
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx) 
551 11 Jönköping 

 

STADEN - RUMMET – MÖTET 

Temporär arkitektur i det offentliga rummet för 
ökad social hållbarhet 

Temporary architecture in public spaces for 
increased social sustainability 

 

 

Leo Holmgren 
Mattias Larsson 

 
EXAMENSARBETE 2018 

Byggnadsteknik



 

i 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.  

 

Examinator: Kaj Granath 

Handledare: Nina Andersson 

Omfattning: 15 hp  

Datum: 2018-06-06 

 

 

 

  



 

ii 

Förord 

 

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare som stöttat oss under arbetsgången med denna 
studie. 

Vi vill också rikta ett stort tack till samtliga respondenter som ställt upp på att bli 
intervjuade, utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Ni har delat med 
er av era erfarenheter och insikter inom ämnesområdet och genom ert engagemang för 
samhällsutvecklingen lämnar ni oss med tankar och idéer som vi tar med oss vidare på 
vår resa. 

Till sist vill vi tacka vår mentor och inspirationskälla som gav oss idén till detta 
examensarbete, må vi alltid prata om det som är intressant! 

 

 -Författarna, 2018-05-31  



 

iii 

Abstract  

 
Purpose: This study examines temporary architecture as a phenomenon. Temporary 
architecture is ephemeral structures with varying sizes and shapes that takes city’s 
public spaces in possession during short periods of time. As a phenomenon, temporary 
architecture is relatively new, but begins to appear more often in larger cities. Some 
research has been made on the subject in matter, but few researches describes the 
process behind and how social sustainability can be linked to temporary architecture. 
The research questions are: (1) How can temporary architecture contribute to increased 
social sustainability? (2) What characterizes the temporary architecture 
implementation process today? 

Method: The study is of descriptive nature and aims to create further understanding of 
temporary architecture. Data gathering are based on a qualitative approach through 
targeted interviews with relevant respondents from public and private sectors. A 
literature review is also conducted with the intention to clarify current research situation 
surrounding the study phenomenon. 
 
Findings: Research question 1 indicates that temporary architecture affects social 
sustainability in several ways.  Four core values that each reinforce each other have 
been identified. These are community, participation, trust and movement. The 
temporary architecture encourages community and participation between people by 
providing short-term events to gather around in public space. New meetings enable 
trust, which leads to increased mobility. Movement resolves the social constraint 
principles in society and contributes to an increased community. 

Research question 2 indicates that the implementation processes for temporary 
architecture can differ widely depending on the context in which the temporary 
architecture is to be implemented. The question also shows several difficulties in the 
implementation process today, where shortcomings in regulations, handling and 
guidance, as well as financial incentives are the most significant problems. Challenges 
sometimes outweighs the possibilities why initiatives may be kept back. 

Implications: Short-term space-creating initiatives like temporary architecture 
enhance social qualities to urban life beyond the qualities usually obtained by traditional 
urban planning processes. The strength of temporary architecture lies within its 
formative and spatial flexibility as well as its ability to create increased participation 
and better access to the city’s content for people. 

Limitations: The study focuses on a social sustainability perspective only and excludes 
the economic and ecological perspective of the phenomena. The interview study is 
limited to only take planning and municipal perspective in concern. Business and user 
perspectives are therefore not taken into account. 

Keywords: Temporary architecture, short-term space-creating initiatives, urban 
planning, urban environment, social sustainability, social integration, co-creation 
processes, meanwhile use, citizenship initiatives, public space, tactical urbanism. 
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Sammanfattning 
 

Syfte: Den här studien undersöker temporär arkitektur som fenomen. Temporär 
arkitektur är tillfälliga rumsliga initiativ som med varierande storlek och form tar 
stadens offentliga rum i anspråk. Temporär arkitektur är relativt nytt och börjar dyka 
upp allt oftare i större städer. En del forskning finns kring ämnet, men få beskriver de 
bakomliggande genomförandeprocesserna och hur temporär arkitektur kan generera 
social hållbarhet. Målet med den här studien är därför att undersöka hur temporär 
arkitektur bidrar till ökad social hållbarhet och hur genomförandeprocessen för 
temporär arkitektur ser ut idag. Frågeställningarna är: (1) Hur kan temporär arkitektur 
bidra till ökad social hållbarhet? (2) Hur ser genomförandeprocessen för temporär 
arkitektur ut idag? 

Metod: Studien är av deskriptiv karaktär och syftar till att skapa ytterligare förståelse 
för studiefenomenet och dess inneboende egenskaper. Metoderna för datainsamling 
utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt genom riktade intervjuer med relevanta 
respondenter från offentliga och privata sektorn. En litteraturstudie genomförs också 
med syfte att klarlägga forskningsläget kring studiefenomenet. 

Resultat: Frågeställning 1 visar att det finns flera sätt som temporär arkitektur positivt 
påverkar den sociala hållbarheten på. Fyra kärnvärden som var och en förstärker 
varandra har identifieras. Dessa är gemenskap, delaktighet, tillit samt rörelse. Den 
temporära arkitekturen uppmuntrar till gemenskap och delaktighet hos människor 
genom att tillföra kortvariga händelser att samlas kring i det offentliga rummet. Genom 
nya möten möjliggörs tillit vilket leder till ökad rörlighet. Rörelse löser upp de sociala 
fastlåsningsprinciperna i samhället och borgar för en ökad gemenskap. 

Frågeställning 2 visar att processerna för temporär arkitektur kan te sig mycket olika 
beroende på i vilket sammanhang som den temporära arkitekturen ska implementeras. 
Frågeställningen visar också på flera svårigheter som råder i genomförandeprocessen 
idag där brister i regelverk, handläggning och vägledning, samt ekonomiska incitament 
är de mest påtagliga problemen.  Utmaningarna överväger i många fall möjligheterna 
och initiativ riskerar därmed utebli.  

Konsekvenser: Tillfälliga rumsskapande initiativ av typen temporär arkitektur tillför 
sociala kvaliteter till stadslivet, bortom de kvaliteter som vanligtvis erbjuds av 
traditionella stadsplaneringsprocesser. Styrkan med temporär arkitektur ligger framför 
allt i dess gestaltningsmässiga och rumsliga flexibilitet samt i dess förmåga att skapa 
ökad delaktighet och bättre tillgång till stadens innehåll för människor. 

Begränsningar: Studien undersöker fenomenet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, 
och utesluter ekonomiska samt ekologiska aspekter av detsamma. Datainhämtningen 
genom riktade intervjuer är avgränsad till respondenter verksamma som arkitekter och 
fysiska planerare samt respondenter från den offentliga sektorn. Näringsliv, 
fastighetsägare och brukare innefattas inte i de riktade intervjuerna. 

Nyckelord: Temporär arkitektur, tillfällig arkitektur, tillfälliga rumsskapande initiativ, 
stadsplanering, stadsmiljö, social hållbarhet, social integration, medskapandeprocesser, 
medborgarinitiativ, det offentliga rummet. 
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1 Inledning 

 Bakgrund 

Temporär arkitektur, eller tillfälliga rumskapande initiativ, kan beskrivas som ett 
framväxande alternativt stadsplaneringskoncept vilket handlar om att skapa fysiska 
platser med tonvikt på flexibilitet och föränderlighet. Forskningsområdet är nytt och det 
finns ännu ingen entydig definition av fenomenet (Tyväinen, 2015). En bra beskrivning 
ges dock av Zimm (2016:7) som förklarar temporär arkitektur som ”strukturer som 
oavsett skala kan uppföras och tas ned på kort tid, för att aktivera och tillgängliggöra 
platser och stödja nya typer av användande av platsen”. Denna förklaring är också den 
som denna studie bygger vidare på. 

Några utmärkande exempel av fenomenet är Paris-Plages i Paris; där man på flera 
platser utmed Seine bygger upp tillfälliga vistelsemiljöer under sommaren, bland annat 
en konstgjord sandstrand, Serpentine Pavilion i London; en del av Hyde park där 
utvalda arkitekter varje sommar uppför en tillfällig paviljong, och the floating piers i 
Iseosjön i Italien; en vattenpromenad skapad av konstnärerna Christo & Jeanne-Claudes 
som uppfördes under sommaren 2016. Ett närmare beläget initiativ är levande 
Stockholm där kommunen sedan 2015 bland annat upplåter parkeringsplatser till 
stadens invånare som själva skapar innehållet med förbehåll att ytorna finns tillgängliga 
för allmänheten och inte kostar något (figur 1.1). 

 

Figur 1.1: Från ö.v; Paris-plages, foto av Pezi. Serpentine Pavilion, foto av Luc 
Boegly, Sergio Grazia. Parklet från Levande Stockholm, Foto av Tengbom. The 
floating Piers, foto av Harald Bischoff. 
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Ovan exempel illustrerar mångfalden som inryms i begreppet. Det som är intressant 
med temporär arkitektur är möjligheten till att skapa nya platser i den befintliga miljön 
som kan engagera och beröra individen, skapa möten och interaktion mellan personer, 
och ytterst kanske bidra till en känsla av tillhörighet samt delaktighet hos människor. 

 Problembeskrivning 

Trots att den moderna stadsplaneringen funnits i över ett sekel kvarstår flera av de 
utmaningar som städer historiskt präglats av där den mest utmärkande är olika former 
av segregation. Konsekvenserna av segregation är städer splittrade i alienation, 
utanförskap och ojämlik tillgång till stadsmiljöernas innehåll. Samverkan mellan 
globalisering och urbanisering har vidare medfört att dessa vuxit i både omfattning och 
djup.  (se t.ex. Andersen & Skrede, 2017; Ernits, 2011; Molina, 2005). 

Bland forskare och yrkesutövare finns det de som menar att dessa problem har sin grund 
i en dysfunktionell stadsplanering; en stadsplanering som förespråkat kontinuitet – inte 
förändring. Dessa problem har alltså sitt ursprung i föråldrade ideal om hur staden skall 
formas och användas där värden som homogenitet och funktionsseparering varit 
kvaliteter som eftersträvats. Medan staden har förändrats över tiden både ur ett 
funktionellt såväl som demografiskt perspektiv har stadsplaneringens verktyg förblivit 
i princip oförändrade sedan 1940-talet. Detta innebär att man idag fortsätter skapa 
stadsmiljöer utifrån föråldrade och i viss mån ifrågasatta principer (se t.ex. Ruben 
Nyström, 2005; Tyrväinen, 2015; Westin, 2010). 

Samtidigt finns ambition till förnyelse och förändring bland involverade aktörer i 
stadsutvecklingsfrågan. I både större och mindre städer finns stadsbyggnadsvisioner 
som sammanfaller med de tankesätt kring hållbar utveckling som florerar idag, vilka 
manifesteras i deviser som ”en levande stad som präglas av öppenhet nyfikenhet och 
kreativitet ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar” (Jönköping kommun, 
2018) och ”en stad där alla […] ges tillgång till levande och trygga livsmiljöer. En stad 
där […] engagemang tas tillvara och ger riktning åt stadens utveckling” (Stockholm 
Stad, 2018). 

Eftersom städer är beroende av sina invånare och möjligheten att attrahera nya 
människor till sig blir stadsmiljöernas funktion och innehåll viktiga framgångsfaktorer 
att ta hänsyn till. Det offentliga rummet är ur ett sådant perspektiv särskilt viktigt då det 
är medborgarnas gemensamma rum i staden som möjliggör för gemenskap och 
tillhörighet, upplevelser och avkoppling (Prop. 2017/18:110). 

I ljuset av detta förefaller temporär arkitektur vara ett intressant alternativt 
stadsplaneringskoncept som kan förebygga de problem som beskrivs och samtidigt 
bidra till att ambitionerna kring attraktiva, levande och hållbara städer realiseras. För 
att förstå detta behöver fenomenet studeras närmare. En del forskning finns redan inom 
ämnesområdet, men då temporär arkitektur fortfarande är ett nytt begrepp i 
sammanhanget och kunskapen kring dess roll och betydelse bristfällig, är det relevant 
att fortsätta kartlägga fenomenet. 
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 Mål och frågeställningar 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka fenomenet temporär arkitektur 
med tyngdpunkt i hur det kan bidra till ökad social hållbarhet i städer. Det sekundära 
syftet är att undersöka hur man kan gå tillväga för att genomföra initiativ av typen 
temporär arkitektur idag. 

 Frågeställning 1: Hur kan temporär arkitektur bidra till ökad social 
hållbarhet? 
 

 Frågeställning 2: Hur ser genomförandeprocessen för temporär arkitektur ut 
idag? 

 Avgränsningar 

Denna studie utesluter ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfaktorer. Utifrån 
författarnas perspektiv är den bärande idéen med temporär arkitektur just att det kan 
bidra till ökade sociala och kulturella kvaliteter i stadsrummet varför den sociala 
dimensionen är mest relevant att utreda. 

De riktade intervjuer som genomförs i studien förhåller sig till ett arkitekt-, planerar- 
och kommunperspektiv. Dessa aktörer bedöms vara de mest relevanta för studiens syfte 
då de har stor kunskap av planerings- och utförandeprocesser samt har kunskap av 
temporär arkitektur sedan tidigare. Mot denna bakgrund är arkitekterna och de fysiska 
planerarna, samt kommunens förvaltningar (stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret 
och kultur- och fritidsförvaltningen) de mest inflytelserika och intressanta aktörerna att 
intervjua. Det innebär att näringslivs-, fastighets-, samt brukare-perspektivet inte tas i 
beaktande vid genomförandet av de riktade intervjuerna. 

 Disposition 

Kapitel 1: ger en introduktion till studiefenomenet och problemområdet som 
undersöks. Studiens syfte och frågeställningar presenteras och omfattningen definieras. 

Kapitel 2: behandlar metod och genomförande för studien. Undersökningsstrategi och 
metoder för datainsamling beskrivs närmare, samt en redogörelse av arbetsprocessen 
och hur trovärdighet hanteras. 

Kapitel 3: består av en litteraturstudie där relevanta teoretiska utgångspunkter för 
ämnesområdet presenteras och diskuteras. 

Kapitel 4: redovisar den empiri som inhämtats genom riktade intervjuer. 

Kapitel 5: består av analys och resultat. I kapitlet besvaras frågeställningarna och 
kopplingen till målet klargörs. 

Kapitel 6: ger en sammanfattande diskussion kring studiens resultat, metod och 
begränsningar. Kapitlet avslutas med slutsatser, rekommendationer och förslag till 
vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 

 Undersökningsstrategi 

Denna undersökning är av deskriptiv karaktär. Patel & Davidsson (2011) beskriver 
dessa arbetssätt som präglade av att ”inhämta så mycket kunskap som möjligt om […] 
problemområde[t] samt att djupare beskriva rådande samband mellan olika aspekter” 
av det fenomen som studeras. Eftersom temporär arkitektur är ett nytt begrepp i den 
vetenskapliga diskursen och inte studerats i större utsträckning är detta 
tillvägagångssätt lämpligt. 

 Valda metoder för datainsamling 

De metoder för datainsamling som tillämpats är; litteraturstudie samt riktade 
intervjuer. Författarna antar ett kvalitativt angreppssätt för att söka svar på 
frågeställningarna, vilket innebär att metoder där kvalitativ data utvinns och analyseras 
kommer användas. Eftersom målbeskrivningen och frågeställningarna är av 
beskrivande karaktär med syfte att skapa ytterligare förståelse av studiefenomenet, 
bedöms angreppsättet vara passande (Patel & Davidsson, 2011). 

 Koppling mellan frågeställningar och metoder 

Frågeställning 1: Hur kan temporär arkitektur bidra till ökad social hållbarhet? 
Besvaras genom litteraturstudie samt riktade intervjuer. Litteraturstudien utgör den 
teoretiska kontexten inom vilket studiefenomenet verkar. Den tillför ingen ny empiri, 
men bidrar med ett ramverk och sammanhang genom vilket empirin sedan kan tolkas, 
varför den är väsentlig. Riktade intervjuer är av betydelse då personer som är 
yrkesverksamma inom ämnesområdet och känner till studiefenomenet bidrar med 
erfarenheter kring det vilket gör det möjligt att faktiskt besvara på frågeställningen. 

Frågeställning 2: Hur ser genomförandeprocessen för temporär arkitektur ut idag? 
Besvaras även den genom litteraturstudie och riktade intervjuer, med samma 
motivering som ovan. Figur 2.1 visar samband mellan frågeställningarna och metoder 
för datainsamling. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
Figur 2.1: Samband mellan frågeställningar och metoder för datainsamling. 

Frågeställning 1: Hur kan 
temporär arkitektur bidra till 
ökad social hållbarhet i städer? 

Frågeställning 2: Hur ser 
genomförandeprocessen för 
temporär arkitektur ut idag? 

 
Litteraturstudie 

 
Riktade intervjuer 

Empiri Problem 
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 Arbetsgång 

En förenklad bild av studiens arbetsgång presenteras i figur 2.2. I figuren redovisas 
huvudsakliga milstolpar som funnits under projektets gång med gråa flaggor, medan de 
mest väsentliga delmomenten redovisas med orange och gröna flaggor. 

 

Figur 2.2: En förenklad bild av arbetsgången. 

2.4.1 Litteraturstudie 

Litteratursökningar har genomförts ett flertal gånger under arbetets gång. De databaser 
som använts är Primo, Science Direct, Scopus, ProQuests Art & Humanities Database, 
samt ProQuest Central. Vid sökningarna har olika kombinationer av sökord använts för 
att fånga upp relevanta artiklar; bland annat ”temporary architecture”, ”urban 
planning”, ”citizen initiatives” och ”social integration”. Ytterligare filter har applicerats 
efter hand för att begränsa träffarna och identifiera de mest aktuella publikationerna för 
denna studies syfte. Ytterligare material har hittats genom att följa källhänvisningarna 
i de artiklar som plockats ut. För att bedöma träffarnas relevans har artiklarnas 
sammanfattning initialt lästs, i vissa fall även introduktionskapitlet, varefter urval 
gjorts. Tabell 2.1 redovisar delar av litteratursökningsprocessen. 
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Tabell 2.1: Sammanställning av de litteratursökningar som genomförts utmed 
undersökningens gång. 

 

2.4.2 Riktade intervjuer 

Utifrån de avgränsningar som gjorts (1.5) eftersöktes representanter från den privata 
sektorn (arkitekter och fysiska planerare) samt den offentliga sektorn 
(kommuntjänstemän). Urvalsprocessen baserades på två kriterier; 1) kunskap och 
erfarenhet inom ämnesområdet; de eftersökta respondenterna skulle känna till 
begreppet och kommit i kontakt med det i deras yrkesroll. 2) geografisk spridning; 
baserat på att temporär arkitektur är relativt okänt och att storstäder i större utsträckning 
erfarit fenomenet, bör respondenter från Jönköping kombineras med respondenter från 
större städer. 

Datainsamlingen bygger på intervjuer med sex personer som uppfyller villkoren ovan. 
Tre representerar arkitekt- och planerarperspektivet; intervjuerna med Gehl People, 
RCKa samt White Arkitekter. Återstående tre representerar kommunperspektivet; 
intervjuer med två anställda vid Jönköpings kommun och en anställd vid Stockholm 
Stad. 

Under intervjusessionerna har frågor kring fyra teman ställts; syfte och relevans, 
kontext, aktörer samt utfall. Frågeunderlaget har formulerats utifrån den litteraturstudie 

Sökverktyg/
Databas

Sökdatum Sökord/sökterm Filter Publiceringsår Antal träffar

Primo 2018-02-13
"Social integration" AND
"urban planning"

Språk: engelska, svenska
Publikationstyp: Artiklar, peer-reviewed.
Ämnesområde: "architecture", "planning", "urban 
development", "urban planning", "sustainable development", 
"social integration", "urban renewal"

2015-2018 141st

Science Direct 2018-02-13
"Social integration" AND
"urban planning"

Publikationstyp: Research articles.
Ämnesområde: "cities", "landscape and urban planning", 
"city, culture and society"

2013-2018 17st

ProQuest Arts
& Humanities 
Database

2018-02-26
"temporary" AND 
"architecture"

Språk: engelska,
Publikationstyp: Research articles
Ämnesområde: "architecture", "Art","Urban planing"

2015-2018 76 st

Primo 2018-04-17
"Urban planning" AND
"Citizen initiatives"

Språk: engelska
Publikationstyp: Artiklar, konferenspublikationer
Ämnesområde: "architecture", "citizen participation", 
"democracy", "urban planning", "sustainable development", 
"participation"

2013-2018
2017-2018

86st
25st

Scopus 2018-04-17
"temporary architecture"
"ephemeral architecture"

Publikationstyp: Articles
Ämnesområde: "engineering", "social sciences", "arts and 
humanities"

2013-2018
2013-2018

5st (ej tillämp)
5st (ej tillämp)

ProQuest
Central

2018-04-17
"temporary architecture"
"ephemeral architecture"

Publikationstyp: Articles
Ämnesområde: "engineering", "social sciences", "arts and 
humanities"

2013-2018
2013-2018

5st (ej tillämp)
5st (ej tillämp)

Primo 2018-04-17
"temporär arkitektur" OR
"tillfällig arkitektur"

Språk: inga filter (söksterm = svenska)
Publikationstyp: inga filter
Ämnesområde: inga filter

Inga filter 0st

Primo 2018-04-17
"temporary architecture" OR
"ephemeral architecture"

Språk: engelska
Publikationstyp: articles, peer-reviewed journals
Ämnesområde: "ephemeral architecture", "design", 
"architecture", "space", "public spaces", "urban areas", 
"sustainability", "visual arts"

2012-2018
2015-2018

52st
37st

Primo 2018-04-17 "temporary urbanism"

Språk: engelska
Publikationstyp: articles, peer-reviewed journals
Ämnesområde: "architecture", "cities", "public spaces", 
"tactical urbanism", "temporary urbanism", "urban design", 
"urban development", "urban planning", "urban space"

2013-2018 27st
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som genomförts och skall återspegla det aktuella forskningsläget inom ämnesområdet. 
Förfrågningsunderlaget finns sammanställt i bilaga 1. I figur 2.3 redovisas 
respondenterna, deras yrkesroll, organisationstillhörighet, samt plats och datum för 
intervjuerna. 

 

Figur 2.3: Respondentförteckning för riktade intervjuer.  

 Trovärdighet 

I denna studie har validiteten tagits i beaktande genom tillämpandet av flera metoder 
för datainsamling samt genom att insamling av data sker från flera olika och 
sinsemellan oberoende utgivare. Vid genomförandet av litteraturstudien granskades en 
mängd artiklar utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Blomkvist & Hallin (2014) 
bidrar det till ökad validitet. Intervjuer genomfördes på ett semistrukturerat sätt med 
intervjuobjekt som innehar olika roller inom ämnesområdet och olika erfarenheter av 
studiefenomenet. Genom att inkludera flera respondenter från liknande fält 
möjliggjordes resultat som bättre representerar den rådande kunskapsbasen. 
Förfarandet bidrar till ett bredare perspektiv och stärkt validitet (Patel & Davidsson, 
2011). 

Reliabiliteten har tagits i beaktande genom att författarna läst in sig ordentligt på 
problemområdet och haft ett väl förberett intervjuunderlag vid intervjuerna. Att vara 
två intervjuare vid intervjutillfällena har bidragit till ökad tillförlitlighet då det minskat 
risken för missuppfattningar. Genom inspelning av intervjuerna har författarna tillåtits 
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gå tillbaka till datainhämtningstillfället och försäkra sig om vad som sagts. Författarna 
har också återkopplat till respondenterna med transkriberingarna. Därmed har 
respondenterna givits ytterligare möjlighet att träda fram med eventuella förtydliganden 
av vad som framkommit under intervjuerna. Patel & Davidsson (2011) beskriver att 
dessa moment bidrar till ökad reliabilitet.
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3 Teoretiskt ramverk 

Relevanta teoriområden för studien är arkitektur, stadsutformning, stadsplanering samt social 
hållbarhet. Författarna har upprättat tre kategorier i vilka berörda teorier beskrivs och 
diskuteras. Tillsammans ger de en vetenskaplig grund och förklaringsansats till 
problemområdet och frågeställningarna. Kategorierna är; allmänheten, andra aktörer, och det 
offentliga rummet, rumsskapande processer i stadsmiljön samt social hållbarhet i staden. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Frågeställning 1: Hur kan temporär arkitektur bidra till ökad social hållbarhet? Har en 
förklaringsansats som grundar sig i alla tre kategorier. Frågeställning 2: Hur kan 
genomförandeprocessen för temporär arkitektur se ut? Har en förklaringsansats som grundar 
sig i allmänheten, andra aktörer, och det offentliga rummet samt rumsskapande processer i 
stadsmiljön (se figur 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allmänheten, andra aktörer, och det offentliga rummet 

3.2.1 Allmänheten i det offentliga rummet 

Allmänheten syftar till den stora mängden individer som utgör befolkningen i ett samhälle 
(Nationalencyklopedin 2018a). Det offentliga rummet är allmänhetens gemensamma rum i 
samhället. Till denna definition räknas allmänna vägar, torg, parker och platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats (SFS, 1993:1617) (se figur 3.2). Den nya propositionen Politik för 
gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110) lyfter fram den offentliga miljön som viktig ur ett 
socialt perspektiv då den främjar möten, upplevelser, avkoppling, gemenskap och tillhörighet.  
Stadsrummet är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv då det är ett icke-kommersiellt rum 
till vilket alla medborgare har lika tillträde (ibid.). 

Figur 3.1: Samband mellan teoretiskt ramverk, frågeställningar och empiri. 

Frågeställning 1: Hur 
kan temporär arkitektur 
bidra till ökad social 
hållbarhet i städer? 

Frågeställning 2:  
Hur ser genomförande-
processen för temporär 
arkitektur ut idag? 

 
Litteraturstudie 

 
Riktade intervjuer 

Empiri Problem 

Allmänheten, andra 
aktörer, & det 

offentliga 
rummet 

Rumsskapande 
processer i 
stadsmiljön 

Social hållbarhet i 
staden 

Teoretiskt ramverk 
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Figur 3.2: Exempel på stadens rum från Jönköping. Foto: Google. 

Allmänheten kan enligt Eden (2017) förstås som en diversifierad uppsättning grupper vars 
sammanhang och behov varierar över tid och rum. Denna diversitet brukar återspeglas i 
demografiska grupper av typerna; ålder, kön, yrke, inkomst, utbildning, religion, etnicitet, 
etcetera. Bilden av staden som demografiskt fragmenterad mellan olika grupper väcker enligt 
Eden (ibid.) frågor kring vilka som har tillgång till stadsrummet kontra vilka som inte har det, 
samt hur den stora skaran människor kan tillgodogöra sig av de möjligheter som staden 
erbjuder. 

Allmänheten kan också förstås i termer av en funktionell helhet som definieras av människors 
samvaro. I detta perspektiv blir stadens rum en slags katalysator för en gemensam utveckling. 
Zimm (2016:9) berör detta förhållningssätt genom att konstatera att ”det är i minnet som 
händelser i rummet får sin varaktighet, och blir en händelse en del av det kollektiva minnet så 
blir det också en del av en gemensam berättelse”. Ett förhållningssätt som också delas av Coar 
(2011). I denna bild av allmänheten skapar de demografiska grupperna förutsättningarna för ett 
vibrant stadsliv då de tillför mångfald och variation. Det offentliga rummets karaktär samt 
invånarnas möjligheter att ta del av det får stor betydelse även i detta perspektiv, men från en 
annan infallsvinkel. 

3.2.2 Andra aktörer i det offentliga rummet 

Kommunen har en central roll som förvaltare av det offentliga rummet och koordinerar vad 
som sker däri genom plan- och tillståndsprocesser. Dessa berörs närmare i avsnitt 3.2.3. 
Näringslivet, som representeras av företag och organisationer, har också ett intresse av 
stadsrummet och påverkar dess gestaltning, både direkt och indirekt. Direkt påverkan sker när 
eventföretag arrangerar aktiviteter så som sportarrangemang eller festivaler i staden. Vid sådana 
arrangemang blir centrala ytor i staden attraktiva platser för tillfälliga event vilka genererar 
upplevelser som förstärker stadslivet. Zimm (2016) understryker dock att deltagande vid sådana 
aktiviteter i många fall är priviligierat dem som kan betala för det, varför denna typ av initiativ 
inte kan förstås bidra till inkluderande och rättvisa stadsmiljöer i sin fullständiga mening. 
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Näringslivet kan också indirekt påverka stadsrummets karaktär. Andersen & Røe (2018) 
förklarar att det sker då städer vill attrahera inåtgående kapitalinvesteringar varvid de genomför 
stadsplaneringsprojekt för att marknadsföra staden. På så sätt omvandlas ibland stadsrummet 
med stor hänsyn till de kapitalstarka aktörerna, men med liten eller ingen hänsyn till övriga 
aktörer eller den lokala urbana kontexten. Andersen & Røe (ibid.) belyser detta genom Barcode-
projektet i Oslo; ett nyutvecklat exklusivt kajstråk som ur ett Richard Florida-perspektiv kan 
förstås som lyckat då det knyter an till den kreativa klassen i staden och skapar en ny yta i vilket 
invånarna kan verka. Andersen & Røe (2018:314) skildrar dock projektet som en fysisk 
manifestation för den finansiella eliten i staden vilket ytterligare bidrar till gentrifiering och 
ökad socio-spatial segregation. 

3.2.3 Användandet av det offentliga rummet 

Användandet av det offentliga rummet för ”allmänna sammankomster” och ”offentliga 
tillställningar” är reglerat enligt ordningslagen (SFS, 1993:1617). För att genomföra initiativ i 
det offentliga rummet krävs tillstånd. Lagrummen bör enligt Zimm (2016) förstås som 
skyddande till sin karaktär med vilket hon menar att de syftar till att värna om det offentliga 
rummets tillgänglighet för alla över tiden. Kritik lyfts dock mot tillståndsprocessen. Evers 
(2015) förklarar att de kommunikativa processerna mellan initiativtagare och tillståndsgivande 
myndigheter medför en tröghet vid initiativtagande i det offentliga rummet och riskerar ha 
hämmande effekt på mindre organiserade medborgarinitiativ. Detta på grund av att de formella 
tillståndsprocesserna är byråkratiska, tar lång tid och medför direkta kostnader för projekt vid 
ansökningsförfarandet. Liknande argument framförs även av Castell (2013). 

 Rumsskapande processer i stadsmiljön 

3.3.1 Traditionell stadsplaneringen som rumsskapande process 

Stadsbebyggelsen består av flera typer av arkitektoniska element vilka fyller olika funktioner 
och har olika varaktighet i stadsrummet. I litteraturen återkommer frågan om vad som 
egentligen är att betrakta som tillfälligt kontra permanent (se t.ex. Coar, 2011; Tyrväinen, 2015; 
Zimm, 2016). Vid första åtanke kan det kännas som att de flesta elementen är mer eller mindre 
permanenta; gatorna som man förflyttar sig via, bostadshuset som man bor i, eller lekparken 
som man alltid går förbi. I realiteten har dock all typ av infrastruktur någon form av bäst före 
datum. Sett över tiden är stadens fysiska miljö föränderlig även om det som process sker 
långsammare för vissa arkitektoniska element än vad det gör för andra. 

Ett syfte med stadsplanering såväl som med långa upprättelsetider är att generera långsiktig 
struktur och ordning i staden ur ett planeringsperspektiv vilket skapar förutsägbarhet (Westin, 
2010). En konsekvens av det är att stadens ytor blir låsta för vissa funktioner över långa 
tidsperioder. Detta medför att stadens gestaltningsmässiga förändringsprocess på sätt och vis 
begränsas. Zimm (2016) förklarar att när en plats definieras med en funktion över en given tid, 
så innebär det samtidigt att andra funktioner som platsen skulle kunna ha över samma tid 
utesluts (se figur 3.3). 
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Figur 3.3: Stadsutformningselement och deras varaktighet i rummet. 
 

3.3.2 Temporär arkitektur som alternativ rumsskapande process 

Under den gångna historien har flera subkulturer kring stadens utformning och innehåll 
uppstått; ny-urbanism, post-urbanism, re-urbanism, vardagsurbanism och grön urbanism. De är 
ofta sprungna ur ett missnöje av rådande förhållanden och en vilja till förändring mot något 
bättre (Olsson, Nilsson & Haas, 2016; Tardiveau & Mallo, 2014). I litteraturen framkommer i 
sammanhanget begrepp som taktisk urbanism, guerilla urbanism eller pop-up urbanism. En 
förenande term för dessa kan också vara ”do-it-yourself” (DIY) urbanism. Begreppen innefattas 
i vad som förstås kan konstituera temporär arkitektur (Finn, 2014). 

Vad är det då som skiljer temporär arkitektur från den arkitektur som kan betraktas som mer 
permanent? På ett idémässigt plan tillför Cruz, et al. (2013) ytterligare substans till Zimms 
definition då de förklarar att det är rumsliga initiativ som medvetet bygger på kortvarighet, där 
hela betydelsen återfinns i tillfälligheten. De påpekar att värdet ligger i möjligheten till påverkan 
av människor under en begränsad tid. De menar att utifrån ett planerarperspektiv kan det 
uppmuntra stadsutformare att tänka mer tvärvetenskapligt och utifrån ett medborgarperspektiv 
kan det inspirera invånare att agera, tänka och känna på nya okonventionella sätt. 

Madanipour (2017) beskriver denna tillfällighet som en förvandlingsprocess där den temporära 
arkitekturen för en kort tid alternerar relationen mellan staden, platsen och människorna som 
vistas däri. Han hänvisar till Paris-Plages där relationen mellan staden och vattnet för ett tag 
förändras till skepnaden av en kuststad; en plats för nöje, sällskaplighet och vila på de tillfälligt 
skapade stränderna, innan staden återtar sin naturliga skepnad igen. Han menar att denna 
rumsliga flexibilitet av stadens allmänna ytor suddar ut gränserna mellan det vardagliga och det 
exceptionella, och därmed tillför vitalitet till staden. 
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Tillfälliga rumsskapande initiativ behöver samtidigt inte vara stora och omfattande för att ha en 
positiv inverkan på stadslivet. Greco (2012) förklarar att det har börjat växa fram en förståelse 
för att utvecklingen av stadens offentliga rum inte nödvändigtvis behöver kretsa kring 
kapitalintensiva projekt och att små förändringar i stadsmiljöerna delvis kan ha avsedd effekt i 
sig själva eller också bana väg för större och mer permanenta satsningar. Greco (Ibid.) hänvisar 
till San Francisco och New York där små och tillsynes obetydliga förändringar i stadsrummen, 
så som målade rutor på gator där bilar inte fick stå och utplacering av stolar, fungerade som 
ögonöppnare och beredde väg för större satsningar. Liknande resonemang förs av Anderson, et 
al. (2017) som förklarar att småskaliga och kostnadseffektiva designinterventioner i stadsmiljön 
tillför både ökade sociala och kulturella kvaliteter och eventuellt också uppmuntrar till 
kreativitet, deltagande och förvaltarskap på lokal nivå i samhället. 

Zimm (2016) sammanfattar ett antal olika typer av rumsskapande aktiviteter som tillför 
variation i det offentliga rummet. Lydon & Garcia (2015) lyfter i sin tur fram sex konkreta 
punkter som urskiljer temporär arkitektur från arkitektur av mer permanent karaktär: 1) en 
medveten förändringsprocess till något bättre, 2) erbjuder lokala lösningar för lokala problem, 
3) kortfristiga engagemang från involverade aktörer, 4) Låga risker med potential till stora 
vinster, 5) Initiativtagande från medborgarna samt 6) Skalbarhet. 

Utifrån vad som diskuterats i avsnittet kan den temporära arkitekturens varande schematiskt 
skildras utifrån skala, varaktighet och nivå av organisation (figur 3.4) såväl som utifrån en plats- 
och tidsspecifik kontext (figur 3.5). 

 

Figur 3.4: Kategorisering av temporär arkitektur; skala, varaktighet och nivå av organisation. 



Teoretiskt ramverk 

14 

 

Figur 3.5: Kategorisering av temporär arkitektur; plats- och tidsspecifik kontext. 

3.3.3 Tillvägagångsätt för rumsskapande processer 

Det finns två tydliga tillvägagångssätt som definieras utifrån var och av vilka aktörer de startas. 
Dessa kan beskrivas som "uppifrån- och ner processer" samt "nedifrån- och upp processer" 
(Lydon & Garcia, 2015) (se figur 3.6). Uppifrån- och ner processer löper i grunden ur politiska 
beslut som tar form via kommunfullmäktige, stadsarkitekter, planingenjörer, m.fl. som sedan 
förankrar förslag till medborgarna genom sedvanliga utställningar under tre månader där de har 
möjlighet att tycka till. Nedifrån- och upp processer startar från andra hållet, av medborgare, 
intresse- och samhällsföreningar samt aktivistgrupper som av olika skäl vill få till en förändring 
av stadens offentliga rum och då måste arbeta sig uppåt till de beslutande skikten. Somliga av 
dessa initiativ, som tidigare har beskrivits, genomförs av olika skäl utan förankring i sådana 
beslutsförfaranden. 

Det finns ett tredje tillvägagångssätt som för denna studies syfte är mer intressant att nämna. 
Zimm berör den i termologin ”medskapande för rättvisa rum” och kanske kan den förstås som 
en gyllene medelväg mellan de tidigare nämnda. Skillnaden är nivån av samverkan och 
inkludering av de olika berörda aktörerna i utformningsprocessen av det offentliga rummet. 
Zimm (2016:10) beskriver i sammanhanget medskapandeprocessen som eventuellt ”avgörande 
för en önskvärd hållbar utveckling”. Utan nära samverkan och samtal med människor kan det 
vara svårt för involverade aktörer i stadsutformningsprocessen att se och förstå gruppers olika 
behov, och i god tro skapa offentliga rum med fel innehåll som eventuellt förblir tomma på liv. 
Om detta systematiseras över rum och tid kan det bli en grogrund för misstro bland individer 
och grupper gentemot de demokratiska processerna och samhället, varför 
medskapandeprocesser är viktiga (Zimm, 2016). 

Coar (2011) För ett liknande resonemang. Han menar att den rumsskapande processen är ett 
händelseförlopp som präglas av att förstå sammanhang mellan det som skapas och kontexten 
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som det skapas i. Sett ur hans perspektiv är medskapandeprocessen viktig framförallt då den 
framkallar känsla av meningsfullhet och sammanhang bland medborgarna (se figur 3.6). 

 

Figur 3.6: Rumskapande processer. 

 Social hållbarhet i staden 

En del av stadsplaneringens syfte är att organisera stadens rum för att förenkla de aktiviteter 
som dagligen sker däri. Betydelsen sträcker sig dock längre än denna bild av stadsplanering 
som endast ett medel för produktionssamhällets fortlevnad och framgång, för den skall inte bara 
göra det möjligt att fysiskt bo och leva i staden, utan också göra det angenämt. Lefebvre belyser 
detta i den retoriska frågan;”What scope has an industrial society if it fails to produce a fruitful 
urban life? [...] –None.” (Wander, 2007). 

Ovan resonemang kan förstås beröra de sociala hållbarhetsaspekter som skapar förutsättningar 
för ett värdigt liv där människors basala behov besvaras. Boverket (2010) framhåller att en 
exakt definition av social hållbarhet är svår att ta fram. Detta då begreppet kan vara både mycket 
brett, alternativt smalt, beroende på vilken aktör och agenda det gäller. De framhåller vidare att 
det fortfarande finns kunskapsbrister i forskningen kring social hållbarhet, vilket gör det 
relevant att titta på flera beskrivningar. Nedan lyfts tre olika perspektiv av social hållbarhet från 
tre olika samhällsaktörer som visar på de likheter och olikheter som råder kring begreppet.  

Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv så handlar social hållbarhet om; integration, trygghet, 
tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur och mångfald (Boverket, 2010; Urban 
utveckling, 2018). Folkhälsomyndigheten, som arbetar nationellt på uppdrag av den svenska 
staten med folkhälsofrågor lyfter fram kärnvärden som tillit, delaktighet och tolerans 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). FN, som är ett internationellt organ som verkar för 
utvecklingsfrågor runt om i världen, har ett annat perspektiv på vad social hållbarhet är där 
fokus ligger mer på att skapa förutsättningar för övergripande mänskliga rättigheter (FN, 2015). 
De olika perspektiven redovisas i figur 3.7. 



Teoretiskt ramverk 

16 

 

Figur 3.7: Tre olika perspektiv av social hållbarhet. 

Wessel (2005) diskuterar kring betydelsen av att inte fastna i etablerade tankemönster i 
stadsplaneringsprocessen vilket genererar stereotyper. Han förklarar att ”ett strikt bevarande av 
den stad vi känner låser våra värderingar och hindrar ett nytänkande som är nödvändigt för tron 
på framtiden.” (Wessel, 2005:224). Ett viktigt uppdrag för stadsplaneringsutövare är att leta 
efter nya tillvägagångssätt som kan bidra till att stadens rum blir ett utrymme där alla kan delta, 
varpå Wessel lyfter fram mångfald som en väsentlig aspekt för att uppnå detta. Social hållbarhet 
handlar i detta perspektiv om att förvalta och förmedla samhällsförändringsprocessen samt att 
säkerställa att invånarnas mångfald finns representerad i stadsrummets utformning och innehåll. 

Chan & Lee (2008) förklarar vidare att social hållbart övergripande handlar om att reducera 
sociala klyftor och skapar livsmiljöer som bättre representerar medborgarna och deras behov. 
Zimm (2016) menar att även samhällen som betraktas som välutvecklade och jämlika behöver 
gå vidare från jämlika till rättvisa. Zimm (ibid.) förklarar att det jämlika samhällsbyggandet i 
vissa fall oavsiktligt legat till grund för orättvisor. Med en jämlik fördelning tas inte i hänsyn 
att olika samhällsgrupper har olika behov, exempelvis kan unga kvinnor känna sig mindre säkra 
än unga män när de rör sig staden. Denna samhällsgrupp behöver då mer resurser än andra 
grupper i denna bemärkelse; kanske fler lampor och säkrare mötesplatser för att känna att de 
har samma tillgång till stadens rum som övriga grupper. Zimm (ibid.) förklarar att utsatta 
grupper inte alltid är lätta att identifiera, och att behoven ibland kan vara svåra att förstå. Därför 
blir dialogskapande en central aspekt för att främja denna process. Dialogskapande förutsätter 
i sin tur att det finns en grundläggande form av tillit till varandra och till samhället (Hjort 2017) 
(se figur 3.8). 
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Figur 3.8: Visar hur tillgången till det offentliga rummet och dess innehåll kan se ut. 

 Sammanfattande diskussion 

Stadens rum är en plats som skall spegla både den enskilda individen och den kollektiva 
gruppen i samhället, med grund i de olika förutsättningar, intressen och viljor som råder mellan 
både medborgare och andra samhällsaktörer. Det offentliga rummet utgör den mötesplats som 
individer och grupper naturligt kan mötas i varför det är av stor vikt att rummet är representativt 
för alla. 

Arkitekturen är ofrånkomligen ett intryck i människans vardag i form av rumsliga element med 
olika funktioner. De flesta kan uppfattas som mer eller mindre permanenta i bebyggelsemiljön 
delvis på grund av de stadsplaneringsmetoder som används, delvis på grund av långa 
upprättelsetider. Det temporära är något som existerar under en kortare tid. Den temporära 
arkitekturen har sprungit ur DIY-urbanismen som en motreaktion till samtida 
stadsbyggnadsideal och, åtminstone internationellt, ur stadsplaneringsorgans oförmåga att 
uppfylla invånares behov och intressen.  

Temporär arkitektur kan skapas på flera olika sätt, genom ett antal rumsskapande processer, 
från kortvariga och enkla initiativ till återkommande, säsongsliknande initiativ med större 
insatser och organisation. På så sätt kan den temporära arkitekturen involvera människor i 
stadsutformningsprocessen och ge individen möjlighet till delaktighet. 

Social hållbarhet i staden kräver ett extensivt arbete över ett flertal olika frågor. Några faktorer 
som är särskilt viktiga i frågan kring stadsrummet är att det finns en rättvisare tillgång till det 
offentliga rummet och dess innehåll samt att det offentliga rummet är representativt för den 
stora mängden medborgare.  
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4 Empiri 

 Riktade intervjuer 

I detta avsnitt redogörs den insamlade empirin från utförda intervjuer utifrån ett antal kategorier 
som tagits fram. Avsnitten och kategorierna följer strukturen från det teoretiska ramverket. I 
tabellerna (4.2–4.4) presenteras de olika kategorierna som har berörts under intervjuerna och 
respondenternas inställning till dem. Med stöd i intervjumaterialet och tabellerna beskrivs och 
jämförs respondenternas svar. Respondenterna redovisas i tabell 4.1. 

Tabell 4.1: Respondentförteckning. 

 

4.1.1 Samhällsaktörer och deras påverkan på stadsrummet 

Tabell 4.2: Rangordning av respondenternas svar med koppling till ”samhällets aktörer och 
deras påverkan på stadsrummet”. X markerar respondentens ställningstagande till berörd 
kategori. (S) Stockholm, (J) Jönköping. 

 

Att kommuner saknar ekonomiska resurser för medborgarinitiativ är det majoriteten av 
respondenterna som påpekar, AR påstår dock motsatsen, både AR och MZ är verksamma i en 
region som har mer resurser än övriga respondenters regioner. Avsaknad av kunskap om hur 
medborgare kan genomföra sina initiativ säger HH är en anledning till att det finns ett så litet 
engagemang från medborgarna att skapa något eget. När det kommer till det kommersiellas 
funktion vid tillfälliga projekt tycker HZ att det självklart går att bygga projekt kring det 
kommersiella. 

MZ nämner att det finns något som heter kulturlots som fungerar som stöd för 
medborgarinitiativ, HH berättar om kommunens digitala mötesplats som ett annat verktyg för 
invånarna att få vägledning. Medborgarnas önskan att delta i utformningen av stadens offentliga 

Namn Organisation Roll Plats Datum Varaktighet 

SR Solveig Reigstad Gehl peopel Projektledare stadsutformning Köpenhamn 2018-03-21 68 (min)

MZ Malin Zimm White arkitekter omvärldsanalytiker Stockholm 2018-03-26 94 (min)

AR Anna Rygård Stockholms kommun Strateg, stadsutveckling Stockholm 2018-03-26 86 (min)

HH Henrik Hermansson Jönköpings kommun Verksamhetsutvecklare Jönköping 2018-03-27 96 (min)

TR Tim Riley RCKa Arkitekt Huskvarna 2018-04-19 25 (min)

HZ Henrik Zetterholm Jönköpings kommun Utvecklings- och trafikchef Jönköping 2018-04-24 84 (min)

Respondentförteckning

Samhälletsaktörer och deras påverkan på stadsrummet SR TR MZ HH (J) AR (S) HZ (J) ∑

Kommuen saknar ekonomiska resurser för medborgarinitiativ X X X X 4

Medborgare vet inte hur de kan genomföra initiativ X X X 3

Kommersiella aktörer har en viktig funktion vid tillfälliga initiativ X X X 3

Kommuen har olika stöd för att vägleda medborgarinitiativ X X X 3

Medborgare är inte intresserade av att bidra till stadsbilden X X 2

Ekonomiska intressen i det offentliga rummet utgör ett problem X X 2

Alla aktörers intressen måste tillgodoses X 1

Respondenter

Arkitekter/planerare Kommuntjänstemän
Kategorisering
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rum anser majoriteten av respondenterna är liten, men SR och HH säger uttryckligen att ett 
intresse från medborgarna att påverka stadsbilden är obefintlig. 

Att ekonomiska intressen kan ha en negativ inverkan på det offentliga rummet anser både SR 
och AR som menar på att ekonomiskt drivna initiativ med huvudsyftet att gynna kommersialism 
tar allt större anspråk på samhällets offentliga rum, som blir allt mindre tillgängligt för 
allmänheten. Övriga respondenter ser inte privata aktörer med ekonomiska intressen som ett 
problem, de anser att de kan utgöra en viktig extern resurs som bidrar till samhällsutvecklingen 
där samhället själv inte har resurserna. 

HZ är den enda av respondenterna som tar upp vikten med att tillgodose alla invånares intressen 
utifrån sin yrkesroll. Som beslutsfattare för en stor kommunal avdelning säger HZ att det läggs 
stor vikt vid att tillgodose allas intressen. Det är ofta en svår uppgift som kan leda till konflikt 
när ett beslut ska tas, då övriga intressenter och aktör inte alltid har ett liknande perspektiv.  

4.1.2 Temporär arkitektur som alternativ rumsskapande process  

Tabell 4.3: Rangordning av respondenternas svar med koppling till ”temporär arkitektur som 
alternativ rumsskapande process”. X markerar respondentens ställningstagande till berörd 
kategori. (S) Stockholm, (J) Jönköping. 

  

Samtliga intervjuade anser att initiativ av typen temporär arkitektur skapar mervärden i 
stadsbebyggelsemiljön och delger olika aspekter av detta. Ett mervärde som återkommande 
lyfts fram är att det möjliggör för nya mötesplatser och sätt att umgås på vilket bland annat 
framhålls av SR, MZ, HH samt HZ. SR förklarar att det bidrar till att man träffar nya människor 
utanför den vanliga hemmamiljön. Även HH berör detta och påpekar hur viktigt det är att få 
upp rörligheten. HH anser att det lätt blir så oavsett vilket område individer är bosatta och lever 
i, och förklarar det som en bra definition på vad segregation faktiskt är. MZ berättar om rörlighet 
i samma andemening som HH. 

Temporär arkitektur som alternativ rumsskapande process SR TR MZ HH (J) AR (S) HZ (J) ∑

Möjligheter:

Skapar mervärden i stadsbebyggelsemiljön X X X X X X 6

Möjliggör för nya mötesplatser och sätt att umgås på X X X X 4

Ett sätt att pröva nya idéer på utan stora kostnader X X X X 4

Kan komplettera långvariga rumskapande processer X X X 3

Möjliggör för tillsvidareanvändning av ytor/byggnader X X X 3

Bidrar till ett rikare kulturliv i staden X X X 3

Främjar kreativet och deltagande i utformningen av stadens offentliga rum X X 2

Utmaningar:

Brister i regelverk och tillvägagångssätt vid handläggning X X X X X X 6

Kunskapsproblem kring nya rumskapande processer X X X 3

Lagar och regler försvårar utförandeprocessen X X X 3

Finansieringsmodeller för kulturföreningar och gräsrotsinitiativ X X 2

Kategorisering
Respondenter

Arkitekter/planerare Kommuntjänstemän



Empiri 

20 

Flera av de intervjuade poängterar att temporär arkitektur kan vara ett sätt att pröva nya idéer 
på utan stora kostnader. Detta argument framförs av både SR, HH, AR & HZ. De menar att 
innan ”permanenta” förändringar genomförs i stadsmiljön kan tillfälliga initiativ i liten skala 
göra det möjligt för att experimentera, testa koncept och ta ut svängarna lite extra för att se vad 
som fungerar eller inte. Därmed kan resursslöseri i form av investeringar som inte blir lyckade 
minskas. 

Ett annat mervärde som lyfts fram i kontext till temporär arkitektur är att det bidrar till ett rikare 
kulturliv i staden. Denna uppfattning delas av två av kommuntjänstemännen (HH & AR) men 
även av en arkitekt/fysisk planerare (SR). HH förklarar att temporär arkitektur och andra 
tillfälliga rumsskapande initiativ kan stötta gräsrotskulturer i samhället genom att ge dem bättre 
förutsättningar att verka. Detta framhålls som en motpol till de centralt planerade 
kulturinitiativen. 

I intervjun med AR lyfts istället de kommunala stadsplaneringsprocessernas vikt fram för att 
bana väg för ett rikt kulturliv. AR förklarar betydelsen av att innefatta kulturperspektivet redan 
vid översiktsplanering då den ger förutsättningar för vad som behövs åstadkommas över lång 
tid framöver. På så sätt kan ytor för exempelvis temporär arkitektur möjliggöras från början. 
HH instämmer även i detta perspektiv och konstaterar att det kan vara helt avgörande för lokala 
stadsrums liv och rörelse. 

SR berättar om ett projekt som genomfördes i Nørrebro i Köpenhamn; ett område där många 
olika typer av människor och kulturer finns representerade på en förhållandevis liten yta. 
Genom att inreda de offentliga ytorna med föremål och aktiviteter som representerade de olika 
kulturerna skapades en gemensam yta vari många olika människor kunde relatera till och känna 
sig trygga. Det bidrog också till nya rörelsemönster och flöden som blev positiva för kulturlivet. 

Ett annat mervärde som erhålls genom initiativ av typen temporär arkitektur är att det främjar 
kreativitet och deltagande i utformningen av stadens offentliga rum. Detta lyfts fram både av 
de kommunala aktörerna (AR) och av de privata (MZ). AR påpekar att det genererar delaktighet 
och identitet, och att det skapar gemensamma minnen i rummet. Det möjliggör för helt andra 
möjligheter än vad den permanenta arkitekturen tillåter. 

De utmaningar som respondenterna identifierar vid utförandeprocessen av temporär arkitektur 
är framförallt kopplade till brister i regelverk och tillvägagångssätt vid handläggning. Det var 
något som samtliga respondenter kom att beröra under intervjusessionerna. Dessa brister 
återfinns bland annat i de system för handläggning av ärenden som inte är anpassade för denna 
typ av rumsskapande processer. SR har själv varit delaktig i ett tillfälligt projekt med 
containerbutiker och restauranger som i princip stagnerade på grund av problem kring 
definitionen av vad som är ”tillfälligt”, tillgänglighetskrav, livsmedelshantering och 
serveringstillstånd. SR konstaterar att regelverket i det fallet verkligen var ett konkret hinder. 

Kunskapsproblem kring nya rumsskapande processer är också låg vilket lyftes fram av 
kommuntjänstemännen (HH & HZ) som själva har erfarenhet av att handlägga sådana ärenden. 
Då dessa kan vara av stor variation, från väldigt tillfälliga och abstrakta installationer till mer 
konkreta och långvariga arkitektoniska strukturer, medför det en ovana vid 
handläggningsförfarandena. 

MZ ser gärna fler satsningar på finansieringsmodeller för kulturföreningar och 
gräsrotsinitiativ, med motiveringen att med bra finansieringsmodeller blir det lättare för 
initiativtagare att få till den finansieringen som behövs och istället lägga tid på själva 
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projektutförandet. HZ förklarar att mycket av de kommunala investeringsmedlen oftast tillförs 
andra sektorer än kulturetablissemang. Detta beror på att behovet i andra samhällssektorer är 
stort. 

4.1.3 Social hållbarhet i staden 

Tabell 4.4: Rangordning av respondenternas svar med koppling till ”social hållbarhet i 
staden”. X markerar respondentens ställningstagande till berörd kategori. (S) Stockholm, (J) 
Jönköping. 

 

När social hållbarhet är i fokus under intervjuerna är det den medskapande processen som är 
en dominerande kategori vilken alla respondenter berör på ett eller annat sätt. Exempel på 
processer där medborgare tillsammans med privat och offentliga aktörer samarbetar för att 
genomför nya initiativ nämns flitigt. Arkitekt- och planerarrespondenterna anser att 
medskapande processer bidrar till bättre projekt. Från kommuntjänstemännens sida ses gärna 
mer av medskapandeprocesser då det bidrar till att initiativ får djupare förankring hos 
medborgarna. 

De andra kategorierna har en annan spridning vad det gäller respondenternas åsikter om social 
hållbarhet. TR och MZ som är verksamma inom den privata sektorn menar att det finns en stor 
styrka i att integrera slutanvändare i stadsplaneringsprojekt, det ger en ökad möjlighet för 
människor att interagera med varandra över gränser tack vare ett gemensamt projekt. Initiativ 
till projekt som tas av invånare är enligt AR något mycket positivt, men tyvärr inte så 
förekommande i det offentliga rummet. MZ menar att det kan vara väldigt stort för individer 
som lyckas utföra egna initiativ, men att det också kan vara omständligt varför många väljer att 
inte försöka. SR ser stora vinster med att möjliggöra deltagande för individen som i slutändan 
genererar en större social påverkan, tack vare att individen får känna sig delaktig i ett större 
sammanhang.  

HH tror att kulturinitiativ kan vare en bidragande faktor i kampen för socialt hållbara städer där 
kulturinitiativ kan locka människor till nya platser som de kanske inte annars hade besökt.  HZ 
och SR som är representanter från den offentliga, -respektive privata sektorn, anser att det går 
att planera stadens offentliga rum för att förebygga segregation, med hjälp av inkluderande 
stadsmiljöer och en bra harmoni mellan det kommersiella och icke kommersiella. 

Att bemyndiga någon är ett väldigt kraftfullt verktyg, att få människor till att involvera sig i ett 
projekt som de kan känna ägandeskap för. MZ och TR förklarar att ett bemyndigande av 

Social hållbarhet i staden SR TR MZ HH (J) AR (S) HZ (J) ∑

Medskapande processer X X X X X X 6

Social integration X X X 3

Bottom-up processer X X X 3

Deltagande ger större social påverkan  X X X 3

Social hållbarhet genom kulturinitiativ X X X 3

Inkluderande stadsmiljöer bidrar till social hållbarhet X X 2

Bemyndigande skapar initiativkraft X X 2

Tillit till samhället skapar rörlighet X X 2

Kategorisering
Respondenter

Arkitekter/planerare Kommuntjänstemän
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individen skapar initiativkraft och engagemang utöver det vanliga. En viktig motståndskraft 
mot segregation är rörlighet. MZ berör denna kategori och anser att rörlighet är en demokratisk 
valuta som håller samman samhället, en valuta som bygger på att individen känner tillit till 
staten och staten till individen. Även HH nämner detta som en otroligt viktig aspekt vilket gör 
att människor träffar nya människor. 

 Sammanfattning av insamlad empiri 

Samtliga respondenter är bekanta med temporär arkitektur och har på olika sätt kommit i 
kontakt med det ute i sina respektive yrkesroller. De tycker sig se en potential i att använda 
fenomenet som verktyg för att uppnå ökad social hållbarhet och kulturell variation i städer. 
Några konkreta attribut som lyfts fram för att åstadkomma detta är att den temporära 
arkitekturen skapar mervärden utöver den traditionella stadsplaneringens förmåga. Den 
möjliggör för nya platser och sätt att umgås på som inte annars är möjliga och bidrar därmed 
till ett rikare kulturliv i staden. Den främjar också kreativitet och deltagande på ett annat sätt än 
traditionella stadsplaneringsförfarandet varför den är ett bra alternativt komplement till just den 
processen. 

Medskapandeprocessen är en ledstjärna genom intervjuförfarandena och just engagemanget 
hos brukare och initiativtagare är ett återkommande ämne som berörs på ett eller annat sätt 
utifrån respondenternas åsikter och erfarenhet. Respondenterna är dock eniga om att de gärna 
hade sett mer engagemang från brukare och att de ser medborgarinitiativ som en del av 
utvecklingen av framtidens städer. 

Brister i regelverk och framarbetade tillvägagångsätt har alla respondenter berört och menat 
på att det är ett påtagligt hinder vid tillfälliga initiativ. Just vid handläggning av initiativ utanför 
de normala ramarna är det extra tydligt att det finns brister som drar ut på förfarandena. Även 
definitionen av vad som räknas som tillfälligt är en del av problematiken och respondenter har 
haft problem med regelverk då en klar definition av begreppet saknats.
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5 Analys och resultat 

 Frågeställning 1: Hur kan temporär arkitektur bidra till ökad 
social hållbarhet? 

I teorikapitlet beskrivs allmänheten som en diversifierad uppsättning grupper med olika 
förutsättningar och behov, där vissa grupper inte upplever sig representerade i det offentliga 
rummet vilket medför en känsla av exkludering och utanförskap. Denna problematik bekräftas 
i empirin av bland annat HH och MZ. HH berättar om exempel där han stött på grupper av 
individer som inte tagit del av staden fullt ut då de inte känt sig inkluderade. 

SR berättade om exemplet med det offentliga rummet i Nørrebro där arkitekterna i en 
medskapandeprocess med invånarna skapade ett gemensamt rum där alla kände sig rättvist 
representerade och hemmahörande. Genom att integrera på det sättet kan osynliga gränser som 
råder i stadsrummet brytas ner, vilket bidrar till nya mötesplatser, nya sätt att umgås på och 
därmed också ett rikare kulturliv. Denna handling återkopplar till bilden av allmänheten som 
en funktionell helhet vilket tar sig uttryck i människors samvaro. I den här samvaron skapas 
alltså en gemensam berättelse som blir en del av det kollektiva minnet, så som det beskrivs av 
Zimm (2016). 

Att skapa tillit i samhället är enligt MZ en viktig del av integrationsprocessen. Tillit kan enligt 
MZ beskrivas som en demokratisk valuta, en enhet som håller ihop samhället. När individer 
känner tillit öppnar det för rörelse som leder till integration. Zimm (2016) nämner att möjlighet 
till platskapande förändrar beteenden, vilket också måste innebära att avsaknaden av möjlighet 
till platsskapande cementerar beteenden och därmed också förmågan till utveckling i den 
samvaro som uppstår mellan människor. Under intervjun närmar sig MZ åter detta resonemang 
i koppling till temporär arkitektur; 

Det starka kortet är […] empowerment, är inte det ett bra ord; bemyndigandet. 
[…] att som medborgare i det här landet, som invånare i den här stadsdelen, som 
barn i det här gymnasiet så kan du, faktiskt just du, gå till den här personen på 
kommunen och få hjälp av de andra här bredvid dig att få den här saken som du 
vill ska hända; den osignade bandfestivalen 2020. Det går att fixa. Fantastiskt 
liksom… Tänk dig den känslan som man får med sig av det. 

Att bemyndiga någon med möjligheten att kunna påverka det offentliga rummet med egna 
initiativ är något som även TR tar upp; 

-Genom att fråga; ”berätta för mig om vart du bor! Vad är det bästa med att bo 
där du bor? Vilka problem finns det att tänka på?” Det var ett bra sätt att 
bemyndiga dem, frigöra dem och tillåta dem att vara mer kreativa under resten 
av processen. 

Som människa är det viktigt att få känna sig delaktig och att ha möjlighet till att få vara med i 
en gemenskap. Känslan att vara en del av något större är något som driver de flesta 
människorna, men trots att människor bor allt tätare ihop blir samtidigt allt fler socialt isolerade 
vilket framgår i problembeskrivningen (1.2). Det är därför viktigt att det dels finns möjlighet 
till att få vara delaktig i kultur, sport eller föreningsliv, men också att det finns möjlighet till 
medborgarinitiativ som sin tur kan generera delaktighet och social integration i det offentliga 
rummet. HH säger att som individ få vara del av något i samhället är viktigt för att generera en 
socialt hållbar stad; 
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Jag tror om man vill ha så att säga en riktigt långvarig social hållbarhet och ett 
rikt folkliv i en stad så tror jag det är helt avgörande att känna att man är så att 
säga delägare i olika saker, eller vad vi skall kalla det. 

Dessa tankegångar sammanfaller med de som Wessel (2005) och Chan & Lee (2008) framför 
då även de berör behoven av nya tillvägagångsätt för att skapa stadsutrymmen tillgängliga för 
alla. Delaktighet framstår i detta sammanhang som en vital aspekt vid utformningen av nya 
tillvägagångssätt, vilket också stöds av de definitioner av socialhållbarhet som lyfts i figur 3.7. 

Utifrån ovan analys bidrar temporär arkitektur till ökad social hållbarhet genom följande fyra 
aspekter; gemenskap, delaktighet, tillit samt rörelse. Gemenskap är tillhörighet och känslan av 
sammanhang som stärks av rörelse samtidigt som den bidrar till ökad delaktighet. Delaktighet 
är ett bemyndigande av individen som skapar känsla av betydelse och värde. Delaktighet stärks 
av gemenskap och bidrar till ökad tillit. Tillit är en demokratisk valuta mellan individen och 
samhället som stärks av delaktighet och bidrar till ökad rörelse. Rörelse beskriver individens 
möjlighet till att röra sig obehindrat i stadens rum vilken stärks av tillit och bidrar till ökad 
gemenskap.  

 Frågeställning 2: Hur ser genomförandeprocessen för temporär 
arkitektur ut idag? 

I intervjuerna framgår det att temporär arkitektur öppnar upp för ett flexibelt sätt att utnyttja 
stadens rumsliga resurser på. Flera av de intervjuade menar att det kan vara ett sätt att arbeta 
utanför de ramar som sätts vid traditionella stadsplaneringsprocesser. Det teoretiska ramverket 
stödjer också dessa antaganden vilket framgår i Madanipours (2017) beskrivning av Paris-
Plages samt Grecos (2012) hänvisning till New York och San Fransisco. Där lyfts också 
uppifrån- och ner samt nerifrån- och upp processerna fram som de vanligast förekommande 
tillvägagångssätten. Dessa bekräftas också av empirin. Det tillvägagångssätt som framställs 
som den mest betydelsefulla i teorikapitlet är medskapandeprocessen. Denna process har 
samtliga respondenter berört och lyft fram som viktig i kontext till utveckling av hållbara 
samhällen. 

Dock framgår det också att tillfälliga rumsskapande initiativ kan vara svåra att få till stånd på 
grund av handläggningsförfarandena på kommunen. Detta belyses av HH; 

”Jag tror att man ska jobba mycket mer med test och experiment och prova sig 
fram. Och det är väl inte kommuner i regel, av hävd, inte särskilt bra på. Av 
regelverk och av vanor, och av diverse olika anledningar.” 

HZ påpekar också att processen kan vara omfattande; 

”det krävs ju polistillstånd och det kräver trafikreglering, omskyltning och 
sådana saker […] vi måste ju hantera räddningstjänst och ambulans, det måste 
finnas en viss framkomlighet fortsatt och de verksamheter längsmed gatan som 
får leveranser måste fortfarande fungera, färdtjänst för rörelsehindrad måste 
kunna fungera också, men det är sådana saker som går att lösa.” 

Flera respondenter belyser vidare en problematik kring det skyddande lagrummet av det 
offentliga rummet. Lagrummet inverkar med två försvårande faktorer på medborgarinitiativ; 1) 
lagen klargör inte vad som gäller för andra typer av arrangemang i det offentliga rummet än de 
som omnämns i lagrummet. Då initiativ av typen temporär arkitektur kan vara säregna blir det 
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svårt att veta vad som gäller för just dem. 2) Avgifterna för tillståndsprövning och eventuellt 
tillkommande avgifter från kommunen medför att vissa initiativ inte genomförs. Detta påpekas 
bland annat av HH; 

”jag upplever att regelverk och lagar idag är ett stort hinder för att nå den 
utveckling man vill ha med ett rikt folkliv och social hållbarhet och liv och 
innehåll i staden. T.ex. Om man vill göra någonting spontant; något litet 
framträdande eller någonting, så kostar det drygt 700 kronor bara för att söka 
tillstånd som man kanske inte ens får, om man bara skall nämna någon detalj.” 

Även SR har upplevt denna problematik; 

”Det var i princip då vi sprang på problem; Vi skulle skicka in en ansökan för 
att få lov att ställa upp och ha de här [container]butikerna igång och de sa ”men 
temporärt för oss är” -jag kommer inte ihåg om det var en eller tre månader eller 
något i den stilen, och vi skulle stå där längre […] Det var också prat om att det 
skulle vara servering, olika typer av mat och då skulle det vara tillsyn av det, 
det fanns också andra krav […] Och det kostade ju jättemycket pengar. Så det 
var en rädsla genom hela projektet, tills de faktiskt stod med containern i stort 
sätt klar […] Så helt klart var regelverket ett konkret hinder.” 

Dessa åsikter stödjer Everts (2015) resonemang om att de kommunikativa processerna 
mellan kommuner och initiativtagare många gånger kan vara omständliga och i 
slutändan verka hämmande på medborgarinitiativ. HH sammanfattar problematiken 
kring detta när han konstaterar; 

”kommunens klåfingerhet har inga gränser, utan man vill egentligen få in allting 
i olika planer. Det finns så otroligt mycket olika dokument; hur folk ska gå, hur 
folk ska cykla, hur vi ska göra det ena och det andra.” 

Det som kan vara till hjälp vid medborgarinitiativ är kulturlotsar menar både AR, HH, HZ och 
MZ, vilka kan förmedla initiativtagare till rätt resurser. MZ förklarar detta; 

”jag har den här jättekonstiga idén, jag vet inte riktigt vart jag skall vända mig, 
-ja, då börjar man hos kulturlotsen och så säger hen att det här låter ju som ett 
jättebra initiativ, du borde kanske få med dig ungdomsverksamheten i Norsborg 
eller någonting, börja guida rätt” 

Konceptet med kulturlotsar verkar vara ett relativt nytt sätt arbeta på som inte är specifikt 
inriktat mot initiativ av typen temporär arkitektur. Men möjligheten att använda kulturlotsar i 
genomförandeprocessen för temporär arkitektur kan ändå komma att öppna upp för fler 
medborgarinitiativ och göra det lättare att hitta rätt kontaktperson och handläggare från början, 
varför det är en intressant aspekt att ta med. 

 Sammanfattning av analys och resultat 

Analysen av frågeställning 1 visar att temporär arkitektur bidrar till social hållbarhet genom att 
möjliggöra för medborgarinitiativ, vilket innebär att invånare kan delta i utformningen och 
skapandet av innehållet i stadens offentliga rum. En följd av deltagande är gemenskap, vilket 
också genererar tillit och rörelse, och därmed en rättvisare tillgång till stadens rumsliga innehåll. 
Relationerna mellan dessa illustreras i figur 5.1. 
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Analysen visar också att temporär arkitektur berikar staden genom att tillföra kortvariga 
händelser vilka bidrar med dynamik och variation till stadsmiljön utöver det vanliga. Temporär 
arkitektur möjliggör för ett flexibelt sätt att använda det offentliga rummet på där många olika 
initiativ kan få ta plats som inte annars har en given plats i den befintliga stadsbebyggelsen. 
Därmed möjliggörs en bredare representation av den mångfald som medborgarna utgör vilket 
bidrar till ökad social hållbarhet. 

Analysen av frågeställning 2 visar att de breda möjligheter som temporär arkitektur medför, 
vilka påvisats i litteraturstudien, de facto är svåra att genomföra idag. Anledningen till detta 
förefaller ligga i hur genomförandeprocessen ser ut där tillståndsprocessen och 
handläggningsprocessen inte medger tillräckligt stort svängrum. Det har troligtvis sin grund i 
byråkratin som uppstår när dessa processer skall försöka förankras i de lagar och regelverk som 
kommunen arbetar utifrån. Analysen visar samtidigt på att det finns en medvetenhet kring dessa 
problem både i den offentliga sektorn såväl som i den privata. Konkreta åtgärder för att komma 
tillrätta med problemen verkar fortfarande saknas. Dock har några framsteg gjorts på vägen, 
bland annat genom införandet av kulturlotsar vilka syftar till att underlätta 
genomförandeprocessen vid medborgardrivna initiativ. 

Analysen indikerar således på att genomförandeprocessen för temporär arkitektur är relativt 
outvecklad idag, kännetecknad av; avsaknad av lämpliga handläggningsförfaranden, avsaknad 
av ekonomiska resurser samt avsaknad av ett samlat helhetsgrepp mellan berörda förvaltningar 
och instanser. Medskapandeprocessen är tillsammans med nerifrån- och upp processen de mest 
relevanta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Tyvärr så blir dessa lidande av de brister som 
framkommit i analysen ovan, varför många initiativ antagligen aldrig blir genomförda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1: Temporär arkitekturs fyra bidragande aspekter till social hållbarhet
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6 Diskussion och slutsatser 

 Resultatdiskussion 

Resultaten som studien presenterar bedöms vara giltiga inom ramen för de avgränsningar som 
gjorts. Litteraturstudien och de riktade intervjuerna ger i det stora hela ett samstämmigt resultat. 
Jämförelse av insamlad data från den offentliga och privata sektorn visar också på en 
samstämmighet kring fenomenet vilket ytterligare stärker validiteten. Studiens avsaknad av ett 
brukarperspektiv medför emellertid att inga av de åsikter som framförs från arkitekter, planerare 
och kommuntjänstemän kan bekräftas av de användare som den temporära arkitekturen faktiskt 
ämnar beröra. I detta avseende kan studiens validitet kritiseras då denna väsentliga ståndpunkt 
uteslutits. 

Beträffande frågeställningarna har de varit formulerade på ett sådant sätt att de uppfyller 
studiens målbeskrivning. Frågeställning 1 återspeglar det uppsatta målet om att utreda 
kopplingen mellan temporär arkitektur och social hållbarhet, vilket är kärnan i studien. 
Resultatet från frågeställning 1 anses var tillräckligt för att uppnå studiens syfte, men då det är 
en komplex fråga bör sambandet mellan social hållbarhet och temporär arkitektur undersökas 
ytterligare, förslagsvis i en kontext där brukarperspektivet också inkluderas. Ett sådant 
förfarande hade möjligen bidragit till att andra aspekter av social hållbarhet i koppling till 
temporär arkitektur uppenbarats. 

Frågeställning 2 återspeglar målet om att utreda hur genomförandeprocessen för temporär 
arkitektur ser ut idag. Resultaten från frågeställning 2 visar på att genomförandeprocessen är 
varierande och tillvägagångsättet beror på i vilket sammanhang som temporär arkitektur ska 
implementeras. De rumsskapande processerna som behandlas i teorin bekräftas av empirin. Det 
framkommer dock flera brister vilka medför att de mest väsentliga rumsskapande processerna 
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv; nerifrån och upp- samt medskapande-processen, uteblir.  

I början av studien förväntades ett tydligare resultat av frågeställning 2 i form av praktiska 
tillvägagångssätt för temporära initiativ, en förväntning som också stöddes av litteraturstudien 
vilket pekade mot enkla och tydliga genomförandeprocesser. Empirin från de riktade 
intervjuerna visar dock på att processerna är relativt outvecklade och inte anpassade för 
genomförandet av temporär arkitektur i dagsläget. Därmed behandlar svaret på frågeställning 2 
till största del de brister som förekommer i genomförandeprocessen och inte de möjligheter som 
finns, då det är så lägesbilden ser ut idag. Svaret bedöms ändå uppfylla den del av studiens syfte 
som frågeställningen kopplas till. 

 Metoddiskussion 

Litteraturstudie samt riktade intervjuer är de metoder som använts. Beträffande litteraturstudien 
har den varit av central betydelse för att förstå studiefenomenet. Av skäl som tidigare förklarats 
finns inte mycket forskning kring temporär arkitektur utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
Därför har en bred litteratursökning över flera vetenskapliga fält också varit nödvändig. Genom 
att vidga de teoretiska ramarna har författarna möjliggjort för en djupare utforskning och 
beskrivning av fenomenet. Detta återspeglar också den undersökningsstrategi som författarna 
antagit (2.1). 

Beträffande de riktade intervjuerna bedöms även de tjänat syftet väl då de som 
datainsamlingsmetod erbjudit goda möjligheter till kvalitativa och nyanserade analyser, vilket 
eftersöktes i detta fall. För att uppnå detta krävs dock god förståelse för metoden och hur den 
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används, vana i det praktiska intervjuförfarandet samt förkunskap i det ämnesområde som 
undersöks. Författarna har inte använt sig av intervjumetod tidigare. Av denna anledning har 
en viss ovana infunnit sig vid intervjutillfällena. De sista intervjuerna upplevdes som bättre av 
den anledning att författarna då vuxit in i rollerna, var mer pålästa och införstådda i 
ämnesområdet, samt då var mer vana vid intervjuprocessen. 

Alla intervjuer utfördes på samma sätt med avstamp i det framtagna förfrågningsunderlaget, 
men utfallet av varje intervju varierade stort beroende på vilka följdfrågor som producerades 
utifrån respondenternas svar. Påtagliga skillnader fanns mellan respondenterna som jobbar i 
den privata sektorn och respondenterna som jobbar i den offentliga sektorn, respondenterna 
från den privata sektorn var till exempel något mer pålästa kring temporär arkitektur vilket gav 
intervjuerna en annan riktning som skiljde sig en del från intervjuerna med respondenterna från 
den offentliga sektorn. Alla parters perspektiv var dock av stor vikt för att få en helhetsbild 
kring fenomenet och intervjuerna kompletterade därför varandra. 

En faktor som det reflekterats kring är i vilken utsträckning författarna lyckats förhålla sig 
neutrala till studiefenomenet kontra ställt ledande frågor och på sätt fått de svar som eftersökts. 
Medan intervjuunderlaget var neutralt visade en genomgång av transkriberingarna att somliga 
följdfrågor kunde uppfattas som färgade av egna åsikter och ledande. Det är svårt att värdera 
om, och i vilken utbredning, det har påverkat resultaten. Bedömt utifrån att studiens resultat i 
stort går i linje med de teoribildningar som använts anses det tala för att påverkan inte varit 
väsentlig.  

I empirikapitlet presentera respondenternas åsikter i ett kategoriseringssystem där ett kryss 
markerar att respondenterna instämmer och uteblivandet av ett kryss därmed kan tolkas som 
det motsatta. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet då uteblivandet av ett kryss också kan 
innebära att frågeställningen inte har berörts under intervjun, varför respondenten inte kunnat 
ta ställning i sakfrågan. Genom att införa fler tecken som påvisar huruvida respondent har tagit 
ställning till frågeställningen eller ej hade detta problem kunnat undvikas.   

Studiens resultat hade kunnat stärkas ytterligare genom att öka antalet respondenter. Eftersom 
enbart sex respondenter har intervjuats; tre från kommunala förvaltningar och tre från den 
privata sektorn, är det svårt att veta i vilken grad deras åsikter är representativa för deras 
respektive yrkeskårer. Genom att intervjua fler personer hade fler perspektiv fångats upp vilket 
i sin tur hade skänkt mer substans åt analysen och därmed mer välgrundade slutsatser. 

 Begränsningar 

Litteraturstudien utfördes utan några geografiska avgränsningar, men den empiriska 
datainsamlingen, representerad av de riktade intervjuerna, avgränsades geografiskt till en 
europeisk kontext dit Sverige, Danmark och Storbritannien ingick. Detta har sin grund i 
begränsningar av arbetets omfattning. Resultaten måste därför betraktas utifrån detta 
geografiska sammanhang. 

Studien har begränsats till att inte utreda några ekonomiska aspekter av temporär arkitektur. 
Ekonomi har dock visat sig ha en stor betydelse i frågan och ständigt varit återkommande vid 
diskussioner kring fenomenet. Denna faktor har flera gånger avgjort om ett initiativ utförts eller 
ej. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det ekonomiska perspektivet relevant att ta 
hänsyn till då de sociala vinsterna som fås av temporär arkitektur kan vara incitament som 
motiverar till att initiativ utförs från första början. Av dessa skäl borde det ekonomiska 
perspektivet inkluderats i studien för att ge en mer komplett bild av fenomenet. 
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Studien har också begränsats till att bara ta hänsyn till arkitekt-, planerar- och 
kommunperspektivet vid utförandet av de riktade intervjuerna. Näringslivs-, fastighets-, samt 
brukare-perspektivet har inte innefattats vid datainsamlingen. Under arbetets gång har det 
emellertid framkommit att fastighetsägare och näringsidkare är två viktiga aktörer som har stort 
inflytande på genomföranden av temporära initiativ i staden. Detta framkom tydligare under 
datainsamlingen där flera respondenter lyfte fram dessa aktörers betydelse. Arbetets 
avgränsningar innebar att dessa aktörers perspektiv inte innefattats. I efterhand så borde dock 
deras perspektiv också ha inkluderats vid datainhämtningen. 

Beträffande brukarnas relevans i kontext till problemformuleringarna så framstår den som 
central. Detta eftersom brukarna är själva målgruppen för all typ av temporär arkitektur som 
utförs. En studie med tyngdpunkt i brukarperspektivet hade därför varit av stor relevans, men 
för att få med det perspektivet hade det behövts en annan typ av angreppsätt. 

 Slutsatser och rekommendationer 

Studiens slutsatser är att tillfälligt rumsskapande initiativ i form av temporär arkitektur tillför 
unika händelser till den befintliga stadsmiljön. Tillfälliga händelser av olika slag och karaktär 
genererar nya sociala sammanhang vilka möjliggör för nya mellanmänskliga möten och 
relationer. Medskapandeprocessen är också en gemenskapandeprocess. Genom inbjudan till 
deltagande skapas möjligheten till diskussion och dialog mellan människor vilket öppnar ögon 
och vidgar perspektiv. På så sätt utmanas fördomar och rädslor varvid broar i sin tur kan byggas 
mellan människor, kulturer och samhällen. Detta är också en tillitsskapande process, och ur den 
tilliten skapas förutsättningar för rörelse. Rörelse låser upp de sociala fastlåsningsprinciperna 
vilket innebär att människor besöker nya platser som de kanske inte rört sig i innan. Detta 
medför en rättvisare tillgång till stadens olika rum och innehåll. Förloppen som beskrivs ovan 
bidrar således alla, både enskilt och tillsammans, till en ökad social hållbarhet i staden. 

Studiens slutsatser är också att genomförandeprocessen för temporär arkitektur kan te sig på 
flera sätt; genom kommuninitierade projekt, genom medborgarinitierade projekt, eller genom 
projekt som initieras gemensamt. De tillfälliga rumsskapande initiativen kan vara uppstyrda 
och välorganiserade eller självorganiserande och ostrukturerade. De kan ha olika varaktighet i 
rummet, vara återkommande skeenden eller också engångsföreteelser i rumstiden. Studiens 
slutsatser är emellertid också att de genomförandeprocesser som beskrivs ovan är outvecklade 
i dagsläget. Brister förekommer bland annat i handläggningsförfaranden hos kommunen där ett 
samlat helhetsgrepp mellan berörda förvaltningar och instanser saknas. Dessa brister verkar till 
stor del bero på en ojämn kunskap och förståelse för temporär arkitektur som ett alternativt 
stadsplaneringskoncept samt på att begreppet är nytt och att man från ett kommunalt håll inte 
vet hur det skall anpassas till de befintliga lagar och regel som berör stadsplaneringen. 

I ljuset av de samtida samhällsutmaningar som diskuteras i problembeskrivningen (avsnitt 1.2) 
visar denna studie att temporär arkitektur kan verka som en positiv kraft som stärker stadslivet 
som ett skeende här och nu, som något pågående, och på så sätt bidrar med ett intressant 
komplement till den mer permanenta arkitekturen i staden. Temporär arkitektur är därmed ett 
relevant fenomen för aktörer inom stadsplaneringssektorn att ta hänsyn till vilket kan bidra till 
att de stadsbyggnadsvisioner som formuleras i termer av liv, rörelse, delaktighet och kreativitet, 
m.fl., faktiskt uppnås och inte bara förblir fina ord i kommuners utvecklingsstrategier. I den nya 
propositionen politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110) framgår det hur viktig den 
gestaltande livsmiljön i det offentliga rummet är ur ett samhällsperspektiv. Propositionen lägger 
stor betoning av att använda arkitektur, form och design som ett verktyg för att motverka 
samhällssegrationens olika ansikten. Därmed uttrycks högre ambitioner än tidigare på 
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gestaltningen av de offentliga miljöerna. Temporär arkitektur förefaller ur detta perspektiv vara 
ett ytterst kompetent verktyg för dessa syftens skull vilket skulle kunna bidra till de mål som 
proposition ämnar uppnå. 

Samtidigt som den temporära arkitekturen bedöms vara ett intressant fenomen för den 
utveckling som diskuteras ovan bör det också understrykas att den inte kan ersätta det 
långsiktiga och djupgående sociala hållbarhetsarbetet som sker på statlig och kommunal nivå. 
Tillfälliga rumsskapande initiativ bör därför inte ses som ett verktyg som kan lösa strukturella 
problem i bebyggelsemiljön och samhället, utan snarare som ett komplement och en 
förlängning av det välfärdssystem som finns i Sverige idag. 

Sammanfattning slutsatser och rekommendationer: 

Temporär arkitektur… 

 Bidrar till högre social hållbarhet i städer; genom tillfälliga händelser i stadsrummet 
som skapar gemenskap, delaktighet, tillit samt rörelse bland människor. 
 

 Tillåter för flera olika genomförandeprocesser; där medskapandeprocessen samt 
nedifrån- och upp processen är särskilt betydelsefulla ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. 
 

 Tillför flexibilitet i utnyttjandet av stadens offentliga rum; med utgångspunkt i de 
varierande behov som olika samhällsgrupper har över tiden möjliggör temporär 
arkitektur för olika initiativ med olika grad av samverkan och varaktighet. 

 Förslag till vidare forskning 

Resultatet av denna undersökning visar på att mer forskning behövs kring de 
handläggandeprocesser som kommunen ansvarar för och hur de skall utvecklas för att göra det 
lättare för medborgare att delta i det offentliga rummets utformning och innehåll.  

Vidare forskning rekommenderas också på temat kring ekonomi, eftersom denna 
problemställning visat sig vara mer relevant än vad författarna initialt trodde. Sådan forskning 
bör fokusera på hur medborgarinitiativ kan finansieras samt hur samverkan mellan ideella 
verksamheter, där viljan och de kreativa krafterna finns, och näringslivet samt kommunen kan 
stärkas. 

En studie med större fokus på kreatören, där man närmare undersöker studiefenomenet från 
kreatörens ögon och får en inblick i hur processen ter sig ur dennes perspektiv, rekommenderas 
också. Med bättre kännedom av skapandeprocessen kan befintliga tillvägagångssätt undersökas 
närmare och möjligen förbättras så att initiativ lättare kan realiseras. 

Ett alternativt tillvägagångssätt som övervägdes i planeringsskedet men som på grund av 
undersökningens omfattning och begränsningar valdes bort, var aktionsbaserad forskning. Den 
bärande idén i det alternativet var att genomföra ett rumsskapande initiativ av temporär 
karaktär. Författarna tror att denna undersökningsstrategi skulle vara intressant att jobba vidare 
med då den har ett pragmatiskt angreppssätt till problemområdet och studiefenomenet i vilket 
brukarperspektivet skulle kunna utredas närmare.  Eftersom brukarna har en central betydelse i 
genomförandeprocessen och nyttjandet av temporär arkitektur är det relevant att undersöka 
studiefenomenet från deras perspektiv. 
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