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Varför cultural planning?

• Likriktning

• Vikande befolkningsunderlag

• Livskvalitet ett konkurrensmedel

• Mjuka värden efterfrågas i samhällsplaneringen

• Medborgardialog

• Platsutveckling



Hållbar utveckling

Social

ekonomisk

ekologisk…

och kulturell



Medborgarsamhälle?

Engagemang

Egen insats

Experter på det egna området

Envishet



Cultural planning...

…har fokus på kulturella resurser

…är gränsöverskridande

…syftar till en gemensam vision



Cultural planning...

...handlar om att genom 
kartläggning av kulturella resurser 

och dialog med medborgare 
sätta fokus på

samhällsutveckling och förändring.



Utgångspunkter

• Vilka utmaningar står vi inför?

• Vilka kvaliteter och kulturella resurser finns?

• Vad är utmärkande för platsen?

• Finns det resurser vi inte känner till?

• Vad vill vi utveckla?



Kulturella resurser

bibliotek

muséer

kaféer och restauranger

ritualer

konstnärer

historiska sällskap

visioner

festivaler

teatrar 

fula platser och vackra platser

musikgrupper
gallerier

mattraditioner

parkerdrömmar

kulturarv

sånger och visor

med flera…

föreningar



Cultural planning kompletterar traditionella styrdokument

Tradition

Kulturhistoria

Kulturella resurser, institutioner

Identitet – självbild

Bilden av platsens kvaliteter

Kreativa kompetenser

Naturresurser

Ungdomar – ideer, kreativitet

Föreningsliv, folkbildning

Varumärkesstrategi

Utvecklingsområden

Mål och visioner

Politiska styrdokument

ÖP, stadsplanering

Landsbygdsutveckling

Demografi

Infrastruktur

Intern organisation



9 steg

1. Förberedelser - förankring

2. Mapping - research

3. Värdering - analys

4. Avstämning (kontinuerligt)

5. Handlingsplan

6. Remissrunda

7. Planen antas

8. Lansering

9. Genomförande



Mapping

Ett pussel 
där olika kunskap ställs samman. 

De kulturella resurserna 
blandas med andra resurser 

och formar 
en ny helhetsbild av platsen.



Research

Lokalhistoria, statistik, 
utredningar, visionsarbete, 

varumärkesstrategier, måldokument,
utredningar, skönlitteratur, 

visor, humor,
med mera.



Ett territoriellt synsätt

• Ett bestämt geografiskt område

• Kartan som utgångspunkt och 
arbetsinstrument

• Föränderlig kartbild som skiftar utseende 
under processen

• Tematiska kartor



GIS - Cultural Ecology Maps



Mental maps



Place Mind Mapping



Place Mind Mapping



Verktygslåda för mapping
intervjuer

enkäter

barometer

SMS-panel

mentometrar

world café

dialogkafé

walk & talk

geo-panel

nätenkät

fotografering

modellbygge

film

fibergrupper

fokusgrupper

visionsverkstad

pop-vox

djupintervjuer



Cultural Planning 

Laboratory

3-årigt projekt 2009-2012



Medverkande kommuner

Ale

Alingsås

Borås

Färgelanda

Mariestad

Mark

Skara

Tanum

Tibro

Tjörn

Trollhättan



Uppgifter

Fortbildning

Stöd och praktisk handledning

Nätverk och hemsida

Kunskapsplattform

Dokumentation

Samarbete med högskolor och universitet

Sprida kunskap om metoden i regionen.



Grundpelare i CPL

Nätverksmöten med miniseminarier

• Hemsida

Lokala möten på plats:
Förankringsarbete med politiker, tjänstemän

Arbetsgruppsmöten

Möten med lokal projektledare – konsult roll

Möten med allmänheten



Grundpelare forts

Workshops med Lia Ghilardi

Färgelanda
Introduktion till cultural planning

Pröva praktiskt att arbeta med metoden i smågrupper

Rundresa I Färgelanda (fantastisk

Trollhättan

– gemensamt arbete med de olika projekten

rundresa

Nääs - varje arbetsgrupp arbetar för sig



Syfte

�Identitet

�Integration

�Stadsförnyelse

�Gestaltning av offentliga rum

�Samhällsutveckling

�Vidgat deltagande Visionsarbete

�Kulturellt perspektiv Det goda livet



Slutsatser förankring

Störst genomslag där det finns stark politisk förankring

CPL har haft en viktig funktion I förankringsarbetet

i sju kommuner

CPL har gett projektet legitimitet i de medverkande

kommunerna



Slutsatser

Sektorsövergripande samverkan

Det finns idag i stort sett samverkan

överallt på detaljnivå i konkreta projekt.

Kan utvecklas mer på på strategisk nivå. 

Något som cultural planningmetoden

kan bidra till



Slutsatser - Hinder 

Bristande ekonomi - ingen budget

Ingen personal – byte av personal

Politisk turbulens – byte av politiker

Otydligt mandat

Skandaler

Bristande engagemang - förankring



Allmänna slutsatser

Cultural planning har bidragit till att kulturen blivit en 
del av lokala utvecklingsprocesser

Arbetet ger en gemensam kunskapsbas som kan
användas I olika parallella processer



Allmänna slutsatser forts

Tålamod behövs. Ibland tar det lång tid. Vägen är inte spikrak.

Grundtanken I cultural planning har påverkat sättet att tänka

kring kulturens roll.

Delar av metoden används I olika sammanhang



Cultural Planning

Laboratory 2014

http://www.culturalplanninglaboratory.se


