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fråga dem som går  
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Förord
Utveckling är att pröva olika arbetsmetoder och försöka 

finna nya vägar. Eftersom Cultural Planning Laboratory är ett 

idébaserat laboratorium känns det naturligt att analysera, 

dra slutsatser och redovisa resultat. Vi har i den här rapporten 

valt att skildra både framgångar och motgångar, möjligheter 

och svårigheter. Det är ju så vi kan dra nytta av våra lärdomar.

Idag söker många kommuner efter nya vägar för att kunna 

erbjuda sina invånare livskvalitet, bra boendemiljöer och ett 

levande och rikt kulturliv. Det tar sig många uttryck – ett ökat 

intresse för de offentliga rummen, nya mötesplatser, evene-

mang och kulturella näringar har blivit kodord som ständigt 

återkommer i kommunala skrivelser.

Om de orden ska ha en betydelse är det viktigt att de förknip-

pas med ett innehåll. Innehållet kan vara kopplat till ”genius 

loci” – platsens själ. I dag säger vi lika gärna och ofta plat-

sens DNA, inte lika poetiskt men en god beskrivning av olika 

aspekter av en plats.

Efter tre år har vi fått fram goda exempel som kan ge vägled-

ning åt andra kommuner som är intresserade av att arbeta 

med kultur och samhällsutveckling. Arbetssätt och organisa-

tion kan variera från kommun till kommun även med den här 

metoden, men en sak är gemensam: Det är att förankrings-

arbetet är a och o. Det måste finnas beslut från politiker och 

kommunledning om att arbeta med metoden. Det bör också 

finnas en beredskap och öppenhet bland tjänstemännen för 

att arbeta på ett nytt sätt. En annan viktig förutsättning för 

att lyckas är att man avsätter tid och pengar för arbetet. 

Cultural planning är en metod och ett redskap för att bygga 

upp kunskap om en plats. Vi har använt detta redskap i elva 

kommuner. Ibland har det gått bra – ibland har det gått åt 

skogen. Här är resultatet.

CHRISTINA HJORTH                                       MARIANNA ANDERSSON

PROJEKTLEDARE FÖR CPL            BEREDNINGSANSVARIG KULTUR

      FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

Cultural Planning Laboratory 



KULTUR I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Det har skrivits mycket om kulturens betydelse för 

samhällets utveckling. Sakta sker en omvälvning i det 

sätt som vi betraktar och upplever våra städer och 

samhällen. Det avspeglar sig i samtidskonsten i Berlin 

och New York, men också i små norska fjordsamhällen 

och i svenska gränskommuner som Haparanda. Synen 

på kulturens roll i samhället håller på att förändras. 

Det sker långsamt, men är en process som inte går att 

hejda. I Sverige har vi länge diskuterat betydelsen av att 

få in kulturen i samhällsutvecklingen.

Allt fler inser både behovet av att integrera mjuka vär-

den i samhällsplaneringen och den betydelse det skulle 

få. Ändå går det bara långsamt framåt. Varför är det så? 

En förklaring är att det saknas både kunskap och praxis 

när det gäller hur det ska gå till. Det finns beskrivet i 

teorin sedan länge, men praktiken behöver utvecklas. 

Det var en av anledningarna till att Cultural Planning 

Laboratory startades för drygt tre år sedan. 

Cultural planningmetoden introducerades för drygt 

20 år sedan och fick sin nuvarande form genom Colin 

Mercer, en engelsk forskare. Han arbetade med meto-

den i Australien och skapade den 9-stegs modell som 

används i dag runt om i världen – i Kanada, England, 

Skandinavien, USA, Ukraina, Malaysia med flera länder. 

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling 

med kulturella förtecken. Den ger en ny helhetsbild av 

ett samhälle med livskvalitet och kulturella resurser 

som betydelsefulla inslag. Det är en demokratisk, lyss-

nande metod som inkluderar medborgarna i plane-

ringen.

Andra forskare och konsulter som haft betydelse för 

metodens utveckling är Charles Landry, Franco Bian-

chini och Lia Ghilardi.

Colin Mercer gav metoden en struktur, men den är 

fortfarande under utveckling och den behöver provas 

ut i en praktisk verklighet. De som arbetar med den kan 

fortfarande i någon mån betraktas som pionjärer och 

stigfinnare.

VAD ÄR CULTURAL PLANNING?

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling 

med kulturella förtecken. Den skiljer sig från traditio-

nell planering genom att ge livskvalitet och kulturella 

resurser en betydligt större plats än vad som är vanligt. 

Det är en demokratisk, lyssnande metod som inklude-

rar medborgarna i planeringen. Rätt genomförd ger 

metoden en bra förankring för utvecklingsarbete redan 

från starten. 

Genom kartläggningsarbetet, den så kallade ”mapping-

en” i cultural planningprocessen, kan man få en djupare 

kunskap om de kulturella resurser som finns i lokal-

samhället, något som bidrar till att stärka självbilden. 

Det är en inkluderande planeringsmetod som omfattar 

kommuninvånare, kulturutövare, politiker och det civila 

samhället. Den kräver ett tvärsektoriellt samarbete 

mellan olika fackområden. Metoden vill ge en mer 

distinkt och mångfacetterad bild av det lokala samhäl-

let. Den skiljer sig från traditionell planering genom att 

ta fasta också på mjuka värden och har som syfte att 

bidra till ökad livskvalitet för invånarna på platsen. Att 

finna platsens själ – är ett sätt att beskriva syftet med 

cultural planning.

Cultural planning praktiseras på olika nivåer. I Kanada 

har man ibland valt att tala om municipal (kommunal) 

cultural planning i stället för community (samhällspla-

nering) cultural planning. I Storbritannien arbetar man 

ibland med privata partnerskap och samhällsfören-

ingar. I Sverige finns det också exempel på byalag och 

privata fastighetsägare som med intresse och fram-

gång driver cultural planning-processer.

STÖD TILL KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Projektet Cultural Planning Laboratory, (hädanefter 

används förkortningen CPL) startades för att ge stöd åt 

kommuner i Västra Götalandsregionen som var intres-

serade av att testa metoden. Anledningen till att CPL 

valde ”municipal cultural planning” är att kommunerna 

i hög grad styr och arbetar med samhällsutvecklingen. 

CPL hade sin utgångspunkt i kulturen men fokus var 

inställt på att det skulle bli ett tvärsektoriellt arbete 

mellan flertalet av de kommunala förvaltningarna 

och bolagen. Det var stadsbyggnad, kultur, näringsliv, 

bostadsbolag, turism, folkhälsa, parkförvaltning med 

flera.

Redan från starten fanns ett stort intresse för projektet. 

Tanken var att arbeta med tre, fyra kommuner men 

efter ett halvår deltog tio kommuner fördelade över 

regionens fyra kommunalförbund. Innan projektet 
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I det praktiska arbetet kom projektet att fokusera på 

följande delar:

Nätverket

Cultural Planning Laboratory var alltså redan från 

början tänkt som en stödfunktion för kommuner som 

ville arbeta med cultural planning. Därför bildades ett 

nätverk för de kommuner som var med i projektet. Nät-

verket har träffats regelbundet och mötena har ägnats 

åt utbildning i metoden samt erfarenhetsutbyte.

Lokalt arbete

CPL ägnade stor del av sin verksamhet åt att arbeta på 

plats i kommunerna. Det var möten med lokala projekt-

ledare, arbetsgrupper, politiska nämnder och enskilda 

politiker och chefstjänstemän i kommunens lednings-

grupper. Huvudsakligen bestod arbetet av utbildning, 

förankring och rådgivning.

Workshops

Varje år hölls en tvådagars workshop på olika platser 

i regionen. Då medverkade Lia Ghilardi, konsult och 

cultural planningexpert från konsultföretaget Noema i 

London.

Webbsidan

En gemensam webbsida (http://culturalplanningla-

boratory.se) fungerade som skyltfönster och arkiv för 

projektet. Här samlas den dokumentation som finns 

om CPL och kommunerna samt de rapporter som pro-

ducerats i samband med projektet.

Samarbete med högskolor

CPL har samarbetat med högskolor och universitet un-

der projekttiden. Syftet har varit att knyta an till utbild-

ningar som kan ha intresse av metoden. De högskolor 

som CPL varit i kontakt med är Bibliotekshögskolan i 

Borås, Göteborgs universitet och Chalmers.

Biblioteken som CPL-center och FAMN-metoden

Utöver ovanstående uppstod ytterligare ett projekt i 

projektet. Det kom till som en bonus och handlade om 

en utökad roll för de lokala biblioteken. De kan utgöra 

en resurs i cultural planningarbetet och vi utvecklade 

en metod för detta.

avslutades hade elva kommuner deltagit. Nyfikenheten 

var alltså stor initialt, men frågan är om de kommuner 

som anmälde sig var mogna för att gå in i processen på 

allvar. Det har nämligen visat sig att flera av de kom-

muner som påbörjat en cultural planningprocess inte 

har slutfört den. Orsakerna härtill kan vara flera och jag 

återkommer till det nedan. 

Initiativtagare till projektet var Simon Roos, konsulent 

med lång erfarenhet av liknande projekt på temat 

kultur i samhällsutvecklingen på Kultur i Väst (en del av 

Västra Götalandsregionens kulturverksamhet), Cornelia 

Lönnroth, numera chef för Stadsmuseet i Göteborg, 

då samordnare för Göteborgsregionens kulturchefs-

nätverk, samt jag som skriver denna rapport, Christina 

Hjorth, konsult och projektledare, tidigare chef för kul-

turförvaltningen i Göteborg där jag bidrog till att föra 

in cultural planning, då kallat kulturplanering, i stadens 

kulturpolitiska strategi 1998.

En ansökan om stöd till projektet skickades in till Västra 

Götalandsregionens kulturnämnd samt till de fyra 

kommunalförbunden hösten 2009. Ansökningarna 

beviljades och i februari 2010 startade projektet med 

Göteborgsregionens kulturchefsnätverk som huvud-

man.

CULTURAL PLANNING LABORATORY

Cultural Planning Laboratory startade som ett nätverk, 

vilket skulle utgöra en stödfunktion för kommuner med 

intresserade av att arbeta med cultural planning. Enligt 

projektbeskrivningen skulle CPL

• erbjuda utbildning för personal i de kommuner 

som valt att pröva metoden samt utgöra stöd 

och bistå med praktisk handledning för de kom-

muner som arbetar med metoden. 

• utveckla praktiska metoder för att arbeta med 

cultural planning i kommunerna. 

• bistå med dokumentation och ser till att lokala 

processer blir tillgängliga för forskning genom 

samarbete med universitet och högskolor 

• utgöra en kunskapsplattform i form av semina-

rier och erfarenhetsutbyte 

• administrera nätverk och hemsida för de kom-

muner som deltar i projektet 

• sprida kunskap om metoden i hela regionen och 

också nationellt. 
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kulturchefsnätverk, Lilian Nilsson och Marianna Anders-

son, båda från Fyrbodal. De var också i tur och ordning 

aktiva i CPL:s ledningsgrupp under hela projekttiden.

I ledningsgruppen ingick även representanter för Kultur 

i Väst. Förutom Simon Roos var det först Marie Berg-

dahl, då konstkonsulent, Mie Svennberg, arkitekturkon-

sulent, och senare Ulrica Wallin, konsulent, Kultur och 

Samhälle. Västarvet hade också representanter i led-

ningsgruppen genom Anita Larsson-Modin, utvecklare, 

tidigare chef för Vitlycke museum, och Torbjörn Lind-

ström, enhetschef vid Slöjd i Väst. Dessa personer har 

genom sitt intresse och engagemang aktivt bidragit till 

att CPL kunnat genomföras. Tanken var att den kunskap 

och de erfarenheter som gjordes i CPL skulle tas tillvara 

i deras dagliga arbete inom Kultur i Väst och Västarvet. 

De blev ambassadörer för metoden inom sina egna 

organisationer och kunde i sin tur sprida erfarenheter 

vidare till övriga kollegor inom respektive verksamhet. 

Det fanns också en kommunrepresentant i lednings-

gruppen – först Christer Olsson, kulturchef Trollhättan, 

och sen Britt-Inger Lindqvist, enhetschef och projektle-

dare i Borås.

Kommunalförbunden och Göteborgsregionens kul-

turchefsnätverk bildade referensgrupp för projektet. 

Referensgruppen hade svårt att samlas till gemensam-

ma möten och efter en tid lades den ner. Det ekono-

miska stödet kvarstod dock från förbunden, utom från 

Sjuhärad som drog sig ur efter ett par år trots att det 

inrymmer en av de kommuner, Borås, som varit mest 

framgångsrik med cultural planning.

VERKA INOM BEFINTLIGA ORGANISATIONER

En tanke redan från början var att arbeta inom befint-

liga strukturer inom kommuner och Västra Götalands-

regionen och på så sätt kunna använda redan existe-

rande resurser. Det fanns till exempel ingen ambition 

att bygga upp laboratoriet som en fysisk plats, att hyra 

lokaler och anställa personal. De som specifikt arbetade 

med projektet gjorde det som uppdrag och arvoderades 

för sina insatser, men var anställda någon annanstans 

eller hade egna företag. Andra var aktiva och gjorde 

insatser inom ramen för de tjänster de redan hade hos 

de arbetsgivare som var involverade och följde CPL:s 

arbete.

Tanken var att skapa ett lättrörligt laboratorium som 

kunde verka på plats.  Gemensamma möten hölls hos 

de verksamheter och kommuner som deltog i projektet. 

CPL:s arbete sträckte sig över hela Västra Götalands-

regionen och innebar täta resor kors och tvärs genom 

regionen.

De deltagande kommunerna träffades regelbundet. 

I början fem, sex gånger per år, sedan fyra till fem 

gånger. Varje år samlades nätverket också för en tvåda-

gars workshop under ledning av Lia Ghilardi. Mötenas 

innehåll hade i början starkt fokus på utbildning i 

metoden, men ju längre tiden gick och man lärde känna 

varandra, blev de också ett forum för erfarenhetsutbyte 

och dialog.

ORGANISATION I SAMVERKAN

CPL kan beskrivas som en gök som lägger ägg i andras 

bon; Utan eget bo men en flitig besökare i andras. 

Kultur i Väst bidrog aktivt till att CPL startades, men 

det fanns också intresse från deras sida för att vara 

delaktiga i projektet under hela tiden. De regionala 

förvaltningar där fasta förbindelser etablerades var 

Kultur i Väst och Västarvet (Västra Götalandsregionens 

förvaltning för natur- och kulturarv). 

Projektägare under perioden var under år ett Göte-

borgsregionens kulturchefsnätverk och under år två och 

tre Fyrbodals kommunalförbund. Det var viktigt och 

nödvändigt att någon kunde ta på sig rollen som pro-

jektägare och göra ansökningar, ta ansvar för ekonomi 

och redovisningar eftersom CPL inte var en juridisk per-

son. Tre personer skötte i tur och ordning detta arbete 

med den äran: Cornelia Lönnroth, Göteborgsregionens 
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På jakt efter identitet och attraktionskraft

De flesta kommunerna anslöt sig till CPL för att de 

ville arbeta med kommunens identitet. Idag är det en 

fråga som alltmer kommit i fokus och man talar om 

platsmarknadsföring och varumärken. Konkurrensen 

mellan olika kommuner ökar och att skapa en attraktiv 

livsmiljö kan vara avgörande för om kommunen kan 

fortleva och att ha ett tillräckligt bra skatteunderlag för 

att kunna erbjuda social service till invånarna.

Kunskap om ny metod

Flera kommuner hade hört talas om cultural planning 

och ville lära sig mer om metoden. De behövde kun-

skap för att kunna se om det var ett arbetssätt som de 

kunde tillämpa i sin vardag. Det saknas idag utbildning 

inom det här området i Sverige. CPL erbjöd en första 

introduktion och utbildning i cultural planning. 

Stöd och inspiration

Ett annat skäl var att få stöd och inspiration i det dag-

liga arbetet och få ta del av erfarenheter och kunskap. 

Arbetet kunde kopplas till olika aktiviteter som pågick. 

Det kunde vara att ta fram en ny översiktsplan, skapa 

en ny vision för kommunen eller en ny kulturplan. Det 

kunde också handla om att öka attraktionskraften för 

att locka till sig nya invånare eller undersöka möjlig-

heter för kreativa näringar eller andra företagsetable-

ringar. Cultural planning var också en ny möjlighet att 

få arbeta med det offentliga rummet.

CPL:s viktigaste uppgift har varit att verka på det kom-

munala planet. Det kan inte nog framhållas vikten av 

att finnas på plats och fungera som stöd i den lokala 

processen. CPL:s roll i kommunerna hade fokus på 

förankring, utbildning och att ge stöd åt den lokala 

projektledaren genom att vara en samtalspartner och 

ibland en kunskapskälla.

Här sammanfattas de erfarenheter vi gjorde under ar-

betet. De baseras på intervjuer som gjordes våren 2013 

med representanter från varje kommun.

SYFTE OCH MÅL FÖR  
DE DELTAGANDE KOMMUNERNA

De deltagande kommunerna var:

• Ale, Alingsås (från 2012), och Tjörn  

(Göteborgsregionens kulturchefsnätverk)

• Färgelanda, Trollhättan, och Tanum,  

(Fyrbodals kommunalförbund)

• Borås och Mark (Sjuhärads kommunalförbund)

• Skara, Mariestad och Tibro  

(Skaraborgs kommunalförbund)

I huvudsak var generella aspekter i fokus för de 

kommuner som var intresserade av att delta, men 

det fanns också ett specifikt syfte för varje kom-

mun.

Samlade erfarenheter och  
slutsatser av arbetet i kommunerna

Organisation CPL 2011

Övriga kommunal-
förbund, processledare

Ledningsgrupp:
projektledare, projektägare,
Västarvet, Kultur i Väst, 
Kommunal repr

Biblioteksnätverket
Museer, Biografer
kultursekreterarnätverk

Externa samarbetspartners;
forskning, nationella nätverk mfl

Deltagande kommuner

•Lokal projektledare

•Styrgrupp-/ arbetsgrupp

•Ev. referensgrupp: lokalt kultur- och föreningsliv

PROJEKTÄGARE: FYRBODAL



CULTURAL PLANNING LABORATORY           10

Skaraborgs kommunalförbund ordnade ett seminarium 

i Nossebro, där CPL deltog och presenterade metod och 

projekt. Det ledde till att tre kommuner anmälde sig 

direkt efter mötet och ville medverka.

Fyrbodal har genom sitt fokus på konst och kultur i 

samhällsutvecklingen gjort en viktig insats genom sitt 

stöd till CPL De har visat prov på stor framsynthet i 

denna och liknade frågor. Ett närbesläktat exempel är 

projektet ”Offentlig miljö som konstform” som Fyrbodal 

drivit med framgång.

Förankring i kommunerna

Det är viktigt att metoden blir förankrad i kommunen 

både i den politiska sfären och bland tjänstemännen 

redan från starten. Det måste finnas politiska beslut 

och klara mandat innan man påbörjar processen. Detta 

är ett tvärsektoriellt arbete som går över förvaltnings-

gränser och genom nämnder och styrelser. Tre slutsat-

ser är mycket tydliga:

• Det ska vara förankrat i kommunstyrelse och 

fullmäktige för att få genomslag.

• Det är ett arbete som ofta tar tid och  

kräver tålamod.

• Det bör finnas en koppling till övriga kommu-

nala planer, t ex översiktsplan, verksamhetsplan 

eller visionsarbete.

CPL hade stor betydelse för förankringsarbetet genom 

att informera politiker och tjänstemän om metoden. I 

de flesta kommuner besökte CPL kommunens lednings-

grupp och träffade också oftast ansvariga politiker. 

Under det första verksamhetsåret var det allmänna val, 

vilket visade sig vara ödesdigert i vissa fall. En del kom-

muner bytte ut både politiker och de högsta tjänste-

männen vilket ledde till att förankringsarbetet nästan 

fick starta om från början.

De kommuner som lyckats bäst och kommit längst 

under den här perioden (Borås och Tjörn) har haft enga-

gerade och starka politiker som drivit på processen och 

också övertygat sina politiska kolleger om betydelsen 

av arbetet med cultural planning.

I någon kommun misslyckades man helt med att nå 

politikerna eftersom förtroendet för kulturförvaltning-

Erfarenhetsutbyte

CPL-nätverket innebar en möjlighet att få möta andra 

kommuner från olika delar av regionen. Att få inblick i 

och kunskap om hur andra kommuner arbetar och kun-

na sätta in den egna kommunen i ett större samman-

hang. Att arbeta med ett bredare metodiskt arbetssätt 

och att lära av varandra. Kopplingen till medborgarna 

innebar en möjlighet att stärka identiteten och få dem 

att känna lokal självkänsla och hitta gemensamma 

rötter.

KOMMUNERNAS SPECIFIKA SYFTEN

Cultural planning är ett verktyg som kan användas till 

olika processer. Den kunskapsbas som blir resultatet av 

kartläggningsarbetet, mappingen, kan användas och 

återanvändas i olika sammanhang. Det är dessutom ett 

arbete som kan växa och utvecklas över tid. Bilden av 

en plats blir aldrig färdig och slutgiltig. De kommuner vi 

arbetade med i CPL hade sitt fokus på olika områden: 

Identitet

Att arbeta med identiteten och innehållet i kommunen 

(Ale, Mariestad).

Integration

Stadsplanering och integration (Borås). En delad stad 

– att förändra och påverka detta (Trollhättan). Få sam-

man olika delar av kommunen (Färgelanda).

Gestaltning av det offentliga rummet

Att arbeta med det offentliga rummet (Tanum). Att 

arbeta med stadens kulturstråk och parker (Alingsås). 

Att arbeta med Skene centrum (Mark).

Samhällsutveckling

Att bli fler invånare (Tjörn). Metod för att få in mjuka 

värden i samhällsplaneringen. (Tibro)

Kulturellt perspektiv

Nytt kulturpolitiskt program (Skara).

FÖRANKRING – EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Att förankra metoden ordentligt på alla nivåer och i re-

levanta sammanhang är nödvändigt för hela processen. 

När CPL startade hade kulturfrågorna en stark ställning 

i kommunalförbunden, något som har skiftat under de 

år som gått. Genom kommunalförbunden fick CPL en 

tydlig kanal till alla kommuner i regionen. Det gjorde 

att vi snabbt kunde få kommuner som var intresserade 

av att delta i CPL. 
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och förvaltningar och det krävs att kommunstyrelsen 

står bakom projektet och driver det för att det ska få 

genomslag.

Det behövs en lokal projektledare som är drivande med 

stort nätverk och god lokal kännedom. Den personen 

behöver inte komma från kulturförvaltningen utan 

kan hämtas från någon av de andra verksamheter som 

deltar. Det kan också vara en projektledare utifrån men 

med ovanstående egenskaper och erfarenheter.

Det behövs också god kunskap om metoden. Det finns 

idag ingen färdig utbildning i Sverige inom detta om-

råde. Det går ändå att skaffa sig kunskap genom böcker 

och att delta i nätverk och olika seminarier och möten. 

HUR BRA ÄR MAN PÅ SAMVERKAN I KOMMUNERNA?

Idag sker samverkan i de flesta kommuner. Man sam-

verkar i konkreta projekt men inte så ofta på strategisk 

nivå. Det är något som cultural planningmetoden 

kan bidra till att utveckla. CPL rekommenderade alla 

kommuner att inrätta en tvärsektoriell arbetsgrupp. 

De områden som pekades ut var bland annat samhälls-

byggnad, turism, näringsliv, folkhälsa, kommunala 

bostadsbolag, parkförvaltning, skola och kultur.

I många sammanhang informerar man varandra mer 

om det arbete som pågår i respektive stuprör än att 

man de facto arbetar tillsammans och skapar ett 

gemensamt resultat. Det som är viktigt för metoden 

är att samverkan sker i form av konkret arbete och inte 

bara består av att man informerar varandra. De som 

deltar i en arbetsgrupp måste använda sin kompetens 

och leverera underlag till det gemensamma arbetet. 

Det bidrar till att berika processen och till ett gemen-

samt lärande. 

Det kartläggningsarbete man utför är som ett fasci-

nerande pussel, där bilden förändras och slutbilden 

kan ge upphov till olika tolkningar och förslag. Det är 

en levande, kreativ och rolig process. Men den kräver 

struktur, avgränsning och disciplin. Det är viktigt med 

förberedelse, närvaro och leverans. Medlemmarna i 

arbetsgruppen måste prioritera arbetet under den 

period som projektet pågår. Arbetsgruppen måste be-

hålla tempo och energi. Det är lättare om man upplever 

att processen går framåt för varje arbetsmöte. Det är 

nödvändigt att upprätta en fast tidplan, med avrappor-

en sjunkit på grund av ett kontroversiellt konstprojekt 

som pågick samtidigt. I en annan kommun tröttnade 

politikerna för att tjänstemännen på grund av tjänst-

ledigheter och arbetsbelastning med mera tog för lång 

tid på sig. I en tredje var den politiska turbulensens så 

kraftig att hela kommunen under en period gick i stå. I 

dessa tre fall avstannade processen och kom inte igång 

igen. Tråkigt, men ibland ser den kommunala verklighe-

ten ut så.

Vikten av att politikerna står bakom och driver på 

processen kan inte underskattas. De har också ofta en 

helhetssyn, ett helikopterperspektiv på kommunen. 

CPL föreslog att alla kommuner skulle ha en politiskt 

tillsatt styrgrupp. I de fall där man inrättat sådana har 

projekten integrerats i den politiska processen och fått 

mandat och ökade möjligheter till genomslag i den 

kommunala verksamheten.

I intervjuerna med de deltagande kommunerna fram-

går att de uppskattar den hjälp de fått av CPL med den 

politiska förankringen. Att CPL deltagit i lokala möten 

och träffat politiker och tjänstemän har skapat legitimi-

tet åt metoden.

Hur förankringsarbetet såg ut i de deltagande kommunerna.

Politiskt initiativ (Borås, och Tjörn)

Beslut i fullmäktige (Färgelanda, Tjörn, Tanum, Skara 

och Borås)

Beslut i kommunledning och kulturnämnd (Borås och Ale)

Ingen politisk förankring (Mariestad, och Tibro)

Kommunledningen/kommunchefen var delaktig i Ale, 

Tjörn, Trollhättan, Tibro, Mariestad, Färgelanda och 

Alingsås.

CPL träffade kommunledningen eller kommunchefen i 

Ale, Färgelanda, Tanum, Trollhättan, Mariestad, Tibro, 

Alingsås, men inte i Tjörn, Mark, Borås,  och Skara.

VEM SKA DRIVA PROCESSEN I KOMMUNEN?

Ingången i projektet var via kulturförvaltningarna. 

Det var en naturlig väg, då initiativet kom från kul-

tursektorn och det fanns ett intresse för att få in 

kulturen i samhällsutvecklingen. Att börja med kul-

turförvaltningarna känns fortfarande rätt, men med 

reservation för att de ofta saknar mandat för att driva 

sektorsövergripande processer inom samhällsutveck-

ling. Kulturförvaltningar har i allmänhet en svagare 

position i kommunen än många andra ”hårdare” bolag 
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Ale 

Ale kommun hade en lång process och arbetade länge 

med förankring, men påbörjade arbetet och genom-

förde en del aktiviteter. Kommunstyrelsen utsåg en 

utredare och formulerade ett uppdrag kring cultural 

planning. Ale kommun har genomfört tio ortsutveck-

lingsmöten med cultural planninginslag som skapade 

stort intresse bland de medborgare som deltog. De 

producerade en utställning om resultatet från dessa 

möten på kommunens bibliotek.

Så långt var allt väl och processen såg äntligen ut att 

komma igång, men i december 2013 kom det nya 

besked från Ale. Så här skriver man i Kommunfullmäkti-

ges Verksamhetsplan 2014:

”För att bli en attraktiv kommun är det offentliga rummet 
en viktig aspekt att ta hänsyn till i planerandet av våra 
samhällen. Det offentliga rummet ska vara vårdat och 
städat. Sommartid ska man mötas av vackra planteringar. 
Det ska vara klotterfritt och våra besöksmål ska vara väl 
uppskyltade. Vintertid ska vi ha god belysning, snöskott-
ning och grusade promenadstråk. Ett viktigt arbete för att 
kommunen ska upplevas som trivsam är att samhällspla-
neringen även tar hänsyn till ett vackert yttre, exempelvis 
genom Cultural planning. (Cultural planning är en metod 

för delaktighet i samhällsutvecklingen).”

Det ser ut som man i Ale är på väg att enligt ett eng-

elskt uttryck ”put lipstick on the gorilla”. Det är något 

som forskare som Franco Bianchini varnat för och som 

definitivt inte är innebörden i cultural planning. Det 

innebär att en lång process i Ale som varit som en berg- 

och dalbana stannar av just när det stod klart att man 

var beredd att satsa.

Ale är ett exempel på den osäkerhet och bristande 

kompetens som finns kring cultural planning. CPL:s 

uppgift har ju varit att sprida kunskap om metoden, 

men det återstår en del arbete innan alla kommuner 

kan ta till sig det här sättet att arbeta.

teringsmöten inlagda till styrgruppen och en deadline 

för när projektet ska vara klart.

“Cultural planning-arbetet har haft en betydelse för hur vi 
tänker och att vi pratar mellan förvaltningarna också.”

EVA PETTERSSON, TANUMS KOMMUN

HUR BLEV RESULTATET?

De elva kommuner som vi började arbeta med kan 

delas in i tre grupper. Efter tre år kan resultatet sam-

manfattas så här:

GRUPP 1: KOMMUNER  
DÄR PROCESSEN STANNADE AV

De kommuner där processen stannade av kännetecknas 

ofta av ha befunnit sig i en viss turbulens. Projektperio-

den inrymde ett val som i vissa fall ändrade förutsätt-

ningarna för vårt arbete genom att de blev förändring-

ar i kommuner som ingick i projektet. I vissa fall byttes 

politiker ut, i andra fall blev det politisk turbulens.

Det innebar att förankringsarbetet påverkades, det 

avstannade och i en del fall blev det nödvändigt att 

börja om från början. Vissa kommuner kämpade med 

ekonomin, kraftiga ekonomiska underskott gjorde det 

omöjligt att få en budget för projektet. Ofta var det en 

kombination av olika faktorer. I en kommun kombinera-

des dålig ekonomi med bristande förtroende för kultur-

förvaltningen på grund av ett kontroversiellt konst-

projekt. En kommunchef som varit positiv till projektet 

ersattes av en som var ointresserad. Det hände i ett par 

fall. Någon kommun skakades av skandaler som gav 

eko i riksmedia och verkade förlamande på helheten. 

Den här typen av händelser visar att den verklighet 

som omger ett projekt har stor betydelse. Det är viktigt 

att göra en bedömning av om det överhuvudtaget är 

möjligt att starta ett projekt av den här karaktären. 

Ibland ändras förutsättningarna både radikalt och 

snabbt under resans gång. Saker inträffar som inte går 

att förutse.

Viktigt att notera är att vi inte sett några partipolitiska 

skillnader när det gäller intresset för cultural planning. 

På det viset har metoden varit möjlig att arbeta med 

utan hinder.

De kommuner som inte fullföljde cultural planningar-

betet är Ale, Färgelanda, Trollhättan, Tibro och Marks 

kommun.
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Trollhättan

Trollhättan hade fokus på att arbeta med cultural 

planning i kommunens översiktsplan. De ville ha med 

hela kommunen i det arbetet och inte bara koncen-

trera sig på en stadsdel. De ville se om det var möjligt 

att förändra och påverka en delad och segregerad stad 

beträffande boende och utbildning genom plane-

ring och att försöka få in andra frågor i kommunens 

översiktsplan. Det var en ambitiös plan för en stad av 

Trollhättans storlek. Anledningen till det var att de ville 

påverka hela stadens arbete för minskad segregation. 

De valde därför bort ett alternativ som skulle inneburit 

en särlösning för ett bostadsområde. Det fanns ett in-

tresse i kommunledningen, framför allt bland de mjuka 

förvaltningarna, för att det skulle bli så. Tjänstemännen 

på Hållbart samhälle/plan- och bygg var nyanställda 

och mer tveksamma. Det är nödvändigt med förankring 

och samstämmighet när det gäller den här typen av 

processer. Det finns inte heller någon vana i kommunen 

vid att arbeta med kultur som en strategisk resurs även 

om man satsat mycket på kultur och skapat mycket bra 

och ny verksamhet. Kommunen är årets kulturkommun 

2014

”Arbetet med översiktsplanen skulle ha ett brett anslag 
från början, men resultatet blev tunt när det gäller de 
mjuka värdena.” 

CHRISTER OLSSON, TROLLHÄTTAN

Kanske var de för tidigt ute. Kulturchefen Christer Ols-

son tror att när de gör nästa översiktsplan om tio år 

kommer tankarna från cultural planning att få genom-

slag. 

CPL ordnade en workshop i Trollhättan och vi fick en 

cultural planningrundtur i kommunen som var mycket 

fängslande. Vi fick betrakta Trollhättan i ett helt nytt 

och mycket intressant perspektiv. Så förutsättningar 

för att få fram en varierad och nyanserad bild av staden 

är goda.

Tibro

Tibro har tagit sig an delar av cultural planningarbetet. 

Det är en liten, men aktiv kommun. Cultural planning-

arbetet sammanföll med satsningen på Inredia - en 

mötesplats för världens inredare. Det är ett ambitiöst 

och långsiktigt projekt som kommunen kraftsamlade 

kring den här perioden.

Färgelanda

Färgelanda gick in i projektet med stor entusiasm och 

vilja både från kommunledning och tjänstemän. Det 

togs beslut i fullmäktige om att arbeta med metoden. 

Möten genomfördes med engagerade medborgare och 

man var också ute i olika delar av kommunen. Allt sågs 

ljust ut. De ville ta fram en kulturplan för kommunen 

med hjälp av cultural planning.

Kommunen genomgick en svår period efter valet 2010. 

Det var mycket turbulent och ett dåligt ekonomiskt 

läge. Trots detta arbetade tjänstemännen på kulturför-

valtningen vidare och påbörjade en mappingprocess. 

Det var svårt att få till en sektorsövergripande arbets-

grupp och i det ekonomiska läge som rådde kunde 

man inte heller få en budget för projektet. En stor del 

av kommunledningen byttes ut, både politiskt och på 

tjänstemannaplanet. Då tog det stopp. Det ser ändå ut 

som om arbetet med kommunens kulturplan kom att 

influeras av tänkandet bakom cultural planning.

Mark

Mark är en kommun som har ett rikt föreningsliv med 

över fyrahundra föreningar. Kommunen tillhör Tygri-

ket och har ett textilt kulturarv som imponerar. Som 

många mindre kommuner så har Mark genomgått 

förändringar i form av kommunsammanslagningar och 

har idag en otydlig identitet.

De påbörjade ett cultural planningprojekt som skulle 

ha fokus på omdaningen av centrum i Skene som är en 

del av kommunen. Detta projekt försenades kraftigt 

av olika skäl, bland annat av att andra byggprojekt 

i kommunen drog ut på tiden. Det samarbete som 

initierades med Bygg–Miljö kom inte igång då det blev 

personalförändringar, vissa personer slutade och andra 

var föräldralediga. Allt detta inträffade under en period 

då kommunen förekom mycket i media, vilket skapade 

turbulens och osäkerhet. Så förutsättningarna var inte 

optimala.

De fick ändå kunskap om metoden och skulle, om de 

fick möjlighet att börja om, ha fokus på den resurs som 

finns i föreningslivet. De arbetar också med KLIV 3.0, 

ett projekt som har sitt fokus i det textila arvet. Det 

arbetet har en cultural planninginriktning.
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Slutsatser 

– hinder för att genomföra ett cultural planningprojekt:

• Bristande engagemang – förankring  

– förtroende

• Otydligt mandat 

• Politisk turbulens – byte av politiker

• Administrativ röra – byte av chefer

• Ingen personal – byte av personal

• Bristande ekonomi – ingen budget

• Skandaler

• För hård arbetsbelastning – för lite resurser

• Ingen projektledare – ingen arbetsgrupp

• Revirtänkande - stuprör

GRUPP 2: KOMMUNER SOM ÄR PÅ GÅNG

I några kommuner har processen påbörjats och satt 

sina spår i kommunens verksamhet.

Mariestad

De ville arbeta med att finna en ny identitet för Marie-

stad efter de förändringar som kommunen genomgått 

sedan den förlorat sin roll som residensstad.

Kommunens ledningsgrupp med dåvarande kommun-

chef var intresserad av metoden och ville tillsätta en 

projektgrupp. De hade nyligen tagit fram en ny vision 

för kommunen som behövde fyllas med ett mer kon-

kret innehåll. Arbetet påbörjades men då blev det en 

omvälvande tid också i Mariestad med ny kommunchef, 

politiska förändringar, svag ekonomi. Alla verksamheter 

drabbades av stora besparingar. 

Kulturförvaltningen är en liten avdelning och inte en 

del av den förvaltningsövergripande utvecklingsenhet, 

Tillväxt och utveckling, som finns under kommunstyrel-

sen. Utvecklingsenheten skulle annars varit en utmärkt 

plattform för den här typen av arbete. Om Mariestad 

hade fått chansen att starta om, hade kulturförvalt-

ningen startat en dialog med utvecklingsenheten och 

sett till att ha fått ett tydligt uppdrag från kommun-

styrelsen. Under den period som de deltog i CPL hade 

de inga resurser varken ekonomiskt eller personellt 

och saknade den kompetens som krävdes för att driva 

projektet vidare. 

De har inte lyckats riktigt med att förankra cultural 

planning i den politiska sfären, till exempel i kom-

munstyrelsens arbetsutskott. Kommunchefen är mer 

informerad än involverad.

Kulturförvaltningen har arbetat med delar av mapping-

processen. De har genomfört djupintervjuer med olika 

nyckelpersoner som berör platsens själ. Ett samarbete 

med stadsarkitekten kring kommunens gestaltnings-

plan har diskuterats men inte kommit till stånd. För-

valtningen har tillägnat sig kunskap om metoden och 

arbetsprocessen, men på grund av hög arbetsbelast-

ning under den period då allt fokus låg på att göra klart 

Inredia, avstannade processen.

Om kommunen ska få en tydlig profil och inte bara 

upplevas som en förort till grannstaden Skövde så är 

det viktigt med en tydlig och självständig framtoning. 

De har fått insikt och kunskap om vad de skulle kunna 

göra. En idé som kvarstår är att först arbeta med ett 

avgränsat område som centrum.

Det är viktigt att skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp 

med stadsarkitekt, planarkitekt, museichef, näringsliv, 

kultursekreterare med flera. Det finns kulturella resur-

ser i Tibro, inte minst inom möbelindustri och design. 

Företagarperspektivet är starkt. En annan resurs är det 

engagemang som Tibroborna känner för sin kommun 

vilket är en bra förutsättning för ett cultural planning-

arbete. 

“Do not go where the path may lead; 
go instead where there is no path and 
leave a trail.”

– RALPH WALDO EMERSON

 

De kommuner som inte fullföljde cultural planningpro-

cessen har påverkats av metoden och fått nya erfaren-

heter som de tar med sig för framtiden. I vissa fall har 

de skapat projekt som har koppling till cultural plan-

ning. I andra fall kan man se att de fått en ny syn på vad 

kulturen skulle kunna ha för betydelse i den framtida 

utvecklingen av kommunen. Kanske kommer några av 

dem att ta till sig detta arbetssätt på nytt när tiden är 

mogen.
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Alingsås hade ett politiskt beslut om att jobba med 

cultural planning. Det fanns med i kommunens budget 

för 2012 för samhällsbyggnad och kultur/fritid. De 

utsåg en projektledare och bildade en arbetsgrupp 

tillsammans med samhällsbyggnad och kommunens 

utvecklingsledare. De kommer att fortsätta processen 

och arbeta med utvecklingen av kulturstråk och kom-

munens centrum.

Positiva effekter som kom ut av processen:

Grundtanken i cultural planning har påverkat sättet att 

tänka kring kulturens roll. 

Delar av metoden används i olika sammanhang

Det behövs tålamod.  Ibland tar det lång tid och vägen 

till målet är inte spikrak.

GRUPP 3: KOMMUNER SOM GICK I MÅL

Skara

Skara valde att arbeta med cultural planningmetoden 

på sitt eget vis. Det är fullt möjligt och frågan är om det 

inte också är ett kännetecken att metoden är möjlig att 

anpassa till olika förutsättningar. I Skara var syftet att 

ta fram en ny kulturplan för kommunen och det ville 

man göra med hjälp av cultural planning. De ville också 

få en bild av vad Skara är för att skapa ett starkare 

varumärke.

De tillsatte en projektledare, Jan- Erik Augustsson, som 

också fungerade som enmansutredare. Det fanns då en 

sammanslagen förvaltning i Skara som inrymde både 

samhällsbyggnad och kultur, men man valde ändå bort 

att arbeta med en sektorsövergripande arbetsgrupp. 

I stället använde man kulturnämndens möten som 

arbetsmöten och ett forum för cutural planningdiskus-

sioner. Nämndledamöterna fick träffa nyckelpersoner 

och eldsjälar. Politikerna engagerade sig i arbetet och 

mötte medborgarna på torg och gator för en dialog 

kring stadsutveckling och kultur.

Man arbetade med enkäter, djupintervjuer och fokus-

grupper, involverade kulturföreningar och andra aktörer 

och gjorde en kartläggning av kulturlivet. Arbetade 

med informella mötesplatser och drömbilder. Koncen-

trerade sig på fokusområdet musik och scen.

Valet att genomföra arbetet med en enmansutredare 

ledde till en snabb och effektiv process som inte inrym-

de det vidgade arbetssätt och den bredare delaktighet 

Kulturförvaltningen i Mariestad har ändå genomfört 

en del konstprojekt under perioden med koppling till 

stadsutveckling och medborgarmedverkan. Kommu-

nen har därigenom egentligen en bra grund för att gå 

vidare med metoden. Bland annat har ett samarbete 

med Chalmers lett fram till en första mapping av kultu-

rella resurser.

Under sommaren 2011 genomförde man ett Stadsla-

boratorium som hade tydliga kopplingar till cultural 

planning och som generade en hel del material som 

skulle kunna tillvaratas i en mapping- och researchfas. 

De använde också ett cultural planningsynsätt i arbetet 

med den fördjupade översiktsplanen. Det berodde på 

att de stadsplanerare som genomförde det arbetet var 

influerade av och kände till metoden sedan tidigare.

Tanum

I Tanum fanns en stor entusiasm inför starten av 

projektet. Förankringsarbetet gjordes grundligt och 

cultural planningmetoden hade starka förespråkare i 

kommunen. Där genomfördes något som är sällsynt 

i kommunala sammanhang, nämligen ett gemen-

samt möte mellan två nämnder, kulturnämnden och 

byggnadsnämnden. De fick information om cultural 

planningmetoden på samma möte. Det bildades också 

en gemensam arbetsgrupp med tjänstemän från olika 

förvaltningar som skulle påbörja arbetet. Sen kom verk-

ligheten i kapp och följande faktorer påverkade proces-

sen: Föräldraledigheter – tjänstledigheter – nyanställd 

personal - personal som slutade - flera nya byggprojekt. 

Så kan en kommunal vardag också se ut.

Politikerna tröttnade för att det tog för lång tid men 

tog ändå beslutet att cultural planning skulle beaktas 

i samhällsplaneringen. Arbetet har fått nya former och 

funnit nya vägar. I dag influerar cultural planning sättet 

att tänka när de arbetar med planering av verksamhet 

för ungdom med mera.

Alingsås

Alingsås kom in som den elfte kommunen i projektet. 

Det skedde först 2012 när CPL var inne på sitt tredje år. 

Det innebar att de inte var med under så lång tid och 

hann bara få kunskap om arbetssättet och inleda ett 

förberedande arbete.
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det inledande arbetet.  

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att samtliga 

förvaltningar och bolag i kommunen skulle arbeta med 

metoden. Det finns en förvaltningsövergripande grupp 

där alla förvaltningar är representerade. Varje förvalt-

ning ska beskriva två projekt man vill genomföra med 

hjälp av cultural planningmetoden i sin respektive 

budget. 

Cultural planningmetoden har använts när Tjörns nya 

översiktsplan tagits fram. Under det arbetet har man 

anordnat möten med medborgarna i olika kommun-

delar. Dessa möten har visat vilka värden och brister 

medborgarna anser finns i kommunen, och vad man 

anser vara ”Tjörns själ”. 

Arbetet har lett fram till ”Medborgarnas strategier”, 

en redogörelse för de tankar och idéer som de boende 

presenterade under arbetets gång. Nu håller kommu-

nen på att ta fram ett handlingsprogram kopplat till 

det materialet.

Samtidigt pågår ett arbete med gröna och kreativa 

näringar kopplat till metoden. Kommunen har också 

haft ett samarbete med HDK, Högskolan för design och 

konsthantverk. Det arbetet hade fokus på ungdomars 

behov och ledde fram till en uttalad önskan om fler 

mötesplatser.

Under 2014 kommer man att samla resultatet av 

cultural planningarbetet; alla fakta och synpunkter på 

värdefulla resurser och brister i en databas som blir en 

gemensam kunskapsbas för kommunen.

”Genom cultural planning har vi skapat en gemensam 
kunskapsbas som gör att vi kan återanvända material. 
Det är bra och roligt. Det blir ett naturligt sätt att arbeta 
som innebär att man tjänar på metoden.
Nu håller vi på med en strategi för äldreomsorgen. Då 
samarbetar vi med flera aktörer bland annat Måltidsbo-
laget. Det nya kulturmiljöprogrammet gör vi tillsammans 

med Samhällsbyggnad.”
 MARIA BÄCKERSTEN, KULTURSEKRETERARE OCH PROJEKT-

LEDARE FÖR CULTURAL PLANNING PÅ TJÖRN

Tjörn arbetar med att ta fram en ny kulturpolitisk 

strategi, 2014-2025, med cultural planningmetoden 

som utgångspunkt. I samband med det arbetet har 

man kartlagt de kulturella resurserna. Man har också 

som brukar känneteckna en cultural planningprocess. 

Kulturplanen blev klar på utsatt tid och antogs också 

av kommunen. Arbetssättet inspirerades av cultural 

planningtänkandet. Det fanns tankar på att göra en 

större och mer omfattande cultural planningprocess i 

kommunen, men hittills har den inte blivit verklighet.

En summering av cultural planningarbetet i Skara 

skulle kunna se ut så här:

• Skara har gjort klart sin kulturplan.

• Metoden har påverkat sättet att tänka.

• De har genomfört en kartläggning av kulturella 

resurser.

• De har arbetat med informella och formella 

mötesplatser 

• Fokus på musik och scen.

Tjörn 

Tjörn är den kommun som kommit längst i sitt cultural 

planningarbete. De började redan innan CPL startade, 

på våren 2009, med hjälp av medel från Göteborgsre-

gionens kulturchefsnätverk. Tillsammans med Simon 

Roos från Kultur i Väst och David Karlsson från Nätverk-

stan initierade de en cultural planningprocess.

På Tjörn fanns också en politiker, Benita Nilsson, som 

var drivande i processen tillsammans med kulturche-

fen Evike Sandor. Som tidigare nämnts har det stor 

betydelse för genomförandet om det finns en stark 

förankring i kommunen. Processen stöttades också av 

kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.

Två projektledare utsågs, Maria Bäckersten och 

Cathrine Berntsson. De lade ner ett stort arbete på 

att förankra metoden hos kommunens tjänstemän i 

förvaltningar och bolag. Så småningom skapades en 

mindre arbetsgrupp som ansvarade för det praktiska 

arbetet med metoden. Den bestod av Maria Bäcker-

sten, kultursekretare, Tinna Harling, planarkitekt och 

Marie Bergdahl, kulturutvecklare och processledare. 

Den sistnämnda funktionen fungerar som ett stöd 

för förvaltningarna när de ska arbeta med kulturella 

aspekter och medborgardialog. De olika cheferna deltar 

i gemensamma seminariedagar kring cultural plan-

ningarbetet på Tjörn. Det går att läsa mer i rapporten 

” Att vaska guld på Tjörn” som kom 2011 och beskriver 
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Arbetet har bedrivits i en tvärsektoriell arbetsgrupp 

med representanter för kulturförvaltningen, sam-

hällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet, folkhälsa, 

stadsdelsförvaltning och ett kommunalt bostadsbolag. 

Arbetsgruppen har bestått av:

• Britt-Inger Lindqvist, enhetschef och  

projektledare, Kulturförvaltningen, 

• Fredrik Hjelm,stadsantikvarie,  

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

• Monica Lindqvist,  

planeringssekreterare, Stadskansliet, 

• Emma Ragnarsson, enhetschef,  

Stadsdelsförvaltningen Väster, 

• Ida Grindsjö, folkhälsosamordnare,  

Stadsdelsförvaltningen Väster, 

• Carina Winroth, bovärd, AB Bostäder, 

• Hasse Brännmar, enhetschef,  

Stadsdelsförvaltningen Väster. 

Det har också funnits en styrgrupp med politiker från 

kulturnämnd och stadsdelsnämnd och tjänstemän från 

samhällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet och 

kulturförvaltningen. Arbetet har pågått under cirka två 

år med närstudier av Norrby och resultatet har sedan 

sammanställts i en rapport som skickats ut på remiss 

till andra nämnder i staden.

Cultural planningarbetet har haft en god politisk för-

ankring. Metoden har också förankrats i olika förvalt-

ningar genom arbetsgruppen. Stadsdelens invånare 

har varit delaktiga genom enkäter, intervjuer och olika 

aktiviteter.

Den kulturella kartläggning som genomfördes redo-

visar de kulturella resurser som finns på Norrby. Den 

inrymmer en skildring av Norrbys historia som visar på 

de rötter som stadsdelen har, ett demografiskt avsnitt, 

en redogörelse av de verksamheter som bedrivs i stads-

delen samt de kulturella resurserna. Arbetsgruppen 

har också inventerat olika platser och stråk i Norrby och 

samlat in synpunkter på vad som är fult och vackert, 

tryggt och otryggt, vad som är bra och vad man saknar 

och önskar sig för framtiden. Den externa bilden finns 

också med. Man har undersökt vad människor från 

andra delar av Borås har för uppfattning om Norrby.

genomfört en rad workshops med olika aktörer och 

gjort en enkät, ”Tyck till om kulturen på Tjörn”, som 

resulterade i en utställning på biblioteket i Skärhamn 

om medborgarnas idéer kring kulturen.

Tjörn är nog den kommun i regionen där cultural plan-

ningmetoden fått störst genomslag och där man låtit 

arbetssättet genomsyra de flesta verksamhetsområ-

dena.

Norrby, Borås 

Borås kom med i CPL redan från starten. Från början 

ville man ha med två stadsdelar i projektet, Rydboholm 

och Norrby.  Det var intressant eftersom dessa hade 

helt olika karaktär och det kunde ha blivit ett intressant 

jämförelsematerial. Även i Borås var det en politiker, 

Bengt Wahlgren, ordförande i Kulturnämnden, som såg 

till att projektet kom till stånd.

I slutändan blev det Norrby som deltog i projektet. Bor-

ås stad har tagit fram en utmärkt rapport om arbetet 

med Norrby, ”Stadsdelen Norrby 2011-2013 – Cultural 

planning i Borås stad.  (Ev länk?)

Norrby ligger centralt i Borås, nära järnvägsstationen. 

Trots sitt centrala läge är det en stadsdel som har ett 

dåligt rykte, kanske oförtjänt. Det är ett område som 

brukar beskrivas med orden fult, fattigt och farligt. 

”Statistik visar att medelinkomsten är låg, arbetslösheten 
hög och otryggheten större än genomsnittet i Borås.” 

(UR RAPPORTEN OM NORRBY)

Norrby har av tradition varit en stadsdel för inflyttare 

till Borås. Först arbetare från landsbygden i slutet av 

1800-talet som kom för att arbeta i de då nystartade 

fabrikerna, sedan arbetskraftsinvandring från andra 

länder, men också flyktingar. De kom på 1930- och 

1940-talet. Redan då blev Norrby en mångkulturell 

stadsdel.

I slutet av 1900-talet skedde en ny stor flyktinginvand-

ring och Norrbys befolkning fick en ny våg av inflyttare 

från hela världen. En anledning till att man ville pröva 

cultural planningmetoden på Norrby var att man ville 

undersöka om det var en bra metod för att ta tillvara 

Norrbys kulturella resurser för en ökad integration.
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I den rapport om Norrby som tidigare nämnts så visar 

analysen att arbetet med cultural planning fått fram 

en mer nyanserad bild av området än den man hade 

initialt. Det är en mer positiv bild som framträder av 

en stadsdel med potential. Norrby är en plats med en 

spännande historia. Stadsdelen ligger centralt och 

är sammanhållen och överblickbar. Det finns mycket 

verksamhet och social service. Bra bostäder och grön-

områden som går att utveckla och göra vackrare och 

trivsammare.

Den mångfald av människor som bor där utgör en möj-

lighet för framtiden om man bättre tar tillvara deras 

skilda kunskaper och erfarenheter. De enkäter man 

gjort med invånarna är samstämmiga. Norrby är fint. 

Det finns problem, men de går att lösa.

”Erfarenheterna av att arbeta med metoden Cultural 
Planning har varit mycket positiva. Det är visserligen en 
långsam process som måste få ta tid men där resultatet i 
sin förlängning kan bidra till ökad effektivitet och kvalitet 
i verksamheterna. En gemensam tvärsektoriell kunskaps-
bank har skapats där inte minst medborgarnas bidrag 
utgör en väsentlig del.
Resultatet av Cultural Planning på Norrby har integrerats 
i det pågående arbetet med stadsplanering och hållbar 
utveckling på Norrby och i planeringen av ny bebyggelse 

i kvarteret Gjutaren och Verkmästaren på Nedre Norrby.”
(UR RAPPORTEN OM NORRBY)

På kommunstyrelsens sista sammanträde för 2013, den 

16 december, tog man upp cultural planningarbetet i 

Norrby och meddelade att arbetet och rapporten om 

det hade mottagits mycket positivt i kommunen. Man 

beslutade att gå vidare med tvärsektoriell samverkan 

och att använda cultural planningmetoden i de fall 

då det är viktigt att ta till vara platsens själ samt att 

arbeta vidare med förslagen i den åtgärdslista som togs 

fram.



CULTURAL PLANNING LABORATORY           20

färdigförpackad verktygslåda. Det är också en grundidé 

att anpassa metoden efter lokala förhållanden.

Detta var något av ett dilemma som kan kopplas till att 

CPL var ett pilotprojekt. Det innebär att stigar tram-

pas upp under processens gång. Praktiken utvecklas 

med varje nytt projekt som startas. Det var just CPL:s 

grundidé att försöka förmedla den kunskap som fanns 

tillgänglig och utveckla metoden på samma gång.

Det framgår i de intervjuer som gjorts med de delta-

gande kommunerna att de överlag har varit nöjda med 

nätverket. De framhåller att cultural planning är en 

långsiktig metod och då är det viktigt med en stöd-

funktion. Det har gett legitimitet åt metoden. De flesta 

är ändå nöjda med miniseminarierna och tycker att de 

varit bra. Någon uttryckte det som att nätverket varit 

roligt och oumbärligt. Att det gett kraft, inspiration och 

kunskap.

”Nätverket är en förutsättning för att vi orkat hålla på i tre 
år. Nätverksträffarna är viktiga. Det är då man ses och 
utbyter erfarenheter. Det är bra även om vi jobbar på 
olika sätt. Det har varit ett bra upplägg. Det var bra att 
vi i början höll mötena i de olika kommunerna. Det var 
intressant att få information om de olika kommuner som 
deltog i nätverket. Tyckte också om de genomgångar vi 
gjorde, då man fick veta vad de andra höll på med. Det 
var också bra med miniseminarier, då vi fick lära oss mer 
om metoden. Om mapping, om hur Tjörns process såg ut 

och så vidare.”
RAGNHILD KAPPELMARK, ALE 

”CPL-nätverket har varit oumbärligt. Det har inneburit 
kunskapsutbyte och att man fått lyssna på andras tankar 
och erfarenheter. Utan nätverket hade det inte gått. Me-
toden ligger i tiden. Det känns som att jobba i framkant. 

Det har varit roligt med träffarna.”
BIRGITTA WESTERGREN-LENKEN, ALINGSÅS 

Nätverket
En utgångspunkt för projektet var att skapa ett labo-

ratorium där man hade möjlighet att studera olika 

projekt. Det fanns en bild i början av arbetet av skilda 

processer i olika provrör som var möjliga att följa och 

kunna dra slutsatser av. Det är viktigt för att finna 

nya arbetsmetoder att man får möjlighet att pröva 

sig fram, inhämta kunskap och få nya erfarenheter. 

Nätverket som var sammansatt av kommuner från olika 

delar av regionen och som inte följde de existerande 

uppdelningarna i olika kommunalförbund. Det innebar 

att de fick en möjlighet att lära känna nya kommuner. 

Västra Götalandsregionen är en stor region med 49 

kommuner. I CPL samlades 11 av dem i en ny konstella-

tion. En bonus med nätverket var att de fick lära känna 

”nya kommuner”. Det formades ju en ny konstellation 

av kommuner tvärs igenom regionen och deltagarna 

kom från de fyra kommunalförbunden. Det blev en ny 

och fräsch blandning av kommuner som upplevdes som 

stimulerande.

De nätverksmöten vi ordnade innehöll ofta ett mini-

seminarium där vi tog upp någon aspekt av metoden. 

Utbildning och utveckling av metoden är viktig. En del 

deltagare har efterfrågat mer praktik och mindre teori 

och efterlyst mer praktiska arbetsuppgifter. Ibland har 

de längtat efter en stödfunktion som varit handgriplig 

och mer konkret. De ville ha redskap i form av kartor, 

frågeformulär, kartläggningar med mera. Det fanns ett 

stort behov av att få ta del av exempel från kommuner 

som arbetat med metoden och att få lyssna på männis-

kor som berättar i detalj om hur de gick till väga. 

Men det finns ingen tillgänglig bank av exempel. Det 

finns spridda casestudies från olika delar av världen, 

ganska många, men det finns ingen sammanställning 

av dem ännu. Det finns en handbok på svenska, ”Att 

fånga platsens själ” utgiven av Kommentus/SKL, samt 

internationell litteratur, men ingen sammanfattande 

Cultural Planning Laboratory 
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”Vi behöver stöd av personer som har överblick och kan 
tillföra ny kunskap”. 
”Man behöver mycket ”utifrån-kompetens” som liten 
kommun. Det stöd vi fick med i förankringsarbetet har 
varit fantastiskt. Jättebra! CPL har varit en dörröppnare 
och ingjutit mod i mig och Ragnhild. Det har också varit 
viktigt att CPL funnits och följt oss i processen. Stöttat 

och pushat på.”
MICHAEL SVENSSON, ALE

”CPL har gjort en insats. Det har varit bra när ni varit i 
Tanum och arbetat med lokal förankring: Det fanns ett 
förtroende för er när ni pratade om detta för chefer, led-
ningsgrupp och politiker. Det är en fördel att ni har jobbat 
så länge i kommunal verksamhet.”

EVA PETTERSSON, TANUM

Det är viktigt att projektledningen har kunskap om lokala 
förhållanden. Det skapar en trovärdighet åt projektet. Den 
handledning vi fått när ni varit på plats har gett mycket 
input.

MARIA BÄCKERSTEN, TJÖRN

WORKSHOPS 

Under projekttiden genomfördes tre workshops med 

Lia Ghilardi, en varje år. Lia Ghilardi har varit verksam 

som konsult under många år. Hon har ett eget företag, 

Noema, som har sin bas i London. Lia Ghilardi har stor 

erfarenhet av att arbeta internationellt och har också 

verkat på många platser i Sverige, till exempel i Krono-

bergs län, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Jönköping 

och Botkyrka. Hon blev ett återkommande inslag under 

CPL:s treåriga projekttid. Varje år anordnades en tvåda-

gar lång workshop med Lia Ghilardi som ledare och 

inspiratör.

Deltagarna har tyckt att det har varit bra att cultural 

planning är en internationell metod. Det har gjort det 

möjligt att ta del av erfarenheter som görs i andra 

länder. Det innebär också på sikt möjligheter både till 

nordiskt och internationellt utbyte. 

Det är bra med nätverk. Cultural planningarbetet tar lång 
tid att förankra och förverkliga. De möten vi hade var lite 
för lika varandra. Det blev kanske för mycket av vittnande 
från de deltagande kommunerna. Vi kanske skulle haft 
mer av renodlade 45 minuters seminarier med många 
”case studies”. Innehållet kunde varit mer differentierat.
CHRISTER OLSSON, TROLLHÄTTAN

Cultural planning är en ny och oprövad metod som 

förutsätter att man arbetar tvärsektoriellt. Det tar tid 

att komma fram till ett gemensamt arbetssätt som för 

processen framåt och ger resultat. Konsultstöd, inspira-

tion och fortbildning från Cultural Planning Laboratory 

har spelat en avgörande roll i det sammanhanget.(Ur 

rapporten om Norrby)

CPL PÅ PLATS - OM LOKALA INSATSER

En grundtanke för CPL var att vara mycket på plats i de 

kommuner vi arbetade med. Det gjordes regelbundet 

besök i de medverkande kommuner, vilket uppskatta-

des. Synpunkter som kommit fram är att lokala besök 

på plats är viktiga så att CPL har kunskap om lokala 

förhållanden. Det ger en trovärdighet åt projektet. En 

annan sak som påpekades var att det varit en fördel att 

CPL:s projektledning hade lång erfarenhet av kommu-

nal verksamhet.



CULTURAL PLANNING LABORATORY           22

WORKSHOP 2 I TROLLHÄTTAN

Den andra workshopen hölls i Trollhättan 19–20 maj 

2011. Nu hade projektet kommit ett steg längre. Det 

fanns ett underlag med de utmaningar som varje kom-

mun stod inför. I stället för grupper så arbetades det in 

plenum med en presentation av varje kommun och alla 

deltog aktivt i arbetet med att diskutera lösningar och 

metoder för att komma vidare i processen.

Det var intensiva dagar, som också innehöll en rundresa 

med buss i Trollhättan då kulturchef Christer Olsson 

visade platsen med sin lokalkännedom och kunskap 

som grund. Det blev en ny upplevelse att se staden med 

hans ögon i ett cultural planningperspektiv, vilket var 

mycket lärorikt.

”Rundturen i Färgelanda – den var så rolig. I Trollhät-
tan gav Christer exempel på hur man tänker kring olika 
aspekter av kommunen. Det var intressant. Att man vågar 
mer när man visar sin kommun än det vanliga turistgrep-
pet. Att man vågar problematisera känns fantastiskt.  
Det var jättebra. Rundturerna har varit roliga, intressanta 
och fantastiska! Det är de jag kommer ihåg mest.” 

RAGNHILD KAPPELMARK, ALE

WORKSHOP 3 PÅ NÄÄS SLOTT

Den tredje workshopen ägde rum på Nääs slott i 13–14 

september 2011. Den skilde sig från de tidigare genom 

att vi arbetade med kommun för kommun. Alla arbets-

grupper arbetade med sitt eget kommunala projekt 

och Lia Ghilardi och projektledaren för CPL cirkulerade 

runt mellan grupperna. 

I de kommuner som kommit längst med sitt arbete 

kunde man se hur det burit frukt och att man kom-

mit närmare en ny bild och strategi för sitt arbete med 

kommunen. Det blev den workshop som var mest re-

sultatinriktad eftersom processen hade pågått så pass 

länge att det som diskuterades var konkret, handlings-

inriktat och framtidsorienterat.

De kommuner som inte kommit så långt och som 

deltog fick ändå en chans att ventilera och diskutera 

upplägget av sina projekt. Workshopen avslutades med 

ett gemensamt samtal där vi sammanfattade erfaren-

heter och diskuterade de pågående projekten.

”Some cities assume they have enough understanding, 
but they overlook quality and distinctiveness. They jump 
into solutions that other cities have used. Traditional ap-
proaches is not enough” 

LIA GHILARDI

WORKSHOP 1 I FÄRGELANDA

Den första hölls i Färgelanda kommun 26–27 maj 2010. 

Syftet var att presentera metoden och ge exempel på 

kommuner som arbetat med den. Deltagarna fick också 

en möjlighet att lära känna varandra och berätta om 

sina kommuner och de utmaningar man stod inför. De 

arbetade sedan vidare i mindre grupper.

Färgelanda kom också i fokus genom att det gjordes en 

rundtur med buss i kommunen. Det blev en minnesvärd 

upplevelse som skilde sig från traditionella rundturer. 

Den gav en komplex bild av Färgelanda som visade ett 

då och ett nu på samma gång. En bra bakgrund till de 

diskussioner som följde.
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CPL:S WEBBPLATS

Det har tidigare nämnts att CPL inte hade något kontor, 

men det fanns ett virtuellt rum som blev det skyltföns-

ter som projektet behövde. En webbmaster, Staffan 

Melin, anlitades för att bygga upp det gemensamma 

rummet. Det fanns höga ambitioner från början om 

att skapa ett arbetsrum för alla deltagare där man 

skulle utbyta erfarenheter och ställa frågor till varan-

dra. Detta blev inte verklighet – verktyget fanns men 

användes inte av deltagarna. Istället blev hemsidan det 

forum som samlade all dokumentation om projektet. 

Där skrevs om det arbete som pågick i kommunerna. 

Olika deltagare intervjuades. Rapporter och olika typer 

av dokumentation presenterades.

Det visade sig att sidan fick betydelse långt utanför 

Västra Götalandsregionen. Den blev ett fönster som 

exponerade CPL:s arbete för omvärlden och fick besö-

kare inte bara från hela Sverige utan också från övriga 

Norden. Framför allt från Norge som nu också startat 

ett cultural planningarbete. I dag är CPL:s hemsida en 

kunskapsbas om metoden som bidrar till att sprida 

cultural planningmetoden.

SAMARBETE MED HÖGSKOLOR

CPL hade också för avsikt att skapa en koppling till de 

högskolor som inrymde forskning och undervisning 

som hade inriktning mot samhällsutveckling. De hög-

skolor som var aktuella var Chalmers, Göteborgs univer-

sitet samt Bibliotekshögskolan i Borås (BHS). Även Da 

Cap   o i Mariestad och SLU fanns i åtanke. 

Kontakter med de tre förstnämnda inleddes. CPL 

föreläste om metoden för intresserade mastersstu-

denter på Chalmers och BHS. Tanken var att se om 

metoden och projektet kunde ligga till grund för olika 

mastersuppgifter eller andra studentarbeten. Det blev 

också verklighet även om det kanske inte skedde i den 

omfattning som var tänkt från början. 

”Collaboration between regional and local government is 
important. Make new partnership.
Think of how we can work together. Depending on what 
your needs are – use collaboration between disciplines, 
professions and departements inside your community.”

LIA GHILARDI

De synpunkter på workshoparna som framkom under 

de intervjuer som gjordes våren 2013 var att de flesta 

tyckte att de varit bra.

Synpunkter från deltagarna
”Workshoparna har gett mig mycket personligen. Lia 
Ghilardi är speciell och fängslande. Hon är bestämd med 
en stark uppfattning. Det är bra att kunna ta del av expert-

kunskaper och få tips och erfarenheter.”

MARIA BÄCKERSTEN, TJÖRN

”Det var bra med Lia Ghilardi för vi tvingades att lyfta 
blicken. Ibland var hon för tuff och ifrågasättande. Då 
kunde jag känna att hon inte visste så mycket om vår 
verklighet 
Men på det hela taget har det varit en tillgång att få möta 
henne och ta del av hennes kunskap. Den internationella 
kopplingen har också ett symbolvärde och bidrar till att 
ge legitimitet åt projektet.” 

RAGNHILD KAPPELMARK, ALE

”Det är bra att cultural planning är en internationell me-
tod. Det skapar nya möjligheter och kombinationer Ibland 
hade workshoparna ett för starkt storstadsperspektiv. Jag 
undrade över hur vi skulle kunna tillämpa metoden på vår 
lilla kommun” 

EVA THÖRN, TIBRO
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Chalmers

Mapping i Mariestad

Det tredje exemplet som har en koppling till cultural 

planning är ett masterprojekt på Chalmers med titeln 

”Kärleken förde oss samman – kulturnätverk Marie-

stad”. Författare är Linnea Enochsson och Mariella 

Petersson på Masterprogram Design for Sustainable de-

velopment vid Chalmers Arkitektur, projekt Mariestad 

– Planering och gestaltning för hållbar utveckling.

Syftet var att ta tillvara Mariestads kulturliv genom att 

skapa ett nätverk för att synliggöra kulturen och göra 

den tillgänglig för fler människor. Projektet bestod av 

en kartläggning av kulturlivet, dess framväxt och his-

toria samt en webbplats. Webbplatsen skulle fungera 

som en plattform som kopplar samman kulturutövare 

inom olika verksamhetsområden och åldersgrupper.

Resultatet redovisades i form av en miniutställning 

som förutom att ha visats i Mariestad också visades på 

Nationella nätverket för cultural plannings höstmöte i 

Borås 2013.

CPL-CENTER OCH FAMN-METODEN

Ett särskilt projekt som uppstod inom CPL var ett bib-

lioteksprojekt som fick namnet FAMN, efter den metod 

som togs fram tillsammans med bibliotekarier från de 

deltagande kommunerna. Tanken var att utveckla den 

resurs som biblioteken innebär för framtiden. Att göra 

dem mer delaktiga i det arbete som pågår i kommu-

nerna genom att utveckla deras starka sidor och kunna 

dra nytta av den kompetensen i samhällsutvecklingen. 

Metoden var framtidsinriktad men ändå väl förankrad 

hos de bibliotekarier som arbetade med CPL för att ta 

fram den. Biblioteken är en samhällsresurs som borde 

tas till vara mer och vi fokuserade på deras starka sidor.

F – FÖRANKRING

A – ANALYS

M – MÖTESPLATS

N – NÄTVERK

FAMN-metoden fokuserar på bibliotekens starka sidor 

men också på det som har relevans i ett cultural plan-

ningarbete.

Göteborgs universitet

Rapport om förankring i Tjörn och Norrby

Ett projekt som blev verklighet var ”Drar vi åt samma 

håll?” Cultural planning på Tjörn och Norrby, Borås 

skrivet av Sara Karlsson, kandidatprogrammet Kultur 

på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs 

universitet.

Sara Karlsson undersökte om cultural planningmeto-

den fungerade olika bra beroende på hur väl förankrat 

syftet var hos de olika aktörerna. Hon intervjuade olika 

nyckelpersoner i två kommuner, Tjörn och Norrby. En 

slutsats av rapporten var att det är viktigt att det finns 

ett engagemang på flera nivåer för att arbetet ska 

föras vidare. Ett tvärsektoriellt engagemang är också 

värdefullt eftersom det ger ett bredare perspektiv och 

fler infallsvinklar som berikar kartläggningsarbetet och 

skapar en mångfacetterad bild i slutändan.

Bibliotekshögskolan

Om folkbiblioteket som lokal utvecklingsfaktor

Jenny Sjögren skrev en masteruppsats 2012 om ”Folk-

biblioteket som en regional och lokal utvecklingsfaktor” 

vid Institutionen för Biblioteks- och informationsveten-

skap vid Bibliotekshögskolan i Borås. 

En av de frågeställningar Jenny Sjögren tar upp i sin 

uppsats har en tydlig koppling till samhällsutveckling 

och cultural planning. Så här har hon själv kommente-

rat det:

”Det är egentligen den tredje frågeställningen; Hur kan 
folkbiblioteket arbeta för att ytterligare stärka sin roll i 
frågor som berör den regionala/ lokala utvecklingen? 
som är särskilt relevant för cultural planning och Norrby.* 
Det visade sig att Norrby i mångt och mycket korrespon-
derar väl med nyare teorier kring hur folkbiblioteket kan 
få en utökad roll i den lokala/regionala utvecklingen. Ett 
exempel på detta är Norrbys funktion som katalysator, 
vilket innebär att Mötesplatsen arbetar strategiskt med att 
lyfta området ekonomiskt och socialt. Något annat som 
var påfallande var att Norrby ligger i framkant beträffande 
samarbeten med andra aktörer och kan betecknas som 
en ”hybrid kulturarena”.

Norrby skildras i uppsatsen som ett exempel på hur 

folkbiblioteken kan stärka sin roll i ett utvecklingsper-

spektiv genom att bli en aktör som påverkar samhälls-

utvecklingen i det lokala området.
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På Tjörn visade man alla de vykort som femteklassarna 

ha ritat och där de berättade om vad de önskar sig på 

Tjörn. Man visade också upp de ordmoln som bildats av 

invånarnas synpunkter om det som var fult och vackert, 

bra eller dåligt. På så sätt fick alla en upplevelse av den 

process som pågår på Tjörn.

I Norrby visade biblioteket resultatet från de fotogrup-

per och målargrupper som arbetat med stadsdelen. 

Även här blev biblioteket både ett arbetsrum och ett 

skyltfönster.

N – NÄTVERK

Lokala bibliotek kan genom sin personal visa upp impo-

nerande nätverk med personkontakter som kan under-

lätta kontakten med civilsamhället i cultural planning-

processen. När FAMN-metoden arbetades fram fick de 

medverkande teckna ner sina lokala nätverk och kon-

takter. Det blev imponerande sammanställningar som i 

sig utgjorde kartor över lokalsamhället. Personalen har 

ofta god personkännedom genom sina kontakter med 

medborgare och föreningar.  Biblioteket fungerar som 

informationsspridare och kommunikationsnav. 

Osynlig resurs?

Efter att vi arbetat med detta kändes biblioteken som 

självklara delar av arbetsprocessen – ändå blev det 

inte så i alla kommuner. Det verkar paradoxalt som om 

den starka folkliga förankring som biblioteken har inte 

omfattas av deras egen huvudman kommunen och 

de som arbetar där. De förfaller inte se vilken resurs 

som finns framför ögonen på dem. I vissa fall verkar 

också bibliotekspersonalen tveka inför att ta på sig nya 

uppgifter. Det kan ju kopplas till hög arbetsbelastning 

och en osäkerhet inför att ingå i nya sammanhang. 

Det är ändå en framtidsfråga eftersom biblioteken blir 

tvungna att finna nya former för sin verksamhet för att 

inte bli ifrågasatta på sikt.

F – FÖRANKRING

Biblioteken har en speciell roll i samhället och betraktas 

som en neutral institution i samhället. Det är ett kul-

turellt vardagsrum som är välbesökt och som man kan 

besöka. Personalen får ofta beröm för bra bemötande 

och service i brukarenkäter. Det innebär att biblioteket 

har ett förtroendekapital. De stärker hembygdskänslan 

genom att spegla lokalsamhället. De har oftast en lokal 

samling med relevant litteratur om platsen. Denna 

samling kan vara en utmärkt bas för att hitta platsens 

DNA.

A – ANALYS

Idag genomgår bibliotekarierna en rätt bred utbild-

ning som ger dem kompetens inom olika områden. De 

är ofta utmärkta informationsmäklare. I en cultural 

planningprocess kan de bidra med informationsinsam-

ling – sammanställning – analys. Den tvärsektoriella 

arbetsgrupp som bildas kring ett cultural planningar-

bete kan ha behov av en person som har kunskap om 

hur man systematiserar en stor mängd information 

och analyserar och sammanställer det material man får 

in. Bibliotekspersonalen har bred kompetens och kan 

fånga upp medborgarnas åsikter. Detta är viktigt för att 

mappingprocessen ska bli effektiv.

M – MÖTESPLATS

Biblioteket är redan en etablerad mötesplats i samhäl-

let. Det gör att det kan bli det fysiska hjärtat i arbetet 

och cultural planningprocessen kan exponeras löpande 

på biblioteket. Där kan man arrangera möten, work-

shops, föredrag och utställningar. Biblioteket är en 

neutral och tillgänglig plats dit de flesta medborgare 

hittar. De projekt som genomförs under arbetets gång 

kan exponeras där. Det blir ett transparent arbets-

sätt och medborgarna kan följa och ta del av det som 

produceras.
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Vad innebär det som står i kulturplanen  

rent konkret för Västra Götalandsregionen?
Kort sammanfattning: vi ser cultural planning som ett 
bra sätt att sprida insikten om att kultur, i vid bemär-
kelse, är en aspekt som är viktig att ha med sig i flera 
aspekter av politik och samhällsbyggnad. Alla möj-
ligheter som ges att stärka kulturens roll inom andra 
samhällsområden intresserar givetvis kulturnämnden 
och vi följer med intresse detta arbete i kommunerna. 
Men eftersom frågan spänner över även andra nämn-
ders och förvaltningars arbetsfält, är inte detta en 
fråga som kulturnämnden ensam bör eller ska driva.

Vilken betydelse har metoden för regionens  

kulturpolitik och dess insatser de kommande åren?
Cultural planning är, till skillnad från vad namnet kan-
ske antyder, inte ett redskap för att planera kulturverk-
samhet utan snarare ett sätt att arbeta med samhälls-
utveckling, med tungt fokus på lokal kultur (i ordets 
vidaste bemärkelse) och dialog. Vi tycker givetvis att 
det är oerhört viktigt och glädjande att man i sam-
hällsplanering och stadsbyggnad tar fasta på medbor-
garens uppfattning om sin egen närmiljö och kultur, 
och vi är medvetna om det arbete som framgångsrikt 
genomförts – och genomförs – i olika kommuner i 
regionen, inte minst på Tjörn. Detta följer vi med stort 
intresse och vi har också gett stöd till detta arbete 
genom kommunalförbunden.

Exakt hur kulturnämnden skulle kunna stimulera den 
här utvecklingen går inte att svara på i dagsläget, men 
det är en viktig fråga som vi fortsätter att ha en bra 
dialog kring, i våra samtal med kommuner.

CULTURAL PLANNING  
I REGIONALA HANDLINGSPLANEN

Västra Götalands kulturnämnd och inte minst regio-

nens kultursekretariats relation till CPL har varit om-

växlande. Det började i dur, fortsatte i moll och sedan 

lite dur igen. De två första åren möttes projektet av ett 

positivt intresse vilket resulterade i beviljade bidrag. 

Cultural planning är en långsiktig process vilket innebär 

att inga snabba resultat är att vänta. Det tar minst 3-4 

år, kanske upp till tio år i vissa fall, innan man kan se re-

sultat. Efter två år upplevde kulturnämnden att de gjort 

sitt i frågan. Desto mer glädjande var då att cultural 

planning fått genomslag i den regionala handlingsplan 

för kultur 2013-2015, som togs fram av sekretariatet. 

Där omnämndes det på följande vis:

”Nätverk som bildats för kommunal kulturutveckling är 
bland andra Cultural planning, Kultur som förändrar, 
ABM-nätverk, Biblioteksnätverk, Kulturchefsnätverket 
samt de nätverk som processledarna i kommunalförbun-
den utvecklar kring gemensamma insatser.”

”I Västra Götaland arbetar flera kommuner med Cultural 
planning i samverkan med kommunalförbund, Kultur i 
Väst, Västarvet och KulturUngdom. Kommunerna har 
kommit olika långt i sitt utvecklingsarbete.”

”För att stärka utveckling ska regionens kapaciteter

– Fortsatt stödja Cultural Planning-arbetet.”
(CITAT UR ”VÄSTRA GÖTALANDS KULTURPLAN 2013–2015”)

Även Regionutvecklingssekretariatet inom Västra Gö-

talandsregionen har fått chans att fundera över nyttan 

med cultural planning i förhoppning om en samverkan 

med kultursekretariatet. De lyssnade intresserat och 

uttalade sig positivt, men avstod sedan från att agera.

Så här sa Sture Carlsson, då t.f. kulturchef för Västra 

Götalandsregionens kultursekretariat, då han svarade 

på ett par frågor.

Cultural Planning I regionala handlingsplaner 
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I Uppsala läns landsting har man startat ett nätverk 

som har CPL som förebild med samma syfte, att stötta 

de kommuner som vill arbeta med cultural planning i 

länet. Likadant i Norge där Norsk Kulturforum tillsam-

mans med Sogn och Fjordane fylke bildat ett nätverk av 

sex kommuner som vill arbeta med cultural planning.

Norrbottens läns landsting har med cultural planning 

i sin kulturplan. Länet har valt att köpa in konsult-

tjänster från en stor och etablerad konsultbyrå för att 

genomföra en cultural planningprocess i Pajala. De bör-

jar komma flera privata aktörer som erbjuder tjänster 

inom det här området och det kan ses som ett tecken 

på att metoden håller på att få ett genombrott i en mer 

bred mening.

I dag söker många kommuner efter nya vägar för att få 

till stånd en utveckling. SKL och andra aktörer försöker 

finna nya innovativa metoder som går att använda i 

kommunala sammanhang.

Samhällsutvecklingen är inne i ett förändringsskede 

där kulturella resurser och aspekter efterfrågas allt mer.  

Vad som gör cultural planning intressant i samman-

hanget är att det är en metod som har fokus på kultu-

rella resurser och vidgar synen på vad kultur kan vara. 

Som metod och verktyg förskjuter cultural planning de 

kulturella resurserna från en inlåst position inom kul-

turområdet till att bli en angelägenhet och tillgång för 

fler verksamhetsområden. Det bör skapa mer utrymme 

för kultur i olika sammanhang och ska inte betraktas 

som ett hot mot konstens egenvärde.

Det finns en rädsla i vissa sammanhang för att en 

instrumentell kultursyn är på väg att ta överhanden.  

Men det måste finnas utrymme för parallella strategier.

Det behövs komplexa strategier idag för att möta en 

verklighet som är mer sammansatt och mångfasette-

rad än tidigare. En metod som cultural planning måste 

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Cultural Planning Laboratory har varit ett projekt som 

pågått under tre år. Det är ganska kort tid när det gäller 

samhällsutveckling och långsiktigt strategiskt arbete. 

Det går ändå att dra vissa slutsatser av det som varit.

Cultural planning är fortfarande ett nytt arbetssätt. Det 

kommer att ta tid innan det får genomslag. För många 

kommuner är det helt nytt att tänka på kultur som en 

strategisk resurs för kommunens utveckling. Med facit i 

hand kanske man kan säga att vissa kommuner kom in 

i Cultural Planning Laboratory lite för snabbt. Så blir det 

ibland när man startar projekt som pågår en viss tid. 

Det var roligt med ett så stort intresse och det fanns en 

vilja att försöka möta de kommuner som ville delta. 

Samtidigt så hade alla inte en beredskap för att börja 

arbeta med metoden på fullt allvar. Det är inte så kon-

stigt. En viktig uppgift för CPL var ju att sprida kunskap 

om vad arbetssättet innebär. Det kan man nog säga 

har lyckats. De kommuner som deltog har lärt känna 

metoden. De ser den som en möjlighet att kartlägga 

kommunens kulturella resurser och ta tillvara dem. De 

flesta deltagare känner fortfarande ett behov av att ge 

sin kommun en tydligare identitet. De har fått en insikt 

om att kultur kan bidra till övrig kommunal planering 

såsom översiktsplanering. Många ser cultural planning 

som en viktig metod för framtiden och tycker att regio-

nen ska driva frågan vidare.

Det finns ett behov av stöd i de kommuner som varit 

inblandade. De behöver mer kunskap och kontinuerlig 

experthjälp i form av genomgångar, processtöd och 

vägledning. Det skulle kunna vara en regional uppgift 

att tillhandahålla det eller en uppgift för privata kon-

sultföretag. I dag förekommer båda varianterna. 

Hur ser Framtiden ut?
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balanseras av en stark och uttalad konstpolitik. Nya 

strömningar i kommunerna där konstnärlig kompetens 

tas tillvara i olika sammanhang kräver en motvikt, en 

stark och utvecklad statlig och regional konstpolitik, 

där konstens egenvärde garanteras. 

De regionala aktörerna har en möjlighet att göra ett 

vägval beträffande kulturens roll i samhällsutveckling-

en. De kan överlämna den här formen av utvecklings-

arbete till kommunerna, som i sin tur kan genomföra 

ett sådant arbete med hjälp av privata konsulter. Eller 

så kan det finnas en regional roll som innebär att man 

bidrar till kunskapsutveckling och tillhandahåller stöd-

funktioner och nätverk.

I övriga Sverige framstår ändå Västra Götalandsregio-

nen som ett föredöme genom att tidigt ge stöd till 

CPL och bidra till det hittills största pilotprojektet som 

genomförts med cultural planningmetoden.

Den satsning hittills gjort i Västra Götalandsregionen 

tillsammans med kommunalförbunden har inneburit 

ett pionjärarbete som fått sina efterföljare i Sverige och i 

Norge. Nu återstår att se hur framtiden ska gestalta sig.

Projektet har genomförts i samarbete och med stöd av de medverkande kom-
munerna Ale, Alingsås, Borås, Färgelanda, Mariestad, Mark, Skara, Tanum, Tibro, 
Tjörn,Trollhättan, samt med stöd av nedanstående organisationer

 Kultur- och fritidschefsnätverket i GR
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