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TEMPO 

Projektet TEMPO – Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer har finansierats av  
Vinnova (diarienummer 2020-02885) och genomförts av RISE i nära samarbete med Göteborgs 

Stads Trafikkontor. Trafikkontoret har varit projektägare och koordinerat projektets 
referensgrupp. Följande publikationer har tagits fram av RISE inom projektet: 

- Forskningsöversikt – Temporära åtgärder inom stadsutveckling: former och  
utvärderingsaspekter (Haugen, 2021a) 

- Utvärdering – Temporära åtgärder i Göteborg sommaren 2020 (Haugen, 2021b) 
- Handbok – Utvärdera temporära åtgärder i stadsmiljö (Molnar m fl., 2021) 
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”Cities are an immense laboratory of trial and error, failure and success in city building and 

city design”  

(Jacobs, 2016:6) 
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1 Inledning 
Strategisk användning av temporära åtgärder inom stadsplanering och stadsutveckling är en 
växande företeelse som exempelvis kan användas för att under en begränsad period testa 

och utvärdera en åtgärd innan den eventuellt implementeras permanent. Temporalitet som 
ansats till stadsutveckling förekommer i stigande utsträckning i såväl Sverige som 

internationellt i stora delar av världen. Enligt Ferreri (2015) tyder mycket på att temporära 
åtgärder är i färd med att etableras som en integrerad del av den samtida 

stadsplaneringsmetodiken. I och med Coronapandemin har det också skett ett särskilt stort 
uppsving för temporära interventioner i stadsmiljön, då ofta med syfte att skapa 

förutsättningar för minskad smittspridning men bibehållet stadsliv. Pandemirelaterade 
temporära åtgärder har genomförts i många städer över hela världen, inklusive i Sverige 

(Combs, 2020; FCM, 2020; Gehl, 2020).  

Temporär urbanism är fortfarande en relativt ny företeelse som proaktiv strategi inom 
praktisk stadsplanering, och har ännu inte satt så stora avtryck i forskningen om planering 

och utveckling av urbana miljöer (Matoga, 2019). Med tanke på att temporära åtgärder blir 
allt vanligare är det dock troligt att även stadsplaneringsforskningen kommer att behandla 

företeelsen i större utsträckning framgent. Generellt sett har såväl forskning som praktik 
inom stadsplanering fokuserat på permanens, inte temporalitet (Bishop & Williams, 2012). 

Samtidigt kan den befintliga staden många gånger befinna sig i otakt med de ständigt 
förändrande behoven hos stadens användare. Utifrån detta perspektiv kan temporära 

åtgärder, som en alternativ stadsplaneringsmetod vid sidan av den långsiktiga planeringen, 
fylla ett behov att tillföra flexibilitet. Detta kan inte minst fungera som ett verktyg som bidrar 

till utvecklingen av hållbara stadsutvecklingsstrategier (Bertino m fl, 2019). Temporära 
åtgärder som företeelse kommer troligen att fortsätta växa, inte minst givet att det 

temporära anses ha potential att generera såväl kommersiellt som socialt värde inom 
stadsutveckling (Bishop & Williams, 2012). 

Denna rapport presenterar resultat från en forskningsöversikt fokuserad på temporära 
åtgärder, i litteraturen vanligen benämnd temporär urbanism (temporary urbanism) inom 

stadsutvecklingskontexten, med särskilt fokus på principer och metoder för utvärdering av 
sådana åtgärder. För att utveckla kunskap om hur temporära åtgärder kan utvärderas är det 

nödvändigt att också utveckla förståelsen för företeelsen som sådan, samt hur och när den 
används inom stadsutvecklingsprojekt. Detta fokus motiveras också av ett upplevt behov 

hos kommuner/städer att vidareutveckla metoder för utvärdering av effekterna av 
temporära interventioner i stadens rum. Syftet med denna studie är därför att belysa den roll 

som ansatsen temporär urbanism har inom dagens stadsplanering, samt exemplifiera hur 
sådana åtgärder kan utvärderas. 
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2 Genomförande  
Den litteratur som rapporten bygger på har till övervägande del hämtats från internationellt 
publicerad, vetenskapligt granskad forskning. Här ingår teoretiska texter om temporära 

åtgärder, metodologiska texter, och studier som redovisar resultat från fallstudier där 
temporära åtgärder tillämpats. Utöver forskningslitteraturen ingår även s  k ”grå” litteratur i 

form av rapporter och handböcker från exempelvis konsultföretag och myndigheter. Inom 
den sistnämnda kategorin finns exempelvis praktiskt orienterad guidning kring metoder för 

utvärdering av temporära åtgärder.  

Vid urvalet av litteratur har söktermer som exempelvis temporary intervention, temporary 
urbanism, tactical urbanism i kombination termer som med follow-up, evaluation och method 
använts. Fokus har legat på officiellt sanktionerade, temporära åtgärder och åtgärder 
genomförda i städers/kommuners egen regi (d v s inte åtgärder av t ex typen guerilla 
urbanism)1. Sådana åtgärder, som alltså genomförs inom ramen för det formella 
plansystemet, är en form av temporära åtgärder som har hittills inte uppmärksammats i 

litteraturen i någon större utsträckning (Martin m fl, 2020).  

Tidigare studier kan ge nycklar till dels förståelsen för temporära åtgärders betydelse, dels 

analys och utvärdering av denna betydelse. I genomgången av litteraturen har fokus legat på 
metodologiska aspekter kring utvärdering och analys av temporära åtgärder och deras 

effekter. De texter som framstår som särskilt relevanta2 sett till åtgärdernas innehåll och 
utvärderingsmetoder ges också särskilt stort utrymme i litteraturstudien.   

Litteraturöversikten är inriktad på flera områden, i enlighet med studiens syfte: 

• Förekomst och utveckling av temporära åtgärder som ansats inom stadsplanering 
och stadsutveckling i stort. 

• Fallstudier och analyser av temporära åtgärder med olika innehåll och i varierande 
geografiska sammanhang. 

• Studier som uttryckligen inriktar sig på utvärdering (observation, mätning o s v) av 
temporära åtgärder i det offentliga rummet och/eller människors användning av det 
offentliga rummet i stort (utan krav på koppling till temporalitet).  

  

 
1 I vissa fall har dock åtgärderna initialt varit informella, men sedermera accepterats och formaliserats.  
2 Temporära åtgärder liknande dem som genomfördes i Göteborgs stad sommaren/hösten 2020, och som därmed 
ingår i projektet TEMPO, har prioriterats.  
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3 Resultat: temporära åtgärder 
inom stadsutveckling 

 

  Begreppsorientering  
Inom litteraturen förekommer flera begrepp som på olika sätt anknyter till temporära 

åtgärder inom stadsutveckling och stadsplanering. Utöver temporary urbanism förekommer 
även urban impermanence, interim solutions to urban problems (Bishop & Williams, 2012), 
tactical urbanism (Lydon & Garcia, 2015) och temporary public space (McGlone, 2016). 
Tillfälliga åtgärder kan benämnas exempelvis som pop-up, interim, meanwhile, tactical, 

makeshift, terrain vague, interwhile (Martin m fl, 2020) och stop-gap (Bishop & Williams, 2012). 
När det gäller mer informella initiativ förekommer även begrepp som urban acupuncture, 
guerilla urbanism, do it yourself urbanism och creative user generated urbanism (Herman & 
Rodgers, 2020).   

Temporary urbanism (temporär urbanism) kan användas som paraplybegrepp för många av 

dessa varierande benämningar. Begreppet definieras med utgångspunkt i den avsikt som 
finns kring åtgärdens tidsliga utsträckning. Definitionen av det temporära är att det finns en 

“intention of the user, developer or planner that the use should be temporary” (s 5, 
ursprunglig betoning). Temporära åtgärder och markanvändning har också vanligtvis en 

explicit tidsbegränsning, till skillnad från t ex en ”permanent” byggnad (även om denna i 
praktiken har en begränsad, men betydligt längre och mer implicit, livslängd) (Bishop & 

Williams, 2012). Innebörden i begreppet pop-up environments är i linje med detta, då detta 
åsyftar “a  physical structure or a space that emerges quickly, that is designed to be 

impermanent and constructed to adapt the space, and that is meant to fulfil the user’s 
functional and aesthetics requirements (Bertino m fl, 2019) (s. 2).  

Tactical urbanism (taktisk urbanism) är en underkategori av temporär urbanism som 

definieras som “an approach to neighborhood building and activation using short-term, low-
cost, and scalable interventions and policies” (Lydon & Garcia, 2015) (s 2). Denna ansats kan 

användas både för att skapa nya platser och för att utveckla eller ”reparera” befintliga 
platser. Både kommuner/lokala myndigheter och andra aktörer kan driva taktisk urbanism-

projekt. De har också vanligtvis ett tydligt inslag av medborgardeltagande (Lydon & Garcia, 
2015), vilket innebär att åtgärder utformas och testas tillsammans med (snarare än för) 

användarna i lokalsamhället (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020) Grundidén är att 
temporära interventioner kan bidra till kunskap om vilka åtgärder som kan förväntas fungera 

i en viss kontext, och även fungera förberedande för permanenta åtgärder (Marshall m fl, 
2016). Enligt Stevens & Dovey 2019, citerade i Stevens m fl (2019) finns dock en viss skillnad 

mellan temporär respektive taktisk urbanism, där det förra (som är vanligare i Europa) handlar 
om fysiska förändringar medan det senare (som är vanligare i Nordamerika) snarare handlar 

om bottom-up-driven praktik och aktivism.  
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  Drivkrafter och utveckling 
Flera sammansatta faktorer har samverkat i framväxten av temporär urbanism. Inte minst 
ekonomiska omstruktureringsprocesser som sedan 1960-talet har lett till att stora områden 

i inte minst västeuropeiska och nordamerikanska städer förlorat sin dittillsvarande funktion, 
exempelvis som platser dominerade av traditionella industrier. Teknologisk utveckling kring 

t ex leveranssystem har minskat behovet av stora lager i städerna. Befolkningsutvecklingen 
har i många städer präglats av suburbanisering, och likaså har detaljhandeln till stor del 

kommit att omlokaliseras till lokaliseringar i stadens periferi. Allt detta sammantaget 
utmanar stadens grundläggande ekonomiska funktion (Bishop & Williams, 2012). Under en 

inledande period var det främst oanvänd eller öde mark och förfallna eller övergivna 
byggnader som var platser för temporära åtgärder (Kamvasinou, 2017), och just vakans (eng. 

vacancy) är ofta en förutsättning för temporära åtgärder på mark och i byggnader (Matoga, 
2019). Temporära åtgärder, både i form av aktiviteter och markanvändning, förekommer 

dock numera inte endast i stadsdelar eller byggnader som övergivits och står oanvända, utan 
även i centrala stadsdelar (Bertino m fl, 2019). Litteraturen har därför två olika 

huvudinriktningar som utgår ifrån de olika typer av kontexter/typfall där temporära åtgärder 
förekommer; dels i krympande städer eller i samband med ekonomisk nedgång, dels i 

växande och välmående städer där dessa åtgärder används som strategi inom en kreativ 
stadsplanering (Matoga, 2019). 

Marknadsförhållanden är ytterligare en bidragande faktor. Många exempel på temporära 

åtgärder har genomförts inom en ekonomisk kontext präglad av nedgång eller kris. 
Outnyttjad mark kan komma att ligga ”i träda” under perioder som kan bli längre än vad som 

är önskvärt ur t ex fastighetsägarens eller planmyndigheternas perspektiv. Detta gäller i 
synnerhet i kombination med nedgång på fastighetsmarknaden, som t ex i samband med 

finanskrisen 2007-2008 då finansieringen till många byggprojekt i både Europa och Amerika 
drogs tillbaka. Dessa faktorer kan komma att innebära avsevärda fördröjningar av plan- och 

byggprocessen (Bishop & Williams, 2012).  

Ytterligare drivkrafter som kan nämnas är ökning av oanvänd butiksyta i städerna, vilket 

kanske främst i Storbritannien bidragit till många pop-up restauranger och butiker. Även 
trender inom flera andra områden som t ex marknadsföring, försäljning och en preferens för 

multipla användningsområden anses uppmuntra det temporära. Likaså kan förändringar i 
sätt att arbeta (t ex distansarbete), teknologisk utveckling och framväxande (”mobila”, 

”flyktiga”) urbana livsstilar ha betydelse; eller en allmän tidsanda präglad av experimentlusta. 
Det offentliga rummet används också generellt mer intensivt och på fler olika sätt än tidigare, 

med t ex tilltagande inslag av olika typer av evenemang. Det offentliga rummets 
användningsområden breddas i takt med att staden blir tätare och mer komplex i olika 

hänseenden (ekonomiskt, socialt, kulturellt, etniskt). När det gäller den offentliga sektorn 
kan nedskärningar i de ekonomiska förutsättningarna (anslag, budget) medföra krav på ökad 

resurseffektivitet (vilket t ex kan ta sig uttryck i uthyrning av kommunalt ägda byggnader 
utanför ordinarie verksamhetstider) (Bishop & Williams, 2012).  
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Taktisk urbanism och lågbudgetansatser har etablerats/stärkt sin position som strategier 

inom stadsplaneringen över tid (Herman & Rodgers, 2020). Ansatsen var tidigare av tydlig 
”bottom-up”-karaktär men är nu även ett top-down-instrument som används av myndigheter 

och tjänstepersoner (t ex planerare) (Marshall m fl, 2016). Lokala myndigheter har t ex 
förändrat sin attityd till s k pop-up-miljöer under de senaste åren. Dessa är numera i hög grad 

en accepterad företeelse och ibland även del av många städers strategiska arbete, istället för 
att som tidigare betraktas som hinder mot stadsplaneringen (Bertino m fl, 2019). 

Utvecklingen av Parking Day (temporära parklets/pocket parks) kan ses som en indikation på 
detta (Figur 1). Denna företeelse har utvecklats från att vara enstaka initiativ från 

gräsrotsnivå (aktivism) till att växa sig till ett väletablerat, institutionaliserat 
stadsplaneringsverktyg med internationell/global spridning (Herman & Rodgers, 2020).  

 

Figur 1: Utveckling av temporära åtgärder av typen Parking Day 2005-2020. Källa: Herman & Rodgers 
(2020) 

 

Idag är alltså temporär/taktisk urbanism ett legitimt och efterfrågat inslag i städers 

utveckling. Metoden genomgår också institutionalisering genom utformning av både 
nationella och lokala regelverk; och professionalisering i form av framväxt av konsulttjänster 

som är specialiserade på dessa åtgärder. Det ökande forskningsintresset bidrar också både 
till att bygga kunskap och ge legitimitet till företeelsen. Många aktörer inom stadsutveckling, 

däribland städer/lokala myndigheter, fastighetsägare, fastighetsutvecklare/byggherrar  
(developers) – betraktar det som en innovativ metod för platsskapande (Stevens m fl, 2019). 

Från fastighets- och markägarnas sida betraktades dock temporär användning länge med 
skepsis (Bishop & Williams, 2012; Kamvasinou, 2017). Detta bottnade i rädsla att när en 

temporär användning/åtgärd väl är etablerad kan det bli svårt att återta marken/byggnaden, 
eller att användarna (t ex hyresgäster) börjar ställa krav/anspråk. Motståndet har dock 

luckrats upp alltmer, och det förekommer också att ägarna själva initierar temporära 
aktiviteter. Förändringen beror sannolikt på att nedgångar och kriser på 

fastighetsmarknaden resulterat i att det finns mark och byggnader som står oanvända, men, 
även på ett ifrågasättande och en förändring av etablerade praktiker. Eventuella risker (och 

arbetsinsatser) kopplat till temporära åtgärder kan också åtminstone i någon grad 
balanseras eller t o m kompenseras av flera fördelar. Enligt Bishop & Williams (2012) finns en 
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potential för ökad säkerhet och lägre kostnader för t ex skadegörelseprevention eller 

otillåten användning om mark och byggnader används istället för att stå öde. Temporära 
icke-kommersiella aktiviteter kan också attrahera kommersiella aktiviteter. Dessutom kan 

”rätt” typ av temporär användning bidra till att utveckla platsen och ge den en starkare 
identitet (sense of place), vilket i sin tur kan gynna dess permanenta utveckling (Bishop & 

Williams, 2012). 

 

  Funktion och strategiska värden 
Stadens komplexitet och dynamik innebär att planeringen behöver ta höjd för behovet av 
förändring och flexibilitet. Stadsplaneringen befinner sig enligt Bishop & Williams (2012) i en 

period av förändring. Den gängse planeringen kompletteras allt oftare med en alternativ 
ansats som innebär en flexibel och stegvis process där flera småskaliga, delprojekt – som ofta 

är temporära – leder framåt mot en relativt löst definierad vision. Involvering av intressenter, 
inte minst lokalbefolkning, är också ett påtagligt inslag i ansatsen. På sikt är tanken att detta 

ska bygga upp en större, kumulativ effekt. Att arbeta med temporära åtgärder kan fundera 
som ett sätt att t ex skapa momentum, och profilera platser, och därigenom även påskynda 

arbetet med den permanenta utvecklingen (Bishop & Williams, 2012).   

Temporära åtgärder möjliggör en kortsiktig stadsplanering vid sidan av den gängse, 
långsiktiga planeringen. Detta kan i sin tur möjliggöra att experimentera med nya innovativa 

idéer eller studera okonventionella lösningar inom olika områden. Temporära åtgärder 
innebär generellt sätt även snabbhet, flexibilitet, och minskad byråkrati jämfört med gängse 

stadsplanering (Bertino m fl, 2019). Planeringen kan potentiellt få en högre grad av agilitet, 
intensitet, medborgardeltagande, innovation, resiliens och lokal identitet (Stevens m fl, 

2019). Enligt Németh & Langhorst (2014) finns flera omständigheter och förutsättningar 
som är relevanta i tolkningen av de temporära åtgärdernas roll: 1) de ”boom and bust”-cykler 

som präglar den kapitalistiska utvecklingen; 2) att bindning av kapital till en viss plats aldrig 
är absolut eller permanent; samt 3) att det som regel finns en stor tidslag för den fysiska 

planeringen, där flera år kan förflyta mellan initial utveckling och färdigställd implementering 
(Németh & Langhorst, 2014).  

I många fall är just temporaliteten det som gör det möjligt att överhuvudtaget genomföra ett 

projekt, vilket kan ses som ett egenvärde hos temporära åtgärder. Den explicita 
tidsbegränsningen per se kan vara en avgörande faktor som möjliggör sådant som annars 

skulle vara svårt/omöjligt att genomföra inom ramen för en mer långsiktig plan, (Bishop & 
Williams, 2012). Temporära åtgärder såsom pop-up-miljöer innebär typiskt sätt utöver sin 

korta livslängd, även mer småskaliga lösningar och kan genomföras till relativt låga 
kostnader. Därmed kan de fungera som ett sätt att fylla igen glapp som lämnas därhän av den 

ordinarie stadsplaneringen. Planeringens processer är ofta för långsamma för att kunna 
svara upp mot aktuella och snabbt förändrade behov. Pop-up kan utgöra ett verktyg som 

tillför flexibilitet, anpassningsbarhet och i förlängningen ökad resiliens i stadsutvecklingen. 
Acceptansen för temporära strukturer är som regel också större jämfört med permanenta 

ingrepp och förändringar i staden (Bertino m fl, 2019).  

I en australiensisk studie av Stevens m fl (2019) genomfördes informantintervjuer med 

”expertpraktiker” om hur de ser på temporära åtgärder. Både positiva och negativa aspekter 
identifierades. Fördelarna handlade främst om möjligheter till:  
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1. Skapande av nya värden (t ex service, infrastruktur, arbetstillfällen) på platser där 

dessa annars skulle saknas; 
2. Skapande av nya offentliga rum (t ex parker) som kan befrämja en hälsosam livsstil (t 

ex promenader) och engagemang i närområdet, vilket i sin tur kan hälso- och 
välfärdsvinster, 

3. Miljömässiga (inklusive ekologiska) förbättringar;  
4. Ökat medborgardeltagande i stadsutveckling genom att bottom-up-aktivitet ofta 

har en drivande roll i stadens temporära åtgärdsprojekt; 
5. Ekonomisk utveckling i flera avseenden, bl a förbättrad resiliens och 

anpassningsbarhet genom att möjliggöra förändringar i platsers användning och 
människors aktivitetsmönster; skapande av nya relationer för produktion, 

konsumtion och beslutsfattande; och förändrad platsidentitet där (t ex att ett 
negativt narrativ ersätts av ett positivt) 

(Stevens m fl, 2019) 
 

Till skillnad från de flesta studier, där fokus huvudsakligen riktas mot fördelar kopplat till 

temporära åtgärder, adresserar (Stevens m fl, 2019) även möjliga nackdelar, bl a: 

1. Temporära åtgärder kan bidra till rebranding och förändrad platsidentitet i 
stadsdelar, vilket sin tur kan bidra till bredare gentrifieringsprocesser där 

marginaliserade grupper trängs undan av kommersiella funktioner och invånare ur 
medelklassen. 

2. Det förekommer att lokala myndigheter använder lågbudget-temporära åtgärder 
som ett sätt att undvika mer omfattande underhåll och investeringar i det offentliga 

rummet. 
3. Lokalpolitiker kan använda temporära åtgärder för att bygga politiskt stöd genom 

snabba och iögonfallande åtgärder inom t ex infrastruktur, som dock ofta är av låg 
kvalitet och liten egentlig betydelse.  

(Stevens m fl, 2019) 

 

  Urban responsstrategi under Covid-19-pandemin 

Under 2020 använde många städer runtom i världen (i december 2020 fanns närmare 900 

exempel) (Combs, 2020) olika typer av temporära åtgärder som ett led i hanteringen av 
krissituationen under Corona/Covid-19-pandemin. Pandemin har även satt avtryck i 

litteraturen. Herman & Rodgers (2020) påpekar t ex att temporära åtgärder såsom taktisk 
urbanism kan användas som en strategisk lågbudgetrespons vid oförutsedda 

omständigheter såsom pandemin. Temporära åtgärder fungerar då som en form av pandemic 
urbanism, och blir särskilt relevanta i denna situation.  

Liknande resonemang om vilken roll dessa åtgärder kan spela förs även av Urban Systems 

(2020). En vanlig åtgärd har varit att omdisponera parkeringsyta och körfält till utrymme för 
fotgängare för att på så vis möjliggöra social distansering (Herman & Rodgers, 2020). Även 

Gehl (2020) har genomfört studier av hur stadslivet ter sig under pandemin i fyra danska 
städer. I texten COVID-19 Street Rebalancing Guide (FCM, 2020) konstateras att pandemin 

kräver att anpassningar görs för att möjliggöra fortsatt urban mobilitet och säkra offentliga 
rum. Samtidigt lyfts det som en risk att sådana anpassningar kan komma att medföra 
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problem, t ex att förstärka befintliga ojämlikheter inom transportsystemet. Temporära 

åtgärder bör därför utformas på ett sätt så att sårbara grupper prioriteras (FCM, 2020).  

Konkretisering   och   exempel   på   hur   temporära   åtgärder   har   använts   under   pandemin 
tillhandahålls    också av FCM (2020),    i    form    aven  ”verktygslåda”  med  tio  olika 

responsstrategier  för  urban  mobilitet  och  omdisponering  av  gaturummet  under  
pandemin, samt vilka syften olika åtgärder fyller (Figur 2).  

 

 

Figur 2: Temporära åtgärder under Corona/Covid-19-pandemin. Källa: FCM (2020) 
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  Exempel på studier om temporära 

åtgärder  
Detta avsnitt innehåller en genomgång av de typer av temporära åtgärder som identifierats 
i litteraturen: vilka åtgärder som förekommer, hur de har tillämpats i olika sammanhang, hur 

de har utvärderats samt vad resultaten visat om åtgärdernas effekter. Åtgärderna delas upp 
på olika sätt; med utgångspunkt i deras konkreta innehåll, deras mer övergripande karaktär 

eller platsen där de implementeras.  

 

  Gatuexperiment/omdisponering av gaturummet 

En allt vanligare typ av temporär åtgärd är tillfällig omvandling av gator till rum för framför 

allt fotgängare. Detta förekommer i olika former – som engångsföreteelse, som uttalat 
experiment eller som en återkommande företeelse (t ex säsongsvis). Syftet är vanligen att 

bygga acceptans för behovet av ett skifte i balansen mellan bilen relativt andra färdmedel i 
staden, till de senares fördel (Bishop & Williams, 2012).  

Dessa åtgärder är i många fall av platsskapande (place-making) karaktär, d v s används inom 

planering i syfte att skapa offentliga rum som attraherar en mångfald av människor, och där 
upplevelser kan skapas som gör att de också vill återvända till platsen (Cilliers m fl, 2015). De 

temporära åtgärder som är av särskilt intresse utifrån ett kommunperspektiv är framför allt 
sådana som sker på initiativ av staden/lokala myndigheter. Enligt Bishop & Williams (2012) 

pågår för närvarande en snabb utveckling inom detta område som en konsekvens av att 
många städer ägnar sig åt att experimentera med hur det offentliga rummet kan användas 

och omdisponeras för att fylla olika funktioner.  

Bertolini (2020) har utarbetat en typologi över s k gatuexperiment där dessa organiseras i 

stigande ordning utifrån deras varierande grad av ”funktionell komplexitet”. Kategorierna är: 
re-marking streets, re-purposing parking space, re-purposing sections of streets samt re-purposing 
entire streets. De två första kategorierna är av begränsad omfattning, medan de två senare 
innebär mer omfattande förändringar. De sistnämnda utmanar gatans användning som 

trafikrum (för motoriserad trafik), och ifrågasätter balansen mellan å ena sidan detta och å 
andra sidan gatan som offentligt rum utifrån en agenda som strävar mot ett skifte mot det 

senare (Bertolini, 2020). Studien inkluderar också exempel där dessa experiment tillämpats, 
hur de har utvärderats och följts upp, samt vilka effekter (impacts) som då observerats inom 

ett flertal olika områden. Ett antal exempel på mått/indikatorer som använts och de effekter 
som kunnat identifieras nämns här, men för en fullständig redogörelse hänvisas till 

ursprungskällan. Denna studie får mycket utrymme i den föreliggande rapporten eftersom 
den är ett bra exempel på vanligt förekommande typer av temporära åtgärder, samt 

presenterar en gedigen genomgång av utvärderingsmetod och -resultat. 

Överlag visar genomgången av effekter av olika typer av gatuexperiment att dessa åtgärder 
har en starkt positiv inverkan inom flera områden, inte minst hälsa och sociala aspekter. 

Positiva effekter har identifierats för människors fysiska aktivitet, möjliggörande av 
färdmedelsskifte från bil till gång/cykel/kollektivtrafik, ökad säkerhet/trygghet, samt ökad 

social interaktion och socialt kapital. Effekterna för lokalt näringsliv är samtidigt antingen 
positiva eller neutrala (d v s åtminstone inte negativa). Samtidigt identifieras vissa 

svårigheter, som ofta handlar om kopplingen mellan de temporära gatuexperimenten till den 
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stadsövergripande nivån (t ex frågor kring policy, finansiering, juridik eller organisation). 

Dessutom är effekterna som regel begränsade till den tidsperiod då den specifika åtgärden 
är på plats. Effekterna blir därmed dels sällan förekommande, dels kortsiktiga. Effekterna 

beror också på åtgärdens omfattning, och är t ex generellt sett större vid förändring av hela 
gator snarare än enbart delar av gator (Bertolini, 2020).  

Re-marking streets: Dessa åtgärder syftar till förändring av gaturummets användning för 

olika aktiviteter, trafikslag, parkering o s v med hjälp av olika typer av markeringar. Ett 
exempel inom denna kategori är s k korsningsreparationer (”intersection repairs”). 

Ursprunget är ett initiativ utan formellt tillstånd i en stadsdel i Portland (USA) år 1997, där 
boende i området skapade en målning på marken i en gatukorsning samt placerade ut olika 

föremål (bänkar, lekstuga, informationstavla m m). Syftet var att åstadkomma en sänkning av 
bilarnas hastighet och göra platsen till ett rum med social funktion. I och med att initiativet 

saknade tillstånd var de lokala myndigheternas initiala reaktion att installationerna skulle 
plockas bort, men de accepterades istället efter påtryckningar från allmänheten3. I och med 

en förordning från år 2000 är detta och liknande initiativ numera formellt tillåtna. Denna typ 
av experiment har även genomförts i andra amerikanska städer såväl som i städer i bl a 

Brasilien, Colombia, Etiopien och Indien (Bertolini, 2020).   

I en utvärdering av detta experiment genomförd av Semenza (2003) används flera olika 
metoder och datamaterial. Ansatsen bygger också på ett förfarande med ”kontrollplats” som 

är snarlikt den gängse metoden att använda en kontrollgrupp. Data för utvärderingen bestod 
av: 1) observationer av förbipasserandes ”interaktion” med korsningen jämfört med en 

liknande, oförändrad korsning; 2) enkätundersökning (tvärsnitt, systematiskt urval) bland 
boende inom två kvarter från korsningen ifråga jämfört med ett annat närliggande område 

med liknande demografisk profil; samt 3) skriftliga kommentarer (insamlade på plats, 
bekvämlighetsurval) från förbipasserande och deltagare i samband med målning av 

korsningen (Semenza, 2003). 

Analysen av experimentets effekter påvisade en positiv påverkan på social interaktion (t ex 

mätt som andelen fotgängare som interagerade med andra på experimentplatsen jämfört 
med en kontrollplats), platskänsla (sense of place) (bl a mätt som andelen respondenter som 

bedömde experimentområdet som ”excellent” jämfört med en kontrollplats) samt fysisk och 
mental hälsa (bl a mätt som respondenternas självrapporterade hälsa). Ytterligare ett 

resultat var att lokalt deltagande i utveckling och implementering av interventionerna är en 
nyckelfaktor bakom dessa positiva effekter. Det förekom även viss negativ påverkan med 

avseende på bl a estetiska aspekter, men detta omfattade betydligt mindre andelar av 
respondenterna jämfört med de positiva effekterna (Bertolini, 2020).  

Re-purposing parking space: Dessa experiment innebär alternativ användning av 

parkeringsplatser i staden. Det främsta exemplet är s k parklets. Denna typ av åtgärd innebär 
tillfällig utplacering av olika föremål och bekvämligheter (amenities) på parkeringsrutor, vilka 

därigenom kan sägas förvandlas till ett (semi)offentligt rum. Syftet är att uppmuntra till gång 
och cykling, främja social interaktion och socialt kapital, samt stimulera den ekonomisk 

aktiviteten. Den globala företeelsen Park(ing) day är ett välkänt exempel på parklets i större 
skala (Bertolini, 2020). Fenomenet har utvecklats från ett exempel på taktisk urbanism till 

att parklets i praktiken institutionaliseras och integreras i stadsplaneringen i många städer. 
Fallstudier från  22 städer i Nya Zealand och Polen visar också att de generella fenomenet 

Parking Day antar lokalt specifika egenskaper (Herman & Rodgers, 2020). Park(ing) Day har 

 
3 Det framgår inte vilken omfattning eller vilka former dessa ”folkliga påtryckningar” tog sig och inte heller hur 
resonemangen gick kring frågan om att permanentera och formalisera/legitimera åtgärden. 
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sitt ursprung i San Fransisco (USA) år 2005, med konstnärskollektivet Rebar som 

initiativtagare. I likhet med det ovanstående exemplet på ett initiativ i Portland genomfördes 
även detta initialt utan formell sanktionering från de lokala myndigheterna, men har 

sedermera kommit att uppmuntras från stadens sida (Bertolini, 2020).  

Parklets innebär platsskapande genom tillförsel av nya offentliga rum, och antas medföra 
flera positiva effekter. De antas leda till sociala fördelar genom ökad interaktion och 

liveability; ökad fotgängaraktivitet, ökad ekonomisk aktivitet, ökad cykling (p g a utplacering 
av cykelställ) samt ökad trafiksäkerhet. Dessa fördelar speglas också i de aktörer som 

sponsrar parkleks; här märks både näringsidkare som hoppas öka sin vinst genom den ökade 
fotgängartrafiken, och boende/föreningar som sannolikt är intresserade av inte minst de 

sociala fördelarna (Herman & Rodgers, 2020).    

Parklets kan också leda till negativa effekter. De medför naturligtvis kostnader för 
installation, underhåll och skötsel för sponsorer och för staden. Utöver sådana uppenbara 

aspekter kan de också ge upphov till NIMBY (not in my backyard)-reaktioner och skapa 
negativ konkurrens mellan näringsidkare. Dessutom kan parklets sägas vara en slags ”quick 

fix” för att skapa grönare städer, men som i praktiken inte gör någon större skillnad för 
klimatanpassning. De ekologiska värdena av parklets är försumbara, och grönskan är snarare 

dekorativ och symbolisk. Det faktum att många parklets sponsras av lokala näringsidkare 
tyder också på att den tänkta funktionen ofta är primärt kommersiell snarare än inriktad på 

att skapa sociala värden i stadsdelar. Ytterligare en viktig aspekt är att parklets oftast 
lokaliseras till stadsdelar som redan i utgångsläget är populära och ”framgångsrika”. Därmed 

är det inte primärt mindre välmående områden som i många fall lider brist på grönyta som 
gynnas (Herman & Rodgers, 2020; Littke, 2016). 

En systematisk analys av effekterna av parklets har genomförts för just San Fransisco 
(Bertolini, 2020), där parklets är relativt vanligt förekommande inom ramen för stadens 

parkletprogram, From Pavement to Parks (Littke, 2016). Denna utvärdering har genomförs 
som en stadslivsstudie och omfattar fyra datainsamlingsstrategier: räkning av fotgängare 

och cyklister, scanning av stationära aktiviteter, användarenkäter (”user intercept surveys”) 
samt en enkel form av ”kognitiv kartering” (Panganiban & Ocubillo, 2014). Studien saknar 

dock i huvudsak möjlighet att göra direkta jämförelser med situationen innan 
implementeringen av parklets p g a brist på data för den ursprungliga situationen. Analysen 

visade positiva men svaga effekter på social interaktion (mätt i termer av den utsträckning i 
vilken respondenter uppskattade parklets som en säker plats för socialt umgänge) och socialt 

kapital (mätt som andelen respondenter som upplevde stark gemenskap (sense of community) 
innan respektive efter åtgärdens genomförande). Resultaten för effekter på näringslivet var 

blandade (bl a mätt som andelen respondenter som spenderade pengar i samband med besök 
vid en parklet, näringsidkares attityder till parklets samt huruvida dessa rapporterade ökad 

vinst). Även flera negativa effekter uppmärksammas, däribland minskad parkeringsyta, 
lokalt motstånd, ansvar för skötsel och underhåll, parklets som grönyta utan reella 

ekologiska värden; spänningar i offentlig-privata relationer/partnerskap, platsens 
tillgänglighet som offentligt rum; gynnande av redan populära/framgångsrika platser) 

(Bertolini, 2020).  

Re-purposing sections of streets: Denna typ av temporära gatuexperiment innebär att 
funktionen förändras för en del av gatans sträckning. Motortrafiken reduceras, men 

elimineras inte helt utan endast partiellt. Det exempel som lyfts fram är Pavement to Plazas-
programmet i New York (USA). Detta program startade 2007 med syfte att åstadkomma ett 

balansskifte i användningen av stadens gator och torg från trafikrum till offentliga rum. 
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Metoden var s k pop-up-plazas med tillfällig möblering på sektioner av gatan där 

motortrafiken också stoppades (Bertolini, 2020).  

I samband med åtgärderna genomfördes också mätningar (monitoring) av interventionens 
effekter på trafikflöde, olyckor (kollisioner) och näringsliv/kommersiell aktivitet. Analysen 

påvisade positiva effekter på gång och cykling (mätt som antal fotgängare respektive 
cyklister); kollektivtrafik (mätt som bussarnas hastighet och antal kollektivtrafikresenärer); 

säkerhet (mätt som antal skador inom grupperna bilförar-/passagerare respektive 
fotgängare); för näringslivet (mätt som försäljning inom detaljhandeln; minskning av tomma 

lokaler; majoritet av kunderna i området som var fotgängare); och neutrala effekter på 
trafikflöden.  De negativa effekter eller svårigheter som identifierades gällde strukturer för 

styrning, att mobilisera intressenter samt att fokusera lokala myndigheters verksamhet på 
att genomföra experiment (Bertolini, 2020).  

Data från utvärderingen spelade en viktig roll i en efterföljande debatt om huruvida åtgärden 

borde upprepas eller t o m göras permanent. Programmet kom att resultera i skapandet av 
många fler torgrum i staden, främst i s k Business Improvement Districts (BIDs), och då med 

tydlig inriktning på ekonomisk utveckling; men också i några fall initierat och skött av lokala 
grupper i bostadsområden. Liknande program initierades också i andra (amerikanska) städer 

(Bertolini, 2020). 

Re-purposing entire streets: Dessa gatuexperiment innebär att hela gator temporärt stängs 

av för motortrafik och istället öppnas för annan användning. Detta kan beskrivas som ”det 
ultimata gatuexperimentet” (s. 7) och ställer frågan om vad gaturummet egentligen är till för 

på sin spets. Här nämns två exempel: öppna gator (open streets eller ciclovias; där det senare 
är en  latinamerikansk benämning) och  lekgator (play streets) (Bertolini, 2020). 

S k öppna gator innebär avstängning för motortrafik för att öppna gatorna för funktion som 

offentliga rum, och genomförs vanligtvis i samband med någon form av organiserad aktivitet 
eller evenemang. De har sitt ursprung 1974 i Bogota (Colombia) och har senare spridits 

globalt framförallt fr o m millennieskiftet. Syftet är att främja fysisk aktivitet, minska 
hälsoskillnader, främja socialt kapital, förbättra livskvalitet, främja cykling och öka 

näringslivsaktivitet. Experiment med s k lekgator är snarlika öppna gator sett till det 
konkreta genomförandet, men syftar istället till för att skapa lekutrymme för barn. 

Förebilden tycks vara gatornas funktion som rum för lek innan massbilismen gjorde dem till 
farliga platser för detta ändamål. Lekgator beskrivs som en internationell trend och 

genomförs ofta genom medborgarinitiativ, men då i samarbete med staden.  De är vanligt 
förekommande i bl a Belgien (i samband med skollov) och Storbritannien (Bertolini, 2020).   

Analyser av experiment med öppna gator visar positiva effekter inom ett flertal områden, 

och har också mätts/utvärderats med hjälp av olika indikatorer. Dessa resultat kommer ifrån 
olika utvärderingar/analyser och en variation av fallstudier från olika städer (sammanställt 

av Bertolini, 2020) – sannolikt som en följd av att denna typ av experiment är relativt 
väletablerade sedan en längre tid tillbaka. Positiva effekter har kunnat identifieras för fysisk 

aktivitet (mätt bl a som respondenter som rapporterar att de skulle ha varit stillasittande om 
det inte vore för åtgärden/evenemanget ifråga respektive antalet minuter stillasittande per 

vecka; andelen respondenter som uppnår rekommenderad nivå för fysisk aktivitet på fritiden 
respektive antalet minuters fysisk aktivitet per dag/vecka). Även gång och cykling 

påverkades positivt (mätt bl a som andelen respondenter som med större lätthet kunde gå 
till fots under åtgärden, användning av gång/cykel som färdmedel till evenemanget ifråga, 

samt respondenternas inställnings till gång i allmänhet). Även trafiken påverkades (mätt bl a 
som respondenternas upplevelse av mindre antal bilar på stadens gator; och att andelen 



 

18 

 

respondenter som tog bilen till platsen var lägre jämfört med en ”vanlig” dag).  Den upplevda 

säkerheten/tryggheten påverkades också (mätt t ex i termer av andelen respondenter som 
kände sig trygga under evenemanget med avseende på trafik respektive kriminalitet jämfört 

med i staden som helhet; och att en större andel av de barn som regelbundet använde en 
”ciclovia” upplevde grannskapet som säkert jämfört med andra barn. Vidare identifierades 

effekter på social interaktion (mätt bl a som andelen respondenter som menade att 
exponering för andra grupper, att ”nätverka” med grannar respektive att ha roligt 

tillsammans med vänner och familj som huvudsakliga fördelar med evenemanget ifråga). Det 
har också noterats effekter på socialt kapital (mätt bl a som evenemangsplanering som en 

plattform för utveckling av samarbetsrelationer). När det gäller näringslivet är effekterna 
mer blandade (mätt bl a som andelen näringsidkare som rapporterar ökning eller minskning 

av ”kundaktivitet”). De negativa effekter eller svårigheter som identifierats rör exempelvis 
balansen mellan långsiktiga policymål (t ex  gällande befolkningens hälsa) kontra temporära 

evenemang; svårigheter kring koordinering med lokala myndigheter, finansiering, samt stöd 
från boende och andra intressenter) (Bertolini, 2020). 

Även lekgator genererar flera positiva effekter, t ex gällande barns fysiska aktivitet (mätt bl a 

som minskad stillasittande tid, fler minuter/dag av måttlig/energisk aktivitet jämfört med 
kontrollplats; antal steg per dag; föräldrar som menar deras barn skulle ha varit inomhus om 

det inte vore för åtgärden). Det finns också effekter på säkerhet och trygghet (t ex mätt som 
att föräldrar i högre grad vågar låta barnen leka utomhus; andelen barn som känner sig säkra 

vid lek på gatan). Även social interaktion påverkas positivt för både vuxna och barn (mätt bl a 
i termer av att föräldrar rapporterar att deras barn är entusiastiska och träffar vänner; och 

att vuxna har ökad kontakt med sina grannar; ökad möjlighet till social interaktion samt 
känsla av lokal samhörighet/gemenskap. Delvis liknande resultat finns om effekter på socialt 

kapital (mätt bl a som respondenter som instämmer med påståendet att lekgator stärker 
gemenskapen; vuxnas skapande av nya relationer under evenemanget; föräldrar som anser 

att deras barn utvecklar social förmåga, självständighet, och kan skaffa nya vänner genom 
lekgatan). Det finns även vissa problem eller negativa effekter av lekgator, främst i form av 

spänningar mellan olika grupper såsom boende och barn (boendes klagomål på oljud från 
lekgatan; barn som upplever negativa reaktioner från, eller konflikter med, boende) samt 

effekter för bilister (som nödgas välja alternativa (om)vägar) (Bertino m fl, 2019).  

 

  Grönstruktur, urban infrastruktur och 
kommersiella åtgärder 

Stevens m fl (2019) är en jämförande studie av exempel på taktisk och temporär urbanism i 
sex australiska städer under perioden 2010-2019. Datamaterialet består av en databas med 

information om 90 temporära åtgärder; informantintervjuer med ”expertpraktiker” från de 
offentliga, privata och icke-vinstdrivande sektorerna; samt innehållsanalys av statliga och 

lokala policydokument. Metoden kan därmed beskrivas som blandad och därmed med inslag 
av triangulering (Stevens m fl, 2019). 

Åtgärderna delas upp i två uppsättningar kategorier: dels funktion/användningsområde, dels 

potentiella fördelar. Kategorierna som utgår ifrån deras funktion: grönstruktur (greening; t ex 
parklets), urban infrastruktur (t ex sittplatser, lekplatser och fotgängaråtgärder) samt 

”kommersiell användning” (t ex marknader, pop-up-butiker och foodtrucks). Flera av dessa 
kategorier kan vara aktuella för samma åtgärd. Kategorierna för åtgärdernas potentiella 

fördelar är urban intensitet, medborgardeltagande, innovation, resiliens och platsidentitet. Då 
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dessa två kategoriuppsättningar korstabuleras mot varandra framgår exempelvis att 

temporära åtgärder av greening-typ främst skapar fördelar för ekologisk resiliens; medan 
urban infrastruktur-åtgärder har tonvikt på medborgardeltagande och innovation samt 

kommersiella projekt främst intensifierar aktiviteten i det urbana offentliga rummet. De 
åtgärder som innebar flest fördelar var fotgängarinfrastruktur och marknader. Dessa 

åtgärder/aktiviteter lockade människor till platsen och höjde aktivitetsnivån. Därtill ökade 
stadens mångfald och resiliens genom att åtgärderna kompletterade det befintliga utbudet. 

Samtidigt påpekas det att även sådana åtgärder som medför färre fördelar kan vara nog så 
viktiga. Det handlar t ex sittplatser som möjliggör för människor att vistas längre tid i det 

offentliga rummet vilket i sin tur kan bidra till ökad social interaktion (Stevens m fl, 2019).  

 

  Pop-up-miljöer  

Temporära åtgärder av typen ”pop-up-miljöer” kan kategoriseras utifrån vilken typ av plats 
de uppförs på: 1) oanvänd mark, d v s större områden i staden som p g a  t ex ekonomisk 

omstrukturering har förlorat sin tidigare funktion och ”mening”; 2) tomma/övergivna 
byggnader, d v s enskilda byggnader som förlorat sin funktion och därefter förfaller, så som 

fabriker, hotell och lager; samt 3) centrala staden/stadskärnan, d v s platser med väldefinierad 
infrastruktur och bebyggelse. På dessa platser finns också tydliga praktiska och juridiska 

begränsningar (exempelvis i form av detaljplaner och bevarandeintressen) som försvårar 
exploatering (Bertino m fl, 2019).  

Bertino m fl (2019) presenterar också en analys/utvärdering av ett antal befintliga fallstudier 

av pop-up-miljöer av olika karaktär: byggnader, offentliga rum, ”social communities”, 
grönområden/öppna ytor, samt museum och kulturevenemang. Dessa jämförs mot ett antal 

utvärderingskriterier ”(”requirements”) (Figur 3). Kriterierna sägs vara relevanta inom 
stadsplaneringskontexten, men det är oklart vilken relevans de har för andra typer av 

temporära åtgärder än pop-up-miljöer. Det är också något oklart exakt hur kriterierna är 
tänkta att användas, men rimligtvis skulle de kunna användas som ett led i att differentiera 

mellan olika tänkbara åtgärder, exempelvis för att underlätta vid behov av prioritering. De 
olika kriterierna är mer eller mindre relevanta beroende på åtgärden ifråga, lokalt specifika 

förutsättningar o s v.  

Utvärderingen resulterar i ett konstaterande att pop-up-miljöer har positiva effekter på 
staden i flera avseenden: skapande av socialt värde samt kulturella och livfulla miljöer, men 

även fördelar kopplat till fastighetsskötsel samt omriktning och -fördelning av ekonomiska 
flöden. Man menar att dessa miljöer fungerar som sociala innovationer, samt skapar nya 

typer av rum, användningsområden och organisationssätt i staden. Allt detta sammantaget 
kan i sin tur innebära ”nya politiska och ekonomiska modeller” som bidrar till stadens 

utveckling (Bertino m fl, 2019). Det är dock något oklart exakt vilken metodik som har 
använts för att komma fram till dessa resultat och slutsatser.  
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Figur 3: Utvärderingskriterier för pop-up-miljöer. Källa: Bertino m fl (2019) 

 

Salvo m fl (2017) undersöker mönster i användningen av en temporär pop-up-park i ett 
område präglat av handel/shopping i downtown Los Altos (USA), bl a med fokus på 

människors fysiska aktivitet vid besök på platsen. De teoretiska utgångspunkterna handlar 
om offentliga parkers betydelse för vuxnas fysiska aktivitet, barns lek och utveckling, 

människors hälsa i stort (bl a mentalt välbefinnande) och som plats för social interaktion. 
Utvärderingen baseras på tvärsnittsdata från år 2013 och 2014, då användning av parken 

observerats systematiskt med hjälp av metoden ”SOPARC” (System for Observing Play and 
Recreation in Communities) samt genskjutsintervjuer (”intercept survey”) med 

parkbesökare, som fick svara på frågor om frekvens och duration vid besök till parken samt 
alternativa aktiviteter (kontrafaktisk fråga). Noterbart är att information om de gängse 

bakgrundsfaktorerna (kön, ålder o s v) inte samlades in genom frågor utan baseras på 
observatörernas bedömningar. Data analyserades sedan med deskriptiv statistik och 

logistisk regressionsanalys. Resultaten visade bl a att den temporära parken hade samband 
med förändringar i tidsanvändning (t ex minskad skärmtid och mer tid utomhus) bland 

användarna; att parken ökade människors benägenhet att besöka och uppehålla sig i 
downtownområdet som ofta saknar grönytor, och därmed i förlängningen bidra till att 

vitalisera dessa (Salvo m fl, 2017).  

Några metodologiska aspekter kring metoden är också värda att nämnas. Studien bygger på 
en blandning av metoder, vilket är en fördel då detta bl a möjliggör metodtriangulering. 

Resultaten från denna och liknande studier kan också ge relevant kunskapsunderlag för olika 
aktörer (lokalpolitiker, stadsplanerare, lokalt näringsliv och invånare i staden) om vilken 

betydelse en pop-up-park kan ha inom flera områden som t ex hälsa, socialt kapital, 
livskvalitet och mobilitetsmönster. Till studiens nackdelar hör bl a att den bygger på en 

tvärsnittsdesign och därmed inte möjliggör identifiering av kausala samband. Dessutom är 
det oklart i vilken mån resultaten kan generaliseras till andra pop-up-parker på platser med 

andra karaktärsdrag (t ex med avseende på befolkningens demografiska och 
socioekonomiska status). Urvalet är också icke-slumpmässigt i och med att deltagarna i 

studien uteslutande rekryterats bland användare av parken (icke-användare exkluderas, t ex 
andra boende i närområdet) (Salvo m fl, 2017).  



 

21 

 

Temporära lekparker och andra åtgärder avsedda för användning av barn medför särskilda 

villkor när det gäller utvärdering. Ett exempel är en studie av en pop-up-park för lek utanför 
en skola i Melbourne (Australien). Här samlades data in genom intervjuer och fokusgrupper 

med barn samt en fokusgrupp med föräldrarna kombinerat med observationer av parken. 

Det framkom att barnen uppskattade att parken gav möjlighet till ostrukturerad lek, socialt 

umgänge och avkoppling, vilket är i linje med tidigare studier av det offentliga rummets 
betydelse för barns utveckling och utforskande av samhället. Parkens flexibilitet för olika 

aktiviteter fyllde ett behov av frihet att göra rummet ”till sitt” som andra platser inte 
tillgodoser. Även här finns tidigare forskning som visar att offentliga rum som är “lösa” 

(“loose”), eller odefinierade, ger förutsättningar för betydande bredd av 
användningsområden och även användargrupper. De negativa aspekter som framkom gällde 

säkerhet, där barnen framför allt upplevde att parkens utformning gav otillräckligt skydd 
mot trafiken. Vad gäller metod så ger studien också exempel på hur barn kan involveras och 

bli engagerade i planprocessen och skapandet av offentliga rum som är anpassade för deras 
behov (McGlone, 2016).   

 

  Foodtrucks 

Freybote m fl (2017)4 studerar sambandet mellan s k foodtrucks och en stadsdels ”livability, 

vibrancy and attractiveness” genom en fallstudie i Portland (USA). Studien använder data för 
bostadspriser i området runt ett kluster av foodtrucks som under en period (2010-2015) 

fanns på en oanvänd markyta. Konkret omfattar databasen 623 transaktionsdata från 
bostadsförsäljningar (enfamiljshus) inom en halv miles radie från foodtruckklustret. Data 

inkluderar både tiden innan och efter etableringen av foodtrucks i området. Den vidare 
frågan om hur tillfällig användning kan bidra till städers utveckling studeras alltså utifrån ett 

fastighetsperspektiv (Freybote m fl, 2017).  

Foodtrucks ofta antas vara kopplat till god ”livability” (ung. livsmiljö) i stadsdelar. Det finns 

också tidigare studier som visar att andra aspekter på livsmiljö (t ex ”walkability” och tillgång 
till grönområden och kommersiella funktioner) har positiva effekter på fastighetsvärden för 

enfamiljshus. Utifrån detta förväntade man sig att närhet till foodtrucks innebär bättre 
livsmiljö och därmed också högre försäljningspriser. Resultaten visade dock det motsatta, d 

v s att närhet till foodtrucks hade en negativ effekt på bostadspriserna. Förklaringen till detta 
är sannolikt att foodtrucks också medför nackdelar för boende i området, t ex i form av 

nedskräpning och brist på parkeringsplatser. Sannolikt finns här också en skillnad mellan 
olika grupper. Generellt sett, utifrån besökares eller näringsidkares perspektiv, kan 

foodtrucks ses som ett positivt inslag i stadsmiljön då de ofta bidrar till t ex stadsliv och 
attraktivitet.  För boende däremot finns däremot mer påtagliga nackdelar som alltså tycks 

överstiga fördelarna (Freybote m fl, 2017). 

 

 
4 Denna gedigna studie redogör även för olika metodologiska aspekter kopplat till den empirska ansatsen. 
Exempelvis omfattar det foodtruckskluster som studeras tillräckligt många foodtrucks för att det ska vara rimligt 
att anta att de kan locka tillräckliga mängder besökare för att ha en mätbar påverkan på fastighetspriserna i 
näromgivningen. Man konstaterar också att caset är lämpligt eftersom flera tänkbara s k ”confounders”, som skulle 
kunna ge ett missvisande resultat, saknas: området domineras av bostäder och har i övrigt  endast ett mindre antal 
andra kommersiella verksamheter. Vidare genomfördes inga förbättringsåtgärder i gatubilden under 
studieperioden. Området har heller inte gentrifierats i nämnvärd grad (Freybote m fl, 2017).  
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  Cykeldelningssystem 

En studie av Marshall m fl (2016) visar hur ett taktisk urbanism-projekt i form av ett 
temporärt cykeldelningssystem (”Freewheel!n”) i Denver (USA) fungerade som en hävstång 

till ett permanent sådant system (”B-Cycle”) etablerats två år senare. Det tillfälliga systemet 
infördes i partnerskap med Demokratiska partiets nationella konvent (DNC) i staden år 

2008, ett samarbete som beskrivs som en katalysator även för det efterföljande permanenta 
systemet. Särskilt noterbart är också att just Denver är en av de amerikanska städer som 

historiskt sett haft starkast bilberoende (Marshall m fl, 2016).  

Empirin består av primärdata i form av informantintervjuer, kompletterat med vissa 
sekundärdata (t ex resultat från genomförda enkätundersökningar med 

cykeldelningssystemets användare, statistik för färdmedelsfördelning vid arbetsresor i 
staden). Det temporära cykeldelningssystemet beskrivs som en framgång i olika avseenden 

baserat på olika typer av indikatorer och mått. Baserat på data från cykeldelningssystemet 
konstateras att cykling som färdmedel har ökat i popularitet hos allmänheten (mätt som antal 

registrerade utcheckningar av cyklar och antalet cyklade miles). Kopplingen till DNC innebar 
också både imagemässiga fördelar och stort medialt utrymme. Även det permanenta 

systemet beskrivs som framgångsrikt. Det ses som en bidragande orsak till en observerad 
förändring i såväl attityder som beteenden hos Denvers invånare; i form av ökat intresse för 

cykling samt ökning av andelen cyklister bland arbetspendlare (om än från en mycket låg 
nivå). Man nämner också mer anekdotiska, imagemässiga och politiska indikatorer. Cyklarna 

(som har en distinkt design) sägs ha blivit ”ikoniska” för Denver. Stadens borgmästare har 
också låtit sig fotograferas på cyklarna i samband med olika evenemang. Mer konkreta 

framgångsindiktatorer är att cykelsdelningssystemet har politiskt stöd hos stadens politiska 
styre (Marshall m fl, 2016). 

 

  Ordinärt och extraordinärt 

Martin m fl, (2020) är en studie som särskiljer sig från många andra inom området genom den 

metodologiska ansatsen som bygger på extensiv kvantitativ analys (deskriptiv statistik, 
logistisk regression samt GIS). Det mest intressanta i denna studie är det empiriska 

materialet, som är mycket omfattande; ansökningar/beslut för närmare 6000 temporära 
åtgärder i de engelska städerna Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Sheffield, 

Birmingham, Nottingham, och Bristol under perioden 2000-2015. Data samlades in via de 
lokala myndigheternas web-portaler, och identifierades utifrån förekomsten av vissa sökord 

(temporary, temporary use, period of, use of land, short term/shortterm, interim, meanwhile). 
Åtgärderna delades in i två grupper hörande till perioden innan respektive under och efter 

finanskrisen 2007/8. Åtgärderna kategoriseras också som ”ordinära” (cirka 90% av alla 
ansökningar) respektive ”extraordinära”. Ordinära åtgärder är i linje med stadens 

regelbundna ”rytmer och vanemässiga upprepningar” (s 4) (och innebär konkret t ex 
parkeringsplatser), medan extraordinära åtgärder är avsiktligt högprofilerade 

interventioner, t ex av landmärkeskaraktär eller med innovativa/kreativa ambitioner (t ex 
urbana stränder) (Martin m fl, 2020).  

Analysen inriktades på vilka faktorer som uppvisar samband med om åtgärder är ordinära 
och extraordinära. Ansökningar gällande extraordinära åtgärder hade högre sannolikhet att 

bli beviljade jämfört med ordinära åtgärder. Extraordinära åtgärder var också vanligare 
under perioden av lågkonjunktur och ekonomisk återhämtning jämfört med perioden innan 
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krisen. Extraordinära åtgärder var också vanligare på vissa typer av platser i staden, t ex 

underutnyttjade offentliga rum snarare än de utpräglade tomrum eller övergivna platser som 
ofta får mest uppmärksamhet i litteraturen om temporära åtgärder (Martin m fl, 2020).	 

 

  Temporära konstevenemang 

Temporär offentlig konst förekommer bl a i form av evenemang kring Temporary public art 
sculpture trails, “T-Pasts”. T-pasts används sedan cirka 20 år tillbaka för att uppnå flera syften: 
att generera inkomst för värdstaden, platsmarknadsföring, underhållning för boende och 

besökare, samt insamling av pengar till välgörande ändamål. Det finns röster som hävdar att 
dessa konstevenemang genererar en bred uppsättning effekter: ekonomiska, sociala, 

estetiska och kulturella. Konst, både i permanent och temporär form, ses som ett sätt att 
attrahera besökare och stimulera konsumtion, vilket genererar dessa positiva effekter för 

olika intressenter på olika nivåer beroende på typen5 av evenemang (lokalt, nationellt, 
internationellt). Det finns också ett tydligt turismperspektiv, där konsten ingår i strategier 

för att marknadsföra staden som destination. Trots att T-pasts har blivit vanligare över tid 
har frågan om vilka effekter dessa evenemang faktiskt genererar inte studerats i någon 

större utsträckning, även om den begränsade forskning som finns tyder på att T-pasts kan 
leda till positiva effekter. Bristen på rigorös forskning motiverar Thompsons & Days (2020) 

studie, som bygger på en blandning av sekundärdata och primärdata i form av observationer 
och intervjuer (Thompson & Day, 2020).   

Thompson & Day (2020) analyserar ett antal exempel på T-pasts. Effekterna kategoriseras 

som ekonomiska, sociala, kulturella och underhållningsmässiga (”fun”). Dessa effekter bedöms 
baserat på data från olika källor: intäkter, estimerat antal besökare, registrerade antal 

”aktiva” användare (mäts bl a via mobiltelefoner), onlineenkätundersökning. Alla effekter är 
inte direkt kvantifierbara. Det är i princip endast ekonomiska effekter och vissa sociala 

effekter (i form av intäkter från evenemanget till välgörenheter) som kan mätas (eller 
åtminstone estimeras). Bedömningar av effekter inom områdena kultur, estetik och 

underhållning blir däremot med nödvändighet mer subjektiva.  

Flera olika typer av data och utvärderingsmått kan komma ifråga för att dokumentera 
effekter av T-pasts (och andra typer av evenemang.) Effekterna kan vara av både kortsiktig 

och långsiktig karaktär. De långsiktiga effekterna konstateras vara svåra att mäta. Det 
handlar om exempelvis påverkan på människors uppfattningar om eller känslor för 

värdstaden, det välgörande ändamålet ifråga, eller evenemangets sponsorer. De kortsiktiga 
effekterna däremot kan mätas genom t ex insamling av data om antal besökare och deras 

intresse/engagemang (t ex mätt i inköp av guidematerial för evenemanget), data från sociala 
medier (t ex inlägg om evenemanget) samt data om hur mycket pengar (t ex auktionering av 

konstverk och försäljning av kringprodukter) som samlats in till det välgörande ändamål som 
evenemanget är kopplat till (Thompson & Day, 2020). 

Thompson & Day (2020) lyfter ytterligare två relevanta aspekter. Den första gäller när 
effekter uppstår och vilken varaktighet de har, en fråga som i sin tur är kopplad till när 

utvärdering lämpligen bör genomföras. Vissa effekter uppstår omedelbart (t ex antal 

 
5 Det finns två huvudsakliga typer av T-pasts: platsskapande och platsexploaterande. Den platsskapande typen har 
tydlig koppling till värdstaden, målen med evenemanget är lokala och intäkterna går till lokala ändamål. Den 
platsexploaterande typen saknar direkt koppling till värdstaden, och är istället fokuserad på vissa överordnade 
ändamål, vanligtvis någon form av välgörenhet utan lokal anknytning (Thompson & Day, 2020). 
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besökare, intäkter) medan andra effekter sker med fördröjning och kan pågå under en längre 

tidsperiod (t ex evenemangsbesökare som vid ett senare tillfälle återvänder för nya besök), 
utan att detta på ett självklart sätt kan kopplas till det ursprungliga evenemanget. Den andra 

aspekten handlar om de intressenter som ofta är involverade i evenemanget och hur de ser 
på dess effekter. Det är knappast rimligt att förvänta sig att intressenter, som potentiellt är 

mycket olika, har en gemensam bild av vad som är att betrakta som ”framgång” (Thompson & 
Day, 2020).  

 
  Utvärdering av temporära åtgärder  

  Vikten av adekvat uppföljning 

Datainsamling, utvärdering och analys är ofta svaga komponenter vid genomförande av 
temporära åtgärder i städer. Detta kan bero på flera faktorer, exempelvis att det upplevda 

behovet av att utvärdera dessa åtgärder kanske är mindre just för att de är tillfälliga, eller 
brist på lämpliga metoder att basera utvärderingen på. Temporaliteten i sig kan möjligen få 

som konsekvens att beställaren och/eller utföraren betraktar och behandlar sådana projekt 
som mindre viktiga, och därmed blir mindre benägen att genomföra en noggrann och 

ändamålsenlig utvärdering. Dessutom är temporära åtgärder ofta av mer småskalig karaktär 
med snäva resurs-/budgetmässiga begränsningar. Under sådana förhållanden är det inte 

otänkbart att utvärdering och uppföljning kan komma att prioriteras bort. Om så är fallet går 
man dock miste om potentiella lärdomar inför framtida projekt eller fortsättningsprojekt och 

eventuellt permanentgörande av åtgärderna. Det är dock också möjligt att bristen på 
systematisk utvärdering kan vara kopplat till att företeelsen fortfarande är relativt ny, och 

att rutiner för uppföljning kommer att upparbetas i ett senare skede. Oavsett skälen till att 
utvärderingen av temporära åtgärder i många fall tycks brista är en viktig komponent i att 

driva innovation inom detta fält, och att synliggöra det värde som kan genereras, är att 
utveckla metoder för utvärdering och analys av interventionerna.  

Uppföljning är särskilt viktig i fall där en temporär åtgärd faktiskt är avsedd som test inför 
permanent åtgärd. För att experimentens potential för mer långsiktig policyutveckling och 

planering ska kunna utnyttjas krävs adekvat utvärdering. Detta brister dock ofta, och i den 
mån det utförs sker detta ofta utan tillräcklig integrering med själva åtgärden och utan 

koppling till policy (Bertolini, 2020). Ordentlig utvärdering ger tydlighet kring vad som 
fungerar mer eller mindre bra och möjliggör förbättring av åtgärderna innan eventuell 

upprepning eller genomförande av en permanent lösning (Lydon & Garcia, 2015).  

Stadsutveckling baserad på väl underbyggda beslut förutsätter god tillgång till data 
insamlade med för ändamålet adekvata metoder. En viktig fråga i detta sammanhang är 

naturligtvis vad som är specifikt med att utvärdera just temporära åtgärder inom 
stadsutveckling, jämfört med sådana åtgärder som genomförs med intentionen att de ska 

vara långsiktiga eller permanenta. Några frågor som kan ställas är huruvida temporaliteten i 
sig kräver andra metoder för datainsamling, om andra typer av data behöver samlas in, eller 

att data bör analyseras på andra sätt? Temporära åtgärder som syftar till att förändra 
stadens gator från trafikmiljöer till attraktiva offentliga rum och stadsliv måste utvärderas 

med anpassade metoder. Utöver gängse data om t ex trafikflöden och olycksstatistik behövs 
enligt Bertolini (2020) också data om t ex människors fysiska aktivitet, välbefinnande, socialt 

kapital, attityder/inställning och uppfattningar, ekonomisk aktivitet o s v. Sådana mer 
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omfattande utvärderingar, som kan ge en mer fullständig bild av både drivkrafter och hinder 

kopplat till förändringen, tycks vara relativt ovanliga i dagsläget (Bertolini, 2020).  

Lydon & Garcia (2015) påpekar att det specifika lokala sammanhanget/geografin är 
betydelsefull genom att olika sociala, ekonomiska, politiska och fysiska faktorer påverkar 

resultatet av en åtgärd. En viss åtgärd skulle mycket väl kunna leda till olika resultat på olika 
platser (Lydon & Garcia, 2015). Freybote m fl (2017) poängterar exempelvis i sin studie av 

foodtrucks att de endast analyserat ett enda kluster av foodtrucks i en enda stad (Portland), 
som dessutom har en lokal policy som skiljer sig från många andra städer i USA. Därmed är 

det oklart hur resultaten kan generaliseras över tid och rum – exempelvis i andra lägen inom 
staden (t ex ”downtown” jämfört med industriområden), såväl som andra städer. 

 

  Praktiskt orienterade resurser 

Handböcker 

Urban Systems (2020) rapport Tactical Urbanism Toolkit - A guide to demonstration and interim 
projects focused on active transportation and placemaking är tänkt att fungera som en 
”verktygslåda” för främst kommunala tjänstepersoner i deras arbete med taktisk urbanism-

åtgärder med inriktning på aktiv mobilitet och platsskapande. Rapporten är framtagen i 
samband med provinsen British Columbia, kommuner inom Metro Vancouver och andra 

aktörer i Vancouverregionen (Kanada). Bakgrunden till utarbetandet av denna rapport är 
åtminstone delvis att tillhandahålla guidning kring behovet av snabb initierade projekt med 

anledning av de rekommendationerna kring Corona/Covid-19 som infördes under våren 
2020. Rapporten ger en översikt över taktisk urbanism-processen med särskilt fokus på vissa 

aspekter (kommunikation och deltagande, utformning som tar hänsyn till kontexten, samt 
jämlikhetsperspektiv). Det finns också en översikt över material som kan användas för 

temporära åtgärder, samt ett antal exempel som kan tjäna som inspiration. Allt som allt 
innebär detta således en guide till de flesta aspekter kring det praktiska genomförandet av 

ett projekt av typen taktisk urbanism. Ett av de teman som adresseras är också frågor om 
datainsamling och utvärdering av åtgärden (Urban Systems, 2020).  

Ytterligare en handbok med konkreta råd är Handbook for Tactical Urbanism in Aotearoa – A 
Guide for Project Teams (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). Även här (Waka 

Kotahi/NZ Transport Agency, 2020) riktas fokus mot temporära åtgärder av typen taktisk 
urbanism, främst trafikrelaterade åtgärder som används som ”taktiska demonstrationer” 

eller i testsyfte. Stor vikt läggs vid datainsamling och utvärdering av åtgärderna. Värt att 
nämna är att denna handbok innehåller en stor mängd råd och förslag som bör vara 

värdefulla vid praktisk planering och implementering av temporära åtgärder, men som är för 
detaljerade för att inkluderas i föreliggande rapport.  

Även FCM (2020) COVID-19 Street Rebalancing Guide - How to temporarily redesign streets to 
ensure physical and mental health, safety, and well-being betonar vikten av datainsamling och 
utvärdering i samband med temporära åtgärder i gaturummet, i detta fall med koppling till 

Corona/Covid-19-pandemin.  

Ytterligare en publikation som är värd att nämna i sammanhanget är ett vägledande material 
som utarbetats av New Yorks (USA) transportmyndighet. Fokus är utvärdering av 

förbättringsåtgärder för gatumiljön i allmänhet snararare än temporära åtgärder i 
synnerhet. Av publikationen framgår indikatorer som har använts i mätningarna samt ”före”- 
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och ”efter”-värden, men däremot inte annat än i undantagsfall hur själva mätningarna 

genomförts. Figur 4 visar hur stadens mål kopplar till planeringsstrategier, och hur resultaten 
kan mätas i form av indikatorer. I rapporten definieras ett antal nyckelindikatorer inom olika 

områden. Målet great public spaces mäts exempelvis med flera typer av indikatorer: antal 
”användare”, användarnas upplevelse och nöjdhet (mätt genom enkätundersökningar), samt 

ekonomisk vitalitet (mätt som t ex skatteintäkter från försäljning, outhyrda lokaler, antal 
besökare) (NYCDOT, 2012) 

 

Figur 4: Förhållandet mellan mål, strategier och mått/datainsamling. Källa: NYCDOT (2012) 

 

Datainsamling och utvärdering 

Handböckerna innehåller också principer och rekommendationer kopplat tilldatainsamling 
och utvärdering. En plan för datainsamling och utvärdering av projektet bör tas fram redan i 

samband med planeringen av temporära åtgärder (FCM, 2020; Waka Kotahi/NZ Transport 
Agency, 2020). Syftet med datainsamling och utvärdering av aktiviteterna är att säkerställa 

lärande om vad som fungerade mer eller mindre bra vid implementeringen. Vid taktisk 
urbanism-åtgärder, som har ett tydligt inslag av medborgardeltagande, är utgångspunkten 

att lokalbefolkningen ska involveras i projektets olika skeden, exempelvis i definitionen av 
vad som ska betraktas som ett framgångsrikt resultat. Utformningen av en plan för 

datainsamling och utvärdering kan i många fall behöva ta hänsyn till en potentiell tidslagg i 
effekter. Åtgärder kan leda till en stegvis effekt där det inledningsvis sker förändringar i 

människors uppfattningar och attityder, vilka därigenom lägger grunden för en efterföljande 
effekt på beteendet (och som förhoppningsvis är i linje med åtgärdens syfte). Som exempel 

kan nämnas åtgärder för att främja gång och cykling genom att begränsa biltrafiken. I detta 
fall kan effekten bli att människor först upplever gatan som säkrare än tidigare, vilket senare 

också leder till att de går och cyklar i större utsträckning än tidigare. I ett sådant scenario bör 
även attitydförändringen betraktas som en väsentlig effekt av åtgärden, trots att dess 

primära mål var att åstadkomma beteendeförändringar  (Waka Kotahi/NZ Transport 
Agency, 2020). 

Datainsamling är nödvändigt för att identifiera effekterna av åtgärden och därigenom även 
kunna bedöma dess lämplighet för en eventuell implementering på längre sikt. Vid åtgärder 

för aktiv mobilitet och platsskapande bör data samlas in för vem/vilka som använder platsen 
ifråga, och därmed även vem/vilka som inte gör det. Data om grupper av användare (och icke-

användare) kan samlas in med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder (Urban Systems, 
2020). Metoder för datainsamling kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier som omfattar 

såväl kvantitativa som kvalitativa datatyper. De kan också användas parallellt, i kombination 
med varandra. 
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1. Räkning av antalet användare – grundläggande datainsamling är t ex mätningar av 

volymer av olika färdmedelskategorier (motorfordon, cyklister, fotgängare) (FCM, 
2020). Detta kan ske antingen manuellt (med hjälp av utbildad personal och/eller 

volontärer) eller med hjälp av automatiserad teknologi (Urban Systems, 2020). 
Automatisk räkning är ett smidigt alternativ, och ger oftast mer korrekta resultat 

jämfört med manuell räkning. Samtidigt finns en begränsning i att de endast ger 
mycket basal information om användarna. De tar inte hänsyn till potentiellt viktiga 

aspekter om vem som använder platsen (personegenskaper som ålder, kön etc) 
(Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). 
	

2. Feedback från användare – direkt feedback från platsens användare och intressenter 

som direkt påverkas av åtgärderna (boende, näringsidkare och användare av det 
offentliga rummet) kan samlas in på flera sätt (FCM, 2020; Urban Systems, 2020). 

Kvantitativa data kan samlas in genom enkäter/frågeformulär, antingen 
webbaserade enkäter eller på plats. Enkäter på plats kan antingen genomföras med 

hjälp av intervjuare eller administreras av användarna själva. T ex kan särskilda ”bås” 
ställas ut, som utöver att facilitera datainsamling även kan användas för att 

tillhandahålla information om projektet (Urban Systems, 2020). Kvalitativa data kan 
samlas in genom intervjuer, fokusgrupper eller workshops. Även sociala medier och 

nyhetsmedier kan användas som kompletterande datakälla för allmänhetens 
uppfattningar om åtgärden. Ytterligare en möjlighet är s k gång- och 

cykelundersökningar (walking and cycling audits), som genererar data om användares 
erfarenheter innan respektive efter åtgärden6 (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 

2020).	
 

3. Observationer – dessa data samlas in i fält, och kan anta olika former: anteckningar, 
fotografier och video som dokumenterar projektet och observerar dess användare. 

Om projektet pågår under en längre är det lämpligt att observationstillfällena 
genomförs vid varierade tidpunkter, veckodagar och förhållanden (t ex väder) för att 

förutsättningarna ska vara så goda som möjligt för att förstå hur platsen används och 
fungerar (Urban Systems, 2020).  

 

Waka Kotahi/NZ Transport Agency (2020) lyfter också ett antal kompletterande aspekter 

av relevans för datainsamlingen. Angående tidpunkten för insamling av data för pågående 
åtgärder är en rekommendation, omnämnd ovan, att avvakta en period efter 

implementeringen. Anledningen är att det ofta krävs en viss etableringsperiod (settling-in 
period) under vilken den nya utformningen normaliseras på platsen och eventuella 

nya/anpassade beteendemönster tar form, d v s de förändringar som är av särskilt intresse. 
Det är också en god idé att förbereda sig på att implementering av åtgärder inledningsvis ofta 

möter omfattande kritik från allmänheten, men som sedan tenderar att klinga av. 
Bedömningar och beslut om tidpunkter och specifika platser för datainsamling (positionering 

av observatörer, intervjuare, eller teknisk utrustning) behöver underbyggas genom 
förberedande platsbesök där t ex rörelsemönster vid olika tidpunkter identifieras. Detta kan 

sedan utgöra underlag vid framtagning av t ex observationsscheman som är relevanta för den 
specifika platsen och åtgärden ifråga. Samtidigt behöver en viss flexibilitet bibehållas, så att 

 
6 Konkret innebär detta att en grupp användare vid upprepade tillfällen går eller cyklar genom testområdet och 
diskuterar ”issues” kring det man upplever tillsammans med minst en representant för designteamet (Waka 
Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). 
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upplägget kan justeras7 vid behov. Det finns också rekommendationer för hur 

datainsamlingspersonalen bör utbildas – detta bör omfatta både projektet i stort och den 
egna rollen, och även strategier för hur olika situationer under arbetet kan hanteras. I fall där 

teknisk utrustning används bör även som ansvarar för installationen informeras om 
datainsamlingens syfte, så att installationerna optimeras utifrån detta (Waka Kotahi/NZ 

Transport Agency, 2020).  

Utvärderingsfasen innebär analys av de data som har samlats in. Dessa sammanställs till en 
bedömning av platsens funktion i olika avseenden (t ex trafikflöde, tillgänglighet med olika 

färdmedel, eventuell underhållsproblematik, identifiering av användargrupper respektive 
icke-användargrupper (d v s analys av representation och inkludering/exkludering). En 

central fråga kopplat till temporära åtgärder är naturligtvis också hur väl projektet uppfyller 
sitt avsedda syfte. För att bedöma detta görs en jämförelse mot en “baselinedata” (d v s ”före-

mätning”) (Urban Systems, 2020). Behovet av upprepade datainsamlingstillfällen – såväl 
innan åtgärderna sätts in, som under genomförandeperioden, och gärna även efter att 

åtgärderna avslutats – betonas i flera källor (FCM, 2020; Urban Systems, 2020; Waka 
Kotahi/NZ Transport Agency, 2020) 

I utvärderingen analyseras, baserat på insamlade data, huruvida åtgärden uppfyller sitt 

syfte/mål. Fokus för utvärderingen är att bedöma om åtgärden varit framgångsrikt, skapa 
förutsättningar för ökad effektivitet och utgöra beslutsunderlag (t ex för en förlängning 

permanentering av åtgärden) (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). En avgörande 
fråga är naturligtvis att förstå åtgärdens effekt (impact) i relation till dess mål, d v s om 

åtgärden på ett effektivt sätt angriper det underliggande problemet. Datainsamling och 
utvärdering förutsätter en tydlig definition av vad framgång innebär i det specifika fallet. 

I denna definition ingår att bestämma ett kvantitativt tröskelvärde som måste nås för att 
projektet ska anses framgångsrikt. Först när detta är klarlagt är det möjligt att avgöra vilka 

data som behöver samlas in, t ex vilka indikatorer som ska användas för att mäta åtgärdens 
effekter (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). Således behöver detta genomföras som 

en central del av planen för datainsamling och utvärdering och integreras som en kärnfråga i 
utarbetandet av denna.  

Beroende på resultatet kan också anpassningar behöva göras för att förbättra åtgärden och 
därmed minska risken för problem under projektets genomförandetid (FCM, 2020; Urban 

Systems, 2020). Värt att notera är att eventuella anpassningar förutsätter att utvärderingen 
genomförs formativt snarare än summativt. Idealt sett bör också utvärdering genomföras 

kontinuerligt, vid upprepade tillfällen (Urban Systems, 2020).	 Formativ utvärdering ger 

möjlighet att påverka projektets fortsatta utveckling, och genomförs därför vanligen i ett 
tidigt skede. Summativ utvärdering genomförs istället i slutet av projektet eller efter att det 

avslutats. Det är den summativa utvärderingen som kan avgöra om det är lämplig att 
genomföra åtgärden på permanent basis, och hur den i så fall bör utformas. Skulle detta inte 

bli aktuellt så bidrar utvärderingsresultaten ändå till lärande inom organisationen i frågor om 
den aktuella platsen, den testade åtgärden samt metodologiska aspekter på projektets 

genomförande (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020).	

Även när det gäller utvärdering pekar Waka Kotahi/NZ Transport Agency (2020) på några 
ytterligare, praktiska aspekter som kan behöva beaktas. En av dessa är den s k 

etableringstiden, under vilken man bör vara försiktig med att dra alltför snabba slutsatser om 
eventuell framgång eller brist därpå. Man menar att eventuella negativa synpunkter i 

 
7 Detta gäller inte minst i fall där man via datainsamlingen identifierar säkerhetsmässiga aspekter som kräver akuta 
åtgärder av t ex utformningen av den temporära åtgärden (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). 
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projektets inledning inte bör tillmätas alltför stor tyngd, utan att avvakta insamling av mer 

data och att människor hinner vänja sig vid förändringen innan projektet utvärderas. Risken 
är annars att projektet stoppas i förtid eller informellt betraktas som misslyckat. Vidare är 

det lämpligt att vid slutet av projektet föra en intern diskussion kring projektet, där de som 
ansvarar för datainsamling och utvärdering har en dialog med den övriga projektgruppen för 

att t ex förklara och tolka utvärderingsresultaten, dra ut viktiga lärdomar, samt identifiera 
tänkbara utvecklingsområden för framtida temporära åtgärder (Waka Kotahi/NZ Transport 

Agency, 2020) 

 

  Från temporärt till permanent 
Den kanske tydligaste indikatorn på att en temporär åtgärd varit framgångsrik i någon 
mening är att den görs om till ett permanent inslag i stadsmiljön. Temporära åtgärder i det 

offentliga rummet har potential att ”tända en gnista ”som på sikt leder vidare till permanenta 
åtgärder. Detta kan ske såväl genom medvetna och välplanerade strategier som genom 

slump eller spontan/organisk utveckling (Herman & Rodgers, 2020). En temporär åtgärd kan 
utgöra ett nödvändigt steg på vägen mot en permanent förändring. Ett känt exempel på detta 

är förändringen av Times Square i New York, där en plan för temporärt ökat utrymme för 
fotgängare och motsvarande minskning av utrymme för biltrafik implementerades via ett 

BID (Business Improvement District); och sedermera omvandlades till en permanent 
förändring i regi av den lokala transportmyndigheten (Department of Transportation) (Bishop 

& Williams, 2012). Paradoxalt nog så kan det temporära, i form av tester/experiment, vara 
en förutsättning för det permanenta (Bishop & Williams, 2012). Kamvasinou (2017) 

identifierar också en koppling där de temporära projekt som varit framgångrika ofta är de 
som också haft en mer långsiktig vision.  

Vissa temporära åtgärder avvecklas då tidsperioden för deras genomförande har passerat, 

medan andra i något skede omvandlas till/återetableras som permanenta inslag i stadsmiljön. 
Figur 5 visar schematiskt hur vissa temporära aktiviteter kan utvecklas vidare till 

permanenta, medan andra inte gör det (Bishop & Williams, 2012). Skälen till varför vissa 
åtgärder blir permanenta och andra inte är dock inte analyserade i befintlig forskning i någon 

större utsträckning. Möjligen är detta ett uttryck för, eller t o m ett resultat av, den brist på 
systematisk utvärdering som tycks föreligga kring många temporära åtgärder inom 

stadsutveckling. 

Efter att en temporär åtgärd avslutats finns enligt Urban Systems (2020) två 
handlingsalternativ – antingen att återställa platsen till sitt ursprungliga skick, eller att 

omvandla åtgärden till permanent. Det sistnämnda förutsätter att projektet har varit lyckat 
– en bedömning som förutsätter att noggrann utvärdering har genomförts – samt att det 

finns stöd för beslutet hos relevanta intressenter, allmänheten och staden/kommunen. 
Projekt som ska omvandlas från temporära till permanenta blir då föremål för en gängse 

planprocess som b l a hanterar frågor om hur utformning och material ska uppgraderas 
(Urban Systems, 2020). Även temporära åtgärder som inte fortsätter i permanent form kan 

bidra med värdefulla lärdomar inför framtida projekt. De bidrar också till att lyfta fram och 
medvetandegöra både åtgärdstypen som sådan och platsen där den implementerats, vilket 

kan vara nog så värdefullt (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). 
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 Figur 5: Omvandling från temporärt till permanent. Källa: Bishop & Williams (2012) 

 

Temporära åtgärder kan användas som verktyg för experimenterande – något initialt 

tillfälligt som stegvis utvecklas till något mer etablerat/permanent – och för 
medborgardeltagande (Bishop & Williams, 2012). En vanligt förekommande strategi är att 

genomföra åtgärder på temporär basis med avsikten att fungera som ett test inför en 
eventuell, framtida, permanent lösning. Taktisk urbanism-åtgärder har t ex ofta denna 

uttalade målsättning. Städer/kommuner och/eller andra aktörer inom stadsutveckling 
såsom fastighetsutvecklare/byggherrar (developers) kan då genomföra en tidig 

implementering av ett tänkt projekt innan definitiva beslut om långsiktiga och mer 
omfattande investeringar fattas. Principen är ”test and then invest” (Lydon & Garcia, 2015). 

Detta möjliggör för staden att med relativt små medel snabbt kunna genomföra förändringar, 
t ex i fall där staden har en god uppfattning om vilka förändringar som behöver genomföras 

på en viss plats, men för tillfället saknar resurser att genomföra permanenta åtgärder. 
Temporära åtgärder med låg budget (t ex billiga material) kan då räcka en bra bit på vägen för 

att uppnå målet. Dessutom byggs kunskap och förståelse upp, som sedan kan användas t ex i 
argumentation för att allokera budget för en permanent implementering av åtgärden. 

Temporära åtgärder som fått en permanent efterföljare kan ofta också ”återanvändas” eller 
flyttas mellan olika platser i staden (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020). 

Om temporära åtgärder ingår i en mer långsiktig stadsutvecklingsstrategi bör de både 

utvärderas ordentligt och ventileras i allmän debatt (Sadik-Khan & Solomonow, 2017). Att 
först implementera en åtgärd som ett test innebär att såväl kostnader som risker och 

åtaganden begränsas. Efter ett ”skarpt” test, där datainsamling (inklusive feedback från 
användarna) bör vara en central beståndsdel, utvärderas hur effektiv åtgärden är för att 

uppnå de mål som definierats. De åtgärder som fungerar väl för sina syften kan senare 
vidareutvecklas och implementeras permanent, medan de som fungerar mindre väl 

avvecklas. Förfarandet med test och utvärdering har potential att ge en god förståelse för 
hur platsens behov lämpligtvis kan hanteras. Involvering av lokalbefolkningen möjliggör 
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också för staden att utvecklas på ett sätt som stämmer bättre överens med deras behov. Det 

bidrar också till att bygga förtroende mellan staden och dess invånare, minskad risk för 
konflikter mellan olika intressenter, samt engagemang och acceptans för 

stadsutvecklingsåtgärder (Waka Kotahi/NZ Transport Agency, 2020).  

De åtgärder som pågår under längre tid, eller t o m permanenteras, är ofta sådana som inte 
är särskilt ”radikala” till sin karaktär, och som därmed krävde mindre anpassningar av det 

befintliga stadsrummet. I praktiken tycks detta ofta i praktiken handla om i vilken 
utsträckning åtgärderna förändrar förutsättningarna för motortrafik och 

parkeringsmöjligheter. Det är främst åtgärder som inte kräver alltför omfattande ingrepp i 
dessa funktioner som har längre livslängd – det kan t ex handla om parklets som enbart tar 

några få parkeringsrutor i anspråk (Bertolini, 2020). En anledning till att tillfälliga åtgärder 
blir mer permanenta än vad egentligen var avsikten kan också vara att förväntade uppsving 

i mark- och fastighetsmarknader uteblir. Då skapas ett utrymme för det initialt temporära att 
utvecklas till något mer varaktigt (Martin m fl, 2020).  

Den forskning som i dagsläget finns kring temporära åtgärder i städer ger inte tillräckligt 

underlag för en definitiv bedömning av den förändringspotential, kanske även som en kraft 
för mer omfattande systemförändring, som finns hos företeelsen. Det finns ett behov av mer 

forskning kring t ex hur de positiva effekter som kunnat kopplas till temporära 
gatuexperiment kan skalas upp bortom den enskilda åtgärden (ett sätt är naturligtvis 

möjligheten att göra dem permanentera); samt hur enskilda temporära åtgärder och 
stadsomfattande policys (t ex mobilitetspolicy) kan stärka istället för att motverka varandra 

(Bertolini, 2020). 
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4 Sammanfattande diskussion 
Denna forskningsöversikt har granskat litteraturen kring temporär urbanism, en relativt ny 
företeelse och metod inom strategisk och proaktiv stadsplanering, som idag tillämpas över i 

princip hela världen och är på god väg att etablera sig som ett institutionaliserat 
stadsplaneringsverktyg. Intresset och genomslaget för metoden speglar en stadsplanering 

stadd i förändring, där den gängse, permanent orienterade, planeringen ofta kompletteras 
med temporära åtgärder. Detta arbetssätt tillför välbehövlig flexibilitet och ett sätt att 

hantera de förändringar i behov hos stadens användare, som ofta är mer regel än undantag 
och som de ordinarie planprocesserna har svårt att fånga upp. Temporära åtgärder är, inte 

minst, ett sätt att experimentera med innovativa idéer, att studera och testa nya lösningar 
innan dessa eventuellt implementeras på permanent basis. På så vis begränsas såväl 

kostnader som risker och åtaganden. Metoden står för snabbhet, flexibilitet, och minskad 
byråkrati, och har ofta ett påtagligt inslag av intressentinvolvering och 

medborgardeltagande, vilket dessutom skänker den legitimitet ur ett lokaldemokratiskt 
perspektiv.   

Trots den tilltagande tillämpningen av temporära åtgärder inom stadsplanering är det långt 

ifrån alltid som det sker genomtänkt utvärdering och analys av åtgärderna. Inte minst vid 
åtgärder som är avsedda som test inför en eventuell framtida permanent implementering är 

det uppenbart angeläget att säkerställa att åtgärden uppnår sitt avsedda syfte. Här finns en 
tydlig förbättrings- och utvecklingspotential för städernas fortsatta arbete med temporära 

åtgärder. Detta arbete kan i viss mån hämta stöd i de befintliga resurser kring möjliga 
datakällor och metoder som lämpar sig för olika åtgärder. Samtidigt finns ett behov att 

vidareutveckla specifik metodik för uppföljning och analys av temporära åtgärder, då 
effekterna av sådana åtgärder i viss mån kan förutsätta arbetssätt, överväganden och 

strategier än vad som är fallet vid gängse utvärderingsarbete inom stadsutveckling.  

Utöver utvärderingsfrågorna har forskningsöversikten också visat att det  saknas en samlad 

bild av hur temporära åtgärder används i olika städer. Trots att litteraturen omfattar en 
mängd exempel på genomförda temporära åtgärder så diskuteras dessa i huvudsak på nivån 

enskilda fall. Här finns ett behov av att systematisera kunskapsläget baserad på en större 
mängd data, t ex komparativa kvantitativa studier som kan identifiera mönster i 

användningen av temporär urbanism inom en nationell och/eller internationell kontext. 
Ytterligare en observation är att litteraturen till övervägande del ger en positiv bild av 

temporär urbanism. Kritiska aspekter lyfts och diskuteras endast i undantagsfall. Givet att 
temporär urbanism som ansats inom stadsplanering håller på att etablera sig som en viktig 

del i planprocesserna finns det starka skäl att fylla dessa kunskapsluckor. Sådan 
erfarenhetsbaserad kunskap är en förutsättning för att städer och kommuner ska utveckla 

och förfina sitt arbete med temporära åtgärder, utnyttja ansatsen mer effektivt och passa in 
den i den gängse planprocessen.   
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