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Befreundung durch Verfremdung:  
en funktion för konstnärliga rum  
i samhällsplaneringens processer

JonAThAn METzgEr

 K
onstnären Lars Nilsson har sagt att konsten aldrig får bli nyt
tig, konsten måste få vara konstig.1 Om man med ”nyttig” 
menar ett snävt och trångsynt nyttoperspektiv som bara ser 
till quid pro quoekonomiska eller politiska vinster så håller 

jag helt med honom. Samtidigt vill jag argumentera för att konst och 
nytta inte alltid behöver vara varandras diametrala motsatser. Den poäng 
jag vill göra är att konst faktiskt kan vara väldigt nyttig, i meningen ”göra 
samhällsnytta”, just genom att tillåta sig att få vara konstig.2 Konstig: 
inte i meningen av oförståelig eller världsfrånvänd, utan snarare som en 
beteckning på den outtalade överenskommelsen mellan en konstnär och 
en publik om att ett ting eller en situation ska betraktas som konstnärlig, 
vilket skapar en konstnärlig frihet som genom sin tillåtelse att vara 
annorlunda (eller just konstig) också skapar möjligheter till att bryta 
upp gamla förståelse och beteendemönster på ett sätt som annars kan 
vara svårt att åstadkomma. När konsten bereds utrymme inom politiska 
processer, som exempelvis samhällsplanering, så utgör denna kons
tighet en radikal omvandlingspotential. Om vi lär oss att ta till vara 
denna omvandlingspotential skapas möjligheten för konsten att få en 
långt mer framskjuten roll i samhället än vad den har idag, och då inte 
bara som ”offentlig konst” utan snarare med konsten som offentlighet.

Planeraren och konstnären

Det är svårt att tänka sig två professioner som i det allmänna medvetan
det uppfattas som mer väsensskiljda än samhällsplanerarens och konst
närens. Där den stereotypa bilden av samhällsplaneraren allt som oftast 
associeras med rationalitet in absurdum, social ingenjörskonst och den 
apolloniska driften att försöka kontrollera varje aspekt av sin omgivning 
och framtid – driften att ”lägga livet till rätta” som Yvonne Hirdman så 
kärnfullt uttryckt det – så förknippas väl karikatyren av ”konstnären” 
idag snarare med bohemiskt kaos, ingivelsens kraft och den dionysiska 
hängivelsen.3 Trots den vanliga föreställningen om samhällsplanering 
som diametralt motsatt konst och kreativitet så har samhällsplaneringen 
under de senaste åren faktiskt visat ett allt större intresse för kultur och 

1. Nilsson citerad av Sachs 
(2007).

2. För en mycket intressant 
diskussion om relationen 
mellan nytta och ”konstig
het”, se Stenström (2000).

3. Hirdman (2000). Angå
ende de apolloniska och dio
nysiska drifterna, se vidare 
Nietszche (1872).
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kulturföreteelser.Ettflertaltextersomhandlaromhursamhällsplane
ringen kan skapa goda förutsättningar för konst och kultur har publice
rats och rönt uppmärksamhet.4 

Vissa av författarna fokuserar på kultur och konst som ekonomiska 
drivkrafter. Andra skriver från ett bredare, mer humanistiskt perspek
tiv och ytterligare ett antal är fullt ut kritiska till sammanlänkningen av 
samhällsplanering och kultur. En sak har de dock alla gemensamt: de 
fokuserar på frågan om hur samhällsplanerare kan eller bör arbeta för 
att genom planering skapa förutsättningar för kultur.5 Den frågeställ
ning som står i centrum för dessa forskare är alltså frågan om vad sam
hällsplaneringen kan göra för kulturen, eller hur samhällsplaneraren 
kan skapa goda förutsättningar för konstnären. Min poäng i den här tex
ten är att jag vill ställa hela den frågeställningen på sitt huvud och istället 
bakvänt fråga: Vad har konstnären att bidra med för att hjälpa samhälls
planeraren i hennes värv? 

Att öppna upp samhällsplaneringen

En av de största frågorna inom samhällsplaneringen under de senaste 
decennierna har handlat om hur samhällsplanering ska kunna utveck
las från en expertstyrd och ibland verklighetsfrånvänd uppifrånoch
nedprocess till en kanske mer demokratisk och öppen nedifrånoch
uppprocess – vad som ibland inom planeringsteori diskuteras som 
skiftet från samhällsplanering som government till samhällsplanering 
som governance. I samband med detta övergripande skifte har centrala 
representanter för de mest omskrivna inriktningarna inom samtida 
sam hällsplaneringsteori, de idéströmningar som kallas för den post
moderna planeringsteorin och den nymoderna planeringsteorin, lyft 
fram behovet av att öppna upp och vidga dialogen inom samhällsplane
ringens processer så att dessa kan innefatta nya och tidigare kanske 
marginaliserade röster och perspektiv.6 Patsy Healey, som ofta fram
hålls som en central nymodernistisk planeringsteoretiker, har skrivit 
att för att en demokratisering av planeringsprocessen ska vara möjlig  
så måste aktörerna i processerna lära sig att omforma sina referens
ramar för att kunna se de gemensamma knäckfrågorna i ett nytt ljus.7  
Healey beskriver detta vidare som ”uppöppnandet” av frågor och en 
”mental fri koppling” från tidigare antaganden och praktiker, vilken kan 
förmå aktörerna att tillsammans se de centrala frågeställningarna på 
nya sätt.8 

Tyvärr har det gång på gång visat sig hur svårt det i praktiken är att 
uppnå den typ av öppenhet som Healey och andra planeringsteoretiker 
efterfrågar.9 Som i alla politiska sammanhang där viktiga materiella 
och immateriella resurser står på spel så är samhällsplaneringens pro
cessergenomsyradeavsocialochpolitiskfriktionochkonflikttillen

4. Se exempelvis Landry 
(2000), Kunzmann (2004) 
och Florida (2005).

5. Ett undantag är dock  
Sandercock (2005) som istäl
let försöker att lyfta fram 
konstens potential som ett 
verktyg i samhällsplanerings
processer (2005).

6. Se exempelvis Sandercock 
(2002) och Healey (2006).

7. Healey (2006), 244.

8. Healey (2006), 272.

9. För exempel från forsk
ningen, se bland annat Flyv
bjerg (1998),Pløger (2004), 
Kaza (2006), Brand &  
Gaffikin(2007).
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sådan grad att den inte är överbryggbar genom simpla vädjanden till vik
ten av samförstånd. Exempelvis är det ur ett spelteoretiskt perspektiv 
uppenbart att aktörer i samhällsplaneringsprocesser många gånger har 
otroligt mycket att tjäna på att strategiskt positionera sig i hårdförda 
utgångs positioner och genom denna typ av ”maktspelande” vinna för
delar då hela samtalsklimatet då kan skiftas i egen favör, och man kan 
framstå som öppen och resonabel när man väl går med på minsta lilla 
eftergift från sin hårda utgångspositionering.10 Samtidigt riskerar även 
många aktörer, och då särskilt politiska ledare, att anklagas för att vara 
”kappvändare” eller svaga om de öppet tillerkänner att de övertygats av 
en annan aktörs argumentation eller ställningstagande.11 

Självklarthämmardennatypavmekanismersomfinnsinbyggdai
alla politiskt laddade processer möjligheten till den frigörande och 
demokratiserande ”mentala frikoppling” och det ”uppöppnande” som 
teoretiker som Patsy Healey efterfrågar. För att denna typ av positiva 
förändringar ska bli möjliga krävs alltså ett mycket stort förtroende
kapital mellan aktörerna i processen, men hur kan vi börja bygga ett 
sådantömsesidigtförtroendeomdetintefinnsdärfrånförstabörjan?
En grundförutsättning för att uppnå detta förtroende där det i utgångs
läget saknas är troligtvis skapandet av ickekonfrontativa mötesplatser 
där aktörerna får en möjlighet att artikulera och utforska sina egna och 
andras värderingar och ställningstaganden på ett sätt som gör att käns
lan av ömsesidig förståelse ökar, eller annorlunda uttryckt: som skapar 
ett relationsbaserat förtroendekapital där detta tidigare inte existerat.12 

Behovet av svala rum

Så hur kan då denna typ av utveckling – uppöppnandet av processer 
och sinnen – åstadkommas i praktiken? Statsvetaren John Dryzek har i 
en text lyft fram värdet av ”svala” diskussionsforum för skapandet av 
ömsesidig förståelse mellan aktörer i politiskt laddade processer.13 I 
motsats till ”heta” politiska forum där skarpt läge råder och där det är 
uppenbart att inflytandeöver resursfördelningochbeslutsinriktning
står på spel så menar Dryzek att svala fora, såsom jag förstår honom, är 
den typ av samtalsarenor som inte förväntas eller har mandat att fatta 
direkta beslut eller fördela resurser. Dryzek menar att det inom ramarna 
för heta fora är väldigt svårt för aktörer i exempelvis samhällsplane
ringsprocesser att vara öppensinnade i diskussioner och erkänna att de 
övertygats av en annan aktörs argumentation, då detta skulle innebära 
en prestige och trovärdighetsförlust. Detta innebär att de heta forum
ens premisser tvingar aktörerna att inta hårddragna positioner som 
sedankanblisvåraattmodifiera.

Till skillnad från heta fora så står ingenting direkt på spel för aktörerna 
iettsvaltforum,vilketöppnaruppmöjlighetenförenstörreflexibiliteti

10.  Se vidare Kaza (2006) 
och även Hillier (2002).

11. Kaza (2006), 262.

12. SeävenBrand&Gaffikin
(2007), 290.

13. Dryzek (2005).
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prövandet av positioner och ståndpunkter, utan att aktörerna behöver 
utsätta sig för alltför stora förtroendeförluster (och därmed förlust av 
inflytande).Svalaforakandärförsessomentypavdialogiskautrym
men där aktörer kan kosta på sig att hålla sin gard nere, eftersom ingen
ting direkt står på spel. Här öppnas möjligheten för uttalade motstån
dare att våga lyssna på varandras argumentationer, experimentera med 
nya perspektiv och tankar och till och med uttrycka förståelse, för våning 
eller självkritik utan att därigenom utsätta sig och riskera att under
minera sin egen position. 

Tyvärr är det idag dock svårt att åstadkomma denna typ av svala fora 
inomsamhällsplaneringdådeflestaaktörerharlärtsigdenkollabora
tiva planeringens metodik, vilket innebär att de är medvetna om att så 
fort ett planeringskontor kallar till ett möte, hur rådgivande det än fram
ställs som, så innebär det att allt som sägs inom mötet potentiellt kan 
komma att utöva inverkan på riktning och vägval i processen. På så sätt 
väcks frågan om hur samhällsplanerare kan agera för att skapa förut
sättningarna för svala fora inom annars heta samhällsplaneringspro
cesser, varigenom utrymme skapas för en öppnare och mer uppriktig 
dialog mellan aktörer. 

Att bli främlingar inför oss själva

I min mening är det här som konsten och konstnärerna verkligen har 
möjlighet att åstadkomma något som annars kan vara väldigt svårt att 
uppnå i politiska processer. Konstnärens mandat till ”konstnärlig frihet” 
ger henne nämligen möjligheten att rubba de förgivettagna premisserna 
för samhällsplaneringens processer vilket skapar möjligheter för kol
lektivt nytänkande. För att förklara mitt resonemang vill jag anknyta 
till begreppet verfremdungseffekt, vilket jag lånar från teatermannen 
Bertold Brecht.14 Verfremdungseffekt kan översättas som ”främ man de 
görandeeffekt” eller ”fjärmningseffekt”. Brecht ville med detta uttryck 
framhålla att man genom estetiska grepp kan uppnå en effekt var igenom 
publiken blir främmandegjord/distanserad från sina egna livspremis
ser på ett sådant sätt att det blir möjligt för åskådaren att betrakta det 
som tidigare upplevts som självklart och naturligt som snarare varande 
specifikakulturelltochsocialtbetingadeförutsättningar,ochdärmed
inte nödvändigtvis självklara och eviga utan snarare för änderliga och 
förändringsbara – att saker inte nödvändigtvis alltid behöver vara på 
det sätt som de tidigare har varit eller är just nu.15 

Syftet med verfremdungseffekten är alltså att skaka om åskådaren, 
att skapa en typ av kognitiv dissonans som i förändringen leder till att 
åskådarens självaste föreställningsramar rubbas. När Brecht själv skulle 
förklara verfremdungseffekten använde han liknelsen med ett barn vars 
mor gifter om sig – vilket plötsligt ger barnet ett nytt perspektiv på sin 

14. Se vidare Brecht (1964).

15. Se vidare Jameson 
(2000), s. 40.
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mor, plötsligt förstår han att hon inte enbart är en moder, utan också en 
giftbar kvinna. Ett annat exempel som Brecht har givit är ett barn vars 
lärare ställs inför rätta – vilket får barnet att se läraren i ett nytt ljus: inte 
längre som en klassrumsauktoritet, utan nu också som en enkel under
såte under det juridiska systemet. Genom att på så sätt omkontextuali
sera ett fenomen främmandegörs och avfamiljariseras åskådaren från 
sitt tidigare förgivettagna perspektiv på fenomenet, vilket tvingar henne 
att omvärdera sin uppfattning av det.

Således skapar verfremdungseffekten möjligheter för att öppna upp 
nya perspektiv på tillvaron och ger åskådaren en öppning för att omvär
dera sin situation och sina ställningstaganden. Om vi för ett ögonblick 
återvänder till planeringsforskarnas upprop för omformande av refe
rensramar och ”mental frikoppling” från tidigare ställningstaganden så 
kan vi plötsligt se vilken roll verfremdungseffekten potentiellt kan spela 
i samhällsplaneringsprocesser: skapandet av en möjlighet att bryta sig 
ur invanda förgivettagna mönster och tolkningsramar, som ett första 
steg i skapandet av ett nytt, mer öppet och uppriktigt dialogklimat än 
det som vanligtvis genomsyrar samhällsplaneringsprocesser. Tricket är 
ju dock, som alltid, hur detta i praktiken ska kunna åstadkommas. Det 
är här jag menar att en av konstens stora potentialer visar sig. 

den konstnärliga frihetens mandat

Brecht, liksom andra som tidigare har funderat i banorna kring främ
mandegörandet av det förgivettagna, har framhållit just konstens poten
tial för att skaka om, bryta upp och expandera tankeramar.16 Konstnärer 
är ju också experter på tekniker som syftar till att rubba åskådarens refe
rensramar, med syfte att få henne att se sin omvärld med nya ögon. Men 
det är inte bara hantverkskunnandet som skapar en unik potential för 
konstnären i samhällsplaneringsprocesser. Det har också att göra med 
den roll hon har möjlighet att ikläda sig inom processen, en roll som kan 
vara mycket svår – om inte omöjlig – för en samhällsplanerare att för
söka inta. För där samhällsplaneraren i sin yrkesroll och sitt yrkesmandat 
generellt förväntas vara konkret, tydlig och problemlösande så har konst
närerna snarare ett mandat att förvåna och vara ”konstig”. I motsats till 
samhällsplaneraren kan konstnären därför iscensätta främmande och 
främmandegörande situationer som (i de bästa av fall) kan frambringa 
en verfremdungseffekt hos publiken eller deltagarna, och därigenom 
möjliggöra för dessa att se på sig själva och sin situation med nya ögon. 

Vad gäller samhällsplaneringsprocesser innebär detta, när det funge
rar, att konstnärer kan hjälpa samhällsplanerare och andra aktörer i 
samhällsplaneringsprocesser att lyfta sig ur den byråkratiskpolitiska 
”loopen” och mötas under nya premisser, där potentialen för nya per
spektiv, ömsesidig förståelse och acceptans kan öppnas. Den artistiska 

16. Se exempelvis även 
Sklovskij (1998) samt  
Vygotskij (1971).
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aktivitetens väsensskillnad från normal planeringsmetodik skapar såle
des ett potentiellt ”konstigt” rum av möjligheter inom i övrigt (nomi
nellt) rationella planeringsprocesser. På så vis kan konsten – just genom 
att tillåtas vara konstig – också bli nyttig.

Konsten som offentlighet: ett radikalt miljöombyte

I inledningen av den här texten nämnde jag att en av mina målsättningar 
var att framhålla en roll för konsten i samhället bortom ”offentlig konst”: 
tanken på konsten som offentlighet – offentlighet i meningen av öppen
het. Projektet Ett radikalt miljöombyte är ett enastående exempel på 
när konsten faktiskt fungerar som en offentlighet i denna mening: som 
skapare av rum för öppna och uppriktiga samtal inom en mycket poli
tiskt laddad process – framtagandet av en ny regional utvecklingsplan 
för Sveriges huvudstadsregion. Här valde konstnärerna att skapa ett 
utrymmesomfickfungerasomettsvaltforum,vilketgavdeltagarna–
aktörerna i regionplaneprocessen – möjlighet till att tillsammans tänka 
efter och tänka om på ett sätt som annars kan vara svårt att uppnå inom 
samhällsplaneringsprocesser. I de utvärderingsintervjuer som gjorts 
med deltagande politiker och tjänstemän efter projektet är det uppen
bart att många av dem uppfattade projektet som något väldigt annor
lunda och till och med lite konstigt, sett genom linsen av etablerade ruti
ner och processer i deras normala arbetssituation. Ord som ”roligt och 
annorlunda”, ”ett spännande sätt att träffas på” och ”lekfullt och krea
tivt” användes för att beskriva workshopupplevelsen. Den upplevda 
konstigheten öppnade möjligheter för samtal som det annars kanske 
inte fanns utrymme för inom deras normala yrkesutövning och inom 
gängse samhällsplaneringsmetodik. En deltagare beskrev det som att 
det i workshopen bara var fantasin som satte gränser för samtalet och 
konstaterade att ”det behövs väl en konstnär eller två som hjälper oss att 
tänka utanför ramarna”. En annan deltagare uttryckte att workshopen 
fyllde ett stort behov av att ”sätta saker på sin spets”, och en ledande 
landstingspolitiker beskrev det som att det ”saknades alla ramar för hur 
det brukar vara”, vilket gjorde att det tilläts att ”tänka fritt”. I workshop
situationen fanns utrymme för tvivel och eftertanke, och för både per
sonliga erfarenheter och känslor. Som en deltagare uttryckte det blev det 
en ”friare diskussion” bortom de etablerade dogmerna för vad som är 
vedertaget ”rätt” och ”fel” inom samhällsplaneringsideologin. En av 
projekt ledarna beskrev det som att workshopen på så sätt kom att fun
gera som en ”brygga mellan vackra dokument och hur du beter dig som 
individ”. 

I Ett radikalt miljöombyte användes verkligen den konstnärliga fri
hetens mandat medvetet för att skapa en i sammanhanget annorlunda 
typ av rum, som ledde till en annan typ av samtal än vanligtvis, vilket 
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öppnade upp potentialer för att åstadkomma effekter som annars hade 
varit svåruppnåeliga i processen. En politiker förklarade det som att 
man normalt i politiken är väldigt begränsad i sina ställningstaganden: 
”Vi vet vad vi får säga, framför allt när det är blockuppdelat.” Men i work
shopen upplevde han det som annorlunda. Där var det ”blocklöst”. En 
annan deltagare beskrev det som att workshopen skapade förutsätt
ningar för väldigt olika människor att mötas: ”Det blev verkligen möten, 
dynamiska möten där man tvingades att ta ställning.” Samtidigt uttryck
tes i intervjuerna en hel del tvivel och skeptiska åsikter angående work
shopensutformning,ochframföralltuttrycktefleradeltagareattavsak
naden av konkreta resultat skapade frustration. En av de mest skeptiska 
deltagarna var en ledande länspolitiker. Trots att han tyckte att work
shopen hade varit en ”kreativ miljö” och ett ”annorlunda upplägg” så var 
han irriterad och frustrerad över att det hade saknats konkretion och att 
det var ”väldigt mycket prat”. Han sa själv att han var ”tagen av själva 
mötet” men frågade sig samtidigt: ”Vad blir det utav det? Hur påverkar 
det oss som var där i vårt ställningsstagande?” Avsaknaden av konkre
tion gjorde att han upplevde de bestående intrycken som luddiga. Men – 
i nästa andetag började politikern att berätta om den knepiga politiska 
situationen i sin hemkommun. På senaste tiden har det varit politiskt 
turbulent med många avhopp och politiska alliansförskjutningar:

Det är klart att det blir knepigt när en tidigare kompis går över till 
oppositionen.	Det	uppstår	ständigt	konflikter	och	irritationer.	Det	här	
mötet innebär då att vi släpper våra positioner och roller för en stund. I 
fyra timmar kunde vi återgå till hur vi hade pratat ihop förr. Så det var 
bra, men det var kanske inte därför ni hade kallat oss!

Det kunde ju inte vara det som var meningen, tänkte politikern. 
Och just därför blev det kanske möjligt? Befreundung durch Verfremdung.

jonAthAn metzgeR är forskare i urbana och regionala studier vid KTh. han har 
tidigare arbetat på regionplanekontoret med frågor kring ekonomisk utveckling, 
urbana livsstilar och kultur.
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