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Tactical urbanism är en metod som innebär att man arbetar med billiga, temporära projekt för 
att svara mot lokala behov, belysa fenomen eller möjliggöra för nya användningar i det 
offentliga rummet – samtidigt som man också strävar efter att nå ett högre mål, som att 
påverka en stads policy eller förändra människors bilder av en specifik plats. Från att tidigare 
ha varit en gräsrotsrörelse har tactical urbanism under 2000-talet tagit klivet in i planerar- och 
arkitekturprofessionernas finrum. Den framställs av förespråkare som en metod som innebär 
”ett kortsiktigt engagemang och realistiska förväntningar” (Pfeifer 2013:4). I Sverige ser 
kommuner och exploatörer möjligheter och nytta med att under tidsbegränsade perioder 
tillgängliggöra mark och lokaler för entreprenörer och medborgarinitiativ, exempelvis inför 
stadsbyggnads- och omvandlingsprocesser. 
 
I detta arbete studeras tre fall av kommunalt drivna projekt med tactical urbanism-karaktär. 
Studien syftar till att utforska hur planerarna betraktar sina projekt som verktyg för planering. 
Utifrån planerarnas perspektiv behandlas fyra fokusområden: projektens syfte, förhållande 
till formella planeringsprocesser och varaktighet samt planerarnas roll i projekten. De 
studerade projekten skiljer sig åt på flera sätt, men den samlade bilden som träder fram är att 
det handlar om temporära projekt som visade sig sträva efter att inte vara temporära. Planerarna ser 
projekten som möjligheter att testa och undersöka platser som står inför omvandling samt 
informera om de stadsbyggnadsprojekt som dessa utgör en del av. Två av de tre studerade 
projekten har kopplingar till pågående detaljplaneprocesser, för att på så sätt diskutera och 
försöka säkerställa en långsiktig varaktighet för projekten. 
 
Studien tecknar en aningen motstridig bild av tactical urbanism: å ena sidan ett lekfullt, 
temporärt verktyg för planering, å andra sidan ett verktyg för att faktiskt göra avtryck; ge 
ringar på vattnet gentemot en mer strukturell stadsmässig förändring. De intervjuade 
planerarna uppger inte att de arbetar med ett kortsiktigt engagemang såsom Pfeifer anger, 
utan framhåller istället vikten av att arbeta långsiktigt kring satsningar, driftfrågor och att ta 
projektens lärdomar vidare in i detaljplanearbetet samt till nya platser. För att de taktiska 
metoderna ska kunna ge de där ringarna på vattnet, verkar planerarna således identifiera att 
en strategisk dimension krävs. De agerar taktiskt och strategiskt. 
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Det inledande kapitlet ger en bakgrund till begreppet tactical urbanism och varför detta 
fenomen, utövat inom den professionella planerarsfären, är intressant att studera närmare. 
Sedan presenteras uppsatsens problemformulering och forskningsfrågorna som operational-
iserar denna. Även syfte och disposition redogörs för i detta kapitel. 

Odla på mark som inte används. Anordna festival i ett oanvänt bussgarage. Sänk ner en 
bassäng i en industrihamn och möjliggör för bad. Bygg ett gigantiskt snöblock på stadens torg 
och projicera kortfilm på. Guerillamåla nya övergångsställen. Stäng tillfälligt av en bilväg och 
anordna chair bombing. Dessa aktiviteter har gemensamt att de är förhållandevis snabba, billiga, 
tillfälliga interventioner i stadsrummet, vilka kan belysa fenomen eller använda offentliga 
platser på nya sätt. De benämns ofta som tillfälliga interventioner eller tactical urbanism. Det 
senare begreppet började användas mer allmänt bland planerare i början av 2010-talet och 
utsågs till en av de främsta trenderna inom amerikansk planering under 2011-2012 (Nettler 
2012). Definitionen av tactical urbanism är bred och formuleras på delvis skilda sätt av olika 
teoretiker och praktiker inom stadsplaneringen. Det kan vara ”temporary interventions that 
can help one understand what interventions might work in a particular context and lay the 
foundation for more permanent ones” (Wesley 2015:1) eller ”low-cost, temporary 
interventions that improve local neighbourhoods” (Pfeifer 2013:4). Det amerikanska 
designkollektivet Rebar skriver i sitt manifest att det handlar om att med små, anspråkslösa 
medel bearbeta stadsrummet för att så ett frö till mer strukturell stadsmiljömässig förändring 
(Park(ing) Day 2014:2). 

Även om begreppet tactical urbanism myntades först på 1990-talet, har liknande företeelser 
förekommit länge (Finn 2014:383, Bradley 2015:92, Bishop & Williams 2012:7). Det nya är 
snarare att planerare och arkitekter har börjat intressera sig för det tillfälliga i stadsrummet 
och hur detta kan inkorporeras i formella stadsutvecklingsprocesser (Bishop & Williams 
2012:3). Dessa interventioner omformas och uppdateras både på grund av och genom dagens 
digitala teknik, som möjliggör snabb spridning och utbyte av idéer (Bradley 2015:92). Från att 
tidigare ha varit en gräsrotsrörelse delvis präglad av osanktionerade approprieringar av 
offentliga platser – och med en kritik mot den traditionella planerings långsamhet, byråkrati 
och top down-perspektiv – har tactical urbanism och tillfälliga interventioner under 2000-talet 
tagit klivet in i planerar- och arkitekturprofessionens finrum (Lydon 2015:3,8, Wesley m.fl 
2015:10). Det finns idag åtminstone två böcker av handbokskaraktär med syfte att förklara 
och exemplifiera tactical urbanism för ett brett aktörsspektrum – från medborgare till planerare 
och politiker (se Lydon & Garcia 2015 respektive Pfeifer 2013). 
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Svenska kommuner och exploatörer ser både möjligheter och nytta med att exempelvis under 
en tidsbegränsad period tillgängliggöra mark och lokaler för entreprenörer och 
medborgarinitiativ vid omvandlingsprocesser, t.ex. då en stadsdel går från industriområde till 
blandstad. Just det långsamma i sådana här processer; att det uppstår en tidslucka medan 
industrierna avvecklas och innan de nya byggnaderna uppförs och bebos, möjliggör för 
professionellt planerade tactical urbanism-grepp. Som Älvstranden Utveckling anger på sin 
hemsida: ”vi tillvaratar tidsluckan som finns i alla större stadsbyggnadsprojekt och gör det till 
en tillgång” (2016). På så vis kan det tillfälliga få en plats inom den traditionella planeringen, 
möjliggjort genom exempelvis tidsbegränsade bygglov. Översiktsplaner och andra 
kommunala visionsdokument kan ange idéer för nya sätt att testa medborgardialog eller att 
kommunicera en process, till exempel “ i samband med förändringar i stadsrummet kan 
tillfälliga konstprojekt vara ett sätt att uppmärksamma processen” (Skellefteå kommun 
2011:45) eller ”målet med idéburen stadsförbättring är att använda stadsrummet mer genom 
att staden öppnar upp förbisedda delar av stadsmiljön och fastigheter för utvecklingsprojekt 
eller tillfällig användning i begränsad skala” (Stockholms stad 2013:1). 

Tillfälliga interventioner har således gått från att generellt vara drivna av medborgargrupper, 
till att också användas av professionella planerare (Bradley 2015:92, Finn 2014:387). Hur 
förhåller sig planerare till tactical urbanism som planerarverktyg? Vad är syftet, hur förhåller sig 
projekten till den konventionella planeringsprocessen och hur resonerar planerarna om den 
tillfälliga interventionens varaktighet? 

Generellt tenderar tillfälliga interventioner och tactical urbanism-projekt att vara drivna av 
arkitekt- och designkontor och medborgargrupper som svarar mot behov i sin närmiljö, vill 
belysa frågor och företeelser eller rikta kritik mot den formella planeringen (Pfeifer 2013:4, 
Finn 2014:381-382). De utmanar ”hål” inom såväl lagstiftning och planerings-processer som 
stadens struktur, vilket uppsatsen diskuterar närmare i litteratur- och forskningsöversikten. I 
denna studie läggs undersökningsfokus på planerardriven tactical urbanism, där planerarna arbetar 
på kommuner och kommunala bolag, och därmed ur ett top down-perspektiv. Då projekt av 
tactical urbanism-karaktär relativt nyligen har börjat praktiseras inom den svenska kommunala 
planerarsfären är forskning som belyser hur detta går till begränsad. Att undersöka detta 
fenomen för att fördjupa förståelsen av detsamma är därför av intresse. Från olika håll riktas 
också kritik mot att tillfälliga interventioner främst är förklädda reklamkampanjer som vill 
höja fastighetsvärden, utan koppling till övrig planering (Bishop & Williams 2012:66). Om 
design- och medborgargrupper tillfredsställer behov i sin närmiljö, vill uppmärksamma 
fenomen eller rikta kritik mot den formella planeringen –vad driver då den kommunala 
planeraren? Med andra ord: Hur ser professionella, kommunala planerare på tactical urbanism 
som ett verktyg för planering? 

Arbetets syfte är att undersöka hur svenska kommunala planerare förhåller sig till tillfälliga 
interventioner och tactical urbanism som verktyg för planering. Tanken är att studera relationen 
mellan projekt av tactical urbanism-karaktär och formella kommunala planeringsprocesser 
såsom exempelvis detaljplaneprocesser och ta reda på hur planerarna resonerar kring 
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projektens temporära karaktär. Avsikten är vidare att utforska planerarnas roll och deras 
syften med interventionerna. Denna studie syftar till att kunna föra en diskussion om 
projektens syfte,  sammanhang och varaktighet inom planeringen – och således om tactical 
urbanism som ett verktyg för planering. 

I arbetet genomförs en fallstudie där tre exempel på tillfälliga interventioner av tactical 
urbanism-karaktär inom svenska kommuner studeras: Lunds kommuns projekt Odla i Lund och 
Brunnshög placemaking respektive Göteborgs stad och Älvstranden Utveckling:s projekt 
Platsbyggnad i Frihamnen. För att kunna besvara den övergripande problemformuleringen har 
den operationaliserats i fyra mer konkreta frågor: 

1. Hur beskriver planerarna sin roll i projekten? 
2. Vilka syften anger planerarna att projekten har? 
3. Hur förhåller sig projekten till de formella kommunala planeringsprocesserna? 
4. Hur resonerar planerarna kring projektens varaktighet? 

Arbetet utgörs av en fallstudie där två kommuners planeringsarbete med tactical urbanism-
projekt studeras. Det undersökta fallet avgränsas till att analysera de kommunala planerarnas 
perspektiv, för att skapa en större förståelse för hur den svenska planerarprofessionen ser på 
tactical urbanism som planeringsverktyg. Med planerare avses i uppsatsen tjänstemän med 
planeringsfunktion; exempelvis en landskapsarkitekt som är projektledare för genomförandet 
av en stadspark och en trädgårdsmästare som arbetar som odlingssamordnare på en strategisk 
nivå. De intervjuade planerarna har alla projektledarroll i sitt arbete. 

Begreppet tactical urbanism är relativt nytt och det råder en viss ”begreppsinflation” i 
stadsbyggnadsprojekt av den karaktären. Vid urvalet av undersökta projekt i uppsatsen har de 
inte valts utifrån att de själva har benämnt sig som tactical urbanism, utan utifrån att de uppfyller 
vissa kriterier till sitt format, såsom att de är delvis eller helt av temporär karaktär, de är relativt 
billiga och de medger en ny användning av det offentliga rummet. På så vis passar de in på 
Lydon och Garcias (2015:2) definition av tactical urbanism. För att kunna besvara den 
övergripande problemformuleringen om hur just kommunala planerare ser på tillfälliga 
interventioner som planerarverktyg, är de valda projekten initierade och drivna av kommuner 
och kommunala bolag. Odla i Lund är ett stadsodlingsprojekt, Brunnshög placemaking utgörs av 
aktiviteter kopplade till en förestående stadsomvandling och Platsbyggnad är en aktivitetsyta 
som utgör en slags testarena inför anläggningen av en ny stadspark (för ytterligare information 
om projekten, se kap.5). 

Vid genomläsning av relevant litteratur som behandlar tactical urbanism och närbesläktade 
begrepp, framkom ett återkommande tematiskt fokus på maktförhållandet mellan stadens 
makthavare såsom politiker och planerare gentemot den enskilde medborgaren eller 
medborgargruppen. Jag har valt att utelämna maktfrågor av detta slag utan angriper 
planerardriven tactical urbanism på ett annat sätt, där fokus ligger på planerarnas upplevelse och 
tankar kring sina projekt. 
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I introduktionskapitlet behandlas uppsatsens problembeskrivning, det valda ämnets aktualitet, 
arbetets problemformulering och dess syfte. I kapitel två presenteras det teoretiska 
perspektivet; ett av Richard Sennetts begreppspar och en rumstriad influerad av Henri 
Lefebvre och Sennett, vilket främst återkommer i uppsatsens diskussionsdel. Kapitel tre 
innehåller en djupare redogörelse för hur forskningsdesignen utformats, med dess för- och 
nackdelar. I kapitel fyra, Tidigare litteratur & forskning om tactical urbanism, ringar jag in 
diskussionen om tactical urbanism och tillfälliga interventioner genom att både redogöra för 
forskare och praktiker vilka behandlar ämnet. I femte kapitlet presenteras bakgrunden till de 
studerade projekten. Uppsatsens empiri, baserad på kvalitativa innehållsanalyser av intervjuer 
och plandokument, redogörs för och analyseras i kapitel sex. I det sjunde och avslutande 
kapitlet förs en övergripande diskussion om tactical urbanism som ett verktyg för planering. 
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Uppsatsens teoretiska perspektiv syftar till att begreppsliggöra stadsbyggandets olika rum med 
sina tidsrymder, ramverk och föreställningar. Utgångspunkt tas i filosofen Henri Lefebvres 
rumstriad och sociologen och urbanteoretikern Richard Sennetts begreppspar beginning och 
origin. Utifrån detta utformas en rumstriadmatris där begreppen placeras in i relation till 
varandra. I denna matris formuleras också en ny rumstriad som ämnar täcka in influenser från 
både Lefebvre och Sennett. I uppsatsens analys används den ”nya” rumstriaden och 
begreppen beginning och origin såsom Sennett förklarar dem. 

Rum är ett komplicerat begrepp som inte enkelt låter sig fogas in i en allmän definition. I 
dagligt tal används det ofta tillsammans med något ytterligare ord som ger det en specifik 
kontext, exempelvis ”materiella”, ”personliga” eller ”metaforiska”, vilket komplicerar för en 
allmän definition (Harvey 2000:117). Ordet rum har historiskt sett använts både inom 
estetiken och naturvetenskapen. Tanken om det absoluta rummet – ett beständigt, 
preexisterande och mätbart system – slog rot i Europa under 1700-talet, då upplysningen 
spred sig och naturvetenskapen gjorde stora upptäckter avseende mättekniker och 
beräkningar (Harvey 2000:119). Det absoluta rummet är Newtons och Descartes rum – det 
geometriska rummet för lantmätare och ingenjörer, men också ett socialt rum för 
administrativt avgränsade geografiska rum såsom stater, stadsplaner och urbana system. Det 
hänger samman med ett absolut tidsbegrepp, lika mätbart som rummet (Ibid:119-120).  

Som en kritik mot de absoluta tids- och rumsbegrepp som var så centrala för upplysningens 
naturvetenskapsmän, argumenterade filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz för att processer 
inte sker i rummet utan definierar sitt eget rum (Harvey 2006:12). Geografen David Harvey 
förklarar: ”den här modellen medför att det, liksom i fallet med det relativa rummet, är 
omöjligt att lösgöra rummet från tiden. Vi måste därför fokusera på tidrummets rationalitet 
snarare än rummet i isolering” (2006:121). 

Lefebvre presenterar i sin bok The Production of Space (1991[1974]:256) en rumstriad som ett 
analytiskt verktyg för att analysera rummet och platsen, bestående av perceived space, conceived 
space och lived space (1991[1974]:256). Han skriver att man kan betrakta rum som organiska, 
och att det både finns ett absolut och ett relativt rum (1991[1974]:229-233) vilka är tätt 
sammankopplade: ”Initially- and fundamentally - absolute space has a relative aspect. Relative 
spaces, for their part, secrete the absolute” (1991:233). Med det absoluta rummet avser 
Lefebvre inte en abstrakt, mätbar rumslighet såsom upplysningens naturvetenskapsmän, utan 
menar den fysiska rumsligheten som subjektet upplever med sin kropp och sina sinnen 
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(1991[1974]:235-236). Harvey förklarar Lefebvres rumstriad på följande vis i svensk 
översättning: perceived space – det materiella rummet (”rummet för upplevelser och perception, 
som är öppet för fysisk beröring och sinnesförnimmelser”), conceived space - rummets 
representationer (”rummet som vi föreställer oss det och representerar det”) och lived space - 
representationernas rum (”det levda rummet med förnimmelser, fantasier, känslor och innebörder 
införlivade i vårt dagliga liv”) (2006:128).  

Enligt Lefebvre är rummet således producerat både som en fysisk, sinnlig formation (det 
materiella rummet), en mental konstruktion (rummets representationer) – och i en tredje 
form: representationernas rum, som kan sägas sammanför rummet i fysisk form och i 
föreställning. Sociologen Mats Franzén beskriver Lefebvres teori som att ”den knyter samman 
människan och rummet med hjälp av kroppen” (2003:52). Harvey poängterar att även om det 
kan vara lockande att betrakta de tre rumsliga termerna som hierarkiskt ordnade, är det 
lämpligt att hålla dem i dialektisk spänning, då de hela tiden påverkar och formar varandra:  

Den fysiska och materiella upplevelsen av den rumsliga och tidsliga ordningen åstad-
koms i viss utsträckning av hur tid och rum representeras […] Representationernas 
tid och rum, som innesluter och omger oss medan vi lever våra dagliga liv, påverkar 
även våra direkta upplevelser och våra sätt att tolka och förstå representationer […] 
Jag vill hävda att det är den dialektiska relationen mellan kategorierna som verkligen 
spelar roll, även om det underlättar för förståelsen att låta varje beståndsdel 
framträda som distinkta moment i upplevelsen av tid och rum (2006:128-129). 

Alla platser har ett sammanhang: ”No particular locale can be experienced in isolation” (Burns 
& Kahn 2005: xii). Enligt Burns är en plats både en materiell realitet och en kulturell 
konstruktion. Som materiell realitet har platsen en fasthet, men som living form är den något 
annat; som en kulturell konstruktion är den bara begriplig då den tas i besittning av människan 
(Burns, 2005:297). Detta liknar Richard Sennetts tanke om beginning och origin. Genom detta 
begreppspar urskiljer han två olika slags stadsrum, vilka har sina olikheter i hur de har växt 
fram och hur de brukas av sina invånare och besökare. Han (1991:194) menar att origin står 
för ursprunglig funktion och linjära händelseförlopp (“The origin […] can be traced in steps 
that infinitely regress to the past; the search for origins is an attempt at recovery, an effort to 
establish a clear line of events”), medan en beginning däremot sker då människor tar en plats i 
besittning och gör något annat med platsen än den ursprungligen var avsedd för; en ny 
berättelse börjar: 

Time begins to do the work of giving places character when the places are not used 
as they were meant to be. For instance, just as children make the loading docks serve 
as playground […]. For the person who engages in this unanticipated use, something 
“begins” in a narrative sense (Sennett 1990:196). 

I ett stadsrum utmärkt av origin finns en läsbarhet, en kontinuitet. I ett stadsrum präglat av 
beginning finns en kittlande avsaknad av information, vilket Sennett liknar vid inledningen hos 
romaner: 
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In a written beginning both the writer and the reader observe a convention: the 
writer suppresses information that would immediately explain what is happening, 
and the reader accepts the lack of it. To know too much might weaken the desire to 
know what will happen next” (1990:195). 

Sennett exemplifierar begreppsparet beginning och origin med en observation av hur och var 
barn leker i två olika stadsdelar på Manhattan. Det ena området är Battery Park City, ett relativt 
nybyggt, funktionsblandat område avskuret från resten av Manhattan genom en kraftig 
motorväg. Det andra är Soho, ett gammalt industriområde vars byggnader transformerats till 
konstgallerier, småbutiker, loftlägenheter och restauranger (1991:193). I Soho finns gamla 
lastbryggor, ödetomter och tak som barnen aktivt tar i besittning. Så fort barnen själva får 
röra sig fritt väljer de bort professionellt designade lekplatser till förmån för gamla lastbryggor, 
ödetomter och tak: ”These kids, too, like to be where things are happening” (1990:194). I 
Battery Park City, där det enda som finns att tillgå är just de designade lekplatserna, menar 
Sennett: ”There is to much room to play. […] older children seem at loss for what to do 
(1990:193). Han menar också att Battery Park Citys avskurna läge gör att besökare inte kan ge 
liv åt platsen, medan Soho är integrerat och tillgängligt i Manhattans stadsväv, och därmed 
också har ett mer aktivt gatuliv. Just tillgänglighet lyfter han fram som viktigt: ”The 
playgrounds that are full all the time in the city are […] places kids reach by subway aswell as 
on foot” (1990:193). 

Sennett kopplar således ihop intensitet, tid, tillgänglighet och avsaknad av professionell design 
som ingredienser för hur beginnings kan uppstå, i beskrivningen av lekplatser på Manhattan. 
För att som stadsplanerare möjliggöra för en känsla av beginning, bör man enligt Sennetts 
teorier sträva efter att forma weak borders (svaga gränser) snarare än strong walls (kraftiga murar); 
exempelvis genom att motverka den modernistiska stadens zonplanering, med bostäder på 
ett ställe, arbetsplatser på ett annat och så vidare. Som arkitekt bör man forma anpassnings-
bara rum, ”capable of serving many programs” (1990:196, 201). Sammanfattningsvis 
uppmanar Sennett oss till att betrakta relationen mellan plats och händelse som en berättelse, 
ett narrativ, där människor träder över gränser (1990:201-202). Här tycks han mena både 
sociala,  funktionella och tidsrumsliga gränser – hur en promenad längs två socioekonomiskt 
uppdelade stadsdelar kan möjliggöras genom fysisk gestalt, hur en lastkaj först tjänar som 
utrymme för lastning och sedan utgör lekplats, hur ett område transformeras från 
industriområde till funktionsblandad stadsdel. 

Lefebvres rumstriad och Sennetts begreppspar har likheter sinsemellan och kan kopplas ihop. 
I sin tur kan de begreppssliggöra och representera olika delar av den svenska planprocessen, 
vilket visas i den konstruerade rumstriadmatrisen (se följande sida). 

Conceived space har likheter med origin – de handlar båda om rummet som föreställning och 
planering – och är därför placerade under kategorin föreställningsrummet. Ett stadsrum präglat 
av origin har, även om det förstås existerar i the perceived space eftersom det är bebott, fortfarande 
kvar en karaktär av planeringsintentioner som ännu inte påverkats av tiden och invånarnas  
ianspråktagande. I upplevelserummet görs erfarenheter av sinnlig och fysisk karaktär. Här 
kommer föreställningsrummet att utmanas och omformas genom att det tas i anspråk av invånare 
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och besökare över tid. Om föreställningsrummet och upplevelserummet ofta har en sinsemellan 
kronologisk ordning i stadsbyggnadssammanhang, så utgör symbolrummet – åsikter och 
associationer – en övergripande kategori som finns i alla skeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumsmatris vilken används som teoretiskt perspektiv för att studera tactical urbanism-projekten. Formulerad och konstruerad
av uppsatsförfattaren. 
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I följande kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt och utformning. Först diskuteras 
användandet av fallstudie, därefter insamlingen av empiri och slutligen analysmetoden 
kvalitativ innehållsanalys. För- respektive nackdelar med de olika metoderna diskuteras 
löpande genom texten. 

För att besvara studiens övergripande problemformulering om hur svenska planerare 
förhåller sig till tactical urbanism som planerarverktyg gör jag en fallstudie, inom vilken jag 
studerar tre olika fall av projekt av tactical urbanism-karaktär drivna av svenska kommuner: Odla 
i Lund och Brunnshög placemaking i Lunds kommun respektive Jubileumsparken i Göteborgs stad. 

Fallstudien är en forskningsdesign som lägger fokus på en undersökningsenhet, snarare än att 
utgå från ett brett forskningsspektrum (Bryman 2011:73; Denscombe 2009:71). Fallstudier 
passar bra då forskaren vill undersöka en fråga på djupet – och ge ett svar som hanterar de 
verkliga situationernas komplexitet och subtilitet (ibid 2009:62). Den är en metod som 
involverar systematiskt samlande av information om en speciell person, social situation, 
händelse eller grupp som låter forskaren förstå hur subjekten agerar och fungerar (Seale 
2012:119). Medan en surveyundersökning naturligt präglas av en ytlighet till förmån för dess 
bredd, är fördelen med fallstudien att den tillåts tränga djupare och studera saker i detalj och 
i dess sammanhang. Flyvberg (2006:222) lyfter fram just sammanhanget som en kvalitet i 
samband med lärande: ”Context-dependent knowledge and experience are at the very heart 
of expert activity”. Genom att närstudera det enskilda fallet, är målet att belysa det generella 
(Denscombe 2009:60). Här uppstår en problematik: hur representativt är det valda 
fallet/fallen i fallstudien? Om generaliterbarhet och representativitet verkligen kan utvinnas 
ur en fallstudie, är olika forskningsskolor oense om (Flyvberg 2006:219-220). Ur denna aspekt 
kan det vara eftersträvansvärt att ha fler fall än ett i en fallstudie, då det enskilda fallets unika 
särdrag inte riskerar att ta lika stor plats i analysen (Yin 2003, refererad i Seale 2012:120). Det 
är av samma anledning av stor vikt att enheterna inte väljs slumpmässigt utan med 
utgångspunkt i deras utmärkande kännetecken för att de ska kunna jämföras med fall i samma 
kategori (Denscombe 2009:68-69, 72). På så vis kommer det enskilda fallet – även om det i 
vissa avseenden är unikt - också ingå som ett exempel i en bredare kategori. Ju mer fallstudiens 
exempel liknar andra av samma typ, desto större blir möjligheten att generalisera (ibid:69). 
 
Urvalet av fall förekommer vanligtvis på flera nivåer: t ex först väljs en orkester bland flera 
orkestrar ut, sen väljs intervjupersoner inom just den orkestern ut. Kvalitativa forskare gör 
vanligtvis målinriktade eller målstyrda urval; dvs att fall och deltagare väljs ut på ett strategiskt 
sätt för att vara relevanta mot formulerade forskningsfrågor, snarare än att de väljs baserat på 
ett sannolikhetsurval, dvs. att de på ett slumpmässigt sätt väljs ur en begränsad, definierad 
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population – vilket är norm då forskaren genomför kvantiativa studier, exempelvis surveys 
(Bryman 2008:350-351). Då detta arbetets ämne - tactical urbanism som kommunalt 
planeringsverktyg – förekommer i begränsad omfattning, har antalet potentiella projekt som 
faller innanför urvalsramen inte bedömts vara stor. Som diskuteras i delkapitlet Avgränsning 
benämns sällan de kommunala stadsplaneringsprojekten som tactical urbanism. Fallen har valt 
utifrån att de uppfyller ett antal grundläggande kriterier för tactical urbanism, vilka listas i samma 
kapitel.  

Att de studerade fallen kom att bli Platsbyggnad, Odla i Lund och Brunnshög placemaking avgjordes 
utifrån att de projekten passade mot forskningsfrågorna och definitionen för tactical urbanism. 
För att få en viss bredd i projekturvalet, valdes en stor och en mellanstor kommun. Det ena 
fallet, Platsbyggnad i Göteborg, utsågs också utifrån sin stora mängd relativt lättillgängliga 
information, vilket Flyberg (2006:230) kallar för information-oriented selection. De fall med mycket 
information tenderar att vara så kallade extrema fall, alltså vara av ovanlig karaktär, vilket 
forskaren kan använda sig av då denne vill göra en dramatisk poäng (Flyvberg 2006:229). Att 
välja ett extremfall minskar dock studiens generaliserbarhet (Denscombe 2009:68-69). Om 
Platsbyggnad i Göteborg kan betraktas som ett extremt fall är svårt att avgöra då den bredare 
kategoriseringen som fallet ingår i också är svår att avgränsa, bland annat på grund av att 
tactical urbanism är ett brett begrepp och att benämningarna för liknande typer av projekt kan 
skilja sig åt. 

Man kan konstatera att de valda fallen delvis kom att fungera som ett s.k. teoretiskt urval, vilket 
handlar om att urvalet utgörs av en kontinuerlig process som pågår parallellt med kodning 
och analys, så att teorin kan utvecklas i takt med att olika mönster framkommer (Bryman 
2008:393). Speciellt i början av forskningsarbetet skedde arbetet tentativt genom samtidig 
insamling, kodning och analysering av data, vilket blev vägledande för vilken information som 
skulle samlas in härnäst och var/hur denna information skulle hämtas ifrån. Exempelvis fanns 
en osäkerhet kring om det faktiskt fanns en koppling mellan projekten och dessa platsers 
detaljplaner – och om detaljplanerna då kunde bli intressant och relevant analysmaterial. Efter 
den första genomförda intervjun identifierades en koppling (främst i Göteborgsfallet) vilket 
gjorde en granskning av planhandlingarna inte bara befogad, utan även av stor betydelse för 
det fortsatta arbetet. 

Att använda sig av fallstudier som tillvägagångssätt innebär en frihet för forskaren såtillvida 
att den tillåter en rad olika metoder beroende på omständigheterna och de speciella krav som 
situationen ställer (Denscombe 2009:62). Därmed kan de valda fallen och den empiri som 
uppkommer under arbetets gång också forma forskningsdesignen: ett prövande 
forskningssätt kan antas. I denna uppsats används fallstudien som ett verktyg för att utforska 
nyckelfrågor inom planerardriven tactical urbanism, vilket Denscombe betecknar som en 
upptäcksstyrd fallstudie där en induktiv logik följs (ibid 2009:62-63). 

Som metod för insamling av empiri används semistrukturerade intervjuer med projektens 
projektledare, dels identifieras relevanta kommunala dokument. För att forma en 
bakgrundsbild och bredare förståelse besöktes också platserna där projekten finns, där jag 
observerade, antecknade och fotograferade. Platsbesöken fungerade dessutom som en grund 
för att känna mig väl förberedd inför intervjuerna. I själva uppsatsen tar platsbesöken sig i 
uttryck i små inledande ”vinjetter” i empiridelen, annars är de inte direkt märkbara i uppsatsen.  
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En av de första frågorna rörande utformandet av metoddesignen, är att specificera och 
avgränsa själva fallen, exempelvis tidsmässigt eller geografiskt (Seale 212:120). I uppsatsens 
valda fall är den tidsmässiga definitionen ur flera aspekter problematisk att göra, vilket inte är 
ett helt ovanligt dilemma inom fallstudien (Denscombe 2009:72). Både Odla i Lund och 
Jubileumsparken är projekt som pågår just nu. Stadsbyggnadsprocessers långa tidshorisonter, i 
kombination med studerandet av en relativt ny företeelse inom svensk planering, gör att det 
hade varit svårt att hitta tidsmässigt tydligt avslutade fall att studera i denna uppsats.  

Stadsodlingsprojektet Odla i Lund påbörjades 2013 och har kommit att bli en del av 
stadsbyggnadsprojektet Brunnshög. Platsbyggnad i Jubileumsparken i Göteborg, som är en del 
av stadsbyggnadsprojektet Älvstaden, påbörjades kring årsskiftet 2013/2014. Kopplade till 
båda projekten finns detaljplaner vilka i skrivande stund [våren 2015] genomgår sina 
samrådsprocesser. Två av projekten befinner sig således i samma fas inom planeringsprocessen; 
de har etablerats på sina platser under ett par år och detaljplaner för platsens permanenta 
omvandlingen finns, även om dessa ännu inte genomgått hela planprocessen och vunnit laga 
kraft. Brunnshög placemaking sticker ut genom att innehålla tidsmässigt kortare event och inte 
ha relation till en detaljplan. 

Det finns ett flertal aspekter att tänka på då man förbereder och genomför kvalitativa 
intervjuer. Grundläggande betraktat är intervjuer en form av kommunikation. Grundregeln – 
att inte prata på själv utan faktiskt lyssna – kan vara svårare än man tror: ”Our culture is one 
that speaks rather than listens… Listening to the world is not an automatic faculty but a skill 
that needs to be trained (Back 2007:7, refererad till i Seale 2012:208). En fördel är att den är 
väldigt flexibel, samtidigt som nackdelen är en del av samma mynt: den är väldigt svår att 
förutsäga (Seale 2012:207). Flexibiliteten medger, åtminstone till en viss del, att 
intervjupersonerna kan formulera sig på sitt eget sätt och utifrån sig själva. Generellt ger 
öppna, flexibla frågor utrymme för intervjupersonernas egna åsikter, erfarenheter och 
upplevelser att ta plats och ”veckla ut sig” i samtalet (Ibid:209). Planerade respektive 
oplanerade uppföljningsfrågor kan också användas, till vad som uppfattas vara viktiga svar 
(Bryman 2009:206). Den specifika situationens samtalsdynamik påverkar förstås resultatet. På 
så vis kan den kvalitativa intervjun dels betraktas som insamling av data, dels som att den i sig 
själv genererar data (Seale 2012:208).  

I detta forskningsarbete utfördes fem semistrukturerade intervjuer som bandats och därefter 
transkriberats. Ytterligare en mindre intervju genomfördes i samband med en platsbesök för 
att jag som forskare skulle få större inblick i Odla i Lund. Den intervjuade var en deltagare och 
inte planerare, varför hennes intervju inte har transkriberats eller använts mer än i en vinjett i 
uppsatsen. Fyra av intervjuerna skedde på plats ansikte mot ansikte och en gjordes över 
telefon, då det var den enda praktiskt möjliga lösningen. Den semistrukturerade intervjun 
balanserar mellan att formulera tillräckligt ”öppna” frågor för att intervjupersonen ska kunna 
resonera fritt – samtidigt som samtalet kretsar kring ett specifikt tema och inte svävar iväg till 
för forskningen icke-relevanta ämnen. I regel används en uppsättning frågor som kan 
beskrivas som ett frågeschema men där frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna är allmänt 
formulerade och uppföljningsfrågor förekommer (Bryman 2009:206). 
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En potentiell risk med alla typer av intervjuer är att den intervjuade blir hämmad av 
bandspelaren/videokameran/mobilen som dokumenterar det som sägs (Ibid 2009:428). En 
annan problematik är intervjuareeffekten – att forskarens identitet, uppvisad genom både visuella 
och verbala ledtrådar påverkar den intervjuades uttalanden (Denscombe 2009:268-269). Även 
om vi omöjligtvis kan ”neutralisera” våra personliga kännetecken, kan vi dock anstränga oss 
för att vara artiga, punktliga och lyhörda, och därmed främja en atmosfär som på samma gång 
är behaglig och fokuserad (Ibid:245). Genom att använda en subtil inspelningsapparat (min 
egen smartphone som lades på bordet), vara väl förberedd avseende frågorna, vara inläst på 
den intervjuades projekt och ha potentiellt diskussionsmaterial utskrivet och lättillgängligt, 
försökte jag kommunicera lugn, seriositet och intresse jämtemot de intervjuade, vilka var och 
en upplät 60 – 70 min intervjutid åt mig (telefonintervjun var kortare, endast 20 min lång). 

Det som slog mig under intervjuerna var vikten av lyhördhet hos mig som forskare; att gå med 
den intervjuade, att vara uppmärksam och våga formulera om och hoppa mellan frågor, 
snarare än tvinga in intervjupersonen i frågemallen. Bryman (2009:415) menar att denna 
flexibilitet hos forskaren är av avgörande vikt för att intervjuprocessen ska bli fruktsam. För 
att ha ett så pass bekvämt och tryggt utgångsläge som möjligt under intervjuerna för att klara 
av att agera flexibelt, använde jag mig av flera sätt. Dels testade jag mina frågescheman på ett 
antal klasskamrater innan jag faktiskt använde dem i den verkliga intervjusituationerna, dels 
delade jag upp frågeschemat i övergripande teman, vilka var och en innehöll ett antal frågor. 
Därmed kunde jag lät navigera mellan olika frågor, beroende på åt vilket respektive tema 
svaren drogs åt under den specifika intervjun. 

Alla intervjuerna förutom en genomfördes på plats ansikte mot ansikte, vilket var 
tidskrävande då jag besökte tre städer (Göteborg, Lund och Malmö). Dock möjliggjorde detta 
flexibla, längre samtal där visuellt material kunde diskuteras, vilket hade varit svårt att 
genomföra via telefon (Bryman 2009:433). Tre av intervjupersonerna valdes ut utifrån att 
deras nyckelroller i respektive projekt kunde identifieras via hemsidesinformation. Den fjärde 
och femte intervjupersonen rekommenderades av en intervjuperson respektive en 
projektledare som jag först tog kontakt med. Detta s.k. snöbollsurval, där en person hänvisar till 
nästa person, är en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval i ett småskaligt 
forskningsprojekt (Denscombe 2009:38). Intervjupersonerna är kommunala planerare i en vid 
bemärkelse, och avser tjänstemän i olika typer av projektledningspositioner med 
planeringsfunktion (se delkapitlet Avgränsning). Antalet intervjupersoner var inte bestämt från 
första början, utan den teoretiska mättnaden fick agera riktmärke, dvs. att forskaren intervjuar 
tills ”inga nya eller relevanta data framkommer om en viss kategori, (och) kategorin har 
utvecklats i termer av dess egenskaper och dimensioner och dess variation har framkommit” 
(Bryman 2009:395). Här avses kategori som mer övergripande och abstrakt än ett begrepp, 
genom att kategorin inrymmer flera begrepp som har gemensamma egenskaper som kategorin 
visar på (ibid 2009:395). Intervjuernas frågeschemas teman kan betraktas som kategorier (se 
bilaga 1), vilka ”mättades” när två olika planerare för respektive projekt intervjuades, då jag 
fann att dessa upprepade och bekräftade varandras utsagor. Det ska tilläggas att den femte 
och sista intervjupersonens svar skilde sig relativt mycket åt från de övrigas, men att 
snöbollseffekten tog stopp här – jag kunde inte finna någon ytterligare att kontakta.  

Att spela in intervjuer för skriftlig transkribering ger ett oslagbart dokumentationsmaterial 
jämfört med endast anteckningar, då det underlättar en noggrann analys av vad människor 
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har sagt (Bryman 2009:428). Intervjutranskribering är visserligen mödosamt, men det är i sig 
självt samtidigt en värdefull procedur där forskaren kommer i ”närkontakt” med sitt data. 
Utskriftsarbetet blir en slags upptäcksresa och väcker samtalet till liv igen (Denscombe 
2009:260). Att utelämna vissa delar av långa och omfattande intervjuer vid transkribering kan 
vara nödvändigt, exempelvis om svaren inte är relevanta för det valda forskningstemat. Då 
bör forskaren först lyssna igenom materialet ett par gånger innan transkriberingen påbörjas. 
Detta innebär dock en risk att man missar ett visst material som sen visar sig viktigt (Bryman 
2009:432). Då två intervjuer i detta arbete vid ett par tillfällen gled iväg för långt från 
forskningstemat, har dessa sekvenser inte transkriberats utan återgetts med en kort 
beskrivning. 

Utöver de fem intervjuerna med planerare, analyseras de tillhörande detaljplanernas 
samrådshandlingar, vilka är följande: Göteborgs stads Detaljplan för Blandstadsbebyggelse i 
Frihamnen etapp 1 och Lunds kommuns Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 m.fl. Då dokumenten 
innehåller begränsad information för att besvara arbetets forskningsfrågor, bör de 
huvudsakligen ses som ett komplement till intervjusvaren. Eftersom arbetet fokuserar på 
planerarnas syn på tactical urbanism skulle det också vara missvisande att låta plandokumenten 
ta upp alltför stor plats i empirin och analysen, då dessa inte enkom representerar planerarnas 
syn utan även politikers och andra inblandades åsikter. 

Själva urvalet av granskade dokument har baserats på deras relevans för forskningsfrågorna. 
Då denna uppsats intresserar sig för kopplingen mellan tillfälliga interventioner och dess 
varaktighet och relation till den formella kommunala planeringen, är det lämpligt att studera 
detaljplanehandlingar för de områden där de tillfälliga interventionerna äger rum. 
Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som ”ska ge en samlad bild av den tänkta 
markanvändningen och hur miljön inom planområdet är avsedd att förändras eller bevaras” 
(Adolfsson och Boberg 2015:27). Även om förfarandereglerna vid upprättande av detaljplaner 
är relativt detaljerade i Plan- och Bygglagen, har kommunerna stor frihet att själva organisera 
sitt interna arbete (Ibid:27). Därmed finns också olika ”detaljplanekulturer” på olika 
kommuner, där vissa kommuner utformar detaljplanehandlingar som tangerar gränslandet 
mellan vision och konkretion, flexibilitet och fasthet, medan andra är mer återhållsamma. I 
denna uppsats finns en betydande skillnad avseende innehåll och omfång i Göteborgs stads 
respektive Lunds kommuns detaljplaner. Lunds kommuns planbeskrivning för Kunskaps-
parken är en tredjedel så lång som Göteborgs stads Frihamnen (27 respektive 76 sidor). 
Medan Frihamnens detaljplan behandlar information om arbetsprocesser och visioner inom 
både Frihamnen och Älvstaden i stort, nämner Kunskapsparken i begränsad omfattning 
liknande aspekter. 

För källor som innehåller ”text”, exempelvis skrifter, ljud och bilder, kan den kvalitativa 
innehållsanalysen användas som analysmetod (Bryman 2009:488, Seale 2012:367). 
Angreppsättet innebär att forskaren kodar data genom att identifiera nyckelbegrepp och 
teman i texten på ett systematiskt, konsekvent sätt. Denscombe (2006:309) varnar för att 
innehållsanalyser av kvantitativ karaktär kan bli ett trubbigt verktyg där analysen har svårt att 
hantera textens underförstådda meningar och subtiliteter. Då fallstudien – i sig ett kvalitativt 
forskningsangreppssätt – kan erbjuda just svar som hanterar de verkliga situationernas 
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komplexitet och subtilitet, är det av stor vikt att välja en tillhörande analysmetod som i sig 
också kan hantera sammansatt data. Därför är kvalitativ innehållsanalys att föredra i denna 
uppsats. Seale talar om vikten av theoretical sensitivity, vilket handlar om forskarens känslighet 
inför koncept, meningar och relationer inom datan. Vid en induktiv kodning kan en noggrann 
in- och omläsning av datan (immersion) före den formella analysen göras för att stärka denna 
känslighet (2012:368). 

Arbetets innehållsanalys har systematiserats utifrån de operationaliserande forsknings-
frågorna, vilka tillsammans syftar till att ge förståelse för uppsatsens övergripande problem-
formulering om planerardrivna interventioners varaktighet: 

1. Hur beskriver planerarna sin roll i projekten? 
2. Vilka syften anger planerarna att projekten har?  
3. Hur förhåller sig projekten till de formella kommunala planeringsprocesserna?  
4. Hur resonerar planerarna kring projektens varaktighet? 

Forskningsfrågorna formar fyra teman: planerarens roll, projektens syfte, projektens 
förhållande till formella planeringsprocesser och projektens varaktighet. Dessa 
kategoriseringar är av bred karaktär och tillåter forskaren att använda sin theoretical sensitivity 
under analysen – att själv identifiera idéer och sammanhang i det studerade materialet. En 
kvantitativ ingång till den kvalitativa analysen – exempelvis att först räkna förekomsten av 
olika begrepp – hade riskerat att låsa forskaren vid vissa begrepp (Denscombe 2009:12-13, 
308). Därför undviks detta i denna forskning. Vid kvalitativ forskning har forskarens jag en 
tendens att vara nära knutet till forskningsinstrumentet. Forskarens identitet och värderingar 
kan omöjligt helt och hållet läggas åt sidan vid analysprocessen av kvalitativ data. Att som 
forskare sträva efter att inneha en öppen och reflexiv attityd är av största vikt för att 
forskningen ska bli så transparent som möjligt (Denscombe 2009:384-386). Kategori nr 1 
besvaras enbart av intervjusvaren, medan kategori 2-4 besvaras både av intervjusvar respektive 
detaljplanernas dokument. 
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För att kunna ringa in hur begreppet och metoden tactical urbanism betraktas och används, 
redovisas i detta kapitel hur både akademiska forskare och verksamma praktiker berör ämnet. 
Även texter som behandlar benämningar som är besläktade med tactical urbanism, exempelvis 
temporary urbanism och DIY (Do It Yourself) urbanism, förekommer här. Det är uppsats-
författarens tro att en uteslutning av den populärvetenskapligt färgade, praktikempiriskt 
grundade litteraturen om tactical urbanism, skulle minska förståelsen till de fall som uppsatsen 
undersöker. En stor del av den forskning som finns om tactical urbanism och dess närbesläktade 
begrepp utgår från fallstudier där praktikerfall har studerats av forskare (se exempelvis Wesley 
m.fl. 2015,  Spataro 2015, Elrahman 2016). Även de verksamma stadsplanerarna Lydon och 
Garcias (2015) respektive Pfeifers (2013) böcker av handbokskaraktär utgår ofta från 
exempelfall där medborgargrupper, designkontor eller kommuner har genomfört tactical 
urbanism-aktioner. Detta tyder på att tactical urbanism är ett praktikerdrivet begrepp, vilket 
ytterligare motiverar ett försök att här i litteratur- och forskningsöversikten redogöra både för 
praktiker- och forskartexter. För sedvanlig transparens mot läsaren, introduceras skribenterna 
med sina titlar. 

[B]ecause it does not have a place, a tactic depends on time - it is always on the 
watch for opportunities that must be seized "on the wing." Whatever it wins, it does 
not keep. It must constantly manipulate events in order to turn them into 
opportunities. (de Certeau 1984: xix) 
 

Citatet av filosofen Henri de Certeau får inleda denna fördjupning i litteratur berörande tactical 
urbanism, inte bara för att hans definition av taktik har inspirerat till myntandet av begreppet 
(Merker 2010:50) – utan även för att han här sätter fingret någonting som många skribenter 
återkommer till i sin beskrivning av tactical urbanism-projekt: hur projekten kännetecknas av att 
att utnyttja hål – tidsmässigt, regelverksmässigt och platsmässigt (se t.ex. Merker 2010:46; 
Lydon och Garcia 2015:6). 

Tactical urbanism myntades av det Berlinbaserade arkitektkontoret Studio Urban Catalyst under 
tidigt 2000-tal och introducerades till en bredare publik av de verksamma stadsplanerarna 
Lydon och Garcia genom den första upplagan av boken Tactical urbanism: Short-term action, Long-
term Change år 2010 (Pfeifer 2013:3-4). Som nämnts i arbetets inledning, skiljer sig delvis 
definitionerna av begreppet åt. Den amerikanska stadsplaneraren Laura Pfeifer (2013:4) 
sammanfattar Lydon och Garcias definition av tactical urbanism med fem karaktärsdrag: 

• Ett medvetet, stegvist tillvägagångssätt för anstiftan till förändring 

• Ett erbjudande av lokala idéer för den lokala planeringens utmaningar 
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• Kortsiktigt engagemang och realistiska förväntningar 

• Låga risker med möjlighet till hög belöning 

• Utveckling av socialt kapital mellan medborgare, och byggandet av organisatorisk 
kapacitet mellan offentliga/privata institutioner , ideella/icke-statliga organisationer 
och deras väljare. 

Tactical urbanism är ett brett begrepp som ofta används som ett samlingsnamn för olika 
”urbanism-rörelser”, såsom guerilla urbanism, pop-up urbanism, idéburen stadsförbättring, temporary 
urbanism, DIY urbanism och generous urbanism. Således har kärt barn många namn – och även 
varierade innebörder och uttryck. Exempelvis kan Pop up-urbanism associeras till 
kommersialism och shopping, då tillfälliga Pop up-butiker används av allt från oetablerade, 
unga formgivare med rivningskontrakt till stora, väletablerade designföretag som medvetet 
designar koncept utifrån det tillfälliga i fokus, menar arkitekturprofessorn Peter Bishop och 
stadsplaneraren Lesley Williams (2012:70). Benämningar som Guerilla urbanism och DIY 
urbanism betonar istället en rebellisk, politisk kamp emot formella processer och auktoriteter 
enligt Donovan Finn, doktor i stadsplanering (2014:381-382). 
 
Det mindre laddade begreppet temporary urbanism tar fasta just på tidsaspekten – att 
användaren, exploatören eller planeraren har intentionen att aktiviteten ska vara tillfällig 
(Bishop och Williams 2012:8). Temporärt är förstås ett relativt begrepp – all sorts planering 
kan betraktas som tillfällig i ett långsiktigt perspektiv: byggnader konstrueras vanligtvis för en 
livslängd på 100 år; blir förr eller senare kanske ombyggda för ett nytt ändamål eller rivna – 
vilket i relation till själva städernas livslängd kan te sig kort (Ibid:6). Här identifierar Bishop 
och Lesley en svårighet i att avgränsa sig: är tillfälliga byggnader och stora event som OS också 
att räkna som temporary urbanism? De väljer att avgränsa sig till att lyfta fram fall som 
kännetecknas av meanwhile use – tillfälliga lösningar där exempelvis kommersiell uthyrning för 
närvarande inte är lönsamt (Ibid:5). Lydon och Garcia (2015:6) beskriver tactical urbanism på 
liknande sätt, då utövare ser potential i ”today’s reservoirs, vacant lots, empty storefronts, 
overly wide streets highway underpasses, surface parking lots, and other unused public 
spaces” . Blaine Merker (2010:46), medlem i konst- och designstudion Rebar vilka skapade 
Park(ing) Day, ett årligt event där parkeringsplatser omvandlas till parker, förklarar att 
storheten i konceptet är att man arbetar med en undervärderad rumslig plats och lyckas 
utnyttja ett hål i lagen; en taktik som både är radikal och ofarlig för systemet på samma gång.  

Idéburen stadsförbättring (2013:1) är Stockholms stads tolkning av tactical urbanism, där målet är 
”att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av stadsmiljön 
och fastigheter för utvecklingsprojekt eller tillfällig användning i begränsad skala”.  Generous 
urbanism är ett av de epitet som designkollektivet Rebar använder sig av för att beskriva sina 
urbana interventioner, vilket de definierar som skapandet av publika möten mellan främlingar, 
vilka i sin tur skapar nya kulturella värden utan att kommersiella transaktioner är inblandade 
(Merker 2010:51). 
 
Projekt av tactical urbanism-karaktär kan ha olika motiv: ekonomiska, sociala eller ekologiska – 
exempelvis stimulera ekonomisk aktivitet, förbättra gångtrafikanters säkerhet eller ge 
möjligheter för stadens invånare att mötas (Pfeifer 2013:4). Ofta går motiven in i varandra 
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eftersom tactical urbanism tenderar att fylla flera behov på samma gång (Lydon 2015:42, Bradley 
2015:12). Då förhållandet mellan de olika motiven är komplext, riktas kritik mot tactical 
urbanism från olika håll, där det ifrågasätts vem som projekten egentligen riktar sig emot och 
vem som tjänar på dem. I denna forsknings- och litteraturöversikt diskuteras detta mer under 
rubriken Kritik och begränsningar. Lydon och Garcia (2015:12) gör följande kategorisering av de 
vanligaste sätten att använda tactical urbanism: 

• Medborgardrivna projekt som går vid sidan om den konventionella, byråkratiska 
planeringsprocessen genom att protestera, gestalta i fullskala eller visuellt 
demonstrera möjligheten till förändring. Medborgarna utövar rätten till staden. 

• Som ett verktyg för stadens styrande, exploatörer och ideella organisationer för 
att brett engagera allmänheten under planeringsprocesser  

• I ”fas 0”, som ett tidigt implementeringsverktyg använt av städer/kommuner 
och exploatörer för att testa projekt innan mer långsiktiga investeringar görs 

Lydon och Garcia (2015) formulerar således en generös ram för vad tactical urbanism är. Det 
som trots allt ger metoden och begreppet en form och begränsning - och som gör att all DIY 
urbanism, temporary urbanism etcetera inte är tactical urbanism – är att tactical urbanism-projekt syftar 
till att nå övergripande mål: till exempel att förändra en stads policy, få till stånd en permanent 
förändring eller väcka debatt (2015:6-8). Således är inte den internationella DIY urbanism-
rörelsen yarnbombing, vilken stickar på allt från lyktstolpar till busshållsplatser, att se som tactical 
urbanism utan kan snarare betraktas som en slags gatukonst, enligt Lydon och Garcia (2015:8). 
Däremot lyfter de (Ibid:132-133) fram Rebars Park(ing) Day – ett projekt där parkeringsplatser 
runt om i världen omvandlas till små parker en dag varje år - som ett tactical urbanism-projekt, 
då det visserligen kan ses som ”dekorering” av en yta, men samtidigt syftar till att ifrågasätta 
vad som tar mark i städerna och samtidigt uppmuntra gångtrafik och minska miljöpåverkan. 
Finn (2014:383-384) håller med, och kallar Park(ing) Day för en lekfull aktion med ett syfte. 
Han framhåller att Rebar snarare uppmärksammar ett fenomen än att faktiskt löser någonting. 
Schrijver (2011:247) kallar detta för a light nudge riktad åt stadens tjänstemän, avsedd för att 
kunna tolkas på ”olika nivåer”: som ett enkelt skämt eller ironisk blinkning, men också som 
en kritisk intervention som avser att ifrågasätta normativa föreställningar om det urbana 
rummet och våra interaktioner inom det. 
 
Finns det ett professionaliserande inbäddat i begreppet tactical urbanism, då interventionerna 
ska tjäna ett större syfte? Vilka vill egentligen egentligen väcka debatt och verka för långsiktiga 
förändringar genom sina tillfälliga aktiviteter? Universitetslektorn Karin Bradley (2015:91), 
verksam vid KTH, använder begreppet urban commons för att beskriva ytor och rum i staden 
som definieras av hur de används snarare än vem som äger dem, exempelvis övergivna platser 
som människor odlar på eller gator som möbleras av de kringboende. Hon menar att dessa 
platser skapas av medborgare för att fylla konkreta behov då de uppstår - vissa av dem ”råkar” 
göra avtryck på en större skala, medan andra medvetet vill ”nå ut” (Ibid:95, Finn 2014:383). 
Även Bradley (2015:95) exemplifierar sina resonemang med den professionella designgruppen 
Rebar som skapade en common creative license, vilket innebär att vem som helst får använda 
konceptet ideellt, för att sprida och tillgängliggöra Park(ing)Day världen över. 
 
Många av de projekt som lyfts fram och analyseras i dagens tactical-, temporary- och DIY 
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urbanism-litteratur och som fått stort genomslag och spridning, är drivna eller initierade av just 
aktörer av professionell karaktär, som professionellt utbildade arkitekter och designers. 
Förutom Bradley (2015) kan nämnas Wesley m.fl. (2014) och merparten av exemplen som 
diskuteras av Finn (2014), Lydon och Garcias (2015) och Pfeifer (2013). Samtidigt finns också 
exempel på ideella och lokalt medborgardrivna projekt, se exempelvis Elraham (2016). 
Skillnaden mellan de olika aktörerna är snarare på vems uppdrag de arbetar för – åt sig själva 
och sitt grannskap, åt medborgare, åt privata aktörer som fastighetsägare och exploatörer, 
eller kommuner och stat – och således top-down eller bottom-up. 

För att förklara hur tactical urbanism kan ta sig i uttryck, redogörs här för tre urbana 
interventioner vilka benämns som tactical urbanism, och som var och en representerar varsin 
kategori i Lydons och Garcias uppdelning (se förgående sida). Den första – medborgardrivet 
och vid sidan om den konventionella planeringsprocessen – exemplifieras med projektet 
Developing Luxor Street in Mansheit Nasser i Kairo. Den ideella organisationen Nebny arbetar för 
att förbättra levnadsförhållanden och livskvalitén för unga människor i Kairos fattigare delar. 
Under mottot Saving lives, improving livelihoods, arbetar man med både sociala och ekonomiska 
aspekter (Nebny 2015). Ahmed S Abd Elrahman (2016:228), forskare inom urbansociologi, 
skriver att Kairos stadsrum saknar en offentlighet som välkomnar alla Kairos invånare. De 
offentliga platserna har kommit att bli förknippade med olika ideologier efter den arabiska 
våren och efterföljande politiska oroligheter, vilket lett till en minskad användning av 
platserna. Även besökande turister minskade drastiskt på Kairos gator, och i stadsdelen 
Mansheit Nasser var många av hantverkarna som vanligtvis sålde varor till turister, arbetslösa. 
Nebnys sände ut en enkät till stadsdelens befolkning, för att utifrån denna kunna identifiera 
stadsdelens behov. Bristen på arbete var uppenbar. Under ledning av Nebny började man 
restaurera upp ett antal äldre byggnader längs en gata för att omforma den till en turistgata 
och få fart på turistnäringen igen. Nebny utformade ett utvecklingsprogram så att stadsdelens 
arbetslösa hantverkare utförde en stor del av restaureringen (Ibid 2016:226-229). Dessutom 
utformades ett färgschema för gatan, som invånare kunde vara med och måla. Elrahman 
(2016:229) konstaterar att de här småskaliga, billiga ”interventionerna” gjorde Luxor street till 
en ryggrad för offentligt liv. Med andra ord kom man, genom relativt små fysiska och sociala 
medel, och med både ett ekonomiskt och socialt fokus, att ladda den offentliga miljön med 
nya innebörder och värden. 
 
Ett projekt som passar in på Lydon och Garcias andra kategori för tactical urbanism-projekt – 
tillfälliga interventioner som ett verktyg för att nå allmänheten under planeringsprocesser – är 
staden Denvers projekt Freewheel!n. Ett exempel på där en tillfällig, billig insats av tactical 
urbanism-karaktär kom att möjliggöra för en storskalig systemförändring, är staden Denvers 
arbete för att öka invånarnas cykling. Denver, som historiskt sett har varit en av de mest 
bilberoende amerikanska städerna, kom år 2010 att bli först i USA med att utveckla ett 
storskaligt modernt cykellånesystem (Wesley m.fl. 2015:1). Som ett led i att försöka minska 
stadens koldioxidutsläpp och förbättra invånarnas hälsa, satte staden samman en arbetsgrupp 
som tillsammans med lokala cykelföreningar och ett privat vårdbolag planerade för en tillfällig 
cykeldelarintervention, döpt till Freewheel!n (Ibid:5). Under detta tillfälliga projekt etablerades 
nyckelrelationer mellan politiker och tjänstemän och olika planerarprofessioner sinsemellan, 
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och i sin tur dessa gentemot föreningsmedlemmar och medborgare. Knäckfrågor som kom 
upp på bordet kunde inte bara diskuteras - utan faktiskt också testas. Allmänhetens intresse 
och behov av lånecyklar kunde mätas och utvärderas, vilket kom att bli en stor anledning till 
att politikerna valde att satsa på ett permanent och mer omfattande cykellånesystem (Denver 
B-Cycle) i staden. Således fungerade det tillfälliga projektet som ett informellt sätt för olika 
berörda professioner och grupper att lära sig av varandra (Ibid 2015:5-7). Wesley m.fl. 
(2015:10) lyfter fram slutsatsen att tactical urbanism möjliggör för stadsplanerare att röra sig från 
”the concept stage to the action stage” (2015:10). 
 
Den tredje kategorin – tactical urbanism som ett tidigt implementeringsverktyg för ”0-projekt”, 
illustreras här med det svenska projektet Under Konstruktion, drivet av Nacka kommun under 
sommaren 2014. Det har likheter med Nebnys Improving Nasser street, då det också handlar om 
att försöka ladda en plats med nya innebörder och värden - att omforma den mentala bilden 
- av en specifik plats, kan kommuner och exploatörer se som önskvärt i samband med 
omvandlingsprojekt i städerna, exempelvis då ett område går från industri till bostads- och 
kontorsområde. Ett exempel där tillfälliga användningar i stadsrummet använts inför ett stort 
stadsomvandlingsprojekt, är Nacka kommuns projekt Under Konstruktion, som pågick i 
stadsdelen Kvarnholmen sommaren 2014. Kvarnholmen är Nackas största 
stadsbyggnadsprojekt, där det före ombyggnationerna startade bodde 200 personer och nu 
planeras för 2500-3000 nya lägenheter. Processen började med ett programarbete där 
kommunen satte upp målet att Kvarnholmen skulle bli ”en mer levande stadsdel” (Nacka 
kommun 2014:4). Tillsammans med fastighetsbolaget KUAB lät man anställa en projektledare 
med kontakter inom kultursfären, som skulle formulera en process för att ”levandegöra 
Kvarnholmen” (Ibid:4). Målen med pilotprojektet var bland annat att ”sätta Kvarnholmen på 
kartan” genom att addera nya aktiviteter (Ibid:5) – med andra ord att omforma den mentala 
bilden av Kvarnholmen, som då huvudsakligen var ett industriområde. Projektledaren ville 
åstadkomma en ”en styrd accelererad gentrifieringsprocess”, genom att tillfälligt upplåta 
tomma lokaler på platsen åt icke-kommersiella aktörer med ett intresse att etablera sig i dessa 
(Ibid:5). Följande citat återfinns i Nacka kommuns egen utvärdering (Ibid:5) av projektet: 

Hela tiden i relationen med de här [aktörerna] så har jag varit klar med att det här är 
en kort period som man har möjlighet att göra icke-kommersiella saker. Därmed är 
den styrd. Det finns en byggperiod och vi vet precis vilken målgruppen är. Den är 
oerhört kapitalstark. Det finns inte utrymme för nåt slags flummigt, kulturellt 
gulligull om tio år. Noll. Däremot finns det ett glapp in-between där de som äger 
den här holmen kan ha, om de bara ser, stor nytta av att släppa till kapital, ytor, 
lokaler osv åt verksamheter som inte är kommersiella, som då får en möjlighet som 
annars är väldigt svårfunnen i Stockholm (projektledare Håkan Lutz). 

Genom de här tre projekten kan diametrala sidor av Tactical urbanism urskiljas: dels kan 
metoden betraktas som ett verktyg för att aktivera och stimulera det offentliga rummet, dels 
kan det betraktas som ett verktyg för gentrifiering. Även om de här sidorna står i motsats till 
varandra är de också två sidor av samma mynt: att aktivera och uppgradera ett område genom 
tactical urbanism för de befintliga invånarna, kan leda till en hype av området som gör att 
fastighetspriserna stiger och att de befintliga invånarna därmed utsätts för bortträngning 
(Bishop och Lesley 2012:163-164, Finn 2014:392, Lees, Slater & Wylys 2010:xvi).  
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Tillfälliga interventioner i staden är inte ett nytt fenomen, men så som de tar sig i uttryck idag 
speglar de vår tid, bland annat under påverkan av digital teknologi (Bradley 2015:92). Forskare 
och skribenter lyfter fram 2008 års ekonomiska kris som en utlösande faktor och ett startskott 
för den typ av urbana interventioner som vi ser idag, drivna av medborgare, designkontor 
eller offentligt anställda planerare (Bradley 2015:91, Lydon & Garcia 2015, Bishop & Williams 
2012:37). Anspända statliga ekonomier har gjort att investeringar i offentliga miljöer, både 
infrastruktur- och rekreationsmässigt, har fått stå tillbaka både i USA och Europa (Bradley 
2015:91, Lydon). Medborgare har sett behov uppstå – och sett möjligheter att själva försöka 
svara mot dessa i form om Do It Yourself-initiativ utan iblandning från stat och myndigheter 
(Bradley 2015:91). Den ekonomiska krisen resulterade i konkurser och aldrig påbörjade 
byggprojekt runt om i USA, vilket gjorde att det uppstod en mängd oanvända platser för 
invånare att tillfälligt ta i anspråk (Lydon och Garcia, Bishop och Lesley 2012:24-25,71). 
 
Krisen blottade också svårigheterna med amerikanskt förortsliv, såsom höga kostnader för 
nödvändiga transporter, bilberoende och extrem funktionsseparering med food deserts1. Lydon 
och Garcia (2015:65-66) menar att man idag kan urskilja ett nytt livsideal och en ny amerikansk 
dröm hos unga amerikaner (kallade millenials), och citerar en artikel i The Atlantic: ”Since 
World War II, new cars and suburban houses have powered the economy and propelled 
recoveries. Millennials may have lost interest in both”. Färre körtkort och fler människor som 
arbetar som frilansare och egenföretagare (bland annat som följd av den ekonomiska krisen) 
har lett till att innerstaden och förorter med innerstadskvalitéer – ”foot-, bike- and transit-friendly 
communities […] that offer commercial, cultural and recreational amenties” – framstår som 
ett bättre levnadsalternativ än förorten för allt fler amerikaner (Ibid:65-66). 
 
En avgörande faktor för hur urbana interventioner ser ut idag är digitaliseringen som 
möjliggör för enkel spridning av information: ”online sharing facilitates offline sharing” 
(Bradley 2015:95). Dagens användande av urban commons kan ses i ljuset av internets open source-
kultur där användare delar, sprider och vidarutvecklar information helt ideellt, menar Bradley 
(2015:92). Sociala medier bäddar för ett nytt sätt att mötas och mobiliseras (Lydon & Garcia 
2015:73-74). Som exempel på detta kan åter igen nämnas Rebars Park(ing) Day. Deras Creative 
Commons license och digitalt tillgängliga steg-för-stegmanual fick så stor spridning att det två år 
efter det första Park(ing)Day-eventet byggdes upp mer än 200 parker i över 50 städer helt av 
volontärer världen över under en septemberdag (Merker 2010:46-47).  
 
Att urbana interventioner har anammats av offentligt anställda planerare, förklarar Lydon och 
Garcia (2015:3) utifrån att man har inspirerats av medborgare och designkontor. De inser 
värdet av the design intelligence som stadens invånare själva har, i expertegenskap av att vara 
invånare, samtidigt som man också är ödmjuk inför att den traditionella planeringens byråkrati 
och långdragna processer behöver komplement i form av andra planeringssätt. Den enskilda 
staden och kommunen är inte lika självständig och stark som under 1900-talet vilket gör att 

                                                        
1 Food deserts definieras av American Nutrition Association (2015) som geografiska områden i USA där 
prisvärd och näringsrik mat, som exempelvis färsk frukt och grönsaker, är svårt att få tag på, speciellt 
för de som inte har tillgång till bil. Det är vanligast inom fattiga områden där det råder brist på 
livsmedelsbutiker och torghandel. 
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nya samarbetssätt och former av nätverk mellan olika aktörer växer fram (Bishop & Williams 
2012:23; Bradley 2015:103; Finn 2014:387). Detta kallas ofta för governance, vilket Montin och 
Hedlund (2009:7) beskriver som ”interaktiv samhällsstyrning” där det handlar om att 
”utveckla nya former av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka den 
offentliga politikens förmåga”. 

Bishop & Williams (2012:163) lyfter fram kopplingen mellan städers internationella 
konkurrens om invånare och företag, med städernas behov av att göra reklam för sig själva. 
S.k. kreativa miljöer, perifera områden där kreativa småföretagare samlas i kluster, anses addera 
att högt platsvärde till hela städer. Forskning visar på kopplingen mellan temporära 
användningar av mark och byggnader, och gentrifiering av stadsdelar (Breuer 2006, refererad 
till i Bishop & Williams 2012:163). På så vis kan städer genom att uppmuntra och möjliggöra 
för tillfälliga användningar försöka forma gentrifieringsprocesser i stil med Nacka kommuns 
projekt Under konstruktion. 

Tactical urbanism är ett ungt begrepp som kan härröras till händelser på 2000-talet. Dess 
historiska föregångare kan huvudsakligen delas in i två kategorier: dels progressiva arkitekt- 
och designkontor, dels medborgargrupper som utövar rätten till staden – det vill säga rätten att 
utforma stadslivet utifrån sina behov och önskemål. Konceptet rätten till staden formulerades 
av den franska filosofen Henri Lefebvre år 1968 i sin bok med samma namn. Han menar att 
vi hela tiden producerar rummen vi befinner oss igenom vårt språk och agerande (Lefebvre 
1991[1974]:16). Som ett sätt att förklara dessa samband formulerar han en rumstriad, vilken 
jag studerar närmare i uppsatsens andra kapitel Teoretiskt perspektiv. Kulturgeografen David 
Harvey har senare byggt vidare på Lefebvres tankegods och formulerar rätten till staden på 
följande vis: ” The right to the city is far more than the individual liberty to access urban 
resources: it is a right to change ourselves by changing the city” (2009:315). Rätten till staden 
har kommit att bli en social rörelse och ett ledord för ett brett spann av aktivister som arbetar 
med urbana frågor likväl som förespråkare för DIY-initiativ (Finn 2014:386), samtidigt som 
det också finns de som framhåller att denna koppling ofta saknas och att dagens DIY-
urbanister inte betraktar sig själva som att de kämpar emot lokala makthavare eller ”systemet” 
(Douglas 2011, refererad Finn 2014:386).  

Lydon och Garcia (2015) tar upp flera historiska exempel på där medborgare själva har agerat 
för att förändra stadsrummet, eller använt stadens rum på ett sätt som det inte ursprungligen 
var avsett för. Exempelvis beskriver de les bouquinistes som sålde böcker illegalt längs Seines 
strandbankar under 1500-talets Paris - en rörelse som sedan blev laglig och idag är en stark 
parisisk symbol. De skildrar också exempel på där illegala rörelser inte bara blivit lagliga, utan 
även fått genomslag i den professionella praktiken, exempelvis den holländska gatutypen 
Woonerf. På 1960-talet hade några invånare i staden Delft tröttnat på den ökade bilismen på 
gatan intill deras hus, och den osäkerhet, otrygghet och förorening som detta medförde. De 
gick ut mitt i natten och grävde bort bitar av asfalt för att bilarna skulle behöva svänga för att 
ta sig fram, och på så sätt sakta ner farten i området. På 1970-talet röstade den holländska 
riksdagen in bostadsgatan Woonerf  i den nationella gatudesignstandardiseringen (2015:28-
29).Tekniken innebär hinder för motortrafik, shared space där olika trafikslag delar på samma 
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ytor och låga hastighetsbegränsningar. Detta exempel visar på hur professionella 
trafikplanerare kunde utnyttja invånarnas kunskap om sin närmiljö – det som Lydon och 
Garcia (2015:3) kallar för the citizens design intelligence. 
 
Inom arkitekturen kan man se Archigram, Situationisterna och Superstudio (1950 – 1970-tal) som 
förespråkare av temporära aspekter och flexibla användningar av mellanrum i staden, både 
som praktiska lösningar och sätt att förmedla budskap i det offentliga rummet (Finn 
2014:386). Situationisterna, en politisk och konstnärlig sammanslutning som verkade under 
mitten av 1900-talet, myntade begreppet detournment för att beskriva ett slags främliggörande 
av vardagens platser och familjära element. Genom bland annat samtalspromenader - dérive – 
ville man producera nya situationer och därmed också innebörder i den vardagliga miljön 
(Merker 2010:51). Den löst sammansatta arkitektgruppen Archigram från samma tid 
intresserade sig för det tillfälligas estetik, med idéer om flexibilitet och mobilitet, och lånade 
inspiration från populärkultur och högteknologi för att gestalta idéer om framtidens staden. 
De mest kända exemplen är Walking City och Instant City, där de tecknar holistiska visioner 
för staden och dess delar som levande, pulserande organismer (Ching m.fl. 2010:778). 

Förutom Lefebvre bör ytterligare en fransk filosof som haft inflytande på tankarna om tactical 
urbanism nämnas, nämligen Michael de Certeau (1984: xix)., som fick introducera denna 
litteratur- och forskningsöversikten med sitt citat om taktik som någonting som saknar plats 
och är beroende av tid. I sin bok The practice of everyday life (1984) använder han begreppen 
strategi och taktik för att beskriva olika aktörers handlingsutrymme i staden. Begreppsparet är 
ursprungligen militärt (Albrecht 2010:1118-1119) och ett vanligt sätt att definiera dem är att 
”taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig”. Således är strategi 
av mer övergripande karaktär och ”relaterar till en översiktlig plan för att nå ett mål, ofta över 
en lång tid” (Merriam-Webster 2016) medan taktik är hur detta ska göras handfast, exempelvis 
”isolera hamnar”. Själva målet är mer visionärt: vi ska isolera hamnar för att vinna kriget så att 
vi kan skapa fred” (Merriam-Webster 2016). De Certeau (1984:xix) omformar begreppen och 
menar att en strategi är en sanktionerad aktion formad av en klassisk makthavare (politiker, 
företag, myndigheter osv.) medan taktik är en handlingsmetod för de svaga och icke-styrande 
i ett samhälle. Oswalt m.fl. (2013:83) kallar taktik för ”the art of the weak”, där bristen på 
makt gör att individen agerar som en respons på överordnade krafter, och menar vidare att 
taktik antar utmaningen då den uppstår och tar tillvara på gynnsamma möjligheter för att 
manipulera strategier och omvandla dem till nya funktioner. De Certeau beskriver utövandet 
av taktik som en skavande nagel i ögat på makthavare: ”A tactic insinuates itself into the 
[strategy's] place, fragmentarily, without taking it over in its entirety, without being able to 
keep it at a distance” (1984: xix). 

Utifrån de Certeaus resonemang kan inte tactical urbanism initieras och drivas av professionella 
planerare uppdrag av makthavare såsom kommuner och företag, eftersom det ligger i 
definitionen av tactics att det är en bottom up-handling. Pfeifer och Lydon är inte så ortodoxa, 
utan hävdar att tactical urbanism-projekt kan initieras och drivas av planerare tillsammans med 
medborgare. Pfeifer menar att en avgörande faktor för om projekt ska lyckas, är att det blir 
ett fungerande samarbete mellan professionella planerare och lokala aktörer. Här måste 
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planeraren bland annat göra en avvägning mellan behovet av ett stabilt engagemang från 
invånarna och lokala aktörers önskan om att snabbt implementera projekt (2013:8). 

Precis som Oswalt m.fl (2013:83) menar Lydon och Garcia (2015:3) att tactical urbanism är en 
respons på någonting: t ex den konventionella långsamma, icke-transparenta stadsbyggnads-
processen. Elrahman (2016:226) menar att den är en biprodukt av ett stelbent regelsystem 
och byråkratiska hinder. Lydon & Garcia intar en pragmatisk ställning och menar att både 
medborgare och makthavare/planerare kan tjäna på tactical urbanism: 

[…]for citizens, it allows the immediate reclamation, redesign, or reprograming of 
public space. For developers and entrepreneurs, it provides a means of collecting 
design intelligence from the market they intend to serve (2015:3). 

Pfeifer (2013:58) respektive Lydon och Garcia (2015:20) lyfter fram tactical urbanisms 
möjligheter men betonar samtidigt att metoden inte bör ses som en universallösning på 
allehanda planeringsproblem. Måhända ironiskt, skriver Lydon och Garcia (2015:22):  
”[Tactical urbanism] can’t solve the affordable housing crisis facing our most vexing urban 
problems. […] It can’t build high-speed rail lines”. 

En kritik som riktas mot Lydon och Garcia (2015) är deras avkontextualiserade, avpolitiserade 
beskrivning av tactical urbanism-rörelsens ursprung. Om inte tactical urbanism bekänner sin 
gräsrots- och konflikthistoria, utan avkontextualiserar begreppet, är det knappast troligt att 
sådan praktik leder till mer levande städer ”beacuse it ignores the roots of what makes cities 
more liveable for some but cruel and punitive places for others, menar Spataro ( 2015:14). 
Han menar vidare att Lydon och Garcia utmålar tactical urbanism som en metod för att nå 
konsensus om det offentliga rummet – vilket i sig är omöjligt, då intressekonflikter är 
självklara när samhället är ojämlikt. Många gräsrotsinterventioner som tar stadsrummet i 
besittning har en conflictual quality som är viktig att förstå och inte släta över (Spataro 2015:2). 
Han menar att vissa tactical urbanism-projekt snarare tenderar att springa marknadens ärenden 
genom beutification av områden, än att värna om sina invånare. 

Den ideella organisationen Food Not Bombs (FNB) började dela ut mat till hemlösa och 
fattiga i amerikanska städer i samband med 2008 års bankkris. De ställer upp sina bord på 
offentliga platser där det rör sig mycket folk, i parker och längs gator, för att vara lättillgängliga 
för såväl ”gäster” som potentiella donatorer. De vill skänka mat, men också uppmärksamma 
att folk går fattiga och att offentliga pengar, som hade kunnat hjälpa dessa människor, läggs 
på militära medel (Ibid:8). FNB:s aktiviteter i det offentliga rummet upplevdes som störande 
av vissa makthavare, och delstater som San Francisco och City of Orlando förbjöd ”food 
sharing” i offentliga parker som ett sätt att få bort FNB i det offentliga rummet (Ibid:11). 
Lydon och Garcia (2015) lyfter främst fram osanktionerade tactical urbanism-projekt som 
kommit att bli sanktionerade, även om det alltså finns exempel där det gått i motsatt riktning, 
vilket Spataro (2015) vill poängtera. 

Karin Bardley (2015:12) är inne på samma spår, och menar att när man nu ser en demokratisk 
potential i tactical urbanism-projekt, måste man fråga sig: Vilka tjänar på projekten? Vem eller 
vad blir eventuellt marginaliserad som en effekt? En annan fråga som hon lyfter är hur 
varaktiga urban commons är. Här framhåller hon sambandet mellan hur olika användare 
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approprierar platserna och kunskaperna, och känslan av ett kollektivt ägarskap (Ibid:12-13). 
Precis som Bishop och Williams (2012:163-164) lyfter hon (2015:91) fram risken med att urban 
commons drivna av medborgargrupper inte alltid avhjälper social ojämlikhet – utan tvärtom 
förstärker den. Samtidigt menar hon (2015:103) att man kanske överdriver effekterna av urban 
commons: ”Indeed, participatory architectural projects may have little effect on overall societal 
inequality, since inequality stems from the larger socioeconomic organization of society”. 
 
Ytterligare en problematik som lyfts av Finn (2014:391) och Bradley (2015:91) är att tactical 
urbanism och DIY urbanism riskerar att legitimera ett tillbakadragande av offentliga resurser på 
gator, torg och parker. Då designgrupper, medborgarrörelser och företag ur privat sektor 
etablerar sig i det offentliga rummet och underhåller det, riskerar detta att leda till ”erosion of 
the public commons as opposed to the expansion that DIY enthusiasts seem to promote” 
(Finn 2014:391).  

Vid stora kommunala omvandlings- och stadsbyggnadsprojekt är tidshorisonterna långa, 
vilket kan göra det svårt för planerare att bemöta snabba lokala sociala och ekonomiska 
förändringar och engagera invånare i processerna. Hon menar att tactical urbanism har potential 
att kunna spela en roll här, exempelvis genom att städer kan tillåta temporära initiativ eller 
kunna konsultera medborgare genom pilotprojekt av sådan karaktär (Pfeifer 2013:2,8). Lydon 
och Garcia (2015:6) resonerar på liknande sätt: ”(I)t creates tactile proposals for change 
instead of plans or computer-generated renderings that remain abstract”. 

Finn (2014) diskuterar konsekvenser och lyfter fram potentiellt problematiska aspekter för 
städer som vill stimulera och uppmuntra till DIY urbanism och tactical urbanism. En motsättning 
han (2014:381) identifierar handlar om att då den konventionella planeringen handlar om att 
alla får komma till tals, att konsensus uppnås och att helhetslösningar anses vara möjliga att 
uppnå – måste DIY och tactical urbanism förhålla sig till den här ramen – och kliver till sin natur 
utanför den. Han skriver att DIY-urbanism kan fungera som en slags vigilante urbanism (ungefär 
medborgargardes-urbanism), där formella planeringsprocesser undviks och planerares och 
politikers makt tänjs ut. Detta kan påverka värden som den makten är grundad i; såsom 
konsensus, offentlig trygghet, jämlikhet, effektivitet och samordning av den urbana strukturen 
(2014:381-382). I motsats till Finn (2014) lyfter Bishop och Williams (2012:218) idén om att 
städer skulle kunna införa zones of tolerance; ytor i staden där temporära aktiviteter kan ske och 
där vanliga regelverk kring bygglov och liknande inte ska gälla.  

Av Wesley m.fl. (Ibid 2015:7) lyfts tactical urbanism fram som ett verktyg för planerare att 
använda sig av för att komma bort från stuprörstänk och låta olika professioner inom 
planeringen att mötas, lära sig av varandra och kollektivt experimentera. Även Lydon och 
Garcia (2015:89-91) talar om utbytet mellan professioner men främst professionell planerare 
gentemot medborgare. 

Bishop och Williams (2012) menar att arkitekter och planerare utbildas till ett tredimensionellt 
tänkande vid utformande av platser och strategier – när det egentligen handlar om ytterligare 
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en aspekt, nämligen tiden. Här ser de inte temporära, flexibla interventioner och aktiviteter 
som en ersättning till klassiska general- och översiktsplaner – utan som ett komplement: 

The process of implementation therefore needs to be embedded into a masterplan 
as firmly as the vision. Sophisticated and flexible phasing strategies need to sit 
alongside the three-dimensional vision. This is leading to the emergence of four-
dimensional design that seeks to understand and plan the temporal as well as the 
physical element (Ibid 2012:182). 

De argumenterar för att översiktlig strategisk planering kan bli mer effektiv om den bygger 
på friare visioner och innehåller tillräckligt mycket inbyggd flexibilitet för att tillåta 
utvecklingen ske i lager över tid. De kopplar detta till de Certeau, då de tolkar hans definition 
av strategi som någonting stelbent medan taktik är flexibelt (Ibid:182-183). 

Deras tankegångar har likheter med de två arkitekturprofessorerna Wayne Attoe och Donn 
Logan (1992:xi) som på 1980-talet formulerade en teori om catalytic architecture, vilken beskriver 
den positiva inverkan som en individuell byggnad eller ett enskilt projekt i staden kan ha på 
efterföljande byggnader och projekt – och i förlängningen på hela staden. De formulerar ett 
koncept om staden och dess element betraktade som ett kemiskt katalytiskt system, där en 
katalysator är ett urbant element som formas av staden, och som även formar sin kontext. 
Genom att strategiskt foga nya element till stadsväven, kan befintliga strukturer revitaliseras 
utan att de nödvändigtvis förändras radikalt (Ibid. 1992:xii). De argumenterar för att man inte 
bör ha en ”ultimat”, storslagen vision för exempelvis en stads centrum för att implementera 
en stadsmässig idealbild. Istället föreslår de att planerare bör använda olika tillgängliga verktyg 
för att försöka arrangera en process av katalytiska reaktioner: 

[T]here should be a sequence of limited, achievable visions, each with the power to 
kindle and condition other achievable visions. This would be urban catalysis. Visions 
for the new urban center should be modest and incremental, but their impact should 
be substantial, in contrast to the large visions that have been the rule, with their 
minimal or catastrophic impact (Ibid:45). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tactical urbanism som metod inrymmer ett brett 
spektrum av projekt, aktörer och processer. Det är ett ungt begrepp med en lång historia, då 
skribenter och forskare lyfter fram en mängd föregångare såsom arkitektkontor, 
medborgarrörelser och invånarinitiativ vilka på olika sätt har arbetat med perspektiv och 
behov i staden som inte tillfredsställts genom den konventionella planeringen. 

Flera skribenter identifierar just nyttjandet av ett hål – tidsmässigt, regelverksmässigt och 
platsmässigt – som ett av metodens grunddrag. En av förklaringarna till att så många tactical 
urbanism-initiativ kan ses runt om i västvärlden idag, är att dessa hål finns i form av svåruthyrda 
lokaler, avstannade byggarbetsplatser och områden som planeras där den formella 
planeringsprocessen är trög och tidshorisonterna långa. 

I litteraturen kring tactical urbanism framkommer olika sätt att se på taktik och strategi och hur 
dessa förhåller sig till varandra. Det taktiska i tactical urbanism har koppling både till de Certeaus 
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definition om taktik som någonting som kommer underifrån och ”passar på när tillfälle ges” 
och den mer allmänna betydelsen som innebär att taktik är små, tydliga aktioner som syftar 
till ett högre ändamål. Strategi framställs av tactical urbanism-förespråkarna som någonting 
oflexibelt, samtidigt som den allmänna betydelsen är att strategi är ett översiktligt och 
långsiktigt sätt för att nå ett mål. 

Skribenter ser både potential och fallgropar för den offentliga, formella planeringen att 
inkorporera tactical urbanism i sitt arbete. Risker som identifieras är en urholkning av den 
representativa demokratin och att det riskerar att främst bli kamouflerade marknadskampanjer 
som höjer fastighetsvärden. Vinsterna är bland annat nya samarbeten, att få reda på vad 
invånarna tycker och kunna testa pilotprojekt innan stora satsningar görs. 
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Detta kapitel ger en bakgrundspresentation till de studerade projekten och deras platser i 
förhållande till sina städer. I översiktliga drag redogörs även för de stadsomvandlingsprojekt 
som projekten utgör en del av. 

 

Fotografier från platsbesök på Odla i Lund (vänstra spalten) och Kojbyggarskogen (mittersta spalten) i 
Lund respektive Platsbyggnad i Jubileumsparken i Frihamnen (högra spalten). Fotografier tagna av 
uppsatsförfattaren. 



 33 

Först lyckas jag inte ens komma upp på Götaälvbron, utan trampar omkring under dess breda 
körbana. Sen hittar jag en liten trappa, kommer upp på cykelleden och går den långa, blåsiga 
promenaden över bron. Regnet sticker i ansiktet och lastbilarna dundrar förbi mig. Trafikbullret 
är tätt inpå, skalan enorm. Vid brofästena på andra sidan älven tar jag nya trappor, hamnar 
återigen under den väldiga körbanan, promenerar i ett landskap av betongpelare. Det vore omöjligt 
att hitta vägen om jag inte leddes av en gulgrön skyltning mot Jubileumsparken i någon kilometer 
längs bilvägar, rondeller och i utkanten av parkeringar. Så plötsligt är jag där, i parken i 
Frihamnen. En gigantisk asfaltsyta, en busshållplats, containrar staplade ovanpå varandra och 
en orangemålad informationsvägg välkomnar besökare. Do it yourself-estetiken är slående och inte 
en människa syns till. Jag får nästan känslan av att smyga in på någons privata, ödsliga lekplats. 

Jag går längre in på området, närmare vattnet. Passerar en februarifrusen stadsodling i pallkragar 
och det voluminösa vattenkonstverket Berget, kliver upp på trädäcket Playan. Jag tittar ner, ser 
att intill mina grova kängor finns avtryck efter ett par små, små barnfötter dopade i turkos 
målarfärg. På asfalten intill trädäcket finns ljusgula linjer och symboler, kvar efter den tiden då 
kajen var ett uppmarschområde för hamnindustrin. Längs pirerna står låga tysta 
magasinsbyggnader och i vattnet guppar ett ensamt lastfartyg. Här i Frihamnen existerar två 
tidslager samtidigt; 1900-talets varvsindustri och en samtida brokig aktivitetsyta avsedd för lek, 
umgänge och kreation. 

Framför mig har den hårdgjorda kajen blivit en sandstrand. Slänten mot vattenbassängen är orörd 
sedan området fortfarande enbart var industri och består av grus, vass och stora stenar. Längs 
högra bassängsidan finns stängsel och ett litet hus, där en röda neonskylt som lyser ”Allmänna 
badet” svävar strax ovanför nocken. Frösådda björkar ramar in promenaden till den plåtklädda 
bastun, där den står på tunga ben ute i bassängen. Med sitt enögda fönster vakar den över sin grå 
park. Två anställda röjer upp vid entrén, sopar bort löv från spången och gör sig redo att ta emot 
kvällens bastubesökare.  

(Anteckning av uppsatsförfattaren i samband med besök i Jubileumsparken och 
Platsbyggnad, Frihamnen den 2 mars 2016 kl.16.00) 

Vid Götaälvbrons norra fäste ligger Frihamnen i Göteborg, en plats som ingår i ett av Sveriges 
just nu största stadsbyggnadsprojekt: Älvstaden. Älvstaden definieras som ”centrala Göteborg 
utmed älven” (Göteborgs stad 2012:3) och visionens övergripande motto är att ”länka 
samman Göteborg över älven” (Ibid:12). I programmet för Vision Älvstaden redogörs för 
hur Göteborgs stad efter två år av medborgardialoger och workshops mellan professionella, 
tjänstemän och medborgare, kom att formulera tre strategier för att uppnå visionen om 
”Älvstaden – öppen för världen”: ”hela staden”, ”möta vattnet” och ”stärka kärnan” (2012:5).  

Älvstränderna har präglats av varvs- och industriverksamhet ända sedan 1800-talet, med stora 
skeppsvarv som Götaverken, Lindholmen och Eriksberg, likväl som Volvo och Svenska 
Kullagerfabriken SKF (NE 2016). Flera områden – Backaplan, Frihamnen, Gullbergsvass, 
Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden – genomgår nu en transformation från industri- 
och externhandelsområden till tätbebyggda stadsdelar med blandade funktioner så som 
bostäder, kontor och butiker. Målet är 25 000 nya bostäder och 45 000 nya arbetsplatser 
(Älvstaden 2016). Fokusområdena ligger främst på den s.k. Hisingssidan; den västra sidan om 
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älven. Ön Hisingen utgör med sina drygt 200 kvadratkilometer ungefär hälften av Göteborgs 
stads yta och cirka en fjärdedel av stadens invånare bor här (Caldenby m.fl. 2008). År 2021 
firar Göteborg att det var 400 år sedan staden grundades. Staden planerar olika sätt att fira 
400 årsjubileet, bland annat genom att inviga en första etapp av stadens nya stadspark 
Jubileumsparken i Frihamnen. Den totala stadsparken planeras att bli fyra hektar stor och det 
övergripande konceptet är att det ska bli en allmötesplats för hela stadens invånare, med fokus 
på att bland annat skapa en park som aktiverar och tillgängliggör vattnet samt visar på platsens 
industriella arv. Man lägger vikt vid genomförandet av parken – att den ska utformas för att 
kunna växa fram succesivt och att det ska finnas ”många delägare i processen/det 
gemensamma rummet” (Göteborgs stad 2015:44-45). 

Frihamnen, som utgör en del av Södra Älvstranden och stadsdelen Tingsstadsvassen och är 
Göteborgs innersta hamn, anlades på Hisingen på 1920-talet. Tre pirar – Södra Frihamnspiren 
(Bananpiren i folkmun), Norra Frihamnspiren och Kvillepiren – sträcker sig från kajområdet 
och ut sig i älven. Området avgränsas av motorvägen Lundbyleden i väster, trafikplatsen 
Brantingsmotet i norr och den kraftiga Hjalmar Brantingsgatan och Götaälvbron i öster. På 
andra sidan Lundbyleden ligger Kvillebäcken, en stadsdel bestående av bostads- och 
industribebyggelse. Norr och väster om Frihamnen breder Ringön ut sig, ett område präglat 
av verkstads- och hamnindustri i varierande skala, samtidigt som fler och fler butiker och 
restauranger växer fram. 

Frihamnen byggdes för styckegodshantering och representerar således en typisk hamnmiljö 
från epoken strax innan containerhantering blev dominerande för sjötransporter (Göteborgs 
stad 2014a:2). Frihamnen användes som aktiv hamn ända fram till år 2000, då bananimporten 
flyttades till en modern kylterminal vid Skandiahamnen. Innan dess hade själva 
Frihamnsfunktionen avvecklats i samband med att Sverige gick med i EU 1994. På 1980-talet 
var varvskrisen ett faktum. En vision om ett nytt stadsbygge på det gamla varvs- och 
hamnområdet började formuleras och utbyggnaden startade sakta med Lindholmen Science 
Park och Eriksbergskajen. Så tog utbyggnaden fart samtidigt som debatten om Göteborg som 
en delad stad fördes och arbetet med vision Älvstaden påbörjades under 2000-talet. Tankarna 
om Göteborg som evenemangsstad med möjlighet att nyttja de nedlagda industriområdena 
för evenemang av olika slag föddes parallellt med industrinedläggningarna, i likhet med flera 
andra nordeuropeiska hamn- och industristäder. I detta ljus kan man se Frihamnen, med sin 
motorsportbana längs Bananpiren och Platsbyggnads framväxt längs kajen och bassängen 
mellan Kvillepiren och Norra Frihamnspiren. Än idag används Frihamnen av 
kryssningsfartyg, vars trafik kommer att avvecklas under 2017 (Göteborgs stad 2014a:15-16, 
Göteborgs stad 2015:18) Läget i staden kan upplevas som perifert på grund av den storskaliga 
hamnkaraktären och den kraftiga transportinfrastrukturen som finns runt omkring, men 
promenaden från centralen är inte mer än två kilometer. Fågelvägen handlar det om halva 
sträckan. 

Jubileumsparken har ännu inte fått sin definitiva geografiska lokalisering i området. Dock är 
utbredningen för parkens första etapp i huvudsak definierad, nu i samrådsfasen för 
Frihamnens detaljplan Detaljplan för blandad stadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1. (Sandow 2016, 
Segerlund 2016, Göteborgs stad 2015:42-43). Denna detaljplan täcker en dryg tredjedel av 
Frihamnens yta (29 hektar) och innefattar både parkområde och bebyggelsekvarter. I 
planbeskrivningen anges att Frihamnen är strategiskt viktigt då ”staden ska knytas ihop över 
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älven” och att området ska bli ”en tät, grön stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt” (Göteborgs stad 2015:3). Man framhåller att man 
använt sig av en ”[m]odig och innovativ planeringsprocess” för att arbeta fram planen och 
berättar vidare: 

Frihamnen är också utpekad som en testarena där vi bla prövar nya arbetsmetoder. 
Stora krav ställs på processen och vi behöver jobba med nya och oprövade 
arbetsmetoder. Det krävs hög grad av nytänkande och innovationsförmåga samt ett 
mer gränsöverskridande arbetssätt (Göteborgs stad 2013a:3) 

Utifrån detta resonemang bestämde stadsbyggnadskontoret sig för att arbeta i workshop-form 
som alternativ till en klassisk arkitekttävling. Göteborgs stad med sina förvaltningar, det 
kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB och konsortiet2 knutet till exploateringen av 
Frihamnen, har tillsammans under 2015 formulerat en gemensam målbild och utvecklat en 
strukturplan vid tre workshopstillfällen under våren, med syfte att skapa samsyn bland 
aktörerna och forma ett underlag till detaljplanen (Göteborgs stad 2015:3-4). Älvstranden 
Utveckling AB äger den övervägande delen av detaljplaneområdets mark och är att betrakta 
som exploatör (Göteborgs stad 2015:11).  

 

Illustration över kopplingarna mellan Platsbyggnad och de stadsbyggnadsprojekt det tillhör. 

Som en del i arbetet med vision Älvstaden och utvecklandet av Frihamnen drivs projektet 
Platsbyggnad, vilket beskrivs som ett sätt att skapa ”en brygga mellan planering och 
genomförande” (2015:19) och att det är ”en strategisk metod för att utveckla ett område och 
är en del av planprocessen” (Älvstranden 2016). Kommunen anger vidare att projektet verkar 
som ett sätt att effektivt svara på önskemål från medborgare, att testa läge och aktiviteter på 
plats, att synliggöra befintliga värden på samma gång som en struktur växer fram och samtidigt 
vara en för allmänheten synlig part i utvecklingen av Frihamnen (Göteborgs stad 2015:19). 
Man skildrar Platsbyggnad som en utgångspunkt för stadsomvandlingen av Frihamnen: 

Stadsomvandlingen av Frihamnen startar således med ett gemensamt rum först. En 
bebyggelse sker sedan runt och i relation till detta. [Det är] en park med aktiviteter 

                                                        
2 Konsortiet utgörs av: Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, Botrygg, Rikshem, Magnolia, 
Framtiden, NCC, Hauschild + Siegel architecture, JR kvartersfastigheter samt Älvstranden 
Utveckling genom dess dotterbolag Göteborgs Frihamn AB. 
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som skapar en destination och som bygger ett första lager till den ”myllrande” 
innerstad planeringen av Frihamnen har som målbild (Göteborgs stad 2015:19). 

Platsbyggnad har sina aktiviteter på kajen och i vattnet längst in i hamnbassängen mellan Norra 
Frihamnspiren och Kvillepiren, vilket är ett område som ingår i Jubileumsparkens utbredning. 
Aktiviteter som vuxit fram sen arbetet påbörjades i december 2013 är bland annat en bastu, 
ett bad, en stadsodling, ett klätterkonstverk, en sandstrand med trädäck, en seglarskola och 
en roller derbybana. Aktiviteterna är allmänna och kostnadsfria. Jessica Segerlund, utbildad 
projektledare, och arkitekt Kristoffer Svensson anställdes av Älvstranden Utveckling 
respektive Göteborgs stadsbyggnadskontor år 2013 med uppdraget att starta det som skulle 
komma att bli Platsbyggnad. De är båda processledare för projektet. Tillsammans med 
landskapsarkitekt Amelie Sandow som representerar Park- och naturförvaltningen och är 
projektledare för genomförandet av parken, är de huvudansvariga för vad som sker på parkens 
yta inför 400-årsjubileet år 2021 och fram tills att en detaljplan träder i kraft (Segerlund 2016, 
Sandow 2016). Själva projektet Platsbyggnad är tänkt att pågå till 2035 (Göteborgs stad 2015: 
detaljplan). 

Jag hoppar av bussen vid den halvt färdigbyggda busshållplatsen med en ”ursäkta röran vi bygger 
nytt”-skylt vid Solbjer. Här, i nordöstra Lund, håller en helt ny stadsdel med plats för 40 000 
nya boende, arbetande och studerande att växa fram (Lunds kommun 2012:5). Just här breder 
än så länge en gigantisk leråker ut sig på ena sidan vägen, medan en klunga nybyggda 
flerbostadshus står på andra sidan. Jag vet hur jag ska gå, har tittat på en karta innan jag åkte 
hit. En gångtunnel under bilvägen och ett par hundra meter längs cykelvägen - sen välkomnar en 
skylt och en smal, upptrampad gång in till odlingsområdet. 

Stadsodlingen Odla i Lund ligger på en blåsig slätt, delvis inramad av en äldre, skyddande 
trädplantering. Här är det kalt och spirande på samma gång, såsom odlingar är i största 
allmänhet tidigt om våren. Vassa, gröna knoppar på grenar. Tussilago och snödroppar i utkanten 
av ett par lotter. Vissa jordlotter är redan bearbetade i prydliga bäddar, redo inför vårsådden, 
medan andra ännu ligger orörda efter vintern, täckta av ogräs och döda kvistar. En av de odlarna 
som varit med längst i projektet, sextioåriga Inger, håller på att så ruccolasallad i en pallkrage. 
De ljusa fröna lyser mot den svarta matjorden. Jag bjuder på termoskaffe och pressbyråbulle, 
lyssnar på Inger som pekar söderut: ”Jag bor i det där villaområdet där men det är så små 
trädgårdar, så jag blev intresserad av detta. Jag har 200 kvm tillsammans med min svärdotter”.  

Inger visar mig det varma tunnelväxthuset där tomatplantor snart ska börja förkultiveras. 
Exteriör graffitti lyser genom kanalplasten. Hon plockar en stor bukett kålblad som hon sedan 
slänger in till förtjust kacklande hönor i hönsgården. Hon pratar om odlingen som bra för hälsan, 
en möjlighet till att vara delvis självförsörjande på grödor och som en social mötesplats: ”Det är 
väldigt mycket människor här som jag annars kanske aldrig skulle träffat. Det är ju det här att 
man när en dröm… Man kan ändå mötas på en sån här plats”. 

Efter besöket hos Inger på Odla i Lund går jag igenom kojbyggarskogen som ligger i närheten. 
Här, i Solbjerparken, har kommunen återanvänt klippta grenar från stadens pilträd och bjudit 
in besökare att bygga med dem. Först är det svårt att urskilja pilgrenarnas formationer; deras 



 37 

gråbruna grenar kamoufleras i den lika gråbruna skogen. Så vänjer sig ögonen, och jag ser böjd, 
flätad pil som bildar kojor, labyrintliknande gångar och vindskyddade sittplatser på marken och 
uppe bland trädgrenarna. Hela skogen är befolkad; har blivit en myllrande by av pilträd-
strukturer.  

(Anteckning i samband med platsbesök på Odla i Lund och Kojbyggarskogen, Södra 
Brunnshög 23 mars kl. 11.40-13.30) 

I nordöstra Lund ligger Brunnshög, ett område som fram till för tio år sen nästan uteslutande 
bestod av jordbruks- och åkermark, och som nu har börjat bebyggas på olika håll. Redan på 
1990-talet hade kommunen olika utbyggnadstankar för området; exempelvis formulerades en 
fördjupad översiktsplan där man föreslog en markanvändning huvudsakligen vigd åt 
verksamheter. Under 2000-talet förändrades förutsättningarna och fokus, och man utvecklade 
planerna i riktning mot en mer blandad stadsdel innehållande bostäder, kontor och 
verksamheter samt handel, service och kultur (Lunds kommun 2013:8). Visionen om Lund 
NE/Brunnshög som ”världens främsta forsknings- och innovationsmiljö” presenterades av 
Lunds kommun år 2012, vilket sedan följdes av en Fördjupad översiktsplan som antogs i 
slutet på 2013. Etableringen av de två enorma forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, 
vilka motsvarar en Öresundsbro i investeringskostnad (Lunds kommun 2015:b), är 
tillsammans med en ny spårvagnsdragning genom staden och idén om en ny stadspark, 
utgångspunkten för den nya stadsdelens framväxt (Lunds kommun 2012:??). Visionen är att 
stadsdelen, som planeras växa fram etappvis under 20-40 år, inte bara ska präglas av forskning: 

Utmaningen blir att skapa en stadsmiljö runt forskningsanläggningarna som bidrar 
till att många väljer att stanna lite längre än vad som endast är nödvändigt för att 
utföra sina experiment. En stadsmiljö som kan locka såväl internationella forskare 
som lundabor. En blandad stadsmiljö fylld av upplevelser, kultur, intressanta möten, 
service, aktiviteter och avkoppling. Allt det som ger livskvalitet och mervärde och 
som utvecklar Lunds varumärke som en av regionens mest eftertraktade platser för 
boende och arbete (Lunds kommun 2012:2) 

Stadsdelen planeras att sträcka sig som en arm från staden Lunds runda struktur längs med 
E22:an ut i det bördiga, omgivande jordbrukslandskapet. Att bebygga på värdefull, högklassig 
åkermark tvärt emot EU:s direktiv kräver argumentation från kommunens sida. I FöP:en listas 
tre olika ”strategier för hållbart byggande”, varav en lyder: ”Balansera användandet av den 
goda åkerjorden”: 

Jordbruksmarken där Lund NE/Brunnshög byggs ut är en global resurs och det är 
viktigt att tidigt i utbyggnadsprocessen utveckla strategier för att om möjligt 
kompensera att den tas i anspråk för bebyggelsekvarter. Det kan handla om 
strategier för återställande och kompensation, grönytefaktorer, ersättningsbiotoper, 
nya odlingsmöjligheter eller förbättringar på annat håll (Lunds kommun 2012:17). 

Som ett led i denna strategi utgör områden för rekreation, biologisk mångfald och 
dagvattenfördröjning en viktig del. Den nya stadsparken Kunskapsparken, belägen i östra 
delen av Brunnshög, befinner sig i skrivande stund (vår 2016) i samrådsskedet i 
detaljplaneprocessen. Här anges att olika karaktärer ska åstadkommas och att kulturlandskapet 
ska bevaras och hållas levande, vilket görs genom att: 
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[K]ulturlandskapet bevaras med betesmark i vissa delar, småskaligare urban odling 
samt möjlighet för lokal plantskola där buskar och träd för parkens framtid kan tas 
fram. Urban odling ska förberedas med markberedning, vattenutkastare mm. 
Marken ska kunna brukas av olika föreningar, privatpersoner i kommunala projekt 
eller i studieförbundsregi (Lunds kommun 2015a:4). 

Janine Österman (2016), odlingssamordnare på Lunds kommuns Tekniska förvaltning, 
bekräftar detaljplanens intention: 

Det här har ju varit jordbruksmark så det är naturligt att få in jordbruk i olika skala 
i parken, som bete och småskalig odling. Inte bara ”ta av” den goda jorden utan att 
kunna bevara det på något sätt och låta invånarna i Lund ha godo av det. 

Vidare beskrivs att marken ska kunna brukas av olika föreningar, privatpersoner i kommunala 
projekt eller i studieförbundsregi och att ”det ska vara ett sprudlande landskap med poesi, 
fantasi och kreativitet” (Lunds kommun 2015a:4,15). Det är i arbetet med utvecklandet av 
Kunskapsparken som odlingsprojektet Odla i Lund tangerar stadsutvecklingsprojektet 
Brunnshög. Lena Ingvad (2016), utvecklingssamordnare vid Tekniska förvaltningen inom 
Lunds kommun och projektledare för Odla i Lund, berättar att projektet började som ett 
”klimatprojekt” där man i Tekniska förvaltningen hade fått uppdrag från kommunstyrelsen 
att skriva ”Gröna projekt” som ingick i en större ansökan från Lunds kommun om pengar 
från den statliga delegationen Hållbara städer. Projekten fokuserade på att på olika sätt minska 
energianvändning och koldioxidutsläpp, bland annat genom energisanering av fastigheter, 
uppförande av ”gröna väggar”, avfallshantering och stadsodling (Ingvad 2016). Då efterfrågan 
på koloni- och odlingslotter var (och är) stort i Lund, såg man här en möjlighet att möta den 
efterfrågan (Ingvad 2016; Österman 2016). År 2011 började man leta brett efter mark för 
odlingsprojektet; det enda förbehållet var att man ville att den skulle ligga någonstans längs 
Kunskapsstråket som går från Lunds centralstation genom staden ut till Brunnshög. Det var 
just på Brunnshög som det fanns odlingsmark, och att valet föll på Solbjer berodde på att det 
låg ett ett korttidsarrende där som gjorde att kommunen inte behövde lösa ut den nuvarande 
brukaren, utan helt enkelt kunde låta bli att förnya dennes arrende. I det läget fanns ingen 
koppling mellan dessa stadsodlingsplaner och Brunnshögsprojektet, som då låg i sin linda 
(Ingvad 2016).  

 

Illustration över kopplingarna mellan Odla i Lund samt Brunnshög placemaking och de stadsbyggnadsprojekt de 
tillhör. 
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Då projektgruppen hade hittat och fått arrendera marken uppe på Brunnshög, ”mitt uppe i 
ingenting, där det blåser som mest i Lund”(Ingvad 2016), började Ingvad (2016) fundera på 
hur man skulle locka dit folk. Man testade att låta projektet växa fram successivt tillsammans 
med deltagarna och utöver ”det vanliga” arrenderandet av jordlotter till deltagare, började 
kommunen anordna kurser, studiebesök och workshops (Ingvad 2016, Lunds kommun 
2016). Gensvaret från Lunds invånare blev så pass stort att man såg potential i att flytta 
odlingen till en mer permanent plats, och efter att projektet varit igång i tre år växte idén fram 
om att inkorporera Odla i Lund inom den nya, planerade Kunskapsparken (Ingvad 2016). Inför 
flytten till Kunskapsparken har kommunen infört en ny odlingssamordnartjänst på halvtid, 
vilken Österman har fått. Hennes uppdrag är att föra en dialog med odlarna under parkens 
planeringsprocess och utformande av det nya odlingsområdet. Parallellt arbetar också 
odlingssamordnaren med andra odlingsprojekt och med framtagandet av ett kommunalt 
policydokument för urban odling och odling på allmän platsmark (Ingvad 2016; Österman 
2016).  

Även i andra sammanhang i Brunnshögsprojektet har kommunen arbetat med dialoger med 
brukare av olika slag, då under namnet Brunnshögsdialogen. Brunnshögsgruppen, som är en 
del av Lunds kommuns stadsbyggnadskontor, uppger att man testar olika metoder för dialog 
för att dels nå ökad kunskap om hur medborgare kan involveras i processen, dels nå ut till 
grupper som traditionellt är svåra att få att delta i dialoger. Bland annat har skolprojekt, 
stadsvandringar och stormöten testats. Dialogerna är ett sätt att komplettera och bredda 
beslutsunderlag som politikerna fattar beslut om (Lunds kommun 2015c). Christian Wilke, 
arkitekt i Brunnshögsgruppen, arbetar med en form av dialog som kan kallas för placemaking, 
där man har haft tre projekt: Sagovandring, Popup Solbjer och Kojbyggarskogen (Wilke 2016). 
Gemensamt för projekten är att de utgår från specifika platser på Brunnshög, innehåller en 
aktivitet för invånare att delta i och att de på olika sätt kommunicerar ut kommunens mål om 
Brunnshög (Ibid).  
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I detta kapitel presenteras empirin från den kvalitativa innehållsanalysen av de 
semistrukturerade intervjuerna och detaljplanehandlingarna som kopplar till projekten. 
Resultatet läggs fram utifrån de fyra forskningsfrågorna, som tillsammans operationaliserar 
den övergripande problemformuleringen om hur planerare ser på tactical urbanism som ett 
verktyg för planering. Under respektive fråga presenteras empirin och avslutas med en 
sammanfattning och analys. Detta möjliggör för jämförelser och kopplingar mellan resultaten 
från de olika studerade projekten. Analyserna tar stöd och utgångspunkt i det teoretiska 
perspektiv som presenteras i arbetets första kapitel. De begrepp som används finns 
representerade i rumstriadmatrisen på sida tolv i arbetet. 

I intervjuerna med projektledarna för de studerade projekten, framkommer delvis olika 
beskrivningar av deras roller. Ingvad (2016) berättar att hennes roll som 
utvecklingssamordnare i Lunds kommun handlar om att driva projekt och söka 
projektpengar. Hon lyfter fram att kommunen har ett ansvar att lyssna på sina medborgare, 
vilket också är en av hennes uppgifter i projektet Odla i Lund: ”Jag värnar om deras åsikter så 
att vi kan förvalta dem på ett bra sätt. Och ta tillvara dem”. Österman ser sin roll i 
dialogarbetet som en länk mellan den stora och lilla skalan – delen och helheten –men också 
mellan medborgaren och den professionella planeraren: 

[V]i [har] bestämt att ha en tät dialog med odlarna för att kunna göra det nya 
området så optimalt som möjligt […] Jag tycker att min roll är viktig mot 
landskapsarkitekterna och den större skalan – att jag kan hjälpa odlarna att få ihop 
de här två bitarna i området, eller ja, hjälpa till från båda håll – att jag blir länken 
emellan [odlarna och landskapsarkitekterna] (Österman 2016). 

Det som Österman uppfattar att odlarna tycker är viktigt ska hon förmedla vidare till de 
landskapsarkitekter som ritar på Kunskapsparken och de planarkitekter som arbetar med 
detaljplanen. Medan Österman och Ingvad främst diskuterar sina roller i relation till odlarna, 
inleder Platsbyggnads processledare Segerlund (2016) vår intervju med att berätta om sin roll 
utifrån platsen Frihamnen, dess park och Älvstadens vision: 

Marken ska ju [… ] förvaltas, byggnaderna ska tas omhand, så min roll är att 
strategiskt fundera på det: hur uppnår vi vision Älvstaden utifrån vårt ägardirektiv? 
Hur säkerhetsställer vi redan från början att vi får en park för alla, det är min plan. 

Även Sandow (2016), projektledare för genomförandet av parken till år 2021, utgår från 
parken då hon beskriver sin uppgift. Hon lyfter också medskapandeprocessen: 
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Så min roll är att ta fram en gestaltning av parken till 2021, hur vi vill att den ska se 
ut. Men också att driva den här processen kring medskapande som har påbörjats 
med Platsbyggnad. 

På liknande sätt som Österman ser sig som en länk mellan medborgare och planerare, 
beskriver Segerlund sig och sina två kollegors gemensamma kompetens och täta kontakt som 
ett sätt att arbeta med flera perspektiv samtidigt: 

Vi bevakar lite olika områden kan man säga, både utifrån våra roller men också 
utifrån våra personligheter och bakgrunder; vad vi för in i det här, vilka kunskaper 
vi har […] Kristoffer har ett annat perspektiv, Amelie har ett annat, jag har ett tredje. 
Så håller vi på att förhandla, och det är väldigt spännande. Treenighet - så det är 
ingen av oss som säger att det är en som äger frågan, utan det är delad kunskap, och 
vi försöker plocka in olika perspektiv, för att försöka få ihop dem till ett paket att 
portionera ut till olika team som söker, som vinner anbuden och så […] Jag tror att 
man behöver olika kompetenser för att planera en stad (2016). 

Som framgår i resonemanget ovan, handlar rollen som processledare i Platsbyggnad bara delvis 
om att projektera och genomföra ”egna” projektidéer, utan också att involvera aktörer som 
kan göra det i Frihamnen genom ekonomiskt stöd av Platsbyggnads budget. Segerlund (2016) 
tar Jubileumsparkens seglarskola som exempel: den ideella föreningen Passalen, med ”syfte 
att driva fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariation” (Passalen 2016), 
tog kontakt med de ansvariga för Jubileumsparken och berättade om sin idé att ha gratis 
seglarskola i Frihamnen. Segerlund och Nilsson nappade, och via en speciellt avsatt del av 
Platsbyggnads budget döpt till ”Ja, vi säger ja”, vilken hänvisar till stadens vision och Älv-
stranden Utveckling:s ägardirektiv En stad för alla, kunde projektet finansieras och möjliggöras 
(Segerlund 2016).  

Arkitekt Christian Wilke på Lunds kommun gör en tydlig åtskillnad mellan placemaking-
aktiviteterna och sitt övriga arbete på Brunnshögs projektkontor, då han förklarar sin roll i 
Brunnshög placemaking: 

Jag jobbar då som arkitekt huvudsakligen, och gör planer. Men jag jobbar också en 
del på marknadsföringssidan. Eller ja, jag skulle inte kalla det marknadsföring, utan 
kommunikationssidan (2016). 

Sammanfattningsvis framkommer en varierad bild av planerarnas beskrivning av sina roller i 
förhållande till projekten. Här finns rollen som möjliggörare för medborgarinitiativ; Ingvad 
förvaltar Odla i Lund-deltagarnas initiativ och Segerlund med Platsbyggnad bidrar ekonomiskt 
till att understödja medborgarinitiativ som exempelvis kostnadsfri segling. Rollen som strateg 
och taktiker framkommer också; Segerlund ska strategiskt fundera på hur visionen om en park 
för alla ska uppnås och Österman strävar mot att genom sin dialog uppnå en så optimal flytt till 
Kunskapsparken som möjligt. Här kan då Platsbyggnads olika element såsom badet och 
seglingen betraktas som taktiker vilka tillsammans utgör en strategi för att sträva mot visionen 
om en park för alla. 
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Närvarande i flera av planerarnas svar finns också tidsperspektivet. Exempelvis ska Österman 
ta tillvara på värden som finns idag (i upplevelserummet) och förankra dem i de dokument som 
formar framtiden (föreställningsrummet). Wilke berör mer eller mindre omedvetet en annan 
aspekt; handlar tactical urbanism om marknadsföring eller dialog – eller kanske båda? Detta 
fortsätter uppsatsen diskutera under nästa forskningsfråga. 

Då varje projekt tillskrivs ett flertal syften och värden, har jag strukturerat denna 
forskningsfrågas empiri under två underrubriker: Utgångspunkt, syften & värden och Kommunens 
& exploatörernas vinst. 

Fyra av de fem intervjuade anger att utgångspunkten för projekten handlade om att svara mot 
behov hos invånarna, identifierade genom medborgardialoger eller på andra sätt. Segerlund 
(2016) och Sandow (2016) anger att Platsbyggnad föregicks av, och var ett svar på, den 
medborgardialog som fördes inför formandet av Vision Älvstaden 2011-2012. Ingvad (2016) 
och Österman (2016) berättar att kommunens tryck på odlings- och kolonilotter pekade på 
behovet att frigöra mer mark för stadsodlingsändamål, vilket bäddade för uppstarten av Odla 
i Lund. Wilke (2016) menar att utgångspunkten för placemaking-projekten bland annat handlar 
om att locka folk till platser på Brunnshög vilka står inför stadsbyggnad och på så sätt få dem 
intresserade av utvecklandet av stadsdelen.

Göteborgs stad anger att ”Platsbyggnad har varit ett verktyg för att snabbt kunna agera och 
reagera på samtal, dialoger och önskemål inom Älvstaden (bada mitt i stan mm)” (Göteborgs 
stad 2015a:19). Sandow (2016) beskriver det som ”ett sätt att arbeta i planeringsfasen men 
även i genomförandet” när stadsbyggnadsplanerna för Frihamnen växer fram och tar form: 

Man hade genomfört ett antal dialoger, och insåg att det fanns ett behov av att skapa 
plats innan planeringsprocessen startade. Det är ju en väldigt lång och utdragen 
process som allmänheten har svårt att känna sig delaktig i och veta vad som 
försiggår, och detta var ett sätt att visa på platsen och de idéer som kommit fram. 
Och testa; vissa saker kanske fungerar bättre än andra. 

Segerlund (2016) förklarar vidare att just ”bada mitt i stan” var ett återkommande önskemål 
från medborgare under det två års långa dialogarbete som fördes inför formandet av vision 
Älvstaden. Hon och Svensson bestämde sig för att undersöka önskemålet närmare för att 
öppna upp för en bredare tolkning än att ”bara bli blöt” och döpte om det till Badkultur. 
Genom det breda angreppssätt där de lät olika team (exempelvis det feministiska queerdesign- 
och arkitektkollektivet MYCKET) bada med olika grupper i samhället, allt från Muslimska 
Kvinnors Idrottsförening till funktionsnedsatta, uttolkades att: 

[E]n av de största och viktigaste delarna i badkultur är inte bara att bli blöt – utan 
det är liksom det runt omkring, det sociala livet. Att gå till en plats, vara där, äta 
matsäck, hänga med familjen, snacka. Och det är väl lika viktigt inom alla de här 
grupperna, som det är att hoppa ner i vattnet (Segerlund 2016).  
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På så vis kom Platsbyggnad att kunna jobba med ett specifikt önskemål som att ”bada mitt i 
stan” och samtidigt sträva mot den mer övergripande visionen ”en stad för alla”. Detta görs 
under ledordet allmötesplats – en benämning som både Segerlund och Sandow återkommer till 
i intervjuerna och som nämns på fyra ställen i planbeskrivningen för Frihamnen (Göteborgs 
stad 2015a). Segerlund beskriver arbetet som: 

[E]tt förstående samtal där vi ser att det som vi har byggt nu ger underlag till de 
planerare som kommer in nu, för att förstå ännu mer. Alltså, att de får lära sig av 
våra trial and errors (Segerlund 2016). 

I likhet med Segerlund anger Österman (2016) att hennes arbete med odlarna inför flytten 
syftar till ett förstående samtal: 

Då har vi bestämt att ha en tät dialog med odlarna för att kunna göra det området 
så optimalt som möjligt, eftersom det är speciellt med mötet att det är en publik park 
och att området kommer att ligga som ett av alla andra parkelement, kan man säga. 
Så vi har lite speciella krav och önskemål i kombination för det här odlingsområdet. 
Och eftersom vi har en odlingsgrupp – vi har en målgrupp för utformningen – så är 
det ju jätteintressant att få ha med dem i hela processen. Det är de som kommer att 
driva området och utvecklingen på området framåt. 

Österman (2016) förutspår att planerare och landskapsarkitekter håller på att börja betrakta 
parkutformningar på ett nytt sätt; att man låter ”befolka” parkerna på sätt som exempelvis 
med odlingslotter, vilket kan bli ”ett intressant inslag som lyfter och ger parken mycket”. 
Detta förutsätter dock att man utformar områdena på nya sätt så att de inte känns privata 
(Ibid 2016). Som tidigare nämnts började Odla i Lund som ett ”klimatprojekt” med fokus på 
att minska koldioxidutsläpp och att man skulle kunna äta närodlat mitt i stan (Ingvad 2016). 
Det sistnämnda syftet är än idag kärnvärdet, slår Ingvad (2016) fast, även om andra värden 
också finns: 

Men jag tycker att det är intressant att om du skalar av det och folk bara får framhålla 
en sak, så är det faktiskt så att majoriteten odlar för grönsakerna. Vi får en möjlighet, 
och det skrev jag nog i målen för projektet [för ansökan om finansiering från 
Hållbara städer], att ge lundaborna en möjlighet att odla och äta närodlat, och ha 
kontroll över de grödor man äter. Och det har de själva lyft fram väldigt mycket.  

För att i början av projektet locka folk till Brunnshög, ”där uppe i ingenting, där det blåser 
som mest i Lund” (Ibid), erbjöd kommunen kurser, köpte in gemensamma fröer osv, 
samtidigt som Ingvad försökte hålla utvecklingen obestämd för att kunna arbeta med odlarnas 
åsikter och perspektiv tentativt och allt eftersom. I början stötte hon på motstånd: 

Jag kan ju säga att i början så sa någon till mig att ’lägg ut 100 kvm-lotter över 
alltihop, så morötter, persilja, dill och sätt potatis i långa rader, låt bonden plöja åt 
andra hållet, så får alla varsin bit där’ […] Jag har stått emot ganska mycket för att 
inte lägga ut allting från början, med en karta (Ingvad 2016). 

Christian Wilke på Brunnshögsgruppen menar att deras placemaking-aktiviteter, såsom 
Kojbyggarskogen och Popup Solbjer, syftar till att skapa ett slags känslomässigt värde och intresse 
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av platsen. Han säger att de skiljer sig från mer traditionella medborgardialoger och samråd 
och handlar om att: 

[L]ocka dit folk, och få folk att börja skapa egna minnen till de här platserna - innan 
de är byggda egentligen, för att på så sätt bli engagerad i vad som händer. Det är väl 
egentligen så det funkar (2016). 

Genom intervjun återkommer Wilke (2016) flera gånger till placemaking-projektens uppgift att 
få invånare från hela Lund att besöka Brunnshögsområdet innan det bebyggs, och han uppger 
att andra typer av dialoger användes av kommunen för att kommunicera med de 
omkringboende för mer konkreta frågor. Han betonar att Brunnshögsgruppens strategi 
angående placemaking-projekten är att arbeta med liten budget för att kunna experimentera och 
samtidigt ha låga krav och förväntningar på vad som ska vinnas med projekten: 

Vi behöver inte komma fram till statistik, ’att x antal tycker såhär och såhär och 
såhär’ nu, utan det räcker med att det finns en väckt entusiasm för platsen [och] den 
kunskapen man får i det oplanerade mötet med de som är på platsen (Wilke 2016). 

Vilken kunskap som arkitekter och planerare på Brunnshögsgruppen får ut av det ”oplanerade 
mötet” i kojbyggarskogen och motsvarande aktiviteter, har Wilke svårt att sätta fingret på, 
och förklarar att de inte har sökt den sortens information som ”om det ska vara fyra- eller 
femvåningshus”, men att de däremot genom dessa aktiviteter har fått förståelse för hur 
invånarna tar sig genom staden, använder den och vad som lockar dem till att använda vissa 
platser. Det handlar också om att informera från kommunens sida: 

[D]et finns ju vissa mål som varit viktiga för oss att kommunicera – att det ska bli 
en blandad stad, att det ska finnas skolor, att det inte bara ska vara ett område man 
bor i – utan att det ska vara en blandad stad. Då har det varit viktigt att kommunicera 
utåt, så folk förstår det värdet (Wilke 2016). 

Dessutom menar han (2016) att de har insett vilket stort engagemang som invånarna känner 
inför platserna och aktiviteterna som man arbetat med – någonting som också Ingvad lyfter 
som ett resultat av Odla i Lund, då hon hänvisar till en enkätundersökning som genomfördes 
av en student på SLU3: 

Alla utom sex skrev att de bryr sig mer om marken och området där uppe nu, än de 
gjort tidigare. Så att du får ett engagemang för området och för miljön, om du jobbar 
med odling på det sättet (2016). 

På frågan om vad kommunen ”vinner” på att driva ett projekt som Odla i Lund, inleder Ingvad 
(2016) med att säga att ”det är vår skyldighet som kommun att möta invånare och plocka upp 
trender i samhället. Att omsätta det, att lyssna på våra medborgare”. Hon och Österman 
berättar att politikerna har drivit på att tjänstemännen ska utveckla stadsodlingen i 

                                                        
3 Enkätundersökningen genomfördes under våren 2014 och hade ca 90% svarsfrekvens. Den är inte 
en offentlig handling och finns inte publicerad på internet. Jag har dock kunnat ta del av den. 
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kommunen, och att Östermans nya halvtidstjänst som odlingssamordnare är baserad på ett 
nämndbeslut. Med Odla i Lund har kommunen ”vunnit” dels en långgående dialog med ett 
antal lundabor, dels ett stort kontaktnät kring stadsodling, vilket banar vägen för fler liknande 
initiativ, anser Ingvad (2016). 

Österman talar om det signalvärde som Odla i Lund kan förmedla genom att visa upp att det 
går att odla i sin närhet även om man bor i staden och att det går att sträva efter hållbara 
livsmedelskedjor. Eftersom den produktion som kan göras på ett så pass litet område som 
Odla i Lund:s två hektar är begränsad – och snarare är betydande för den enskilde odlaren än 
för Lund som helhet – ”så tror jag mer att det har ett exempelvärde; att man lyfter fram att 
man kan odla, och visar det för de som är intresserade” (Ibid). Då Odla i Lund väl flyttar till 
Kunskapsparken identifierar projektledarna potentialen – och också utmaningen – i att 
odlingen att bli mer publik och välkomnande för besökare. Att Odla i Lund blir ”som en arena 
och visningsplats” i Kunskapsparken (Österman 2016) stämmer överens med detaljplanens 
intentioner om parken som ”ett levande kulturlandskap […] med betesmark i vissa delar, 
småskaligare urban odling samt möjlighet för lokal plantskola där buskar och träd för parkens 
framtid kan tas fram” (Lunds kommun 2015a:16). 

På frågan om vad kommunen och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling ”får ut” 
av att lägga resurser på ett projekt som Platsbyggnad, säger både Segerlund och Sandow att det 
finns tydliga ekonomiska incitament för byggherrar och kommunala bolag: 

Det finns ju ett konsortium kopplat till Frihamnen, bestående av byggherrar och 
kommunala bolag, och de ser ju det här som ett värdeskapande av platsen. Värdet 
på marken är ju högre. Det har ju skapats en plats för allmänheten men även ett 
marknadsvärde som är högre än vad det skulle varit innan. Trots allt, bastun är ju 
internationellt känd (Sandow 2016)! 

Segerlund (2016) resonerar kring sitt förhållningssätt och identifierar en utmaning: ”[J]ag tror 
att [Älvstranden] vinner otroliga PR på det här. Frågan är – att kunna balansera det, så att det 
inte äts upp av bara det”. Hon menar vidare att Göteborgs stad gör reklam för ”en stad som 
är till för alla”, när alla faktiskt får tillgång. Här lyfter hon den nya busshållplatsen som gör att 
besökare varken måste ha bil eller starka ben för att ta sig ut till Frihamnen. Bastun, som är 
gratis att använda, är utformad utan klassiska genussymboler och bemannas efter önskemål 
från de som bokat bastun; ”vi har många religiösa föreningar som kommer till oss. Då ser vi 
till att ha bemannat rätt – kvinna, man eller vad vi behöver”. Hon lyfter också fram Platsbyggnad 
som ett medel från kommunens sida, att våga hävda allmänna värden gentemot de 
kommersiella byggherrarna som ingår i konsortiet, när viktiga beslut tas i exempelvis 
detaljplan och exploateringsavtal. Segerlund menar att även om de kommersiella byggherrarna 
vill ha ”levande områden”, behöver kommunen aktivt förhandla för att få igenom de allmänna 
värden som de anser skapar just ”levande områden”: 

Och då är frågan hur man gör det, så man inte bara har Espressohouse här i A-läget 
[fastigheter närmast Jubileumsparken och hamnbassängen], utan vad händer om en 
förening som har någonting, precis som Passalen, har det här? […] Det är ju de 
största byggherrarna som ska in här och de är ju inte emot detta. De vill ju ha levande 
områden. Så där gäller det för staden att vara en smart player. Tidigare kanske man sa: 
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”åh du vill bygga, tack så mycket, vad gulligt av dig” och så ställer vi oss på sidan 
och hoppas på en stad för alla. Man måste kunna ge dem ett förslag, och det ska 
Platsbyggnad göra. Byggherrarna är inte ledsna för bastun och parken. Och det är ju 
inte staden heller. 

Vad är det då som ger värdeskapandet – både det ekonomiska och sociala - av platsen? Både 
i intervjun med Sandow och Segerlund blir bastun en återkommande symbol för hela parken, 
vilket kan förklaras utifrån den stora uppmärksamhet och genomslagskraft medialt och 
besöksmässigt som bastun haft, med sin Kaspar Salinnominering och sina månader i förväg 
uppbokade bastutider. Den sätter också fingret på viljan att befolka platsen, även under 
omständigheter som dåligt väder och kall årstid: 

I somras var det ju fantastiskt att se när det var hundratals människor där, som låg 
på Playan, grillade i Berget, dansade lindyhop, hade filmvisning. Människor badar. 
Men lika fantastiskt är det att se vita badrockar på trappan. Tre stycken. Man liksom: 
’det är någon i Frihamnen!’. Året runt (Segerlund 2016). 

Just att befolka platsen är ett återkommande mål, vilket nämns i förbifarten eller som ett 
egenvärde både av Segerlund, Sandow, Wilke, Österman och i planbeskrivningarna för 
Frihamnen respektive Kunskapsparken (Göteborgs stad 2015a:19; Lunds kommun 2015a:15). 
Sandow (2016) menar att det är aktiviteterna som gör att platserna i sig själva uppstår: ”Så vi, 
eller ja, staden fick ju skapa en plats genom specifika aktiviteter som fick dra folk dit”. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en mängd olika syften och värden nämns kring 
varje projekt, vilket är kännetecknande för projekt av tactical urbanism-karaktär (Lydon & 
Garcia 2015:42; Bradley 2015:12). Att det är så kan förklaras utifrån att planerarna faktiskt 
strävar efter att hantera många syften samtidigt – men också  att det handlar om pilotprojekt 
där man arbetar tentativt och testar sig fram eller arbetar med ”slumpen” och inte har krav på 
att åstadkomma vissa tydliga mål, som exempelvis Wilke (2016) anger. Trots spridningen i 
svar ges här ett försök att identifiera likheter kring projektens syften. 

Syftet att skapa ett platsvärde – att påverka symbolrummet – lyfts fram av tre av planerarna. En 
fysisk påverkan i upplevelserummet (t.ex. att bygga en bastu i älven eller skapa ett kojbyggarevent 
i en skog) påverkar symbolrummet då det leder till ett socialt och ekonomiskt värdeskapande av 
platsen. Att platsvärdeskapandet har koppling till ekonomiska aspekter är det egentligen bara 
planerarna i ett av projekten som diskuterar. Möjligtvis anses den delen av syftet som ”fult” 
av vissa av planerarna, vilket gör att detta diskuteras fåordigt i intervjuer respektive plan- och 
visionsdokument. Sandow säger att det ”har ju skapats en plats för allmänheten men även ett 
marknadsvärde” och Segerlund diskuterar vikten av en balansgång för att Platsbyggnad inte ska 
”ätas upp” av PR. Man vill således inte att det ska framställas som att PR är Platsbyggnads 
främsta syften. Samtidigt kan det också skönjas en pragmatisk syn hos planerarna; man hävdar 
att man både kan arbeta med sociala och ekonomiska aspekter på samma gång. 

Det kan konstateras att de intervjuade planerarna generellt har en vilja att aktiviteterna ska 
befolka platserna tidigt i stadsbyggnadsprocessen; helst redan före planerade nybyggnationer 
uppförs. Det finns således en vilja att etablera upplevelsrummet tidigt i planeringsprocessen; 
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redan före och i samband med kommunernas arbete i föreställningsrummet. Planerarnas klassiska 
föreställningsrum i form av exempelvis modell- och kartstudier och formulering av visioner 
och koncept, möts med försök att närma sig medborgarnas upplevelserum på ett mer direkt sätt 
i skala 1:1 på platsen eller i närheten av den. Både Frihamnen och Brunnshögs 
stadsbyggnadsprojekt har en tabula rasa-tendens; stadsbyggnadsplanerna för områdena 
innebär en total förändring både funktions- och gestaltningsmässigt jämfört med hur platserna 
såg ut för fem år sen. Å andra sidan bär dessa platser – precis som alla platser – på historier. 
Platserna består av lager av origins; tänkta, planerade och utformade platser för specifika 
ändamål, exempelvis åkrar med stenrösen som förr markerade ägogränser och pirar med 
vägmarkeringar för att tydliggöra för lastningstrafik. Anledningarna till att planerarna vill 
befolka platserna innan och medan de ännu byggs är för att testa, undersöka och informera 
på olika sätt. Att befolka en plats för att göra den förståelig liknar Burns (2005:297) 
argumentation om att för att förstå en plats som en kulturell konstruktion och inte bara som 
en materiell realitet, krävs att platsen tas i besittning av människan. 

Det kan också kopplas till Sennetts idé om beginning. För att ett narrativ ska ta fart krävs inte 
bara att människor befolkar en plats utan att de dessutom använder den på ett sätt som den 
inte var avsedd för ”från början”: en park blir en kojbyggarverkstad, en industrihamn blir en 
park för bastubad och roller derby-åkning, en konventionell åker blir en småskalig stadsodling. 
Kontrasterandet från den ursprungliga användningen av marken är gemensam för de 
studerade projekten. De liknar på så sätt Rebars Park(ing) Day-koncept, där parkeringsplatser 
används som pocketparker (Merker 2010:45). Kontrasterandet mellan två olika sätt att 
använda staden blir spännande och pedagogiskt tydlig då dessa sätt utövas på samma fysiska 
plats – och samma upplevelserum. Planerarna i de studerade fallen kan sägas konstruera en slags 
beginning i liten skala för att undersöka och/eller informera om platsens framtida origin – den 
förestående stadsomvandlingen –  som ännu ligger i sin linda i form av visioner och 
detaljplaner. 

I intervjuerna framkommer en samstämmig syn på att det man gör är ”utanför boxen” på 
olika sätt – projekten beskrivs som ”annorlunda” i förhållande till traditionella 
medborgardialoger (Wilke 2016) och ”vi är de enda i Sverige som gör det här” (Segerlund 
2016). Projektens kopplingar till de formella kommunala planeringsprocesserna såsom 
exempelvis detaljplaneprocesser och utformande av strategiska policydokument, skiljer sig åt. 

I detaljplanen för Frihamnen etapp 1 beskrivs Platsbyggnad som en länk mellan vision och 
genomförande: ”Platsbyggnad har tillkommit för att överlappa visionen om Älvstaden till 
genomförandet av delområdet Frihamnen” (Göteborgs stad 2015a:19). Brunnshög placemaking 
har ingen motsvarande koppling till de formella kommunala planeringsprocesserna eller att 
de på något sätt ska försöka påverka dessa. Exempelvis skedde det sex dagar långa eventet 
Popup Solbjer ”sista sommaren innan det blev byggarbetsplats” (Wilke 2016) – således efter att 
detaljplanen för området antagits och bygglov beviljats. I fallet med Odla i Lund har projektet 
efter hand kommit att utgöra en del av kommunens detaljplanearbete med Kunskapsparken 
(Ingvad 2016, Österman 2016). 
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Sandow (2016) menar att vanligtvis kommer hon och Park- och naturförvaltningen in i projekt 
efter att en detaljplan vunnit laga kraft för att driva och projektera själva genomförandet – 
men att Platsbyggnad utmanar den vanliga ordningen, då det innebär ”ett sätt att arbeta i 
planeringsfasen men även i genomförandet”. Segerlund (2016) diskuterar det i förhållande till 
ett tidigare projekt i en annan stad där hon och Nilsson arbetade på liknande sätt som med 
Platsbyggnad: 

Som du vet har vi ju jobbat med det här tidigare, men det vi såg i de tidigare arbetena 
var just bristen att bara befinna sig i plandelen. Plandelen är ganska låst, den har en 
formell process – men frågan är vad man kan göra inom den processen […] Det var 
en frustration jag hade i [projektet], för där ville man gärna särskilja livet från planen. 
Och för mig var det bisarrt. För jag är inte planarkitekt. Jag förstod inte när det där 
livet skulle komma. Jag förstod inte vad visionsbilderna visade. Jag fattade aldrig att 
målet var där framme. Livet pågår ju varje dag, liksom. Så för mig var det vi gjorde 
lika viktigt som det som händer 2035. 

Hon menar att det finns bättre förutsättningar för att göra kopplingar mellan aktiviteter och 
detaljplan inom Älvstaden, vilket också är vad som framhålls i detaljplanens beskrivning: 

Stadsutvecklingsområdet Frihamnen kommer att byggas ut fram till ca år 2035. 
Redan 2014 påbörjades utvecklingen av området genom de platsskapande 
aktiviteterna […] Även denna form av dialog och möjligheten att undersöka om 
platsen har haft påverkan på hur detaljplanen utvecklas (Göteborgs stad 2015a:4). 

Som konkreta exempel på hur Platsbyggnad har påverkat detaljplanen, berättar Segerlund att 
man tidigare hade ritat parken längst ut på Frihamnspirarnas tre spetsar, vilket kan ses i 2014 
års programsamråd för Frihamnen (Göteborgs stad 2014b:2). Då Segerlund och Nilsson 
kartlade området inför lokalisering av Platsbyggnads aktiviteter, ”fick [vi] fram kopplingen till 
Kville och såg liksom [att] de här pirerna är sammankopplade av en slags ryggrad” (se bilaga 
4) (Segerlund 2016). Hon menar att det blev tydligt hur omständligt det skulle vara för 
besökare att ta sig ut på pirerna, både idag genom befintlig gles bebyggelsestruktur och genom 
den framtida kvartersstrukturen. Hon säger att Platsbyggnad har varit med och ”drivit fram 
planen till en förståelse av skalan”. Såsom planförslaget ser ut i den aktuella samrådsversionen 
har parken delvis omlokaliserats och sträcker sig från kajen där Platsbyggnad huserar till längst 
ut på Kvillepiren (se bilaga 3 respektive 4). 

Vidare lyfter Segerlund (2016) också en annan avgörande aspekt: ”Vi detaljplanelägger 
aktiviteterna. Det innebär också att vi får drift på det”. Förvaltningen och driften är någonting 
som även Sandow (2016) återkommer till. Hon menar att det finns en stress hos politikerna 
att gå igenom detaljplaneprocessen skyndsamt för att hinna med målsättningen att färdigställa 
en del av parken till jubileumsåret 2021, vilket gjort att planen kommit ut på samråd utan att 
vara klar. Fokus nu mellan samråd- och granskningsskedet är att lösa ”knäckfrågor” – t ex 
samutnyttjande av ytor, drift av Platsbyggnads prototyper och bokningsbarhet på allmän 
platsmark (Ibid, Göteborgs stad 2015a:61). Sandow (2016) och Segerlund (2016) betonar 
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vikten av en så flexibel plan som möjligt som en förutsättning för att kunna tillåta Platsbyggnads 
aktiviteter och att dessa kan utvecklas över tid. 

Som diskuterats i föregående forskningsfråga, motiveras strävan efter att sammanföra 
genomförande och planprocess utifrån att det är en möjlighet att aktivera platsen redan innan 
detaljplanen träder i kraft och samtidigt skapa ett platsvärde. Platsbyggnad beskrivs också som 
en sorts medborgardialog där platsens prototyper blir en fullskalemodell för göteborgarna att 
uppleva. Förhoppningen är att det ska öka förståelsen för planeringsprocesser i allmänhet, 
och specifikt i Frihamnen: 

För jag vet att de där 6 000 personerna som har bastat där har fått en upplevelse 
dom annars inte skulle ha haft. De vet något om Frihamnen… när vi skickar ut 
detaljplaner och sådär, då har de varit i en 3D-modell: de har gått i den, de har känt 
på Frihamnen, de har stått i Frihamnen, de har dykt ner i vattnet i Frihamnen 
(Segerlund 2015). 

Att Platsbyggnad faktiskt bygger en bro mellan platsupplevelser och deltagande i planprocessen, 
avfärdas delvis av Sandow (2016) då hon berättar att det var väldigt få som kom till höstens 
samråd för områdets aktuella detaljplan. Å andra sidan kan det förklaras utifrån att det finns 
få berörda sakägare4 i området, resonerar hon (Ibid), och att många besökare har kommit till 
andra typer av möten, såsom soppluncherna med presentationer av vad som ska hända i 
Frihamnen. 

Att ha få deltagare på klassiska samråd och dialogmöten är ett inte ett dilemma unikt för 
Göteborgs stad. Brunnshög placemaking fyller inte riktigt samma funktion som medborgardialog, 
men det handlar ändå om att kommunicera ut vissa mål enligt Wilke (2016). Man har också 
försökt locka till sig en målgrupp invånare som man vanligtvis inte når: 

Det här [Kojbyggarskogen] är ett sätt att få småbarnsföräldrar att spendera två 
timmar en vardagskväll uppe på Brunnshög, vilket skulle vara omöjligt annars. Folk 
prioriterar inte att gå på ett traditionellt dialogmöte i Folkets hus en onsdag mellan 
sju och nio, på någonting som man inte riktigt berörs av – det händer inte. Man 
ordnar inte barnvakt för det. Men här… [Kojbyggarskogen] var ett ganska bra sätt, 
har jag märkt. Så det är en målgrupp (Wilke 2016). 

Wilke menar att då projekten har så liten budget, finns inget krav på att det man gör måste 
kopplas till ”den hårda planeringen”, såsom detaljplaner och liknande processer. Kraven växer 
ju större budgeten, och därmed resurserna, är: 

Så länge det är lågbudgetprojekt så finns den friheten. Steppar man upp det, som i 
Frihamnen eller Pixla piren [projekt i Helsingborg], så blir det en annan nivå – på 
gott och ont – på vad man måste åstadkomma, och vad man har för resurser att 
åstadkomma (2016). 

                                                        
4 För definition av sakägare i detaljplaneprocessen, se Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 
11, 12 §§ 
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Som tidigare nämnts, började Odla i Lund som ett klimatprojekt med fokus på minskat 
koldioxidutsläpp och möjlighet för lundabor att prova på ekologisk stadsodling (Ingvad 2016). 
Idén att inkorporera Odla i Lund inom Kunskapsparken växte fram efter att odlingen varit 
igång i tre år. Parallellt med detaljplaneprocessen för Kunskapsparken driver Österman en 
dialog med odlarna, vilken är utformad som ett slags dialogcafé med olika teman för varje 
tillfälle, exempelvis de privata delarna av odlingsområdet, den publika zonen och dispos-
itionen av hela odlingsområdet i stort (Österman 2016). Det handlar bland annat om vad för 
anspråk som ska in när i detaljplaneprocessen; exempelvis byggrätt för ett eventuellt växthus. 
Planbestämmelserna ska också formuleras utefter växthusets attribut; om man exempelvis 
önskar ha ett kök eller en verksamhet där (Österman 2016). Österman menar att eftersom 
odlarna utgör en tydlig målgrupp och redan har funnits i några år, kan dialog om utformning, 
gestaltning och drift ske redan nu under planprocessens samråds- och granskningsskeden, så 
att man förhoppningsvis slipper ”göra om” lösningar i efterhand (Ibid). Precis som för 
Platsbyggnad är frågan om drift på allmän platsmark högst aktuellt: 

En annan sak som kommer att påverka är att det här är allmän platsmark, och 
normalt så ligger odlings- och kolonilotter på kvartersmark som är planlagd för just 
odling […] Och då kan man inte ha arrendeavtal. Så då är frågan vad man ska ha 
för riktlinjer i kommunen; hur man ställer sig till odling på allmän platsmark. Att 
man kanske behöver ta fram ett policydokument kring det, ta fram nya avtal och så 
(Österman 2016). 

Den aktuella lösningen som arbetats fram är att odlarna bildar en förening som sluter avtal 
med kommunen. Österman (2016) berättar att man nu funderar på saker som ”vad är det för 
slags förening? Hur ska det [avtalet] se ut med dem? Har vi ett skötselavtal eller ska vi ha en 
entreprenör som sköter vissa delar?”. 

I den fördjupade översiktsplanen för Brunnshög beskrivs tanken med de s.k. bygatorna, 
planerade söder om Kunskapsparken, och därmed intill stadsodlingen som planeras in i 
sydvästra delen av parken: 

Mellan husraderna vid bygatorna finns en markreserv som kan användas för 
stadsodling. Kanske drivs stadsjordbruket av en kommersiell odlare som 
tillhandahåller stadsnära försäljning av grönsaker, bär och annat? Eller också görs 
odlingslotter på området som kan hyras av intresserade från hela Lund. 
Möjligheterna är många (Lunds kommun 20x:40). 

Om bygatorna verkligen blir av är Ingvad (2016) tveksam till, då ”länsstyrelsen trodde att det 
kanske var en smygetablering av villor” och därför sade nej, men hon säger att de för en dialog 
med odlarna om det är några av dem som vill etablera sig och bo på Brunnshög, vilket kanske 
skulle kunna bana vägen för någon slags ekoby. På frågan om man tänker sig någon koppling 
mellan parkens stadsodling och bygatorna, menar Österman (2016) att det är svårt att planera 
för en integrering av olika verksamheter som inte behandlas i samma detaljplaner och 
eftersom planeringen har så långa tidsperspektiv: 

Jag vet att det finns en visionsidé; hur man ska koppla odlingarna till bostäderna 
eller till verksamheterna som kommer att vara här. Men det ligger så otroligt långt 
fram i tiden eftersom man inte äger marken – alltså, det är en väldigt långsiktig 
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planering. Men den kopplingen kommer inte göras nu, eftersom de bostäderna ligger 
utanför detaljplanen. Vi tänker in dem genom att tänka på störning, skugga och såna 
saker när jag lägger ut lotterna – men inte verksamhetsmässigt. Så är det [skratt]! 
Det hade varit perfekt om man visste allt om hela området, och kunde planera in 
förskola tillsammans med odling och sånt, men tyvärr – inte än! 

I intervjuer och dokument framkommer att både Platsbyggnad och Odla i Lund har direkta 
relationer till detaljplaneprocesser medan Brunnshög Placemaking inte har den typen av 
kopplingar. Att arbeta in funktioner och prototyper i detaljplan möjliggör för en långsiktig 
användning. Platsbyggnad och Odla i Lund har ett ben i nutidens upplevelserum och ett i framtidens 
föreställningsrum, vilket juridiskt yttrar sig på olika sätt. Exempelvis ska Frihamnens bastu och 
klätterkonstverk kanske planläggas som program inom detaljplanen. Odla i Lund:s femåriga 
arrende ska istället bli ett skötselavtal för det nya odlingsområdets mark. Frågor om drift och 
förvaltning blir viktiga; någonting som ytterligare diskuteras under nästa forskningsfråga som 
behandlar planerarna resonemang kring projektens varaktighet. 

Både i Platsbyggnad och Brunnshög placemaking uttrycks en vilja att informera om de pågående 
stadsbyggnadsprojekten i områdena. Genom Brunnshög placemaking vill man kommunicera 
vissa viktiga mål i Brunnshögsprojektet (Wilke 2016) och Segerlund (2016) menar att 
Platsbyggnad underlättar för folk att förstå detaljplaner. Bådas resonemang handlar om att 
genom att låta besökare delta i och forma ett upplevelserum kan de också förstå 
föreställningsrummet bättre. Här uttrycker dock Sandow en besvikelse, då hon berättar att trots 
Platsbyggnads välbesökta aktiviteter blev det en liten uppslutningen till samrådsmötet för 
områdets detaljplan. Finns det en risk att kopplingen mellan detaljplan och platsupplevelse – 
mellan föreställningsrum och upplevelserum – blir så pass lös så att engagemang och förståelse 
uteblir? 

Östermans (2016) resonemang om svårigheten med att integrera verksamheter som planläggs 
i olika detaljplaner, sätter fingret på den realitet som planerare måste förhålla sig till då 
stadsdelar växer fram: att detaljplaner fogas som pusselbit för pusselbit under 30-50 år (om 
inte mer!). Strategiska dokument som program och fördjupade översiktsplaner verkar för att 
”överlappa” detaljplanernas pussel och se en helhet över juridiska gränsdragningar. Kanske 
är det också detta som delvis är tactical urbanism-projektens uppgift – fast då på ett taktiskt 
snarare än strategiskt plan? Att testa saker relativt förutsättningslöst innan dessa 
implementeras i detaljplaner ger en möjlighet att se potentiella synergieffekter i det studerade 
sammanhanget – även om möjligheten att integrera detta i den formella planeringen 
fortfarande är komplicerat. 

Medan Platsbyggnad sedan start har formulerats som någonting som ska föras in i detaljplan 
och därmed bli långsiktigt bestående, började Odla i Lund som ett tydligt tidsbegränsat projekt. 
I Lunds kommuns placemaking-projekt är inte diskussionen om varaktighet närvarande på 
samma sätt som i de övriga exemplen.  
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Då Lunds kommuns Tekniska förvaltning fått åkermarken till Odla i Lund från Mark- och 
exploateringsenheten, berättar Ingvad hur noga man var från Mark- och exploaterings-
enhetens håll att framhålla att det nuvarande odlingsområdet var tidsbegränsat till ett femårigt 
arrende: 

[V]i fick marken på fem år. Och man vågade väl inte mer i det läget […] för man 
var nog väldigt rädd för att folk skulle hålla sig kvar med näbbar och klor, så att säga. 
Det har ju hänt vid odlingsområden i andra städer, och så har det blivit besvärligt. 

När sen engagemanget och gensvaret från deltagare på Odla i Lund blev så starkt – med många 
odlare och odlingsgrupper, kurser, specialprojekt som växthus och hönsgård och en 
folkhögskolekurs – berättar Ingvad (2016) att frågan uppstod om ”hur ska vi förvalta det här, 
hur ska vi gå vidare med det?” och i nästa steg ”vad ska vi erbjuda för ny plats?”. Den 
befintliga åkermarken var inget alternativ då den ingår som en central del av det nya 
Brunnshög och ska enligt strukturplanen bebyggas (Lunds kommun 2012:6). Då det var drygt 
två år kvar innan arrendet skulle lösas ut började man således spåna på en ny plats för odlarna, 
och identifierade snart Kunskapsparken som en möjlig plats. Precis som för Platsbyggnad i 
Frihamnen, finns knäckfrågor angående drift kopplade till detaljplan, lagstiftning och 
regelverk. Lösningen, att Odla i Lund bildar en förening, är någonting som Ingvad (2016) 
menar är möjligt eftersom deltagarna har haft så mycket frihet att själva forma sin struktur 
och lära sig vad som fungerar under de fem åren på Solbjer: 

Det har varit obestämt hur  [Odla i Lund] skulle utvecklas, hur det skulle se ut, vilka 
som skulle odla, och vilka former som skulle odlas. Det har utvecklats över tid. Och 
det har varit bra. […] Och de på Odla i Lund är redan igång och håller på att bilda 
förening. Och det är ju kul att se den här processen, hur det kan utvecklas. Ofta har 
man inte tid, utan man bestämmer allt tidigt. 

För att odlingsområdet ska fungera i parken, krävs att man ska få in allmänheten i 
odlingsområdet mer (Ingvad 2016, Österman 2016). I intervjuerna frågar jag om potentiella 
risker med flytten och kombinationen av odlare och park. De båda projektledarna resonerar 
om olika saker. Ingvad säger att det inte är det rent praktiska som är en utmaning, utan att: 
”en farhåga är att vi inte kan förvalta deras tankar, utan att vi ska köra över dem lite”. Jag 
frågar om det handlar om att kommunens redskap är ”trubbiga” och hon fortsätter: 

Ja, och så kommer en upphandling och så… Och en process, det är inte bara ”vad 
vill ni ha?” utan en process är viktig att hålla på rätt nivå – inte inge förhoppningar 
om något som vi inte kan genomföra – men samtidigt inge inspiration och inspirera 
till att vara visionära. Det är en balansgång. 

Österman (2016) ser ingen risk med ett eventuellt svalnat odlingsintresse hos odlarna när de 
nu planeras för att långsiktigt införlivas i parken: 

Jag tror inte alls att jag vill se det som en risk, jag vill inte alls se det så. Vi har ju 
testat på Odla i Lund ett tag, och det går väldigt bra där uppe och intresset ökar hela 
tiden. Det som kommer nytt nu är att människor vill driva projektodlingar utanför 
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odlingsgruppen, och sånt kanske går upp och ner – jag vet inte. Men det är ju nästan 
världens enklaste sak att göra odlingen mindre om en sån situation skulle uppstå. 
Och därför tror jag att man måste tänka i den här zonindelningen – publika och mer 
privata delar – hur man lägger dem så man inte har en jättestor publik infrastruktur 
som sen måste krympas, om det skulle bli så. 

Wilke diskuterar inte drift och organisation i intervjun, men berör däremot projektens 
varaktighet på andra sätt. Popup Solbjer var ett sexdagarsprojekt vars ”temporära skulpturer” 
fick ett förlängt liv i ett museums skulpturpark under sommaren 2015: ”[efter eventet] skulle 
skulpturerna egentligen till tippen men de flesta landade på Skissernas museum. Det var en 
bonus att det blev så faktiskt!” (Wilke 2016). Han lyfter också, vilket tidigare nämnts, att 
kommunen insåg människors engagemang för aktiviteterna och platsen då kojbyggarskogen 
blev välbesökt – men också väl omhändertagen och använd på sikt: 

Saker som gjordes förra sommaren; små flätade lampor som hängdes upp – hänger 
fortfarande där. De hänger i huvudhöjd så man har kunnat elda upp dem eller riva 
ner dem eller vad som helst. Men de hänger kvar – samtidigt som det faktiskt är folk 
där hela tiden. Det måste jag säga, att det var väldigt intressant. Det kunde man nog 
inte föreställa sig, att det skulle bli så använt men ändå inte förstört, faktiskt. Det var 
nog mångas farhåga, att det skulle bli ett tillhåll.  

I detaljplanen för Frihamnen gör man gällande att Platsbyggnads aktiviteter inte ska ses som 
”temporära åtgärder”, utan ha en tydlig kontinuitet i stadsbyggandet av Frihamnen: 

Att utföra platsbyggnad innebär att staden arbetar strategiskt med att utveckla 
området, som ett kompletterande utvecklingsarbete utan vinstsyfte, och att den 
utveckling och engagemang som platsbyggandet genererar influerar framdriften, 
planen och utformningen i (området Frihamnen) Älvstaden. Detta är en annan 
process än att genomföra temporära åtgärder (Göteborgs stad 2015a:20). 

Även om strukturerna inte ska ses som temporära är de inte heller huggna i sten, avseende 
sina nuvarande uttryck och placeringar: 

T ex roller derbybanan, den är ju placerad för att det är en plan yta där i dagsläget, 
men rumsligheten finns ju inte runt den, till exempel. Men att det kanske ska finnas 
en roller derbybana i framtiden visar den ju att det finns ett behov av. Så kanske att 
den kan flytta till en annan plats inom parken (Sandow 2016). 

Man kallar elementen för ”prototyper” som kan läggas som program i planen om så önskas 
(Göteborgs stad 2015a:20). Projektens varaktighet hör ihop med frågorna om förvaltning och 
drift, vilket Segerlund framhåller: ”För planlägger vi det inte så blir det inte någons, riktigt, 
och då blir det ingen som tar det omhand” (2016). Resonemanget om varaktighet som 
understödjs i planen kan kopplas till hennes och Svenssons villkor för att börja arbeta med 
Frihamnen: ”Vi sa att vi inte kan gå in och skapa medskapande processer, eller öppna en plats, 
för nån som sen tas bort” (Ibid). Sandow (2016) berättar att fokus nu mellan samråd- och 
granskningsskedet, är att lösa ett antal ”knäckfrågor” vilka listas i detaljplanen: 
 



 54 

• Övertagande innan planlagd allmänplats – park  
• Att lösa bokningsbarhet på allmänplats i planen  
• Friluftsbad och vattenlekar  
• Hur byggnader/prototyper i park skall förvaltas  
• Hur vi arbetar med bemanningen och säkerställer civil- och 

föreningssamhällets närvaro även i drift.  
• Vattenrummet som ett gemensamt rum  
• Kollektiv odling en del av parken (Göteborgs stad 2015:61) 

Traditionellt delas driften av parker och kajer i Göteborg av Trafikkontoret som ansvarar för 
kajkonstruktioner och Park- och naturförvaltningen som sköter ytskikten i parken. Vid 
bemannade funktioner i parker sker dessa lösningar i samverkan med stadsdelsförvaltningarna 
(Göteborgs stad 2015:61). Här handlar det om att vara nytänkande: ”Då visionen för 
Jubileumsparken är en allmötesplats i ständig förändring ifrågasätts parken som ramverk för 
förvaltningen redan i utgångspunkten” (Ibid:62). Man skriver att en park i Jubileumsparkens 
storlek kan betraktas som fler lager av funktioner och drift. För att uppnå kraven på 
mötesplatser, att initiativ från allmänheten kan tas tillvara och att en inbyggd ”ständig 
utveckling” sker över tid, krävs ”en fortsatt, inom staden, tvärdisciplinär förvaltningsmodell” 
(Göteborgs stad 2015:62). 

Segerlund (2016) gör gällande att man bör inspireras av exempelvis Malmös Folkets Park, där 
privata aktörer, ideella föreningar och olika kommunala förvaltningar sköter driften för olika 
aktiviteter. Detta är samtidigt inte oproblematiskt att göra ur rent praktisk synpunkt, menar 
Sandow (2016), då allmän plats generellt innebär att det ska vara öppet och allmänt tillgängligt 
dag och natt. Hon berättar att de har behövt göra undantag med badbassängen då de förra 
sommaren hade problem med skadegörelse: ”Badet som sådant nu, har ju staket runt omkring 
för att folk inte ska kunna komma och förstöra”. Sandow lyfter också balansgången mellan 
yteffektivitet och målet om en allmötesplats. Hon säger att ”konceptet är att vi ska samutnyttja 
så mycket som möjligt för att politiken vill ha en så hög täthet som möjligt”. Därför innehåller 
detaljplanens parkmark två betydande områden med användningsbestämmelsen ”rekreation, 
offentlig service”, vilka är avsedda för att dagtid kunna utnyttjas som skolgårdar av 
omkringliggande skolor som själva inte har tillräckligt med skolgårdsyta inom sin egen 
kvartersmark (Göteborgs stad 2015a:38-39; se även bilaga 3 och 4). Samtidigt ska detta – att 
lägga ut drift på externa aktörer eller teckna avtal med skolor som på dagtid bokar ytor i 
parken och sköter skötseln – inte ta bort den offentliga, öppna stadsparkskaraktär som man 
strävar efter i parken: 

Målet är att detta ska se ut som en och samma park. Det finns behov av ett staket 
eller någon annan rumslighet så att barnen håller sig inom området. För de riktigt 
små är det viktigt att de inte kan smita, speciellt när det är så nära vattenläget. Det 
är en lösning på bokningsbarheten. Om man måste ha något liknande för 
Platsbyggnad, det vet jag inte och vill helst inte se. Det skulle vara mer sanningsenligt 
mot göteborgaren att de här är som en park och att Platsbyggnad är en del av den 
(Sandow 2016). 
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Förutom de specifika projektens varaktighet finns ytterligare en aspekt som kan kopplas till 
en bredare diskussionen om varaktighet, nämligen; hur lärdomarna från projekten tas vidare 
i kommunen? Vad finns för tankar om ”ringar på vattnet”? Tänker sig planerarna att liknande 
aktiviteter kan ske på andra platser i staden? Österman (2016) lyfter att parallellt med Odla i 
Lund-dialogen drivs och startas andra stadsodlingsprojekt inom kommunen: 

En sån här stor satsning som Kunskapsparken kanske man inte får se igen inom den 
närmaste tiden. Men jag jobbar parallellt med andra odlingsområden, också på 
allmän platsmark. Så det händer parallellt redan! Jag jobbar just nu med Dalby. Förra 
året gav vi tillstånd till starten av en skogsträdgård i Sankt Hans backar, där en annan 
grupp från allmänheten jobbar med det. Sett till Lund som helhet, så är det rätt små 
saker som händer här och där, men jag tror att med goda exempel kommer det 
kanske att katalyseras fler sådana initiativ. 

Segerlund (2016) tror att det finns potential att arbeta med projekt av liknande karaktär som 
Platsbyggnad i både stora som små kommuner och i olika sorters områden, om man utgår från 
den specifika platsen och aktar sig för att tro att man kan göra allting själv utan vågar ”anlita 
människor för att bygga upp saker och se sammanhang”. Hon menar dock att det finns risker 
för att göra upprepningar som inte kommer staden som helhet till gagn: 

Jag tror inte att man ska göra en bastu och en odling i varje hörn. Internt hos oss är 
ju det en diskussion, ’amen nu har vi Matshuggskajen, hur kan vi göra nåt där? Kan 
ni gå dit?’. Och jag säger nej, vi måste zooma ut, och se ’vad ska de här områdena 
göra för staden, och vad finns redan?’. Vi ska ju inte konkurrera med oss själva. 
”Lägg dit det där och det där” liksom. Det är ju jättekonstigt om vi skulle bygga en 
saluhall i Frihamnen, vi har ju precis byggt en i Kville. 

I intervjuerna framkommer att diskussionen om projektens varaktighet över tid är tätt 
förknippad med fördelning av ansvar och drift, men också planerarnas syn på sitt och 
kommunens ansvar gentemot medborgarna och deras deltagande och förväntningar. 

Ingvad framhåller vikten av att våga jobba med stor frihet och ha mod att ge den där friheten 
tid för att deltagare ska ha möjlighet att organisera sig på sitt sätt och genomföra sina idéer. 
Detta kan kopplas till Bradley (2015:12-13) som menar att en viktig faktor för urbana 
allmänningars varaktighet är just användarnas ianspråktagande av platsen och kunskap som 
är kopplad till den, för att därmed utveckla en känsla av kollektivt ägarskap. Även Segerlund 
(2016) diskuterar interventionernas varaktighet utifrån deltagarna, då hon pekar på att hon 
inte vill vara med på att öppna upp för ”medskapande processer, eller öppna en plats, för nån 
som sen tas bort”. Wilke (2016) uttrycker sin positiva förvåning över att kojbyggarskogen 
blivit så väl omhändertagen av besökare, även nu drygt ett år senare efter att en stor del av 
pilkojorna byggdes. Att projekten får en lång livslängd – oavsett hur temporära de har tänkt 
att vara – verkar således planerarna tycka är viktigt och värdefullt. 

Gemensamt för projekten är också att planerarna bedömer att varaktighet på sikt fodrar en 
flexibilitet anpassad efter nya förutsättningar. Projekten tycks kräva en viss möjlighet till 
transformering för att kunna röra sig fram och tillbaka mellan upplevelserum och föreställningsrum, 
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beroende på hur planeringen fortgår; stadsodlingen i Kunskapsparken behöver utformas så 
att delar kan krympas om efterfrågan skulle minska, likväl som att funktioner kan flyttas runt 
i Jubileumsparken för att passa in ur gestaltningsmässiga aspekter nu när parken påbörjar en 
ny anläggningsfas. 

Planerare för både Platsbyggnad och Odla i Lund diskuterar driftfrågor i relation till strävan efter 
en publik karaktär och offentlig öppenhet. Sandow ser potentiella risker både för 
samutnyttjande av ytor och vissa former av driftslösningar för Platsbyggnad, då dessa skulle 
kunna motverka känslan av ”en och samma park” och istället inge en splittrad känsla. Hon 
menar också att ett inhängande av Platsbyggnads program skulle vara falskt gentemot 
Göteborgs invånare. Även Ingvad (2016) och Österman (2016) lyfter vikten av att verkligen 
”få till” en publik känsla hos odlingen nu när den flyttar in i en allmän park. 

I planerarnas resonemang om hur lärdomar från de studerade projekten kan tas vidare till 
andra platser, framkommer tankegångar som har likheter med Attoe och Logans (1992:xii) 
teori catalytic architecture. Segerlund (2016) pratar om att zooma ut, att fråga sig ”vad området 
ska göra för staden?” och Österman (2016) tror att goda exempel kanske kommer att 
katalysera nya initiativ och former för stadsodlingar runt om i staden. Med andra ord menar 
de att genom att foga nya element till stadsväven kan dessa göra avtryck på efterföljande 
projekt och befintliga strukturer – och i förlängningen på hela staden. 
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Studiens intention är att undersöka hur planerare som arbetar med projekt av tactical 
urbanism-karaktär ser på sina projekt som ett verktyg för planering. Här diskuteras denna 
problemformulering utifrån den empiri som presenteras och analyseras i föregående kapitel. 

Undersökningen av de tre projekten berör aspekter som planerarroll, syfte, relation till 
formella planeringsprocesser och resonemang om varaktighet. Sammantaget framträder en 
bild av temporära projekt som visade sig sträva efter att inte vara temporära. Med Brunnshög placemaking 
som undantag, betonar planerarna att det finns planer och processer som pågår för att 
projekten ska anta en tidsmässig långvarig karaktär. 

Pfeifer framhåller ”kortsiktigt engagemang och realistiska förväntningar” som en del av 
definitionen för tactical urbanism. Lydon & Garcia menar att tactical urbanism handlar om att 
våga testa idéer i skala 1:1 istället för att ”planera sig fram” till dessa på traditionellt vis. Bradley 
kopplar samman skapandet av urban commons med en större open source-rörelse och idé om 
delningsekonomi, där då urban commons svarar mot att fylla direkta behov när de uppstår. 
Tactical urbanism vill dock ”mer” än att bara fylla ett behov – med kortsiktiga projekt vill man 
påverka över lång tid och på större skala, till exempel förändra en stads policys, 
uppmärksamma fenomen eller ladda det offentliga rummet med nya innebörder och värden. 
Tactical urbanism-projekt som uppmärksammas i forskningen har genomgående strategiska mål 
av denna karaktär, vilka försöker åstadkommas genom ett taktiskt tillvägagångssätt. Som Rebar 
förklarar sitt arbete med tactical urbanism: ”[It is] the use of modest or temporary revisions to 
urban space to seed structural environmental change”. 
 
Således framträder en aningen motstridig bild av tactical urbanism: å ena sidan ett lekfullt, 
temporärt verktyg för planering, å andra sidan ett verktyg för att faktiskt göra avtryck; ge 
ringar på vattnet gentemot en strukturell stadsmässig förändring. Och är det möjligt med ett 
kortsiktigt engagemang? Det är den motstridiga bilden som har blivit tydlig i arbetets studie. 
I intervjuerna är det bara en av planerarna som menar att de arbetar med kortsiktigt 
engagemang på ett sådant sätt som Pfeifer anger. Planerarna knutna till de andra projekten 
framhåller istället vikten av att arbeta långsiktigt kring satsningar, driftfrågor och att ta 
projektets lärdomar vidare till nya platser. För att de taktiska metoderna ska kunna ge de där 
ringarna på vattnet, verkar planerarna identifiera att en strategisk dimension krävs. De agerar 
således taktiskt och strategiskt. Att projekten handlar om att relativt spontant testa aktiviteter 
istället för att ”planera sig fram till dem” stämmer till viss del – samtidigt som det också är 
tydligt att projekten i sig har föregåtts av planering och processer; exempelvis föregicks 
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Platsbyggnad av en tvåårig medborgardialog och Odla i Lund ingick i en omfattande kommunal 
projektansökan till Hållbara städer och det tog också lång tid att få loss mark. 

Sammantaget kan man konstatera att projekten handlar om att etablera ett upplevelserum före 
eller i samband med föreställningsrummet. Den klassiska ordningen av först planering och sedan 
genomförande och liv utmanas härmed. Samtidigt stämmer detta bara delvis, då en hel del 
planering i föreställningsrummet alltså har skett inför projektens starter. Viljan att upplevelserummet 
ska influera och tillföra någonting till föreställningsrummet stämmer för två av projekten. 
Gemensamt för alla tre är dock att de ska ge avtryck på symbolrummet – våra personliga 
relationer såväl som både ekonomiska som sociala värdeladdningar till en plats. Planerarna 
säger sig vilja testa och informera om saker genom projekten. Marknadsföringsaspekten finns 
också, då fastighetsvärdet stiger om projekten blir uppmärksammade. Kanske är det också så 
att stora, omvälvande förändringar – såsom stadsbyggnadsprojekt till sin natur är – kan 
legitimeras då människor välkomnas att ta i anspråk och själva ”förändra” i en mindre skala? 
Kan ett kojbygge i en park vara ett litet led i en förankringsprocess då en helt ny stadsdel ska 
växa fram – eller är kopplingen dem emellan för svag? Studier om deltagarnas förståelse för 
det stadsbyggnadssammanhang och de intentioner som finns kring sådana här typer av projekt 
skulle utgöra spännande fortsatt forskning inom området.  

Då den här studien påbörjades var min tro att en stor del av litteraturen om tactical urbanism 
och dess närbesläktade begrepp skulle handla om renodlat medborgardrivna fall genomsyrade 
av ett upprört patos om rätten till staden och som en protest mot formell planering och olika 
gruppers handlingsutrymme i staden. De projekt som jag fann artiklar och texter om hade 
snarare en professionell eller lekfull karaktär, även om designkontoren ifråga ofta samarbetade 
med och ”på uppdrag” av medborgare. Samtidigt tenderar tactical urbanism att försöka skriva 
in sig i en punkig rätten till staden-tradition där illegala protester och ianspråktagande av platser 
utgör en självskriven del. Tillåt mig att spekulera – är denna berättelse rimlig? Kanske är det 
istället som Finn menar, att det är att övertolka intentionerna med tactical urbanism, såsom 
många projekt tar sig i uttryck idag? Projekten må visuellt förmedla en rufsig attityd med sin 
do it yourself-estetik, men framstår i detta arbete som långt ifrån en kamp mot makthavare och 
orättvisor. 

En annan förförståelse som jag trodde mig ha inför arbetet, var att de utvalda projekten helt 
skulle sakna koppling till formella kommunala planeringsprocesser. Jag trodde att de skulle 
vara tidsmässiga parenteser – intryckta små symbolgester helt utan planeringssammanhang. 
Detta visade sig inte stämma. Om Platsbyggnad och Odla i Lund når sina strategiska mål även i 
framtidens upplevelserum och inte bara i föreställningsrummets detaljplaner och driftavtal, återstår 
dock att se. Är Jubileumsparken om tjugo år den allmötesplats som man idag strävar mot, där 
bastun och badet fortfarande är kostnadsfritt och det i A-läget samsas ett Espressohouse med 
en ideell kulturförening som driver en scen? Blev Kunskapsparken det levande kulturlandskap 
som man tänker sig idag, med stadsodlingen som ett integrerad, välkomnande parkelement 
bland andra? Jag ser med spänning fram emot att fortsätta följa de projekt som jag fått stifta 
bekantskap med under det här arbetet. 
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4 teman: Syfte, Arkitektoniska element/site, Integration av medborgare och Organisation. Inledande 
fråga om roll: 

o Du är ju projektledare för projekt x. Kan du berätta mer om din roll, vad innebär 
den? 
 

• 
o Kan du beskriva själva utgångspunkten för projektet x?  
o Hur kommer det sig att det blev just de här projekten/aktiviteterna? 
o Till vem riktar sig de här aktiviteterna? 
o Vad upplever du att kommun x/företag x tjänar på att genomföra ett 

projekt som x, med tillfälliga interventioner i ett område inför uppbyggnad? 
 

• 
o Vad fanns på platsen då projektet började planeras? 
o Vad har tillförts/byggts på platsen? 
o Vad tillför aktiviteterna till platsen, skulle du säga, om du formulerade det i 

form av värden/kvaliteér? 
 

• 
o När har medborgarna kommit in i processen? 
o Hur har de fått agera? (som brukare, skapare, besökare etc.) 
o Hur upplever du att kommunikationen/utbytet mellan medborgare och er 

planerare har varit under projektet? 
 

• 
o Hur fungerade det organisatoriska ”mötet” mellan projekt x och den 

”ordinarie” kommunala planeringen? (t.ex. förståelse för projektet inifrån 
kommunen/bolaget + juridiskt med tillstånd, tillfälliga bygglov osv.) 

o Skulle du säga att projekt x har blivit som ni tänkte er det från första 
början, eller har det förändrats med tiden? 

o Kopplingen mellan projekt x och den formella planeringen, såsom 
detaljplaner. Hur hat projekt x påverkat detaljplan? osv. [diskutera med 
utskriven plankarta framför oss] 

o För att zooma ut lite: vad drar ni på kommun x för slutsatser och lärdomar 
om arbetet med projekt x? Tänker ni ta det här vidare till andra platser? 
Hur i såfall?  
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6 vån - 50%
10 vån - 50%

5 vån

4 vån - 50%
6 vån - 50%

8 vån - 50%

15 vån - 50%

8 vån - 50%

12 vån - 50%

3 vån - 50 %

2 vån - 50%

4 vån - 50%
6 vån - 50%

4 vån - 50%
6 vån - 50%

4 vån
4 vån

6 vån 20%
8 vån 40%
12 vån 40%

6 vån 20%
8 vån 40%
12 vån 40%

3 vån - 50 %
2 vån - 50%

6 vån - 40%
10 vån - 30%
15 vån - 30% 8 vån - 40%

15 vån - 60%

8 vån - 50%
 18 vån - 50%

2(1vån)

8 vån - 50%
15 vån - 50%

4

8 vån - 40%
15 vån - 60%

5 vån

4 vån - 50%
6 vån - 50%

8 vån - 50%
 18 vån - 50%

2(2vån)

S
törsta byggnadsarea i procent inom

 om
rådet

S
törsta bruttoarea per våningsplan i procent av

m
arkerat om

råde, gäller från i index angiven
våning.

2 (0vån)

M
ark ska vara tillgänglig

för allm
ännyttig underjordisk ledning

B
yggnad tillåts kraga ut. M

insta fri höjd 10 m
eter

från m
ark

D
el av fastighet som

 vetter m
ot allm

än plats och som
 ej bebyggs

ska utform
as som

 del av angränsande allm
än plats och vara

allm
änt tillgänglig

0 vån - 0 %

S
törsta tillåtna bruttoarea i m

² inom
 kvarteret

BETECKNING
AR PÅ PLANKARTAN

PLANBESTÄM
M

ELSER

1. ANVÄNDNING
 AV ALLM

ÄN PLATS
. P

arkering får inte anordnas m
ot allm

än
plats i bottenvåning, gäller ett djup om

 6 m
 från

V
ård får inte anordnas m

ot allm
än plats i

bottenvåning, gäller ett djup på 6 m

entrum
, detaljhandel, kontor,besöksanläggning

P
arkering får inte anordnas inom

 andra ändam
ål än P

 -
parkering, m

ed undantag för handikapparkering.

4. EG
ENSKAPSBESTÄM

M
ELSER

G
ator bredare än 12 m

 ska trädplanteras

U
trym

m
e m

ed vegetation för ytligt hantering av

Föreskriven m
arkhöjd

K
anal m

ed öppet vatten ska finnas,

U
trym

m
e för hantering av dagvatten i ytligt stråk,

inte annat anges. B
jälklag ska klara m

insta planteringsdjup om

M
inst 20%

 av takytorna per kvarter ska innehålla gem
ensam

m
a

vistelseytor för boende och arbetande om
 inte annat anges.

Följande gäller utrym
m

en i  bottenvåning m
ot allm

än plats om
 ett

djup på 6 m
 från fasad om

 inte annat anges:
 - nivå på golvbjälklag ska m

öjliggöra tillgänglig entré m
ot allm

än

- underkant på överliggande bjälklag ska ligga m
inst 4 m

 ovan
golvbjälklag i entréplan.
- E

nklare tillfälliga bjälklag får uppföras därem
ellan

E
ntréer ska finnas på varje fasadlängd m

ot allm
än plats. H

ögst 20
m

eter m
ellan entréer.

Fasad längre än 25 m
 m

ot allm
än plats ska i de 4 första

våningarna vara vertikalt uppdelad i m
inst 2 tydligt urskljbara

partier per fasadlängd

Fasad längre än 50 m
 m

ot allm
än plats ska i de 4 första

våningarna vara vertikalt uppdelad i m
inst 3 tydligt urskljbara

partier per fasadlängd

B
alkonger och burspråk på fasad m

ot allm
än plats får kraga ut

m
ax 0,8 m

 utanför fasad

O
m

 ekvivalent ljudnivå utanför bostadens (större än 35 m
är över 55 dB

A
 ska m

inst hälften av bostadsrum
m

en vara vända
m

ot sida m
ed högst 55 dB

A
 ekvivalentnivå vid fasad.

O
m

 ekvivalent ljudnivå utanför bostadens (högst 35 m
) fasad är

över 60 dB
A

 ska m
inst hälften av bostadsrum

m
en vara vända m

ot
sida m

ed högst 55 dB
A

 ekvivalentnivå vid fasad.

O
m

 bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid m
inst

en uteplats vara högst 50 dB
A

 ekvivalent ljudnivå och 70 dB
A

m
axim

al ljudnivå.

D
agvatten ska fördröjas inom

 kvartersm
ark innan avledning till

allm
än plats (ska utvecklas)

Ö
versväm

ningsskydd för byggnad ska ordnas till m
inst +2,8 m

över stadens nollplan. B
yggnad ska utföras m

ed vattentät
konstruktion under denna höjd.

E
vakueringsväg om

 m
inst 2 m

 bredd ska finnas från alla bostäder
och lokaler till allm

än plats m
ed m

insta säkerhets höjd +2.8 m

I varje kvarter ska finnas m
inst 1 öppning m

ot lågt liggande gata
(för att regnvatten ska kunna rinna ut)

Friskluftsintag ska placeras högt i riktning bort
från H

am
nbanan. N

ödavstängning ska vara
m

öjlig.
U

trym
ning ska finnas i riktning bort från

M
arken ska vara tillgänglig för allm

ännyttig gång-

V
arje kvarter som

 innehåller bostäder ska innehålla m
inst

1 lägenhet om
 m

inst 100 m

För avlopp m
ed självfall ska golv placeras 0,3 m

 över

D
elar av om

rådet har ej tillfredsställande stabilitet,
stabilitetshöjdande åtgärder kan krävas se geoteknisk utredning.

U
töver bestäm

m
elserna m

riskreducerande åtgärder krävas.

M
arkföroreningar ska saneras innan startbesked kan läm

nas

D
el av fastighet som

 vetter m
ot gård och som

 ej får bebyggas
ska ingå i gem

ensam
hetsanläggning

K
varter definieras som

 sam
m

anhängande
kvartersm

ark som
 om

ges av allm
än plats

PLANKARTA DELO
M

RÅDE 1

DELO
M

RÅDEN

G
öteborg 2015-12-15

...G
rönytefaktor (gröna tak, gröna fasader..)...

M
ark som

 är punktprickad ska vara tillgänglig för allm
ännyttig

SAM
RÅDSHANDLING

innehålla

 

 


