and wing nuts, so it can be demounted and 
transported to another location.
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FREE ARCHITECTURE

Evaluation

The role of the architect, an independent actor or bought by the market?

Provide our services as architects for free, engaging in debate, interfering with development plans.

A portable platform, a combination of sign and table.

Stand on the square in Hagalund for 2 days, talking to people.

Some 50-60 people discussed architecture and local development plans. Local politicians joined in.

Some suspiciousness occurred due to lack of clarity of our position. Powerful action scared politician into participating. 

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High
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i förbindelse med reklamplatserna. Tillexempel 
står Clear Channel för själva busskurerna och 
bänkarna, de tar hand om underhåll och rengöring, 
platserna blir upplysta och i vissa fall bekostar de 
även offentliga toaletter i anslutning till reklam-
platserna. I många fall innebär det att staden 
helt har släppt utformningen och möbleringen av 
det offentliga rummet till en kommersiell aktör. 
Utformningen tillgodoser därför bara resenär-
ernas mest basala behov medan den kommersiella 
avsändarens intressen gynnas maximalt. En viktig 
samhällsnytta går därigenom förlorad. 

SL bedömer att de viktigaste knytpunkter och 
omstigningsplatser mellan trafikslag i kollek-
tivtrafiken, förutom T-centralen och Slussen, är 
Gullmarsplan, Fridhemsplan, Danderyds sjukhus, 
Tekniska högskolan, Skanstull, Ropsten, Brom-
maplan och Liljeholmen. Av dessa är Clear Chan-
nel mest synliga och har de största anspråken i 
utformningen vid Tekniska högskolan, Ropsten och 
Brommaplan. Enligt SLs statistik från 2013 sker 
11 300 st påstigningar och 10 400 st avstigningar 
vid Brommaplan varje dag. Här finns 9 busskurer, 
varav tre dubbla och 12 st ”eurosize”-reklamplats-
er i busskurerna. Det finns 12 st bänkar med 36 st 
sittplatser. Totalt förfogar Clear Channel över 26 
st reklamplatser i utomhusmiljön på Brommaplan. 
Det innebär att Brommaplan har högst mängd 
reklam per genompasserande när det gäller utom-
husmiljön i Stockholm. Reklamen genererar ca 
180 000 kr per vecka i intäkter till Clear Channel. 

I stället för att överlåta utformningen av Brom-
maplan (eller andra busstorg för den delen) till en 
kommersiell aktör, skulle staden kunna låta fler 
kvaliteter och värden kunna vävas in i utformnin-
gen, inte bara trafikeffektivitet och reklam. Försla-
get som illustreras här handlar om att skapa en 
social arkitektur i en mänsklig skala som priorit-
erar gångtrafikanter framför trafik. Det är en serie 
moduler som kan anpassas efter platsens riktnin-
gar och skapar en sekvens av rum utan baksidor. 
Sittytorna är generösa och förekommer både med 

och utan tak. 

Den huvudsakliga förändringen av trafikmiljön 
är de snedställda fickor som utgör uppställning-
splatser för bussarna, samtidigt som busstorget 
får växa ihop med platsen utanför tunnelbanan. På 
så vis slipper resenärer som ska byta trafikslag 
korsa en väg, vilket är helt i linje med trafikverkets 
rekommendationer. Orienterbarheten förbättras, 
liksom tillgängligheten och komforten för männi-
skor som rör sig till fots. 

Slutligen handlar projektet som helhet om att up-
pvärdera busstorgen och omstigningsplatserna 
som några av våra viktigaste offentliga rum. Låt 
utformningen av dessa platser vara medveten och 
omsorgsfull, utan kommersiell avsändare.

OFFENTLIGA RUMMETS VÄRDE
Konflikt: Kommersialisering av det offentliga rummet. 
Om kommersiella aktörer som dikterar villkoren för det 
offentliga rummet.

Kollektivtrafiken i allmänhet, och omstigningsplat-
ser i synnerhet, är en typ av offentlig plats som har 
stor potential för interaktion, samtal och möten 
mellan människor. Här finns förutsättningar som 
gör att steget mellan det passivt iakttagande till 
det aktivt kontaktsökande är litet. Det är också här 
som många människor spenderar tid, i transit, i 
väntan på buss eller tunnelbana. Kollektivtrafikens 
omstigningsplatser är, kort sagt, ett av våra vikti-
gaste offentliga rum, och trots det är de ofta utfor-
made som effektiva trafikmaskiner som sällan tar 
hänsyn till den mänskliga skalan.

Clare Cooper Marcus och Carolyn Francis gör i 
”Urban Plazas” ur People Places: Design Guide-
lines for Urban Open Space, en kategorisering av 
publika uterum som beskriver deras respektive fy-
siska karaktär. De beskriver bland annat typer som 
”gatutorget”, ”den kommersiella förgården” och 
”den stora offentliga platsen”, som var och ett har 
olika symboliska och representativa funktioner. 
Medan det i Stockholm idag tycks finnas politiska 
och ekonomiska motiv till omsorg på utformningen 
av ”den stora offentliga platsen” eller ”den kom-
mersiella förgården” (tillexempel Norra bantorget 
eller Sergels torg), så verkar inte motsvarande vilja 
finnas att satsa resurser på transitplatserna och 
busstorgen. 

Kopplingen mellan konst, arkitektur och kolle-
ktivtrafik är inget nytt. Men medan stationerna 
i Stockholms tunnelbanenät gestaltats på ett 
omsorgsfullt sätt med inblandning från både 
arkitekter och konstnärer så framstår utformnin-
gen av omstigningsplatserna och busstorgen som 
anmärkningsvärt torftiga i jämförelse. En aktör 
som däremot erkänner busstorgens (ekonomiska) 
värde är Clear Channel. En effektiv strategi som 
Clear Channel tillämpar för att öka mängden re-
klamplatser är att erbjuda ett antal servicetjänster 
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för att öka mängden reklamplatser är att er-
bjuda ett antal servicetjänster i förbindelse 
med reklamplatserna. Tillexempel står Clear 
Channel för själva busskurerna och bänkar-
na, de tar hand om underhåll och rengöring, 
platserna blir upplysta och i vissa fall beko-
star de även offentliga toaletter i anslutning 
till reklamplatserna. 

I många fall innebär det att staden helt 
har släppt utformningen och möbleringen 
av det offentliga rummet till en kommer-
siell aktör. Utformningen tillgodoser där-
för bara resenärernas mest basala behov 
medan den kommersiella avsändarens in-
tressen gynnas maximalt. En viktig sam-
hällsnytta går därigenom förlorad. 

SL bedömer att de viktigaste knytpunkter 
och omstigningsplatser mellan trafikslag i 
kollektivtrafiken, förutom T-centralen och 

Slussen, är Gullmarsplan, Fridhemsplan, 
Danderyds sjukhus, Tekniska högskolan, 
Skanstull, Ropsten, Brommaplan och Lilje-
holmen. Av dessa är Clear Channel mest 
synliga och har de största anspråken i ut-
formningen vid Tekniska högskolan, Rop-
sten och Brommaplan. 

Enligt SLs statistik från 2013 sker 11 300 st 
påstigningar och 10 400 st avstigningar vid 
Brommaplan varje dag. Här finns 9 busskur-
er, varav tre dubbla och 12 st ”eurosize”-re-
klamplatser i busskurerna. Det finns 12 st 
bänkar med 36 st sittplatser. Totalt förfog-
ar Clear Channel över 26 st reklamplatser 
i utomhusmiljön på Brommaplan. Det inne-
bär att Brommaplan har högst mängd re-
klam per genompasserande när det gäller 
utomhusmiljön i Stockholm. Reklamen ge-
nererar ca 180 000 kr per vecka i intäkter till 
Clear Channel. 

I stället för att överlåta utformningen 
av Brommaplan (eller andra busstorg 
för den delen) till en kommersiell aktör, 
skulle staden kunna låta fler kvaliteter 
och värden kunna vävas in i utformningen, 
inte bara trafikeffektivitet och reklam. 

Förslaget som illustreras här handlar om 
att skapa en social arkitektur i en mänsklig 
skala som prioriterar gångtrafikanter fram-
för trafik. Det är en serie moduler som kan 
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par en sekvens av rum utan baksidor. Sit-
tytorna är generösa och förekommer både 
med och utan tak. 

Den huvudsakliga förändringen av trafik-
miljön är de snedställda fickor som utgör 
uppställningsplatser för bussarna, samti-
digt som busstorget får växa ihop med plat-
sen utanför tunnelbanan. På så vis slipper 
resenärer som ska byta trafikslag korsa en 
väg, vilket är helt i linje med trafikverkets re-
kommendationer. Orienterbarheten förbät-
tras, liksom tillgängligheten och komforten 
för människor som rör sig till fots. 

Slutligen handlar projektet som helhet om 
att uppvärdera busstorgen och omstign-
ingsplatserna som några av våra viktigaste 
offentliga rum. Låt utformningen av dessa 
platser vara medveten och omsorgsfull, 
utan kommersiell avsändare. 

Mer info:
www.friktionsdoktrinen.com

FRIKTIONS-
DOKTRINEN

.COM

FDK

Så här kan busstorget se ut om stockholms stad tar ansvar för utformningen och inte låter kommersiella aktörer formge vårt offentliga rum





How-to: Value of public space
Complexity factor: Basic architecture skills.
Required tools: 3D modelling program, photoshop, indesign, illustrator
Number of people building: 1
Construction time: 2-4 days for making the proposal and design the poster. 
15-30 minutes for mounting.

Find the case and draw an alternate design 
proposal for the site.

Formulate the argument and try to be clear and 
simple in the communication.

Combine text and image in a poster layout.

Try to be discreet when mounting. Use double 
sided tape for fast mounting. 

Stick around to document and see the response 
from people passing by. 

1 2

5

3

4 6Measure the surface on which the poster is to 
be mounted. Print the poster.
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THE VALUE OF PUBLIC SPACE

Evaluation

The authorities let commercial actor design and furnish public spaces. 

Alternative and more inclusive design proposal for a representative type of space.

Posters that clarifies the proposal with text and image.

Cover commercial ads at the site with the posters.

The blog referenced on the posters got an all-time high quantity of visitors (36).

The posters hung for 2 days. Attention to ad spaces is minimal or passerbys don’t get upset. 

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X
X

X

X

X
X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High

Brommaplan
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barnas inhägnadsönskemål över allmänhetens 
tillgång till rekreationsytor och naturområden. 

Det finns skäl att ifrågasätta denna bedömning. 
Att låta privata intressen stå över de allmänna bör 
motiveras med tyngre argument, inte minst bör 
det kunna komma till stånd en lösning där fler 
intressen kan tillfredsställas. Det finns exempel 
där strandkanten är tillgänglig som promenad-
stråk och båtklubben istället har sin inhägnad en 
bit ovanför, istället för att hela strandåtkomsten 
försvinner. Även denna övertydliga rumsliga och 
demografiska prioritering är anmärkningsvärd, 
särskilt på platser i centrala lägen, men erkänner i 
alla fall den spatiala konflikten. 

Projektidén handlar om att lyfta frågan om den 
strandkantsavspärrning som försiggår, som strider 
mot allemansrätten och allmänhetens tillgång till 
strandkanten, men som många privata båtklubbar 
trots allt tillåts ägna sig åt. Syftet är dels att väcka 
diskussion, dels sprida information om vad som 
faktiskt gäller i denna omstridda fråga. Därför går 
projektet ut på att sätta upp en informationsskylt 
på stängslet till en inhägnad zon. Platsen är Lång-
homlen, där Långholmens båtklubb spärrar av en 
påfallande lång strandsträcka väster om bron från 
Södermalm. Skylten redovisar det lagrum som 
projektet adresserar, allemansrätten mot egen-
domsskyddet, respektive paragraf samt straff-
påföljd. Den återger Allemansrättens princip, olaga 
intrång samt skadegörelse, dvs de lagbrott som 
en gör sig skyldig till om en överträder privat mark 
som inte omfattas av principen. Bredvid placeras 
en stege som möjliggör överträdelse och intrång 
i det inhängande området. Förbipasserande kan 
själva informera sig om vad som gäller och göra 
ett självständigt avvägande. På så sätt blir betrak-
tarna aktiva i sitt beslut och sin handling, och en 
del av aktionen om de själva väljer att klättra över 
stängslet. Meningen är att leka med de motsägel-
ser som påträffas i lagen och låta dubbla budskap 
bli ett bärande koncept för expanderad tolknings-
frihet i projektet. 

DUBBLA BUDSKAP

Konflikt: Allemansrätt vs egendomsskydd. Ska privata 
intressen väga tyngre än allmänhetens?

Allmänhetens rätt att vistas i naturen, oberoende 
av markägarens lagskydd, har sedan 1994 stöd i 
grundlagen. I regeringsformen 2 kap. 18 § står att 
”alla ska ha tillgång till naturen enligt alleman-
srätten”. Men osäkerheten om vad rätten innebär 
är ofta stor, då lagstiftningen bara på ett övergri-
pande sätt nämner allas tillgång till och ansvar för 
naturen. Åsikterna går isär när det gäller gränser-
na för allmänrättens utövning – vad är intrång och 
hur stora rättigheter har allmänheten? 
Ibland åberopas sedvanan som vägledande när det 
gäller hur markägarens intressen ska vägas mot 
allmänhetens. Men sedvanan är ingen tillförlitlig 
bedömningsgrund och varierar i olika delar av lan-
det och mellan olika grupper av människor. Preju-
dicerade domar kan också vara instruktiva för att 
komma närmare innebörden av allemansrätten, 
men det finns förhållandevis få för att utgöra ett 
betydande stöd. Här finns det alltså ett tolkning-
sutrymme i lagrummet om vad som ska prioriteras 
– privata intressen eller allmänhetens?

Att privata markägare ibland väljer att stängsla 
in eller på annat sätt otillgängliggöra sin mark 
för allmänheten är inte ovanligt. Inte minst gäller 
detta privata båtklubbar och marinor som helt 
eller delvis gör strandkanter oåtkomlig på platser 
runt om i Stockholm. Den juridiska grunden till 
detta kan diskuteras. Den mark som en markägare 
har laglig rätt att stängsla in omfattar, enligt en 
publikation från Naturvårdsverket (Allemansrät-
ten. Vad säger lagen? Av Bertil Bengtsson, 2004), 
plantering, skadekänslig mark (tillexempel åkrar), 
eller om det rör sig om en bebyggd tomt. Inhäg-
nadsrättigheter på en tomt avgörs av hur långt 
markägarens hemfridsintresse rimligen kan anses 
gå. Bostadshus ger större utbredningsmöjlighet 
medan ekonomibyggnader, båthus och badhus har 
betydligt mindre. Den rättsliga grund på vilken båt-
klubbarna stängslar in sig kan därför antas vara 
undantag, där Länsstyrelsen prioriterat båtklub-







How-to: Right of Common
Complexity factor: Basic carpentry knowledge
Required tools: Hand saw, cordless screwdriver, firmer chisel or buzz-saw
Number of people building: 1
Construction time: 2-3 days, including drying time when painting

Measure and cut the pieces required for the 
ladder.

Make submersions where the steps are going to 
sit to increase stability and abrasion resistance. 

Mark out and drill holes in the steps of the 
ladder to prevent the wood from cracking when 
screwing.

Place the steps in the right places and screw 
the pieces together.

Putty the screw heads and paint with undercoat 
and double layers of topcoat.

Place at the site of fenced-in space.  
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4 6
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RIGHT OF COMMON

Evaluation

Public interests versus private. Boat owners blocking access to the waterfront.

Clarify the “right of common” and the laws of property protection.

A ladder and a sign that explains the boundaries and conflicts within the law.

Putting up the sign and ladder, inviting passerbys to become activists and climb the fence. 

The sign and ladder was taken down after 15 minutes by an angry boat owner. 

Too provocative and too easy to remove.

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High

Långholmen
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förra året.  Här efterlyses en högre ambition för 
kvaliteten på Stockholms skolbyggnader och gård-
ar. Skönhetsrådet uppmanar i skrivelsen Stock-
holms stad att återupprätta statusen för skolbyg-
gnaden och åter ge den en central och utmärkande 
plats i stadsplaneringen. 

Projektet testar en för arbetet oprövad plattform 
för kommunikation, nämligen filmmediet med you-
tube som kanal. Förhoppningen är att skapa något 
som inte kan tas ned, föras bort eller förstöras och 
därmed få en längre exponeringstid för allmän-
heten. Därigenom prövas tesen om relationen 
mellan exponeringstid och genomslag.  En fördel 
är att det inte blir platsbundet, utan kan spridas 
utan geografisk begränsning. Men en risk kan vara 
om spridningen inte sker utanför bekantskap-
skretsen, vilket då utgör ett annat hinder för att nå 
en allmänhet. Filmen är adresserad till barn som 
målgrupp, men tilltalar fler generationer när det 
gäller språkbruk och kulturella referenser. Den 
utnyttjar graffitins kontroversiella laddning och 
uppmanar barn (och andra) att använda det som 
uttrycksmedel för att förmedla sin politiska agenda 
och göra avtryck i staden.  Filmen är en instruktion 
för hur en gör en graffitistencil och med hjälp av 
en påse kan vara lite diskret vid själva sprayandet. 
Samtidigt förs frågan fram om utrymme för barn i 
den växande staden, som ett exempel på vad barn 
som samhällsgrupp skulle kunna driva för politis-
ka frågor. 

Intentionen är att väcka tankar kring vad det skulle 
kunna innebära för samhället och staden om barn 
agerade som en politisk sammanslutning och 
plötsligt började kräva förändring på sina premis-
ser. En del i det handlar om att belysa frågan om 
utomhusmiljöer för barn och hur viktigt det är 
att fortsätta traditionen att upplåta centrala och 
kvalitativa lekplatser för barn. Men den yttersta 
förhoppningen och uppmaningen i filmen är att fler 
engagerar sig, mobiliserar sig och uttrycker sig i 
det offentliga, gemensamma rummet.

PÅSTRICKET

Konflikt: Utomhusmiljöer och rum för barn och ungdomar 
prioriteras bort när staden växer. Hur kan en samhälls-
grupps ohörda röst komma till tals i stadsutvecklingen?

Plan- och bygglagens oprecisa formulering, och 
avsaknaden av arealkrav i Boverkets allmänna 
råd, gör att byggbolagen kan tolka ”tillräckligt 
stor friyta” för barns lek och utevistelse som de 
vill. Konsekvenserna syns tydligt i nya stads-
delar som Hornsberg, Hagastaden eller Norra 
djurgårdsstaden där skolgårdar, parklekar och 
andra uterum för barn och ungdomar fått stå till-
baka till förmån för en kraftig bostadsexploatering. 
Värdet av kvalitativa och generösa utomhusmiljöer 
för barn och ungdomar kan inte bagatelliseras 
och beskrivs i Barnkonventionen som en rättighet. 
Särskilt viktiga är de i anslutning till förskolan och 
skolan, där barn spenderar stor del av sin vakna 
tid. Att dessa ytor inte genererar intäkter är ingen 
ursäkt för att bygga bort dem. Men utan storlek-
sangivelser i plan- och bygglagen riskerar råden 
att väga för lätt mot andra intressen och mätbara 
arealkrav. 

Tidskriften STAD tar upp frågan i 8:e numret från 
mars i år, apropå Boverkets nämnda allmänna 
råd som beslutades den 24 februari och trädde i 
kraft 1:a mars. I sitt remissvar till Boverket ansåg 
mer än 900 konsulter från 25 Stockholmsbase-
rade landskaps- och arkitektkontor att det behövs 
bindande krav för barns friyta. I debattartikeln 
”Utan bindande kvantitetskrav blir skolgårdarna 
för små” menar de att ytan utgör grundförutsätt-
ningen för kvaliteten. De menar att ”om inga mät-
bara krav ställs för lekbehoven kan de inte hävda 
sig när marktillgången är knapp och markpriserna 
är höga”. Trots det innehåller Boverkets tillägg 
endast kvalitativt formulerade råd till plan- och 
bygglagen.

Skönhetsrådet är inne på samma linje i en 
skrivelse till Kommunfullmäktige från oktober 







How-to: Paper bag trick
Complexity factor: No prior knowledge required
Required tools: Scissors, stanley knife, spray can
Number of people building: 1
Construction time: 2-3 hours depending on the complexity of the stencil, a few 
min. to spray the stencil

Draw an image or text (the stencil) on a piece of 
card board.

Cut out the parts that will be filled with color Cut out the bottom of a paper bag. Leave a 2 cm 
edge.

Some additional weight in the bag might be 
used to increase precision when spraying. 

Use the bag to be discrete while spraying you 
graffiti stencil all over the city.

1 2

5

3

4 6Adjust the size of the cardboard and tape it to 
the bottom of the paper bag.
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PAPER BAG TRICK

Evaluation

Outdoor spaces for children get under-prioritized in the growing city.

Regard children as a political lobby group; encourage them to organize and make their voices heard. 

Instruction film for how to make a graffiti stencil, concealed in a paper bag.

Youtube launch and sharing on social media.

Some 400 views.

The film will last forever but something as provocative as graffiti hardly gets any reactions on internet. 

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High
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Some 400 views.

The film will last forever but something as provocative as graffiti hardly gets any reactions on internet. 

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High





uppehålla sig, sitta, vila, kanske umgås. En syntes 
av nöje och kritik. 

Platsen för tillägget, Sergels torg, är symbolisk 
för idén om ett demokratiskt, offentligt rum som 
är till för alla. Det är en självklar samlingsplats 
för demonstrationer och manifestationer. Det är 
också här som konsumenter av exklusiv shopping 
trängs med samhällets utslagna. Sergels torg har 
varit och är skådeplats för många spänningar och 
intressekonflikter. 

På senare tid har Sergels torg genomgått en up-
prustning och ytskiktsrenovering samtidigt som 
de kommersiella ytorna har expanderat. Inglasn-
ing av galleriadelen har varit uppe för diskussion 
och trots omfattande protester tycks dessa planer 
fortfarande vara aktuella. I samband med ombyg-
gnation på det övre planet (gatunivå), har det gjorts 
ett temporärt tillägg, en gångbro, längs med den 
övre kanten på torgets norra sida. Gångbron stöt-
tas av pelarpar som vilar på plåtfundament som 
står direkt på torgytan mellan den taktäckta och 
den öppna delen av Sergels torg. Dessa funda-
ment hade varit en utmärkt möjlighet att utforma 
en uppskattad sittyta, men istället har de medvetet 
gjorts osittbara. Det är här den urbana protesen 
kommer in i bilden. 

Protesen är en platsspecifik och skräddarsydd 
bänk i sex delar, som löper runt ett av funda-
menten.  Den är konstruerad för snabbast möjliga 
montage på plats, där delarna monteras i hop med 
hjälp av excenterlås, två vid varje möte. Efter mon-
tering blev bänken omedelbart befolkad och var ett 
till synes uppskattat inslag på Sergels torg. Den 
tycktes smälta in och bli en del av omgivningen och 
användes helt självklart av förbipasserande som 
ville vila, äta lunch, amma eller bara sitta en stund 
och titta på folk. I samband med medial uppmärk-
samhet (Dagens Nyheter 15/5) togs bänken ner, 
sex dagar efter uppförandet.  

URBAN PROTES

Konflikt: Utformning som exkluderar. Om arkitektur 
som metod för att hålla oönskade människor borta från 
publika platser. 

Frågan om exkluderande design har på senare tid 
aktualiserats i den mediala debatten i olika sam-
manhang. Fenomenet är en del av en internationell 
trend som handlar om att exkludera oönskade 
beteenden och personer från vissa platser med 
hjälp av utformning. Det kan tillexempel handla om 
fasadkanter som förses med piggar så att man inte 
kan sitta där eller bänkar som ges en lutning så att 
det inte går att ligga på dem. 

Katrin Holmqvist-Sten, arkitekturhistoriker vid 
Centrum för regionalvetenskap i Umeå, har utta-
lat sig i en artikel i ETC från november förra året. 
”Arkitektur och formgivning har alltid använts för 
att styra våra beteenden, och för att göra plat-
ser attraktivare och tryggare. Men det kan också 
användas för att styra bort beteenden som inte är 
önskvärda, som att bänkar formges så att de inte 
går att ligga på, eller sittplatser i parker som bara 
är för en person”, säger Katrin Holmqvist-Sten.

Att frågan lyfts är en nödvändighet, men har fram 
till nu varit till synes utan verkningskraft med 
tanke på att i stort sett alla de Stockholmsmiljöer 
som fått exemplifiera fenomenet fortfarande ser ut 
och verkar utestängande. Att inget förändrats är en 
tydlig indikation på att de fastighetsägare, politiker 
och tjänstemän som bär ansvar för utformningen 
av dessa platser inte vill se utslagna icke-konsu-
menter i stadsmiljön, och att de har för avsikt att 
upprätthålla dessa exkluderande system. 

Projektets idé är att göra ett tillägg till en exklud-
erande design, en urban protes, som förändrar 
en plats och gör den funktionell och användbar. 
Syftet är att exponera den befintliga utformningens 
tillkortakommanden genom tillägget och samtidigt 
erbjuda just det som designen saknade, plats att 







How-to: Urban Prosthesis
Complexity factor: Basic carpentry knowledge
Required tools: Bandsaw, sand papering machine, nail gun, screwdriver
Number of people building: 1
Construction time: 3-4 days

Plan the cutting of all pieces to maximize 
material efficiency. A buzz saw can be used for 
large, straight cuts, while a band saw is faster 
for angular cuts.

Even the edges with a sand papering machine. Use wood glue and nail gun to attach the 
pieces. A side piece between the legs provides 
stability in sideways direction.   

Connect the pieces with drawbolt catches. Use 
two locks for every connection. 

Paint the pieces of the bench. Start with an 
undercoat and remember that MDF absorbs a 
lot. Two layers of topcoat paint are required to 
achieve a nice and protected surface. 

Mount the bench on site and have a seat!

1 2

5

3

4 6
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URBAN PROSTHESIS

Evaluation

Architecture as means for eliminating unwanted behavior and people in public space.

Turning excluding design into including design with an addition, an “urban prosthesis”.

Site specific, custom made bench in 6 pieces.

Assembling the pieces of the bench on site.

The bench was populated from the moment it was assembled until it was taken down 6 days later.  

Makes a difference for the functionality of public space. Combines critique and pleasure. Great press cover.

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High

Sergels torg
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URBAN PROSTHESIS

Evaluation

Architecture as means for eliminating unwanted behavior and people in public space.

Turning excluding design into including design with an addition, an “urban prosthesis”.

Site specific, custom made bench in 6 pieces.

Assembling the pieces of the bench on site.

The bench was populated from the moment it was assembled until it was taken down 6 days later.  

Makes a difference for the functionality of public space. Combines critique and pleasure. Great press cover.

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High
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expandera examensarbetets fortsättning till en 
större grupp. Det innebär utsatthet både ekono-
miskt och i själva interventionernas utförande att 
ensam planera och genomdriva dem. Men som 
grupp kan både ansvar och glädje delas, för att 
inte tala om möjligheten att göra större och mer 
permanenta ingrepp. En programdel handlar om 
att tillsammans fortsätta diskutera konflikter i 
det offentliga, vilka fler konflikter bör tilltalas och 
vilka bör tilltalas igen. En förslagssektion finns där 
alla kan lämna förslag på vilka interventioner som 
ska utföras av i framtiden. Det finns möjlighet att 
lämna sina kontaktuppgifter för de som omedel-
bart vill gå med i gruppen.  

Syftet är att göra allvar av den förhoppningen som 
arbetet tidigare uttryckt, om att uppmuntra andra 
att formulera sina egna villkor för att ta plats i 
våra gemensamma rum och expandera utrymmet 
för vad som får och kan finnas i det offentliga. Att 
skala upp och fortsätta verksamheten tillsammans 
med andra i en grupp möter denna förhoppning, 
både internt på arkitekturarenan och gentemot 
allmänheten. 

Festivalens genomförande fick ett tillfredsstäl-
lande resultat med fint väder och många besökare 
som planerat eller spontant anslöt för att delta. 
Eventets karaktär möjliggjorde engagemang på 
besökarens villkor, några stannade till för att se 
vad som var på gång och några stannade länge för 
att titta och diskutera.  

ARKITEKTURFESTIVAL

Syntes och uppföljning av de tidigare projekten. 

Flera av projekten i serien adresserar myndigheter 
och beslutsfattare i den övergripande, strukturella 
konfliktformuleringen. Men det är inte alltid som 
interventionerna fått respons från det hållet. 
Därför har det sista projektet utvecklats som en 
syntes av de föregående, där alla aktörer som på 
ett eller annat sätt är kopplade till varje projekt är 
inbjudna till en arkitekturfestival. Inbjudningarna, 
som postats i fysisk form, refererar till Eric Er-
icsons ”brev till samhället”, men med skillnaden 
att allt är sanningsenligt som står däri. Breven är 
utformade för att efterlikna korrespondens från 
maktbefogenheter, med logotype, datumplacering, 
adressatens namn, typsnitt och ett sakligt tilltal. 
Förhoppningen är att flera av aktörerna faktiskt 
ska infinna sig på arkitekturfestivalen, eller att de 
ger respons på annat sätt. De privata aktörerna 
är relativt få, medan myndigheterna desto fler. Att 
formulera detta utskick har inneburit en djupdykn-
ing i respektive ansvarsområde för Stockholms 
nämnder, förvaltningar, kanslier och verk. 

Arkitekturfestivalens program är flexibelt formul-
erat och kommer att påverkas av yttre omstän-
digheter såsom väder och antal besökare. Först 
och främst så är det en utställning av tidigare 
projekt, där intentioner, instruktioner och utfall 
presenteras. Förhoppningen är att det ger till-
fredsställande underlag för diskussion. Det rent 
produktiva inslaget i programmet är en hommage 
till interventionernas originalidé, ”chair bomb-
ing”. Det finns instruktioner och material så att 
alla besökare kan, med hjälp av en skruvdragare, 
snickra ihop sin egen stol. 

En annan intention med festivalen, då många 
förväntade besökare är eller ska bli arkitekter 
eller på andra sätt visat intresse för ämnet, är att 







How-to: Urban Prosthesis
Complexity factor: No prior knowledge required
Required tools: Saw, cordless screwdriver
Number of people building: 1-2
Construction time: 2-3 hours from scratch, approx. 30 min. to mount ready cut pieces

Start with the frame for the seat of the chair. 
Attach the short end side to the long sides.

Continue with the seat itself. Make and use a 
“space spar” to make sure to get the same 
distance between the spars. 

Continue with the backrest. In order to be able 
to attach the backrest to the seat, the sides 
must be shifted inwards. Use support pieces to 
get the right distance. 

Attach the front legs with four screws for each 
connection. 

Voila, the chair is done. Have a seat and enjoy!

1 2

5

3

4 6Mount the backrest to the seat and ad a 
supporting spar to increase stability for the 
backrest. Make sure the angle is a bit bigger 
than 90 .
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ARCHITECTURE FESTIVAL

Evaluation

Follow-up on previous projects. 

Invite actors addressed in the previous interventions to respond and attend the festival.

Products from previous interventions (that weren’t removed from site) make up an exhibition.

Chair bombing as collective intervention. Discussing further interventions. Forming a group and expanding the resources.   

Great turn up, a mixture of planned and spontaneous participation, but only one of the formally invited showed up. 

Easy to join without invitation. Easy to choose level of engagement. Combines serious conversation with laidback hangout.

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X

X

X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High

Humlegården
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Chair bombing as collective intervention. Discussing further interventions. Forming a group and expanding the resources.   

Great turn up, a mixture of planned and spontaneous participation, but only one of the formally invited showed up. 

Easy to join without invitation. Easy to choose level of engagement. Combines serious conversation with laidback hangout.

Required presence in intervention

Clarity in communication / control over message

Level of success

Cost

Duration / time on site X
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X

X

X

X

X

X

Reactions on social media / traditional media 

Reactions in physical public space

Legal risk / site intolerance

Low Medium High
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