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Sammanfattning 

I dagens samhällsplanering finns vedertaget brister inom planeringsprocessen. Denna process 

har under 1900-talet utvecklats till att innefatta fler och fler aktörer, både inom den offentliga 

och privata sektorn. Processen för planering har därmed blivit mer komplex, och av den 

anledningen har projekt genomförts i Sverige där nytänkande metoder tillämpats. En av dessa 

kreativa metoder är att involvera konstnärer, som med ett, för planerarna, annorlunda synsätt 

kan effektivisera processen. Denna studie undersöker vilka värden konstnärer kan skapa i en 

process där dessa aktörer inkluderas, genom att betrakta två exempel; framtagandet av den 

nuvarande regionplanen för Stockholm (RUFS 2010) samt förfarandet i ett 

stadsförnyelseprojekt i Helsingborg (H+). I dessa fall visade det sig att konsten kan inbringa 

nya perspektiv på det planerades innehåll, men även öka dialogen mellan aktörerna. I 

Helsingborg-exemplet bidrog konsten till bättre kommunikation mellan medborgare och 

planerare, medan Stockholms-exemplet visade på en ökad dialog mellan planerare och 

politiker. Riskerna som påstöttes var att konsten kan öka komplexiteten och därmed skapa 

större ineffektivitet, samt motverka sitt syfte. En annan risk är att konsten används för 

marknadsföring snarare än en metodik för bättre planeringsprocess, eller som ett verktyg för 

att vinkla budskap. Vidare var konkreta och fysiska resultat svåridentifierade i de studerade 

fallen på grund av projektens avsaknad av utvärdering. 

Studien visar på att kommunikationen i dagens planering behöver förbättras för att processen 

ska bli mer tidseffektiv. Konstnärligt inslag skapar värden i form av en ökad dialog i 

planeringsprocesser, men är i behov av en mer utvecklad metodik och tillämpning för att 

hantera de värden som uppstår. 

Abstract 

There are flaws in the urban and rural planning process of today. During the 20
th

 century the 

process has become more complex, as the number of stakeholders rise both from public and 

private sector. Therefore new creative methods are up-coming, such as involving artists in the 

planning process. Their mentality and mindset can be an advantage in making the process 

more effective. This report investigates the values or qualities resulting from the integration 

between planning and art, by studying two examples from Sweden; the preparation of the 

regional development plan of Stockholm (called RUFS 2010) and the urban renewal project in 

Helsingborg (called H+). These cases indicate that art can bring new perspectives in the 

planning process, and also increase the dialogue between the players. However, the 

involvement of artists means risks as well. For example, the collaboration of artists and 

planners can make the process more complex. It can also be used as a tool for devious 

influences or simply to make publicity for a project. Moreover, the examples have shown 

difficulties in presenting the actual results, because of the lack of project evaluation. 

To achieve a more effective planning process, the communication within it needs to be 

improved. Art as an element in planning can accomplish this increased dialogue, but require a 

well-developed methodology and application to handle the received values. 
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Inledning 

I dagens Sverige finns en ofta vedertagen bild av att samhällsplaneringen har en tröghet inom 

beslutsprocesser. En av de många orsakerna som anses ligga bakom detta är att processen 

innefattar en uppsjö aktörer som besitter olika intressen och maktpositioner, som alla har rätt 

att påverka eller medverka i de beslut som fattas. Aktörerna behöver inte endast utgöras av 

planerare och politiker, utan i de allra flesta fall innefattas även privata aktörer från näringsliv, 

arkitekter, ingenjörer och medborgare. Planerarrollen innebär således att medla mellan dessa 

olika intressenter, för att på ett rättvist och demokratiskt sätt bygga den miljö vi alla lever i.  

Problemet med dagens planerarroll är att involverandet av alla aktörer är svårhanterligt. Det 

tar lång tid att samla alla spretiga viljor till ett beslut om en enhetlig plan. Mot denna 

bakgrund finns det drivkrafter som förespråkar och verkar för att finna sätt att effektivisera 

planeringsprocessen, genom att hitta nya metoder och arbetssätt. 

Ett av dessa försök är att låta konstnärer vara med i utformingen av planeringsprocessen. I 

dessa sammanhang antas att konst inte endast är konstverk, utan även kan ses som något 

dynamiskt, eller som processer. Det har på senare tid, vid ett flertal tillfällen, genomförts 

pilotprojekt av detta slag i Sverige. Denna uppsats ska undersöka hur samhällsplanering kan 

gynnas av en sådan utformning. 

Studiens upplägg 

Uppsatsen kommer att studera två praktiska exempel på projekt där konstnärer medverkat; 

framtagandet av en regionplan för Stockholm, samt ett stadsförnyelseprojekt i Helsingborg. 

Dessa exempel ska försöka påvisa vad konst kan bidra med i planeringsprocessen, samt hur 

intresset verkar vara för ett framtida användande av liknande metoder. Detta för att kunna dra 

generella slutsatser om konstens betydelse för planeringsprocessen.  

Syfte  

Avsikten med denna studie är därför att undersöka och påvisa vilka värden som i 

samhällsplaneringsprocessen kan skapas av ett konstnärligt inslag. 

Frågeställningar och disposition 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer tre frågor att försöka besvaras: 

1. Vad kan konstnärligt inslag generera i planeringsprocessen? 

2. Hur påverkar konst kommunikationen bland de involverade i planeringsprocessen? 

3. Hur ser framtiden ut för det konstnärliga inslaget? 

Dessa frågeställningar kommer undersökas utifrån teorier i litteratur rörande ämnet samt 

studie av de två ovan nämnda exemplen, och presenteras i de två första avsnitten av 

uppsatsen. I de två följande avsnitten kommer diskussion och analys att föras samt slutsatser 

att avslutningsvis dras. 

Metod 

Svårigheterna med att föra dialog i kommunikativ planeringsprocess för att nå konsensus 

motiverar studien av sökandet till förbättring. Därför är en undersökning av hur konstnärligt 

inslag skulle kunna vara gynnsamt i planeringingsprocesser befogad. Att då se till två projekt 

där detta satts i praktik verkar rimligt, för att se naturen av dess förekomst idag. Detta leder in 

på frågan om vilken social miljö jag i uppsatsen ser till. Ahrne & Svensson (2011) talar om att 

detta val starkt påverkar resultatet i forskningen. Jag väljer att i denna uppsats se till 
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experternas syn, det vill säga de som varit involverade i projekt av detta slag samt forskare 

inom området. 

Ahrne & Svensson presenterar även en metod kallad tringulering, som innebär att flera olika 

tekniker eller tillvägagångsätt används för produktion av data. Detta kan ses som ett sätt att få 

en mer korrekt slutsats, eftersom analysen kan göras med utgångspunkt i flera olika 

perspektiv. Dock resonerar författarna även kring huruvida det verkligen finns en korrekt 

slutsats. Därför kan metoden istället användas som ett sätt att förstå vidden, eller olika 

dimensioner, av ämnet som undersöks. De tekniker som jag använder i min triangulering är 

litteraturstudier samt intervjuer. Eftersom uppsatsen till stor del skildrar de två exemplen 

anser jag dessa tillvägagångssätt vara mest lämpliga. På grund av att studien endast ser till just 

två exempel kommer studien inte vara representativ för samhället i stort (Ejvegård, 2003). 

Dock tror jag att studien ger en samtida skildring av hur ett fåtal arbetsgrupper ser på 

planeringprocessen och hur konstnärligt inslag kan påverka denna. Den delvis begränsade 

skildringen av konstnärligt inslag motiveras med att syftet med denna uppsats är att undersöka 

vilka värden konsten skulle kunna skapa i planeringsprocessen. 

I arbetet krävs naturligtvis ett kritiskt förhållande till den information som finns tillgänglig i 

tryckt form men även till uttalanden vid intervjuer. Att ifrågasätta vad personen som skrivit 

eller uttryckt vill åstadkomma med sina yttranden är av stor vikt (Alvesson & Deetz, 2000). 

De personer som väljs ut anser jag besitta relevant kunskap om konst och planering. Två av de 

tre personerna har varit projektledare respektive delprojektledare för de två exemplen jag 

studerar. Dessa är Ann Magnusson, konstnärskonsult och projektledare för det konstnärliga 

inslaget vid framtagandet av Stockholms regionplan RUFS 2010, och Kristoffer Nilsson, 

delprojektledare vid stadsförnyelseprojektet i Helsingborg. Intervjuerna genomförs i ena fallet 

(Stockholm) i mötesform eftersom det ger en bra konversation och möjlighet att uppfatta 

nyanser, i det andra fallet som telefonintervju beroende av den fysiska distansen till projektets 

utförande (Helsingborg). Den tredje intervjun är med en forskare inom konstens integrering i 

planering. Denna är med Jonathan Metzger, forskare vid KTH Urbana och regionala studier, 

vilken genomförs vid ett möte. 

Urvalet av litteratur är beroende av det begränsade utbudet. Konstnärligt inslag är en relativt 

ny metod som, enligt min uppfattning, endast testats vid ett fåtal tillfällen i Sverige, och 

kanske därför saknar litteratur i viss mån. Den litteratur jag använder består således till största 

del av forskningsavhandlingar som behandlar planeringsprocessen och dess behov av 

utveckling. De få uppmärksammade fallen där konstnärligt inslag förekommit styr även mitt 

val av fall att förhålla mig till i denna studie. Av den anledningen faller valet på de två 

exempel jag känner till, nämligen regionplanen för Stockholm samt stadsförnyelseprojekt i 

Helsingborg. Jag tror det finns en styrka i att det är två olika typer av processer, som kanske 

på olika sätt gynnats av det konstnärliga inslaget.  

  



5 

 

Konst och planering som åtskiljda företeelser 

Konst och samhällsplanering kan tyckas vara två mycket olika företeelser. Detta avsnitt 

försöker reda ut och beskriva vad dessa två ämnen är och hur de kan komma till uttryck, med 

stöd av teori och litteratur. 

Vad är konst och hur kan det användas inom planering? 

Enligt Nationalencyklopedin är konst 

”kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med 

personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter. Ordet konst står i 

vidare mening för färdighet av något slag; i snävare mening betecknar det skilda slag av estetisk 

verksamhet, och när ordet brukas utan precisering avser det oftast enbart bildkonst, ev. 

tillsammans med arkitektur och konsthantverk.” (Nationalencyklopedien, datum saknas) 

Sveriges konstföreningar beskriver istället att konst kan skapa kreativa miljöer som i 

kombination med innovation och näringsliv är grundstenar i tillväxtpolitik. De talar om att se 

visualisering inom stadsplanering och näringsliv som en konstform och av stor vikt, eftersom 

konsten kan generera annorlunda synsätt och verktyg i dessa områden. (Sveriges 

konstföreningar, 2010) 

Planeringsprocessen 

Processen för att ta fram planer finns reglerat i Plan- och Bygglagen, och varierar mellan de 

olika typerna av planer; regionplan, översiktsplan samt detaljplan. Dock kan gemensamma 

drag identifieras, såsom att ett planförslag ska genomgå ett samråd med alla berörda aktörer 

och sedan ställas ut för allmänheten, innan planen kan godkännas. Nedan följer illustrationer 

för översiktsplanens samt detaljplanens process. Regionplanen har samma planförfarande som 

översiktsplanen bortsett från att utställningstiden är längre. (Boverket, 2012) 
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Boverkets modell över planprocessen för översiktsplan (vänster) respektive detaljplan (höger). (Boverket, 2011a; 

Boverket 2011b) 
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Kommunikation och behovet av kreativitet 

Vad modellen på föregående sida visar är vad som kallas kommunikativ planering. Under 

1900-talet övergick planerarrollen från expert med stor makt att detaljplanera, till att vara 

kommunikatör eller medlare mellan olika aktörers intressen. Den kommunikativa planeringen 

går således ut på att identifiera alla parters intressen och att skapa en gemensam målbild, 

konsensus. På senare tid har kritik mot idén om konsensus uppkommit, där det främsta 

argumentet varit att ingen hänsyn tas till verklighetens olika maktförhållanden, som i stor 

utsträckning påverkar kommunikationen i planeringsprocesser. (Taylor, 1998) 

I dagens planering finns ramverk för planeringsprocessens utformning i lagstiftningen (Plan- 

och Bygglagen). Dessa ramar innefattar en gränsöverskridande samverkan och 

kommunikation, som innebär att den kommunala planeringen ska föra dialog med privata 

intressenter. I praktiken förekommer dock även många informella dialoger mellan dessa. På 

grund av att de är utom de formella ramarna, genererar mötena olika maktförhållandena 

mellan aktörerna. För att hantera dessa dialoger förekommer idag förespråkare av kreativitet 

och nya former av metodik i planeringsprocessen. (Tornberg, 2011) 

Söderlind (2002) talar om behovet av kreativitet som konsekvens av att aktörer inte bara har 

olika intressen, utan även använder sig av olika begrepp. Vidare säger han: 

”En allsidig och kreativ planeringsmodell handlar i grund och botten om att skapa 

förutsättningar för utformning och beslut om planer och projekt så att dessa har möjlighet att bli 

väl förankrade och samtidigt tillfredsställa ett stort antal målsättningar/önskningar.” (Söderlind, 

2002) 

Han menar att ett aktivt delatagande står till följd av kreativiteten, och att om alla medverkar i 

att ”kreera” (som författaren själv uttrycker det)  underlättas beslutsfattandet. Idag används 

ofta kreativa metoder inom översiktsplanering för att just öka dialogen mellan de olika 

aktörerna (Larsson 2001). 

Söderlind hävdar dock att en sådan process endast fungerar, eller ger resultat, om de 

deltagande aktörerna är öppna för kreativitet och nytänkande. Han menar att det är svårt att få 

människor engagerade och samarbetsvilliga i nytänkande metoder om de vill hålla kvar i 

bekanta och invanda mönster och ramar. 

Vidare förklarar Cars och Sydow (2001) att samhällsutvecklingen skapar behovet av nya 

metoder inom planering: 

”The increased mobility of labour and economic activity means that competition between cities 

and regions is increasing. In perspective of these changes the role of planning needs to be 

reconsidered. Ultimately the challenges lie in the development of new approaches and new 

planning methods that fully recognize the realities of today.”  (Cars & Sydow, 2001) 

Övergången från government till governance (den privata sektorns ökade betydelse och roll i 

planering på senare tid) har stor betydelse för relationen mellan aktörerna i planeringen. 

Denna utveckling har lett till att planeringen idag ofta innefattar olika typer av partnerskap. 

Dessa ger möjlighet till god dialog mellan de två aktörerna, och skapar även potential för 

kreativa lösningar på problem där aktörerna har olika intressen och preferenser. Partnerskapet 

gör att de två parterna genom att dela sina synsätt ökar förståelsen för den andre parten, och 

däri ligger möjligheten för innovasion. Dock, problemet med partnerskap är att det oftast 

inkluderar ett mycket litet antal aktörer, och stänger ute institutioner och medborgare. (Cars & 

Sydow, 2001) 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att brister finns i dialogen mellan aktörer i dagens 

planeringsprocess. Viss teori talar för att konst skulle kunna användas som verktyg i 

processen. Vad som inte framgår är hur detta skulle kunna ske i praktiken, eller vad det skulle 

generera. 

Konst och planering i samarbete 

De teorier som presenterats visar på behovet av nya former inom dagens planering. För att 

finna dessa krävs uppfinningsrikedom och drivkraft. Ett exempel på detta är en metod kallad 

charrette. Detta är en ny planeringsmetod som bygger på ökad dialog och tidseffektivitet för 

att nå konsensus (Cars, 2001). Tanken är att skapa ett forum för att utbyta tankar och idéer för 

att komma fram till samförståndslösningar. Enligt Cars kan, tack vare samordningen, större 

värden i det som beslutas skapas, vilket kan leda till färre överklaganden i 

detaljplaneprocesser. 

Med liknande avsikter har projekt med konstnärligt inslag genomförts. Här följer en 

redogörelse av de två exempel som valts för uppsatsens studie. 

Stockholmsexemplet – RUFS 2010 

Projektbeskrivning 

Vid framtagandet av Stockholms regionplan RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen 2010) genomfördes ett delprojekt kallat ”Att dela ett samhälle”, där 

konstnärer bjöds in för att bidra med sina kunskaper i planeringsprocessen. Regionplanens 

funktion är att samordna flera kommuners gemensamma mål och vara vägledande för 

översikts- och detaljplaner (Boverket, 2009). I planförfarandet av RUFS 2010 var fyra 

konstnärer delaktiga genom större delen av framtagandet. Konstnärerna arbetade under 

processen på uppdrag av Regionplanekontoret (idag omdöpt till Tillväxt, miljö och 

regionplanering) och Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. (Magnusson, 2010)  

Peter Haglund, projektledare för RUFS 2010, tror att konstnärernas medverkan har ökat 

intresset och delaktigheten för de inblandade aktörerna. Konstnärerna har haft en fri roll 

genom hela processen, och bidragit med dels aktiviteter i seminarieform, dels presenterat 

resultaten som konstverk för utställning. Tanken var att skapa ett möte helt annorlunda mot de 

traditionella. (Haglund, 2010). 

Seminariets utformning var att under året 2008 bjöds 200 av Stockholms politiker och 

tjänstemän inom planering in till tre workshops, som ägde rum i en lägenhet i en av stadens 

förorter. Lägenheten hade konstnärerna målat heltäckande svart, och under en månads tid kom 

de inbjudna besökarna dit i mindre grupper och deltog i aktiviteten. Den första workshopen 

handlade om rörelsemönster och subjektiva kartor, och om hur alla människor har individuella 

upplevelser av platser och mönster i staden, vilka borde tas hänsyn till i planeringen. Under 

den andra diskuterades hur språk och begrepp kunde förbättras. Idag anses det finnas stora 

skillnader mellan planerarnas professionella respektive medborgerliga begreppsanvändning. 

Workshopen syftade till att diskutera lösningar på detta. Den tredje delen av seminariet 

kallades ”att koka en hållbar soppa”, där diskussion fördes om vad som behövs för 

måluppfyllelse för RUFS 2010. Där diskuterades vilka ”ingredienser” som skulle krävas för 

att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I samtliga tre workshops utbytte 

deltagarna idéer och åsikter som skrevs på väggarna, för att sedan dokumenteras. 

(Magnusson, 2010) 
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Haglund (2010) menar att konstnärerna såg att ett miljöombyte av detta slag öppnar för dialog 

med stor delaktighet, och att konstverken som presenterade resultaten visualiserade och 

inspirerade på ett nytt sätt som Regionplanekontoret inte varit vana vid tidigare. Hans 

utvärdering av projektet är att konstnärernas närvaro möjliggjort aktiviteter som lett till 

innehåll som annars aldrig kommit fram. 

Stefan Jonsson skriver i sin artikel Tolv sätt att dela ett samhälle (2010) att ett sätt att se 

konstnärernas roll i detta projekt är att dela upp dem i två kategorier. Den första kategorin 

kallar författaren framtidsbyggare, och består av planerare, ekonomer, arkitekter, statistiker 

med flera. Dessa har visioner om hur de vill att det framtida samhället ska se ut och har även 

visioner om hur denna blir till morgondagnes verklighet. Jonsson menar att människorna som 

arbetar som framtidsbyggare är skolade och har erfarenheter, använder begrepp och har 

synsätt om vilka medel som finns tillhanda. De skapar den realistiska bilden av vad som är 

önskvärt i framtidens samhälle. Konstnärerna, å andra sidan, skildrar i sitt yrke vad som skulle 

kunna vara, och vad som finns under ytan av det vi ser. Han lägger dem under den andra 

kategorin – Framtidsgranskarna. I detta projekt har utbytet mellan Framtidsbyggarna och 

Framtidsgranskarna varit centralt.  

”Genom att incistera på att det finns flera möjliga världar och färdriktningar att välja mellan, 

försäkrar sig möjlighetsmänniskan och framtidsgranskaren om att framtidsbyggarna verkligen 

granskat alla möjligheter som existerar, innan de skrider till beslut och klubbar den möjlighet 

som koras att bli morgondagens verklighet.” (Jonsson, 2010) 

Jonsson menar att konstnärerna i detta sammanhang har försökt påverka planerare och andra 

tjänstemän genom att vidga sina vyer och att se ur nya perspektiv.  

Konst i en offentlighet 

Konstnärskonsulten och projektledaren för ”Att dela ett samhälle”, Ann Magnusson, talar vid 

ett möte om offentlig konst i en annan bemärkelse än den som normalt sett syftas till; inte ett 

konstverk i fysisk form på en allmän plats, utan snarare om konsten som en process i en 

offentlighet. Hon menar att i mötet mellan konst och betraktare, uppstår en plötslig reaktion 

hos betraktaren. Konsten är således den reaktion, vilken öppnar upp de kreativa sidorna hos 

människan. Denna reaktion och kreativitet anser hon vara intentionen med det konstnärliga 

involverandet vid framtagandet av RUFS 2010. 

Magnusson menar vidare att dagens samhälle är präglat av struktur och kontroll, ett 

evidenssamhälle baserat på vetenskapliga grunder. Hon anser att ”människan behöver både 

struktur och kaos för sitt välbefinnande”. Konsten kan i det sammanhanget vara ett verktyg 

som inte behöver vara materiellt, utan har ett socialt värde. Hennes upplevelse var att 

politikerna som deltog i workshopsen var nöjda med det konstnärliga inslaget, då de 

diskuterade ämnen och möjligheter de inte gjort tidigare.  

 

Jonathan Metzger, forskarassistent på KTH Urbana och Regionala studier, arbetade på 

Regionplanekontoret under projekttiden och hade nära kontakt med konstnärerna. Han tror på 

konstens styrka, men att det krävs försiktighet i användandet. Detta på grund av att konsten, 

precis som andra uttryckssätt, kan användas med ”goda” eller ”onda” avsikter. Trots att han 

förespråkar ett konstnärligt involverande, menar han att det finns risk för manipulering av 

information eller att vissa saker kan vinklas. Han menar vidare att det idag förekommer 

projekt av likande slag som ”Att dela ett samhälle” men där det konstnärliga inslaget inte 

inkluderar processdeltagare från alla nivåer. Det kan innebära att det konstnärliga inslaget 

främst berör planerare på tjänstemannanivå, men saknar förankring hos de högre cheferna och 

beslutsfattarna. Konsten förefaller i dessa fall snarare användas för sakens skull. Han ser 



10 

 

således ett problem med integrationen mellan aktivitet och tillvaratagande under processen. 

Att tjänstemännen överhuvudtaget ser poängen med konst i processen är en annan utmaning 

han tror sig se med projekt av denna typ. Trots riskerna ser Metzger även fördelar. Idag finns 

många formella ramar inom processen som präglar och begränsar den, oftast utan att det är 

intentionen, säger han. Detta beror på de preferenser och perspektiv som processens personer 

innehar. Han beskriver att han själv ofta upplevt problemet med att  vardagslivets 

individperspektiv inte stämmer överens med tjänstemannaperspektivet, det vill säga att han i 

sin yrkesroll känner sig låst av ramar och termer. Han anser att det är där som konsten kan 

komma till nytta. Konstens huvudsakliga användning är att rubba dessa formella ramar och 

skapa en kreativitet hos planerare påstår han. Enligt Metzger kan, trots att konstnärernas 

närvaro inte helt bevisat gett resultat i den slutliga planen, tror han, liksom Magnusson, att 

människorna i processen påverkats och att det därmed indirekt resulterat i värdeskapande. 

Trots att Magnusson tycker det varit ett lyckat samarbete och projekt, kunde hon peka på flera 

punkter i processen där svårigheter uppstått. Till att börja med tyckte hon att vissa initiala 

delar drog ut på tiden, till följd av att konstnärerna skulle sätta sig in i vad regionplanering är, 

hur en planprocess går till och hur arbetssätten normalt är utformade. Dessutom fanns det 

problem med att finna balansgång mellan originalitet och tillgänglighet. Konstnärerna ville  

skapa något unikt, vilket faller sig naturligt ur deras perspektiv. Planerarna skulle å andra 

sidan kunna ta till sig resultatet av konsten, det kunde därmed inte vara alltför abstrakt. 

Att planerarna hade svårt att sätta ord på vad konstnärerna rent konkret hade bidragit med i 

processen var ett annat problem. Trots att planerarna med säkerhet ansåg sig ha påverkats av 

det konstnärliga inslaget på något vis, fanns inte språket för att uttrycka faktiska resultat. 

Förbättringar 

Metoden har potential att förbättras enligt Magnusson. Hon betonar vikten av att tidigt i 

processen, bland planerare och politiker, skapa en förståelse om vad konsten ska användas 

för, vad den kan tillföra processen. 

Även Metzger tycker sig se förbättringsbehov vad gäller det pedagogiska upplägget av 

involverandet av konstnärerna. För att ett projekt som detta ska vara lyckosamt krävs det att 

tydlig påpeka för planerarna att att samarbetet skapar mjuka värden. Därför tror Metzger att 

projektledarna och beslutsfattarna i förväg behöver tänka igenom vad som ska uppnås och hur 

resultaten av konsten ska användas i planen eller planeringen. Han menar att kopplingen 

mellan vilka förväntningar som finns innan projektet, och de erhållna resultatet, är av stor 

vikt. Det påverkar hur det konstnärliga inslaget används och även i vilket skede i 

planprocessen som det kan användas. 

Magnusson tror att forskning inom området skulle kunna leda till skapande av språkredskap 

såsom begrepp, termer och formuleringar. Detta anser hon skulle förbättra dels 

konversationen mellan de båda professionerna, dels ge deltagarna i planeringsprocessen 

möjlighet att uttrycka lärdomar och andra positiva effekter efter samarbetet. Vidare skulle 

utvärdering av projektet ha behövt ske, någon sådan finns inte idag. Hon anser att det skulle 

kunna påvisa vikten av att göra projekt av detta slag. Dock återkommer här problemet med 

med att formulera lärdomar, även om det inte gäller språket utan snarare konkretion. Det finns 

en vaghet i vad som faktiskt åstadkoms i samarbetet, vilka fler värden som skapades i 

projektet. 

Osäkerheten i hur projektet ”Att dela ett samhälle” skulle utveckla sig och om det 

överhuvudtaget skulle fortlöpa, skapade otrygghet bland de involverade. Magnusson önskar 
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att beslutsfattarna vågat satsa på projektet i större grad. Hon menar att långsiktighet behövs 

eftersom tid krävs för att ändra mönster och för deltagarna att se värdet i den förändringen. 

Om konst ska användas i planeringssammanhang behövs uppbyggnad av en metodik, förmåga 

att summera och hantera utfallet. 

Värden för konstnärerna 

Även konstnärerna skapade sig lärdomar av samarbetet enligt Magnusson. Förutom insikt i 

det abstrakta inom regionplanering och det sociala perspektivet inom planering, lärde de sig 

även hur kommunikation fungerar på olika nivåer i samhället. Det ledde till att konstnärerna 

arbetade med struktur på ett sätt de inte gjort tidigare.  

Framtiden 

Efter de tre år som projektet sträckte sig över tycker Magnusson att planering behöver nya 

infallsvinklar, och att konst är en. Idag är, anser hon, planeringen avskalad på mänskliga 

faktorer och alltför strukturell. Konstnärer övar på att reflektera, ifrågasätta och inta nya 

perspektiv, vilket kan ha en positiv effekt på planeringen enligt henne.  

Metzger anser att det är svårt att sia om framtiden för det konstnärliga inslaget i 

planeringsprocessen, och belyser att individer och intressen säkerligen kommer att vara 

avgörande för om en vidare användning och utveckling av metoden kommer ske. Magnusson 

är av samma uppfattning på denna punkt. Hon säger vidare att idag planeras det man redan 

känner till. Konsten kan öppna för det outforskade och nya sätt att betrakta samband. 

En sammanfattning 

I projektet ”Att dela ett samhälle” fanns en drivkraft hos konstnärerna, de tyckte planering var 

intressant och de ansåg att de kunde bidra med något. Planerarna å andra sidan såg på 

samarbetet som något värdefullt och som ett roligt arbetssätt, men fann svårigheter med att 

sätta ord på vilka värden som konkret uppstod. Ingen utvärdering gjordes, vilket kan ha varit 

en följd av detta. 

Lärdomar från projektet var att vid initieringen av ett projekt vara medveten om det 

konstnärliga inslagets syfte. Med detta avses dels konstens avsikter, som kan vara ”goda” eller 

”onda”, dels hur det konstnärliga inslagets resultat hanteras. 

Helsingborgexemplet – stadsförnyelse H+ 

Projektbeskrivning 

I Helsingborg pågår just nu ett stadsförnyelseprojekt där målet är att rusta upp stadsdelen 

Söder. Projektet kallas H+ (Hplus) och ska göra stadsdelen attraktiv med avseende på att 

skapa en plats för kreativitet och aktivitet (Stadsförnyelseprojektet H+, datum saknas). Stora 

delar av Söder är idag avstängda för allmänheten, därmed innebär projektets genomförande ett 

öppnande av ett tidigare helt exkluderande hamnområde. Varje etapp i det stora 

projektområdet får ett delmoment, och tanken är att fram till år 2025 ha arbetat igenom hela 

området. Projekten ska utvecklas med tiden, eftersom det troligen kommer råda en annan 

tidsanda vid projektets slut. Detta för att skapa diversitet och en kreativ miljö. På grund av att 

området är lokaliserat mitt emellan två mycket segregerade delar av Helsingborg, vill 

planerarna skapa en ”neutral zon”, vilket är motiveringen till viljan att skapa diversitet och 

originalitet. (Nilsson, 2012) 

I processen för H+ planerar man för att konstnärer vid flera tillfällen ska vara delaktiga. Det 

konstnärliga inslaget i processen utgörs av interaktiva konstyttringar där allmänheten och 



12 

 

planerare är delaktiga (i fortsättningen kallat offentligt event eller tillställning). Fokus i dessa 

event har inte varit på slutresultatet, utan på en värdefull och mångsidig process. Projektet för 

H+ har delats upp i delmoment, där nya innovativa lösningar inom planeringen testas för varje 

moment. Detta innebär att projektets utformning och innehåll förändras och utvecklas för 

varje delmoment. Dessa delprojekt pågår under relativt kort tid, ungefär en månad. 

I dessa delprojekt bjuds olika typer av konstnärer in, som i sin tur får bjuda in allmänheten till 

ett event. Allmänhetens medverkan ska få konstnärerna att insupa inspiration till hur varje 

etapp skulle kunna gestaltas fysiskt. Konstnärerna försöker locka fram människors känsla för 

området, att se vilka önskemål som finns. En av projektledarna, Kristoffer Nilsson från 

Helsingborg kommun, beskriver det konstnärliga inslaget som att konstnärerna vill ”skapa en 

hägring” av vad platsen skulle kunna vara. De planerare som är involverade i projektet 

bevakar dessa event för att få inspiration till hur området ska planeras. 

För att exemplifiera ett av de delprojekt som genomförts kan nämnas då en konstnär 

kontaktade en av stadens kvinnoföreningar. En köksmodul från en miljonprogramsbyggnad 

placerades i det aktuella delprojektområdet. I köket fick kvinnorna från föreningen laga mat, 

som de bjöd allmänheten på under eventet. Avsikten var just att skapa en ”hägring” av en 

mänsklig aktivitet och öppna för diskussion om hur platsen skulle kunna utformas. Eventet 

pågick under tolv timmar, där tanken var att locka medborgare till platsen för att känna dess 

karaktär. (Nilsson, 2012) 

Intentioner och värden 

Syftet med det konstnärliga inslaget i H+ är därmed att bidra till en god medborgardialog. Ett 

tydligt mål har varit att motverka segregationen i Helsingborg, och planerarna tror att denna 

metodik kan vara ett sätt att hantera detta. Genom det stora medborgardeltagandet, som yttrar 

sig på ett mycker annorlunda och kreativt sätt, hoppas planerarna och politikerna att  kunna 

överbygga gränserna mellan stadsdelarna. Dessutom har syftet även varit att ge planerarna 

djup områdeskunskap inför planprocessen. Nilsson menar att planerarnas insikt i 

konstyttringarna ger en lokal förankring och god områdeskännedom, vilket är positivt för 

planeringsprocessen. Det finns planer på att även planerarna ska vara direkt delaktiga i 

delprojekt, vilket Nilsson tror är viktigt i syftet att uppnå god förståelse för områdes karaktär. 

Ett exempel på detta är ett delprojekt där en badplats ska anläggas, då planerarna ska delta 

genom att testa olika platser att bada på, tillsammans med medborgare. Detta ska således ge 

planerarna en åsikt om lokalisering och utformning baserat på praktik och erfarenhet, istället 

för hur det ser ut på en ritning. (Nilsson, 2012) 

Utmaningar och förbättringar 

Som projektledare tycker Nilsson att det konstnärliga inslaget varit en mycket speciell 

upplevelse och att det agerat som verktyg för planerarna. En utvärdering av de delar av 

projektet som utförts hittills är under arbete. Huvuddragen i denna är att projektet framför allt 

gett en medial uppmärksamhet, vilket planerarna anser vara mycket positivt. Nilsson betonar 

att syftet med det konstnärliga inslaget inte är att marknadsföra. Istället menar han att den 

positiva effekten består i uppmärksamheten och engagemanget hos medborgarna. Under 

sommaren ska även en följdforskare undersöka och utvärdera projektet. Nilsson menar att 

planerarna anser värdena med det konstnärliga inslaget vara att allmänheten släpps in i 

området, samt att, som ovan nämnts, planerarna får en lokalkännedom innan beslut om 

gestaltning tas. Nilsson säger att det måste finnas trovärdighet i projektet. Det finns en 

balansgång mellan ”snällt” och ”på riktigt”. Han menar således att det sker en avvägning 

mellan konstnärlig gestaltning och konkret planering. Han anser vidare att den traditionella 

planeringsprocessen inte duger i denna stadsförnyelse, bland annat på grund av 
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segregationsproblemet. Därav har denna annorlunda metodik behövts för att skapa den 

neutrala och kreativa zonen som önskas. 

Nilsson ser även negativa effekter av konstnärligt inslag i form av vaghet. Planerarna vet 

ibland inte varför det konstnärliga inslaget finns med i processen, eller förstår inte vad det kan 

ge. Dock tror Nilsson att en ökad intern dialog kan motverka detta i det framtida arbetet inom 

projektet. (Nilsson, 2012) 

En sammanfattning 

Det konstnärliga inslaget i processen för H+ har resulterat i en ökad dialog mellan planerare 

och medborgare, och därmed gett planerarna input till vad som efterfrågas i 

stadsomvandlingen av hamnområdet i Helsingborg. Den allmänna uppfattningen hos 

planerarna har varit att det konstnärliga inslaget inspirerat i arbetet med utformningen av den 

nya stadsdelen. Dock finns problem med vad konsten konkret kan bidra med i 

planeringsprocessen. Detta tror en av projektledarna kan förebyggas i de kommande 

delprojekten genom en ökad dialog mellan involverade planerare och aktörer. 

Konst och planering i framtiden? 

I följande avsnitt kommer en diskussion föras kring hur konst kan påverka 

planeringsprocesser, både utefter den teori som presenterats, och med stöd av de projekt där 

det praktiserats. Även tankar kring förekomst av konstnärligt inslag i framtida projekt, samt 

hur metodiken i sådana fall kan vidareutvecklas, kommer presenteras. 

Teoretiskt sett 

Som tidigare nämnts definieras konst huvudsakligen som en form av estetik eller 

känsloframkallande upplevelse. Bekant är att denna uppsats ska utreda om konsten kan 

komma till nytta inom planeringsprocessen. Frågan är i vilken form konsten i så fall ska yttra 

sig i. Besitter konstnärerna ett synsätt eller färdigheter, som kan ge processen konkret 

påverkan? Eller indirekt påverkan? Vad är det för slags påverkan? Som presenterades ovan 

anser Magnusson att konsten har för avsikt att skapa en reaktion hos den betraktande 

människan. Då denna undersökning baseras på förutsättningen att konst inte nödvändigtvis är 

ett konstverk som kan betraktas, väcks frågan om vilken reaktion konst kan skapa, om det 

gäller en process eller arbetssätt.  

Konsten existerar för att förmedla även det som inte syns; det som finns inom människor och 

det som är större än vad som kan upplevas och ses i omgivningen. Konstnärer ser det som är 

och det som inte är, deras syfte är att få människor att fantisera om det som skulle kunna vara. 

(Jonsson, 2010) Är konst något som vill förmedla vad som skulle kunna vara, skulle en 

planeringsprocess kunna gynnas av att se det som inte ännu setts.  

Metzger skriver i en artikel (2011) att konsten, i politiskt känsliga diskussioner, kan verka 

som ett forum där aktörer kan släppa sina ståndpunkter, insupa andras synsätt och kritisera 

sina egna. Detta utan att förlora sin stolthet eller trovärdighet. Han talar om konstens 

möjlighet se på en situation med nya ögon och att främmandegöra aktörerna inför sina egna 

referensramar. Metger använder i detta sammanhang Berthold Brechts ord 

verfremdungseffekt (tyska för främmandegörandeeffekt) (se även Jameson, 1998). Enligt 

Metzger kan konsten, trots det faktum att definitionen av konst varierar med rådande tidsanda 

och personliga preferenser, skapa en omvärdering hos den människa som betraktar eller 

upplever den. En omvärdering som innebär att det som tagits för givet plötsligt inte kan tas för 
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givet. Han menar att det istället uppstår ett ifrågasättande, det vill säga att betraktaren ser det 

som förut inte setts. 

För att se det som förut inte setts krävs, som nämndes i det föregående avsnittet, en öppenhet 

för kreativitet (Söderlind, 2002). Denna kreativitet kan enligt min åsikt komma till uttryck i 

olika former. Det kan tänkas att under tider då planeraren var expert och i princip hade 

egenmakt att styra planeringen av den fysiska miljön (government), behövde planeraren vara 

kreativ i sin planutformning. Då kunde samhället gagnas av skapandet av nytänkande planer. I 

de sammanhangen kunde planeraren vara kreativ och kanske till och med konstnärlig som i att 

skapa ett konstverk av den planerade miljön. Idag behöver planeraren däremot vara kreativ i 

kommunikationen mellan de inblandade aktörerna (governance). Det är i detta sammanhang 

konsten, genom att betraktas som en process, skulle kunna ha en påverkan på dialoger och 

därmed själva planeringsprocessen. 

Idag finns flera exempel där kreativa metoder används i översiktsplanering, som Larsson 

(2001) beskriver. Dock framlägger han aldrig vad som kan anses vara kreativa metoder, men 

min tolkning är att planeringsprocessen blivit mer kommunikativ av de kreativa sätten att 

använda planeringsredskapen. Han skulle å andra sidan kunna syfta på att den kommunikativa 

processen ger möjlighet för kreativa metoder på ett annat sätt än tidigare. Som Cars & Sydow 

(2001) påpekar, har övergången till governance medfört ett öppnare förhållningssätt till hur 

planeringsprocessen kan gå till. Jag anar dock att kreativiteten dels gynnats av den 

kommunikativa processens utveckling, dels gynnat den. Möjligt är att båda påverkar och 

gynnar varandra samtidigt. 

Charrettes existens är ett exempel på hur forskare har lokaliserat problemen i dagens 

planering och på ett kreativt sätt sökt en lösning. De problem som jag uppfattat i dagens 

planering, med bakgrund av de åsikter som jag uppfattat i studiens intervjuer, verkar vara att 

effektiviteten är låg; processerna har en tendens att ofta dra ut på tiden. Även endimensionellt 

tänkande, där planerare och politiker planerar utifrån ett perspektiv de redan känner till, som 

de blivit skolade inom, är ett problem. Jag tror det ligger något i det Magnusson uttryckte: 

”Människor behöver både struktur och kaos.”. Jag har aldrig hört talas om någon 

planeringsprocess som velat uppnå just kaos för människan. Trots att ordet ”kaos” förvisso är 

starkt, kan det ändå ligga någon sanning i att planering idag kanske saknar spontanitet och 

utrymme för kreativitet. Planeringens syfte är att planera den fysiska miljön strukturerat, om 

än för att skapa förutsättningar för att människan kan utvecklas och vara kreativ. Möjligt är att 

planering idag inte är så fri som den ibland framställs vara. Planerarna har visserligen inte 

samma egenmakt över det planerade som tidigare under 1900-talet, men de har likväl en 

tradition med sig om vad som i processen beaktas och vilka aktörer som ska besitta det största 

inflytandet, kanske på ett omedvetet sätt. Därför skulle konsten med sitt omkullkastande 

kunna rucka på dessa traditioner och därmed kunna öka spontaniteten, och kanske således 

även demokratin. 

Praktiskt sett 

Som Jonsson (2010) beskriver förefaller det som att konstnärernas största roll varit att skapa 

ett ifrågasättande och nytänkande i processen med RUFS 2010. Således verkar det som att 

uppdraget för framtidsgranskarna, för att använda hans begrepp, varit att bruka kreativa 

metoder för att lära framtidsbyggarna att se bortom det självklara. Konstnärerna skapar här 

inte bildkonst, de skapar ett ifrågasättande av de rådande självklarheterna, exempelvis genom 

att kritiskt granska samhället. Konstnärerna besitter en vilja att visualisera det som inte syns i 

vanliga fall, att förmedla en känsla av det underliggande. I planering finns mycket av just 

detta; de sociala strukturerna i vårt samhälle är minst lika viktiga som den fysiska miljön, men 
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tas måhända inte lika självfallet i beaktande i dagens planering. De normer och synsätt dagens 

planerare och politiker innehar påverkar självklart i stor grad de beslut som fattas om hur 

samhället ska designas och konstrueras, både fysiskt och strukturellt. Om konst är det som 

behövs för att ifrågasätta och diskutera dessa normer tycker jag det är ett bra sätt att utveckla 

planeringsprocessen. Ett sätt av många. Kreativitet är viktigt för att kunna finna de innovativa 

lösningarna som väntar på att bli upptäckta, som kommer göra det samtida samhället till det 

morgondagens samhälle vi vill ha.  

En problematik ligger i begreppet vi och vill ha i morgondagens samhälle. Förfarandet i ”Att 

dela ett samhälle” skulle kunna betraktas som ett projekt som ville uppnå samma kvaliteter 

som vid ett partnerskap (se förra avsnittet Konst och planering som åtskiljda företeelser); att 

föra samman och öka förståelsen mellan aktörer med skilda intressen. Skillnaden är att detta 

projekt just gått runt partnerskapets nackdel att endast innefatta ett litet antal aktörer, och 

istället inkluderat flera, så att en mer rättvis dialog och beslutsfattande skett. Kanske nås 

någon form av konsensus i denna dialog. Frågan är vilka detta konsensus gäller? 

Medborgarnas representativitet i ”Att dela ett samhälle” kan ifrågasättas. Deras åsikter fick 

representeras av de folkvalda politiker som deltog i projektet. Dock öppnar det för vidare 

diskussion om vilka som ska vara med i besluten och framtagandet av en regionplan. Hur stort 

medborgardeltagande är önskvärt i en planprocess av detta slag? Kanske finns det situationer, 

exempelvis denna, där planerare och politikers expertis är viktigare än stor medverkan av 

medborgarna. Huruvida medborgarnas åsikter var representerade eller inte i projektet kommer 

inte att ges vidare utrymme i denna uppsats. Däremot kan det konstateras att stadsförnyelsen i 

Helsingborg var annorlunda till sitt förfarande vad gäller medborgardeltagande. I projektet H+ 

var en av intensionerna att lyssna till allmänhetens önskemål och idéer. 

Liksom i Stockholmsexemplet, fanns tankar i H+ om att öka kommunikationen med konst 

som metod. Skillanden mellan detta projekt och framtagandet av Stockholms regionplan är att 

denna kommunikation till stor del skedde mellan planerare och medborgare, medan det senare 

bidrog till en ökad dialog mellan politiker och tjänstemän. Trots att projekten i förväg inte 

hade fastställt hur konsten skulle kunna användas och vara nyttig i planeringsprocessen, fanns 

visioner om kreativitet hos dem båda. Denna kreativitet låg i att finna nya perspektiv, att stiga 

bort från den traditionella planeringens ramar. I H+ visas tydligt hur konsten använts praktiskt 

för att skapa ett större medborgardeltagande, men även nå en bättre områdeskännedom bland 

planerare innan planskissandet startats. De delprojekt som hittills genomförts i H+ har 

således, i någon form, omkullkastat deltagarnas referensramar och det förgivettagna, i likhet 

med Metzgers beskrivning (2011) av förfarandet i ”Att dela ett samhälle”. Dock har det i båda 

projekten visat sig svårt för aktörer och deltagande tjänstemän att förstå vad konst i planering 

kan ge för typ av värden i fysisk form. Med konsten följer en naturlig vaghet i dels vad konst 

är, och dels vad en sammanföring mellan de två olika professionerna kan skapa. Denna vaghet 

har varit ett problem i båda exemplen. Trots att projektledarna har varit medvetna om 

problemet och tror det kan överbyggas med ytterligare ökad kommunikation, är vagheten en 

klar begränsning i användandet av konstnärligt inslag som metodik.  

Som tidigare nämnts är utvärdering av projekten av stor vikt för att vidareutveckla det 

konstnärliga inslaget som en metodik inom planering. I H+ är detta under arbete, medan ”Att 

dela ett samhälle” saknar en sådan. I det senare nämnda projektet ansåg planerare det svårt att 

sätta ord på vilka konkreta värden konsten kan ge. Utvärdering är ett steg på vägen mot att 

förstå och kunna förmedla de skapade värdena för framtida processer. Tack vare att H+ 

kommer pågå under lång tid framöver finns en drivkraft att vidareutveckla det konstnärliga 

inslaget för att få ut så mycket som möjligt av samarbetet. Även om slutsatsen i en sådan 

utvärdering skulle vara att konsten ger mer vaghet och splittrade meningar snarare än 
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gemensam målbild, skulle det finnas ett värde i ett sådant utsållande av problem. Det finns ett 

värde i att finna felen. Skulle slutsatsen å andra sidan vara att positiva effekter uppstått, skulle 

givetvis en dokumentation av detta vara värdefull. Därmed är utvärdering av stor vikt, oavsett 

om slutsatserna talar för eller mot ett konstnärligt inslag. Saknas utvärdering, tror jag det 

innebär svårigheter att kunna avgöra om det konstnärliga inslaget varit lönsamt, vilket därmed 

försvårar förespråkandet av konstnärligt inslag i andra processer, om nu ett sådant 

förespråkande är önskvärt.  

Cars söker med charrette-metoden konsensus (Cars, 2001). En möjlig fråga att ställa är 

huruvida konsensus kan uppnås i planeringsprocesser. Jag skulle inte vilja påstå att konstens 

direkta mål i de två studerade exemplen där konst förekommit i processer, varit att nå 

konsensus. Däremot skulle jag kunna påstå att det finns indirekta kopplingar mellan 

konstnärligt involverande och konsensus. Genom att konsten används för en öppnare dialog 

och för att omkullkasta referensramar, skulle det bakomliggande syftet kunna anses vara att få 

alla aktörer överens. Dock inte i den bemärkelsen att alla aktörer har exakt samma bild av 

förfarandesätt, genom att det starkaste argumentet vinner. Detta verkade inte vara syftet i de 

betraktade exemplen. Däremot var en intention att med konsten försöka ändra aktörernas 

referensramar och därmed vara mer öppna för andras åsikter, för att skapa en gemensam 

målbild. Detta skulle kunna tolkas som ett närmande av konsensus. 

Vad kan konst skapa inom planering? 

Som nämdes i tidigare avsnitt talar Tornberg (2011) om behovet av att förbättra 

kommunikationen mellan aktörer i de informella mötena, vilka liksom de formella har stor 

inverkan på beslutsprocessen i framtagandet av planer. Han menar att inom detta område 

måste planerarna vara kreativa och finna nya metoder och verktyg för att få aktörerna att 

formulera gemensamma målbilder och visioner. Men hur kreativa kan metoderna vara utan att 

riskera grumlighet eller alltför stor tidsåtgång i processer? Som Magnusson (2012) beskriver 

krävs en balansgång mellan unikhet och tillgänglighet för att konst ska kunna vara användbart 

i planeringssammanhang. Förhoppningen är självfallet att konstintegreringen skapar värde i 

själva processen. Om det konstnärliga inslaget varit lyckosamt (det vill säga värdeskapande) i 

ett projekt, genereras sannolikt även följdeffekter som yttrar sig i den fysiska miljön som 

planeras. 

Hur framtiden ser ut för processer liknande de studerade exemplen från Stockholm och 

Helsingborg, är svårt att avgöra idag med stöd av denna undersökning. Dock kan den framtida 

vidareutvecklingen och implementeringen av det konstnärliga inslaget diskuteras. Jag ser två 

möjliga alternativ för hur konsten kan vara en del av planeringsprocesser framöver. Det första 

är att konstnärer även i framtida projekt ingår som aktör genom processen, och på liknande 

sätt som i de två betraktade fallen, bidrar med sin kunskap. Det andra alternativet är att 

planerare och andra tjänstemän utbildas med det synsätt som konstnärerna besitter, för att på 

så vis tillämpa det konstnärliga inslaget. De personer som har intresse och resurser för att 

driva projekt med konstnärligt inslag i processen kommer att ställas inför denna 

frågeställning. Detta innebär att tid och resurser kommer krävas, men med en framtagen 

metodik kan värden kanske uppnås, och kraftansträngningen vara lönsam. 

Att konstnärerna får ut något av att vara delaktiga i projekt som detta tror jag är viktigt för att 

skapa ett dubbelriktat engagemang. Om det finns ett ömsesidigt intresse för idéer och 

lösningar av den andra professionen, kan troligen viktiga utbyten av kunskap ske som har en 

positiv inverkan på bådas arbeten. Utan intresse från båda professionerna kan det innebära att 

färre nya projekt startas och planeringsprocessen kanske inte kommer vidareutveckla det 
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konstnärliga inslaget. Som Söderlind (2001) påpekade kan inte kreativa arbetsformer 

utvecklas om inte personerna i projekten är öppna för förändring. 

Dock finns risker med just engagemang och drivkrafter. Som Metzger (2011) talar om måste 

det finnas en tydlighet med avsikterna med det konstnärliga inslaget, för att inte manipulation 

ska kunna uppstå. Att rikta ett budskap i planeringsprocessen skulle kunna underlättas genom 

närvaron av ytterligare ett verktyg. Konsten, med sina möjligheter att omkullkasta det 

förgivettagna, skulle kunna användas för att styra aktörernas åsikter. Det finns även en risk att 

användandet av konst blockerar eller låser synsätt, lika gärna som att den kan öka förståelsen 

för någon annan aktörs synsätt.  

Vad som också kan vara det konstnärliga inslagets begränsningar är att det i reella situationer 

kräver resurser och intresse. Jag är inte säker på att det idag finns prioritering av konstnärligt 

inslag inom politik och planering. De drivkrafter, som visserligen samtidigt kan medföra en 

risk för ojämna maktrelationer och framställning av information på ett manipulativt sätt, tror 

jag också är nödvändiga för att nytänkande projekt som dessa ska kunna förekomma. Oavsett 

om det konstnärliga inslaget i planeringsprocesser kommer vidareutvecklas, är min 

förhoppning att processen trots allt kommer utvecklas åt ett mer kreativt håll, innehållande 

alternativa sätt att föra dialog mellan olika aktörer och medborgare. 

Slutsatser 

I de studerade exemplen förefaller det som att det konstnärliga inslaget har resulterat i nya 

perspektiv inom planering samt ökad dialog. Det går att urskilja en antydan om att en mer 

gemensam bild av planeringsprocessens mål genererades av detta. Konsten kan därmed skapa 

en gemensam uppfattning om vilka problem som stås inför eller vad slutmålet är, snarare än 

total konsensus om hur problemen löses eller hur målen uppnås.  

Konsten skulle samtidigt kunna, istället för att skapa en gemenskap, tydligare påvisa 

skillnaderna mellan de involverades ståndpunkter. Risken med det konstnärliga inslaget är 

därför att det leder till ökad komplexitet, vilket kan anas i de två studerade exemplen. För att 

konst ska kunna vara värdeskapande i planeringsprocesser verkar det som att det krävs 

tydlighet med förväntningar, avsikter samt tillämpning efter det konstnärliga inslagets 

genomförande. 

Effektiviteten i planeringsprocessen är beroende av huruvida konsten för samman eller 

belyser skillnader i de involverades åsikter. De vinster som kan urskiljas är att den ökade 

dialogen mellan aktörerna innebär en förbättrad demokratisk situation, där konsten kan få 

planeringsprocessens deltagare att vara mer lyhörda för andras åsikter och idéer. Konsten kan 

därmed även skapa mer tidseffektiva processer, där de involverade har en mer samlad bild av 

processens mål. Samtidigt kan konsten också splittra åsikter och målbilder, samt sakna 

konkreta resultat. Därför kan dess inslag i processen även göra den mindre effektiv. De 

exempel som uppsatsen studerat ger inte tillräckligt underlag för att avgöra om konst i 

planeringen generellt sett är lönsamt. Det behövs utveckling av en tydlig metodik för att 

kunna tillgodogöra de värden av kreativitet och nytänkande som uppstår. Därför tror jag att 

forskning, utvärdering och intresse bland planerare med tiden kommer att utstaka vad konst 

faktiskt kan bidra med inom planering.  

Konstnärligt inslag i processer är ett mycket intressant arbetssätt för att ta fram nya planer 

inom samhällsplanering. För att avgöra om en metodik som denna ger tillräckligt stora värden 

för att bruka i framtiden, kommer en större samhällsdiskussion behövas. Givet är dock, att 
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konsten kan skapa en reaktion hos människan, som kan ändra dennas perspektiv och 

ståndpunkt.  

Konsten verkar generera samtal mellan människor, konsten verkar skapa något nytt som inte 

riktigt går att sätta ord på, konsten verkar skapa en kreativitet. I dess förening med planering 

är det dessa egenskaper den för med sig. En kreativitet i aktörers dialog. 
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