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ABSTRACT 

The use of conceptual art and artists in processes related to urban planning seems to be 

increasing. This essay aims to contribute to a deeper understanding of what artists can contribute 

with in such processes, specifically those in which the aim is to strengthen democracy. The 

subject is approached by investigating three projects where artists have been engaged in order to 

perform citizen dialogues. The research questions that are formulated in order to investigate this 

concern the aim of engaging artists and for artists to be engaged in such processes, the roles and 

functions of the artists, and the perceived effects of the artists’ involvement. Interviews were 

conducted with the artists and officials whom had worked with the projects. One result of the 

study is that there are common views across the three projects about the artists and what they 

might contribute with in planning processes, mainly regarding their perceived ability to bring 

new perspectives and unexpected outcomes. The artists had the roles of mediators, advocates for 

groups, and a person that could problematize and create space for officials to problematize 

structures and situations. This was legitimized through the artists’ roles as artists. Further, the 

projects created spaces for discussion across the public administrations in the municipalities, 

which was accredited to the involvement of the artists. Another important result of the study is 

that in two of the projects, the artists’ way of bringing up the uncomfortable or unexpected was in 

some occasions not accepted by the municipality. This highlights a paradoxical attitude towards 

the artists, since they were largely engaged in order to contribute with something new and 

unexpected.  

 

Key words: artists, urban planning, citizen dialogue, democracy. 

 

English title: The art of making dialogue - A study of three projects where artists have been 

engaged in order to perform citizen dialogue.  
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SAMMANFATTNING 

Konceptuell konst och konstnärer verkar vara ett vanligare inslag i samhällsplaneringsprocesser. 

Den här uppsatsen syftar till att bidra till en djupare förståelse för vad involvering av konstnärer 

kan innebära för samhällsplanering, specifikt i processer där syftet är att stärka demokrati. 

Tillvägagångssättet för att undersöka ämnet är att närmare studera tre projekt där konstnärer har 

involverats för att föra medborgardialog. För att besvara det övergripande syftet används tre 

frågeställningar: 1) Vad upplever tjänstepersonerna att syftet är med att involvera konstnärer, 

och vad är konstnärernas syfte med att gå in i processerna, 2) Vilka roller och funktioner fick 

konstnärerna, som det upplevs av konstnärerna respektive tjänstepersoner och 3) Vad upplevs 

som effekter av konstnärernas medverkan? Det empiriska materialet består av elva intervjuer, 

med totalt tretton personer. Intervjuerna genomfördes med konstnärerna och tjänstepersoner på 

kommunerna och konsthallarna som varit med i projektet.  

 

Det empiriska materialet analyseras utifrån teoretiska perspektiv om tidigare projekt med 

konstnärer i processer inom samhällsplanering, medborgardialog, kommunikativ planering och 

planerarrollen. Undersökningen visar att det finns gemensamma idéer i de tre projekten om vad 

konstnärerna ska tillföra planprocessen. Konstnärerna fick roller som medlare, företrädare för 

grupper, och en person som hade utrymmet att problematisera och skapa utrymme för 

tjänstepersoner att problematisera. Detta legitimerades av konstnärernas roller som konstnärer. 

Frågor som konstnärerna lyfte var ibland oväntade och ovälkomna, vilket belyser den paradoxala 

synen på konstnären och vad denne kan bidra med, där de förväntades bidra med nya perspektiv, 

medan detta inte accepterades i de fall det inte passade in i ramen för dialogen eller de 

fördefinierade målen. Vidare skapade projekten utrymme för diskussioner och samverkan mellan 

förvaltningarna i kommunerna.  

 

Nyckelord: konstnärer, samhällsplanering, medborgardialog, demokrati. 
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1. INLEDNING 

För snart fem år sedan gick jag på introduktionsföreläsningen på samhällsplanerarprogrammet. 

Vid utgången delades Föreningen För Samhällsplanering (FFS) medlemstidning PLAN ut. Jag 

bläddrade igenom tidningen men lade inte någon av artiklarna på minnet. När jag i våras hittade 

tidningen i bokhyllan, såg jag att tidningen innehöll en artikel om Ett radikalt miljöombyte, där 

Jonathan Metzger hade skrivit om ett projekt inom förberedelserna för den Regionala 

utvecklingsplanen för stockholmsområdet (2010), där fyra konstnärer skapade ett alternativt rum 

för diskussion för politiker och tjänstemän. I december 2015, fyra och ett halvt år senare, hade 

Föreningen för Samhällsplanering ett helt temanummer (2015/6) om konst och planering. 

Tidningens utgivning sammanföll i tid med valet av uppsatsämne, och då ämnet gjorde mig både 

intresserad och konfunderad, bestämde jag mig för att undersöka det närmare. Jag valde därför ett 

uppsatsförslag från Sofia Wiberg - min handledare - som handlade om just konstnärer i 

planprocesser.  

 

Mitt intresse för ämnet bottnar i något som jag faktiskt hann uppfatta den där första dagen på 

samhällsplanerarprogrammet - att samhällsplanering är ett fält där många olika kompetenser 

samsas (Nyström och Tonell, 2012), och kanske därför är ett yrke som inte har så mycket egen 

integritet. Att ha med konstnärer kan därför tyckas vara en oväntad ny grupp att inkludera i ett 

fält som redan är så brett. Jonathan Metzger skriver i en annan text om företeelsen: 

 

“Det är svårt att tänka sig två professioner som i det allmänna medvetandet uppfattas som mer 

väsensskiljda än samhällsplanerarens och konstnärens. 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.” 

(Metzger, 2010: 59). 

 

En fråga som då uppenbarar sig är varför en yrkesgrupp som ses som planerarnas motsats ska 

inkluderas i samhällsplaneringsprocesser. Finns det luckor och brister som just konstnärer kan 

fylla? Samtidigt som bilden av konstnären respektive bilden av planeraren är så olika, så växer 

intresset för kultur i samhällsplanering (Metzger, 2010). Vanligtvis när vi tänker på konst i 

planering föreställer vi oss kanske konstverk i offentliga miljöer. Kultur och kreativitet i 

samhällsplanering ses också ofta som en drivfaktor för exempelvis platsutveckling (Luigi Sacco 

& Crociata 2013). De senaste åren har interaktionen mellan konstnärer och planering dock skett 

på många olika sätt (Borén & Young). Ibland är konstnärens kreativitet och 

föreställningsförmåga motivet till att inkludera en konstnär, och ibland är gestaltning i fokus (se 

t.ex. Håkansson, 2013).  

 

Det finns också kritiska röster om användandet av konstnärer i exempelvis samhällsplanering. Då 

konst och kultur inkluderas av instrumentella skäl reflekteras en förändrad bild av konst och 
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kultur. Denna förändring innebär att en användning av dessa för exempelvis stadsförnyelse 

legitimeras (Gray, 2007). Ett uppmärksammat exempel är att Kolingsborg i Slussen målades med 

graffiti inför rivningen av huset, vilket rört upp många känslor (Hansson, 2015). 

Graffitikonstnärerna Örn och Örn (2015), menar att konsten användes av makten för att tysta 

kritiker och “bana väg” för rivning av huset, vilket ses som problematiskt särskilt då man 

använder graffiti, som har starka konnotationer med motstånd och yttrandefrihet (Örn & Örn, 

2015). De skriver att “konsten blir medel i en politisk diskussion, men inte på konstens villkor” 

(ibid.: 21). Men samtidigt som konsten inte ska “lyda” makten eller låta sig instrumentaliseras, 

ses konsten ofta som provocerande och olämplig. Sinziana Ravini (2007), konskribent och 

curator, skriver:  

 

“Man har länge anklagat konsten för dess kulturkannibalistiska och interdisciplinära politik, för dess 

dåliga samvete, för dess behov att skildra den verklighet vi inte vill se, eller än värre – leverera en 

annan än den vi känner till. Sist men inte minst tycks man vara förfärad över konstens förmåga att 

spränga etiska och moraliska gränser, för att inte tala om de estetiska, i sin ständiga kolonisering av 

nuet. Ja, man gör det sannerligen inte lätt för konsten – detta barn med många namn som varken får 

lyda eller provocera.”  

 

Samtidigt som det finns en motsägelsefull inställning till konst i allmänhet förväntas konstnärens 

medverkan i processer som rör samhällsplanering kunna bidra med alltifrån nya perspektiv och 

ökat inflytande för medborgare, till en förändrad föreställningsförmåga inom planering (Borén & 

Young, 2015). Även Boverket, som är en myndighet som arbetar med frågor som gäller 

samhällsplanering, byggande och boende, skriver om konstnärer och konst i medborgardialoger 

(Boverket, 2015). Enligt myndigheten kan konst ha en betydelsefull roll i medborgardialoger, och 

fungera som en länk till de som använder platsen, samt som en neutral part mellan kommunen 

och medborgarna. Detta kan, enligt Boverket (2015), leda till att personer som normalt inte 

kommer till tals får bättre möjlighet att göra sig hörda. Boverket kopplar konst och konstnärer till 

medborgardialoger, vilket är ett ofta diskuterat ämne inom samhällsplanering och som det råder 

förvirring kring (Lindholm m.fl., 2015). Medborgardialog förväntas leda till en ökad 

demokratisering (Cars, 2015), och kopplas ofta till hållbar stadsutveckling (Lindholm m.fl., 

2015). Ofta kritiseras kommuner dock för att använda sig av medborgardialoger och samråd när 

påverkansmöjligheterna är små (ibid.). Medborgardialog har också problematiserats på grund av 

de underliggande normer som gör att vissa grupper saknar möjlighet till inflytande (Wiberg, 

2015). I vissa projekt där konstnärer medverkat är föreställningen att det kan bidra till just en 

ökad demokratisering, insyn eller nya tankesätt och perspektiv, medan andra projekt syftar till att 

bidra till nya typer av metoder vid exempelvis medborgardialoger (Borén & Young, 2015). I 

vissa projekt har konstnären fungerat som en konsult (Borén och Young, 2015).  

 

Trots detta ökade intresse saknas omfattande teoribildning om företeelsen (Sandercock, 2005). En 

närmare undersökning av situationer där konstnärer varit med i dialogprocesser i 

samhällplanering, kan därför bidra till en bättre förståelse för de föreställningar om konstnärer 

och deras roller som finns bland personer som varit med i sådana projekt, vad det inneburit för 
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processen och vilka behov konstnärerna förväntats fylla i just samhällsplanering och i 

medborgardialoger. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I denna uppsats ligger fokus på projekt där konstnärer medverkat i medborgardialoger i syfte att 

bidra med metoder, perspektiv och tankesätt. Syftet med undersökningen är att bidra till en 

djupare förståelse för vad involvering av konstnärer kan innebära för samhällsplanering, specifikt 

i de processer där syftet är att stärka demokrati. För att besvara det övergripande syftet används 

tre frågeställningar: 

 

1. Vad upplever tjänstepersonerna att syftet var med att involvera konstnärer, och vad 

var konstnärernas syfte med att gå in i processerna? 

 

2. Vilka roller och funktioner fick konstnärerna i medborgardialogerna, som det 

upplevs av konstnärerna respektive tjänstepersoner? 

 

3. Vad upplevs som effekter av konstnärernas medverkan? 
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1.2 DISPOSITION 

Delarna i uppsatsen disponeras på följande sätt: 

 

Kapitel 2 presenterar en bakgrund i ämnet och en beskrivning av projekt som tidigare beforskats.  

 

Kapitel 3 beskriver de metoder som används för att undersöka ämnet.  

 

Kapitel 4 presenterar de teoretiska perspektiv som används för att analysera det empiriska 

material som producerats i undersökningen.  

 

Kapitel 5 presenterar empirin som producerats i undersökningen.  

 

Kapitel 6 består av en analys av och reflektioner kring materialet i kapitel 5. 

 

Kapitel 7 är en avslutande diskussion. 
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2. BAKGRUND 

Denna uppsats behandlar en företeelse som är kopplad till den övergipande diskursen om kultur 

och konst i samhällsplanering och stadsutveckling. Att använda konst och kreativitet för urban 

utveckling är en erkänd och populär strategi (Luigi Sacco & Crociata 2013). Exempelvis Richard 

Floridas idéer om den kreativa klassen och dess inverkan på städer, har påverkat mål för urban 

utveckling, specifikt i strategier för platsmarknadsföring och attraktivitet (Borén och Young, 

2013). Det finns dock ingen konsensus kring vilka möjligheter och begränsningar som finns kring 

detta (ibid.), och det har hävdats att påståenden om samband mellan kultur och tillväxt är utan 

grund (Pratt, 2008). Kultur i samhällsplanering återfinns också i cultural planning, där platsers 

och miljöers egenskaper, tillgångar och brister kartläggs (SKL och regionförbundet södra 

Småland, 2011). En viktig del i cultural planning, som det beskrivs av SKL och regionförbundet 

(2011) är ett mänskligt perspektiv och mänsklig kommunikation, vilket även innebär att 

medborgarinflytande är i centrum. Just kulturella perspektiv är också centralt i modellen. För att 

göra detta kartläggs de kulturella resurser som finns på platsen (ibid.).  

 

Diskussionen om kultur, kreativitet och stadsutveckling tar också upp flera möjliga problem, ofta 

gentrifiering och utträngningseffekter (Luigi Sacco & Crociata, 2013). Sådana effekter och mer 

allmänna perspektiv om konst och kultur i samhällsplanering, beskrivs dock inte närmare i 

uppsatsen.  

 

2.1 TIDIGARE BEFORSKADE KONSTPROJEKT I SVERIGE 

Det första steget i uppsatsarbetet var att spendera ett fåtal dagar med att kartlägga projekt i 

Sverige där konstnärer medverkat i processer kopplade till samhällsplanering, där syftet inte 

enbart gällt gestaltning (se Bilaga 1). Vissa av dessa processer har varit föremål för forskning. 

Dessa presenteras nedan och utgör litteraturöversikt i uppsatsen. Vissa av de projekt som 

presenteras här har lett till teoretiska perspektiv som används för att analysera det empiriska 

materialet. Dessa beskrivs närmare i kapitel 4. 

2.1.1 ETT RADIKALT MILJÖOMBYTE 

Ett projekt där konstnärer har involverats är Ett radikalt miljöombyte, där fyra konstnärer i 

samband med arbetet inför RUFS 2010 skapade ett rum där politiker och tjänstepersoner kunde 

mötas under annorlunda förhållanden och diskutera regionens utveckling (Metzger, 2011a). 

Metzger (2010) fann i en studie av projektet att de konceptuella och fysiska rum som 

konstnärerna skapade kunde fungera som något som han kallar ett ‘svalt fora’. Benämningen 

syftar till ett tillåtande rum där aktörer kunde mötas utan att tjänstepersonernas och politikernas 

trovärdighet stod på spel (Metzger, 2010). Detta möjliggjordes och legitimerades av konstnärens 

roll och mandat att ifrågasätta och rucka på invanda föreställningar och ramar i processen 

(Metzger, 2011a). Vissa av de som deltog i Ett radikalt miljöombyte, förstod dock inte syftet med 

projektet då det inte innebar några konkreta effekter eller syftade till att “komma till handling” 
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(Metzger, 2010). Metzger belyser också att det krävs ett kritiskt förhållningssätt när sådana 

processer används i syfte att fatta politiska beslut. Kollaborationer med exempelvis konstnärer är, 

enligt Metzger (2011a), bara användbara i vissa delar av processen - när det finns utrymme och 

behov för att öppna upp och ifrågasätta.  

2.1.2 SAMVERKAN OM GESTALTNING AV OFFENTLIGA MILJÖER 

Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Arkitektur- och designcentrum samt Boverket, gjorde 

med start 2010 ett samverkansprojekt med anledning av ett regeringsuppdrag. Projektet kallades 

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, och bestod av 13 samverkansprojekt genom hela 

Sverige, där konstnärer samverkade med bland annat kommuner i gestaltningsprocesser 

(Håkansson, 2013). Maria Håkansson (2013) gjorde en följeforskning på samverkansprojekten. 

Forskningen visar vilka lärdomar som finns från projekten. Den synliggjorde att många 

involverade i projektet hade ett så kallat ”statytänkade”, vilket innebär att de förväntade sig en 

fysisk gestaltning eller utsmyckning som resultat istället för att se processen som konst. 

Emellertid skedde en utveckling i det sätt som samverkansprojekten förmedlades eller 

diskuterades, från mer ”statytänkande” till en bredare tolkning av vad den konstnärliga 

kompetensen kan bidra med (Håkansson, 2013). Håkansson menar att konst har potentialen att ge 

en bild av erfarenheter och berättelser om en plats som är olika, och även lyfta fram perspektiv 

som inte normalt ses som legitima. Hon belyser dock att det finns en problematik i de projekt där 

syftet är att ge röst åt grupper som är marginaliserade, på grund av att detta sker utifrån ett 

“ovanifrånperspektiv”, och också kan exotifiera platserna eller människorna som bor där, 

samtidigt som det kan påminna om ett paternalistiskt förhållningssätt där idéer om goda värden 

som ska leda till “goda medborgare” reproduceras.  

 

Enligt Håkansson (2013) visade projekten att det krävs ett bredare perspektiv på gestaltning av 

den offentliga miljön, samt att användarna av platsen, som setts som viktiga i många av 

projekten, kan bidra med mycket kunskaper kring platsen. Samtidigt legitimerade 

regeringsuppdraget projekten, och finansieringen har varit avgörande för att projekten skulle 

kunna genomföras och accepteras. Det har också möjliggjort nytänkande kring processer. 

Håkansson belyser att det innebär att det kan vara svårt att realisera liknande projekt utan 

finansiering och stöd från en utomstående part. I PARK LEK, som genomfördes i Hallonbergen-

Ör i Sundbyberg och som är ett projekt som undersöks närmare i uppsatsen, beskriver Håkansson 

att politikerna på kommunen också utgjorde en viktig faktor i hur mycket projektet tilläts 

påverka. Samtidigt kunde tjänstemän också vara viktiga för konstnärens väg in i organisationen. 

Håkansson skriver: 

 

“I Hallonbergen-Ör var stadsarkitekten en vägledare in i det byråkratiska systemet, med kännedom om 

hur platsen som  kommunens administration och styre utgör fungerar. Båda stadsarkitekten och 

konstnären var i någon mening gränsgångare mellan sektorer, grupper och funktioner. Men där 

stadsarkitekten garanterar de formella demokratiska processerna och strukturerna kan konstnären röra 
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sig friare och ifrågasätta såväl politiska intentioner som enskildas uttalanden.” (Håkansson, 2013: 

117f). 

2.1.3 H+ I HELSINGBORG 

Säwe och Thelander (2015), har undersökt H+, ett annat av de samverkansprojekt som var med i 

uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Deras fokus ligger vid branding av 

Helsingborg genom ett evenemang arrangerat inom projektet H+ (“Smack Bang”). Intervjuer 

med aktörer som varit inblandade i projektet visade att det fanns flera olika uppfattningar om 

konsten och dess syfte, något som författarna kallar rationaliteter. Dessa sträckte sig från idén om 

att konsten fungerade som en katalysator och gav upphov till bättre kommunikation, till att dess 

syfte var att marknadsföra (ibid.). Författarna menar att rationaliteterna ibland var helt oförenliga, 

vilket innebar att det fanns en svårighet att utvärdera projektets effekter och värde (ibid.). Dessa 

rationaliteter beskrivs vidare i kapitel 4. Författarna menar att projektet åtminstone inte på något 

mätbart sätt har skapat en dialog (Säwe & Thelander, 2013). En annan problematik gäller det 

faktum att olika aktörer har ett förhållningssätt till konsten som präglas av deras personliga smak 

snarare än professionalitet, vilket också är en bidragande faktor till att resultatet inte utvärderades 

på ett professionellt sätt (Säwe & Thelander, 2013). Säwe och Thelander (2013) varnar också för 

att stora grupper kan missas när det saknas kritiska perspektiv i projekt där förväntningen är att 

relationell konst ska leda till positiva effekter på processer. 
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3. METOD 

3.1 VAL AV METOD 

En utgångspunkt för den här uppsatsen är ett hermeneutiskt förhållningssätt - vilket innebär att 

tolkning och förståelse är metoder för att förstå det mer komplexa fenomen som studeras 

(Ödman, 2004). En viktig del i att kunna nå sådan förståelse är den förförståelse som finns innan 

studien (Ödman, 2004). Därför började studien med en kartläggning över pågående och avslutade 

samverkansprocesser där konstnärer involverats i samhällsplaneringsprocesser. Min 

utbildningsbakgrund är samhällsvetenskaplig, med kulturgeografi och samhällsplanering som 

inriktning. Detta tillsammans med kartläggningen är grunden till det sätt som uppsatsämnet 

närmas i studien, och de ramar för hur materialet tolkas. Eftersom studien tar sig an ett komplext 

fenomen valdes fallstudie som metod för att undersöka ämnet. Det är lämpligt eftersom man inte 

kan gå in lika djupt om man försöker vara heltäckande (Gummesson, 2004). Som Gummesson 

(2004) skriver om fallstudier är det också lämpligt för att undersöka ämnen där kunskap helt eller 

delvis saknas. Det gör metoden lämplig i studien eftersom det är ett relativt nytt fenomen där 

forskningen inte är omfattande. 

 

Fallstudier är oftast kvalitativa eftersom metoden innebär att man kan få förståelse för sådant som 

är svårare att fånga med kvantitativa undersökningar (Gummesson, 2004). Fallstudiebaserad 

forskning, som tidigare (och i viss mån fortfarande) setts som godtycklig och ovetenskaplig och 

snarast producerat anekdoter, har nu blivit mer accepterad i forskningsvärlden (Flyvbjerg, 2006). 

Flyvbjerg (2006) menar att den kontextbundna kunskap som genereras i fallstudiebaserad 

forskning inte är underordnad annan forskning, eftersom samhällsvetenskaplig forskning inte kan 

generera annat än kontextbunden kunskap (Flyvbjerg, 2006). En del i att fallstudiebaserad 

forskning avvisats är att generell kunskap setts som mer värdefull, men Flyvbjerg (2006) menar 

att sådan kunskap inte går att producera när mänskliga fenomen studeras. Han menar också att 

det är fallet som avgör om det går att generalisera från det, inte det faktum att det är ett enskilt 

fall. Ett annat missförstånd är att forskningen ofta bekräftar det som önskas eller förväntas av 

studien. Flyvbjerg menar dock att det inte skulle vara mer så för fallstudiebaserad forskning än 

annan forskning. I undersökningen studeras tre fall, vilket ger en bättre förståelse för olika fall 

och förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Samtidigt är innebär det att det finns 

utrymme att undersöka dessa djupare än om studien skulle innefattat fler fall. 

3.1.1 INTERVJUSTUDIE 

Undersökningen är en intervjustudie, alltså utgör material från intervjuer primärdata i uppsatsen. 

Grundläggande för studien är förståelsen att intervjuaren inte är en neutral och objektiv part. Att 

intervjuaren skulle vara objektiv och neutral är en uppfattning som beskrivs som nypositivism av 

Alvesson (2011). Istället skedde intervjuerna mer som samtal, där intervjupersonen bekräftas 
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under samtalet och utrymme skapas utrymme för att få fram rika berättelser, vilket beskrivs som 

ett romanticistiskt förhållningssätt (Alvesson, 2011). Ambitionen är dock att intervjupersonen ska 

vara i centrum för intervjun och prata mest. Det material som insamlas i undersökningen ses som 

bunden till kontexten och producerat i den specifika situationen. Denna syn beskrivs som 

lokalism av Alvesson (2011). Lokalism innebär dock, enligt Alvessons (2011) att det som sägs 

inom intervjusituationen inte kan förmedla något som är gångbart utanför den, vilket inte 

stämmer med den syn som ligger till grund för uppsatsen. Istället är den uppfattning som ligger 

till grund för uppsatsen att det som sades under intervjuerna kan motsvara en yttre verklighet. 

Dock finns en medvetenhet i analysen och diskussionen att intervjusituationen och den som 

intervjuar påverkar resultatet. Alvesson (2011) menar att lokalism är viktigt för att förhålla sig 

kritisk till metoden i tolkning av materialet, men att det inte ska innebära att möjligheterna att dra 

slutsatser från materialet begränsas alltför mycket.  

 

Intervjuer är speciella situationer, eftersom de inte liknar ett vanligt samtal, då intervjuaren är ute 

efter den intervjuades upplevelser (Dalen, 2007). I intervjuerna har en jämlik situation 

eftersträvats, vilket Trost (2005) kallar en "subjekt-subjektrelation". När intervjupersonerna 

förmedlar en berättelse finns det en risk att det finns ett glapp mellan vad de säger och vad de 

menar (Alvesson, 2011). Samtidigt redogör de ofta, i den här undersökningen, för hur de upplevt 

att andra personer agerat och varför. I ett tredje steg beskrivs allt detta i uppsatsen av en tredje 

person (mig), vilket innebär att det alltså kan finnas ett glapp mellan de faktiska upplevelserna 

och det som står i uppsatsen. En svårighet då historier, eller berättande, utgör grunden för det 

empiriska materialet är också att det kan finnas en diskrepans mellan vad den intervjuade vet och 

vad han eller hon säger, eller hur väl han eller hon kan uttrycka detta. Det kan också vara 

tvärtom, att personen som berättar har mindre kunskap än som det framställs (Alvesson, 2011). 

Effekten av detta är att personen som intervjuas kan påverka resultatet på ett sätt som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med “verkligheten” eller andras upplevelser. Detta är dock svårt 

att kontrollera inom ramen för intervjustudien, och hanteras genom att återge det empiriska 

materialet på ett utförligt sätt. 

 

Eftersom intervjupersonerna själva besitter mycket kunskap och i hög utsträckning redan 

formulerat (eller formulerar under intervjuns gång), insiktsfulla tankar kring exempelvis roller 

och funktioner i processen, betraktas det som intervjupersonerna säger som berättelser och 

kunskap snarare än data. Man kan därför säga att intervjupersonerna är medskapare av den 

kunskap som uppsatsen bidrar till (Alvesson, 2011). Metaforen är ett bra exempel på hur 

intervjupersonerna bidrar till sådan kunskap; i många fall uttrycktes en metafor för ett komplext 

fenomen eller en mekanism som senare i uppsatsen presenteras som en av de funktioner som 

beskrivits av fler. I och med att studien undersöker föreställningar om konstnärer och hur man 

talar om dem, syftar den delvis till att förstå diskursen om konstnärer i 

samhällsplaneringsprocesser. Däremot används inte diskursanalys som en metod. 
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3.2 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Det finns många olika typer av processer där konstnärer har engagerats av olika skäl. Det första 

steget i processen med undersökningen var att kartlägga processer inom samhällsplanering där 

konstnärer medverkat. Kartläggningen gjordes dels med hjälp av PLAN (2015/6) och dels med 

hjälp av sökningar på internet. De projekt som valdes ut var projekt där fokus var helt eller delvis 

på processer snarare än gestaltning. 25 sådana fall identifierades.  De projekt som ansågs handla 

enbart om gestaltning valdes bort. Kartläggningen syftar till att bidra med en förståelse för vilka 

typer av samarbete som funnits och finns, och att visa att det finns ett intresse för den typen av 

samarbeten. Kartläggningen, som presenterar dessa projekt i korthet, finns att läsa i Bilaga 1. 

 

Den huvudsakliga delen av det empiriska materialet utgörs av en fördjupning av tre fall där 

konstnärer deltagit i medborgardialoger. Det bör nämnas att uppsatsen inte syftar till att vara 

uttömmande eller undersöka alla typer av projekt där konstnärer deltagit. Som avgränsning valdes 

att fokusera på fall som hade medborgardialog i fokus, och inte där syftet främst har varit 

gestaltning. Anledningen till att medborgardialog valdes som fokus är att det är en del i 

samhällsplanering som ofta kritiseras. Samtidigt ses det som ett sätt att öka demokrati. I 

kartläggningen identifierades projekt där konstnärer medverkat i medborgardialoger, och där det 

verkar finnas en föreställning om att just konstnärer ska kunna lösa vissa av de problem som 

finns, och att skapa nya värden. Föreställningarna om konstnärens potential och begränsningar 

tycks därför bli extra tydlig i sådana processer, vilket gör det intressant att studera närmare.  

 

Dessa var de enda identifierade projekten där syftet tydligt var att konstnärer skulle leda 

medborgardialoger. Det kan dock finnas andra sådana fall, men som inte identifierats i 

kartläggningen. De tre projekten genomfördes i stockholmsområdet. Det första är PARK LEK, 

som var en medborgardialog som genomfördes i Sundbyberg kommun norr om Stockholm, i 

kommundelarna Hallonbergen och Ör. Det andra projektet, som genomfördes i Jordbro i Haninge 

kommun, kallades Jordbrodialogen och var ett projekt där två konstnärer anställdes som 

processledare i en medborgardialog. Det tredje projektet som studeras är en medborgardialog som 

genomfördes av två konstnärer, där ett torg i centrala Handen i Haninge var i fokus. Dessa tre 

projekt var olika i sina mål och syften, men det finns också likheter. Bakgrunder till projekten 

beskrivs i empirikapitlet, och de jämförs, analyseras och diskuteras i de två sista kapitlen i 

uppsatsen. Eftersom två av projekten ligger i Haninge kommun kan det finnas gemensamma 

förutsättningar för projekten, som påverkats av platsen eller kommunens arbetssätt. Projekten var 

dock väldigt olika, med olika personer inblandade, vilket innebär att de båda tillför mycket till 

undersökningen. 

 

Elva stycken intervjuer genomfördes med personer som har kunskap och erfarenheter kring dessa 

projekt. De som intervjuats är konstnärerna samt processledare, projektledare, personer på 

konsthallar och andra tjänstepersoner med olika roller, främst inom planering. För att bestämma 

antalet intervjuer för varje projekt gjordes en avvägning - det ansågs fördelaktigt att göra 
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intervjuer med flera personer i olika roller inom samma projekt, men som Trost (2005) påpekar, 

kan ett för stort intervjumaterial vara svårt att överblicka. För varje projekt genomfördes därför 

tre till fyra intervjuer, med tjänstepersoner respektive konstnärer. Detta antal ansågs lämpligt för 

att få med olika perspektiv, men fortfarande hålla materialet hanterligt.  

 

Undersökningen består till stor del i att försöka förstå de upplevelser som finns av projekten, av 

olika personer som varit direkt inblandade som exempelvis initiativtagare, eller haft kontakt med 

projekten på andra sätt. De personer som valdes ut i PARK LEK bestod, förutom konstnären, av 

personer som förekom i skrivet material om projektet, och som ansågs ha en betydande roll dels 

från kommunen och dels från konsthallen. I Jordbrodialogen valdes, förutom konstnärerna, 

personer ut som konstnärerna uppgav varit viktiga i projektet. Samma sak skedde för Kanske en 

lekplats i mitten. Dock valdes personer i alla tre fallen ut som ansågs passa in i de yrkesgrupper 

eller roller som var önskvärt att ha med. Denna metod kan anses vara ett kriterieurval, eftersom 

personer valdes ut på grund av de olika egenskaper och roller som de haft i projekten, eller 

kunskaper de haft (Dalen, 2007). För varje projekt var ambitionen att intervjua en person som 

arbetat med fysisk eller strategisk planering, och en eller fler andra personer som deltagit i arbetet 

på andra sätt eller som haft en faciliterande roll, som personer på konsthallarna i två av 

dialogerna. En intervju genomfördes också med en person som arbetar med dessa frågor på 

Statens konstråd. Statens konstråd var en viktig samarbetspartner i de 13 samverkansprojekt som 

nämns i kapitel 2. 

 

De personer som uttalat sig har en påverkan på resultatet i uppsatsen. Faktorer som vilken roll 

och vilket ansvar de som uttalar sig har och inte, om man var eller är anställd på kommunen, med 

mera, kan vara viktiga för resultatet. Samtidigt kan det vara så att personer som själva initierat 

projekten eller haft en avgörande roll är mindre kritiska än andra. Dock beskrivs inte rollen 

detaljerat, för att inte beskriva mer än nödvändigt om informanterna. Att skydda informanters 

identitet anses viktigt, särskilt i kvalitativa studier (Dalen, 2007).  

 

Eftersom undersökningen är en intervjustudie där uppfattningar och upplevelser ses som mest 

intressant, utgör skrivet material främst bakgrunder. Det finns dock mycket material i form av 

rapportering och dokumentation som hade varit intressant att undersöka närmare som en del av 

det empiriska materialet, men som nu utgör bakgrund. En studie av endast ett fall hade kunnat 

innebära ett rikare material där även dokumentation och annat skrivet material hade kunnat 

analyseras. De tre fallen som studerats har variationer som innebär att det kan ge insikt i hur olika 

förutsättningar och kontexter kan ha betydelse för utfallet för sådana processer. Vidare innebär de 

olika fallen att flera personer med ungefär samma formella roll har intervjuats. Fler än ett fall har 

också fördelarna att de olika projekten kan jämföras och ge en bättre bild av ett fenomen som inte 

är så välstuderat. 
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3.3 GENOMFÖRANDE 

Intervjuerna har genomförts med en låg grad av standardisering, och har haft en semistrukturerad 

karaktär. Detta innebär att inför intervjuerna har en intervjuguide förberetts med hållpunkter och 

vissa intervjufrågor (Dalen, 2007), men i många avseenden har det varit mer som ett fritt samtal. 

Intervjusituationerna har skiljt sig åt, och intervjun har anpassats utifrån intervjupersonen, i form 

av exempelvis hur frågorna ställs och i vilken ordning. Intervjupersonen har också i stor 

utsträckning kunnat styra vad som sägs i intervjun, då det som han eller hon anser vara viktiga 

aspekter har värdesatts. Vidare har följdfrågor ställts utifrån det som sägs i intervjun. För varje 

person utformades en intervjuguide, anpassad efter intervjupersonens roll i projektet. Olika 

många frågor i intervjuguiden ställdes under intervjun. Intervjuguiden var dock till hjälp för att se 

till att intervjuerna av personer i de olika fallen berörde samma teman, vilket enligt Bryman 

(2011) är viktigt för att kunna jämföra fallen. 

 

Bryman (2011) är av uppfattningen att forskaren själv är den viktigaste komponenten för att 

samla in material i kvalitativ forskning. Det innebär också att intervjuaren själv till stor del styr 

intervjuerna, genom sina frågor, men också omedvetet genom kroppsspråk eller hur han eller hon 

bekräftar intervjupersonen. Tillvägagångssättet för att hantera denna problematik i intervjuerna 

har varit att ha en medvetenhet om frågornas tydlighet och om de är ledande, samt mitt eget 

beteende och kroppsspråk under intervjuerna. En annan strategi för att minimera påverkan har 

varit att låta intervjupersonen själv utveckla sina resonemang istället för att ställa ledande 

följdfrågor. 

 

De två intervjuerna med konstnärsparen genomfördes med båda konstnärerna samtidigt. Detta 

skedde efter deras egna önskemål, kanske då konstnärerna är vana att arbeta ihop eller vana att 

uttala sig tillsammans. Syftet med detta var främst att vara tillmötesgående för 

intervjupersonerna. Intervjuer i grupp kan skapa interaktion mellan intervjupersonerna som gör 

att de lättare kan utveckla sina ståndpunkter, men kan också innebära att en person tar för mycket 

plats i intervjun, eller att intervjupersonerna påverkas av varandra (Trost, 2005). Det 

problematiska vid gruppintervjuer verkar dock kunna undvikas i denna studie då 

intervjupersonerna som intervjuats tillsammans (i par) känner varandra väl och i många 

avseenden delar erfarenheter.  

 

Intervjuerna spelades in med en diktafon efter godkännande av intervjupersonerna. Inspelning 

rekommenderas i kvalitativa intervjustudier, av exempelvis Dalen (2007), i de fall då 

intervjupersonernas egna ord och beskrivningar är viktiga. Det finns olika synsätt på vikten av att 

noggrant transkribera, koda, och kategorisera intervjumaterial (Alvesson, 2011). Inspelningarna 

av intervjuerna transkriberades i sin helhet, vilket ger ett rikt material för vidare analys. Det är 

dessutom ett sätt att lyssna noga på vad intervjupersonerna säger (Dalen, 2007). Detta bedömdes 

som värdefullt i undersökningen för att eliminera misstolkning i det första skedet, och för att de 
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specifika beskrivningarna, inklusive sätt att uttrycka sig och ordval, ansågs intressant i 

sammanhanget. En nackdel som kan finnas med att spela in är att intervjupersonen känner sig 

obekväm eller inte säger allt skulle sagt annars (Denscombe, 2009). Dock ansågs fördelarna 

överväga nackdelarna på grund av risken för missuppfattningar och att information sållas bort 

redan under intervjuerna, om de inte hade spelats in. Genom att personers berättelser tolkas och 

analyseras kan den ursprungliga meningen också i någon mån förvrängas. Därför har 

transkriptionerna av intervjuerna varit värdefulla för att kontrollera att intervjupersonerna inte 

uppenbart har kunnat tolkas på flera sätt.  

 

I kvalitativa studier finns inte ett specifikt sätt för att bearbeta den data som finns (Trost, 2005). 

Däremot finns tre steg, samla in, analysera och tolka vilket görs utifrån det teoretiska ramverk 

eller verktyg man har (Trost, 2005), vilket också har varit metoden för bearbetning av materialet i 

den här studien. Ingen kodning eller annan specifik metod har använts för att bearbeta materialet, 

då det inte ansetts nödvändigt för att hantera materialet. Avsnitt 5 redogör för materialet som 

producerats i studien, där det som ansetts viktigast för att svara på undersökningens 

frågeställningar är i fokus. Det empiriska materialet analyserades sedan i relation till varandra, 

och tolkades i därefter i relation till de teoretiska utgångspunkter som beskrivs i följande kapitel.  

3.4 FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Det finns olika synsätt kring hur mycket man ska berätta för intervjupersonen innan intervjun, 

gällande exempelvis studiens syfte, risker, och nackdelar med att delta (Trost, 2005). De personer 

som intervjuades informerades om undersökningens syfte, om inspelning och hur materialet 

skulle användas. Namnen på intervjupersonerna är inte med i uppsatsen då det inte ansågs 

nödvändigt, och för att en anonymisering är att föredra enligt Dalen (2007). Istället för ”han” och 

”hon”, används ”hen”, för att anonymisera ytterligare. Dessa ord ersätts även i citaten, men då 

med ”[hen]”. Eftersom intervjupersonerna benämns som "konstnär" eller "tjänsteperson", med en 

viss beskrivning (som anses nödvändig), är intervjupersonerna dock inte anonymiserade på ett 

sådant sätt att det är omöjligt för en person med kännedom om projektet att förstå vilka 

personerna är. Intervjupersonerna är dock medvetna om detta, och godkände alla initialt 

användande av deras namn i uppsatsen.  

 

Trost (2005) menar att det är viktigt att ha respekt för intervjupersonens integritet och därmed 

inte ange citat som är talspråksmässiga, därför har utfyllnadsord såsom “liksom” och “asså” tagits 

bort från citaten då detta inte bedömts som avgörande för citatets mening. I uppsatsen har även 

hänsyn tagits till eventuella konsekvenser som uttalanden kan ha för intervjupersonerna. I vissa 

fall har sådant som varit relevant och intressant för undersökningen tagits bort för att det har 

bedömts kunna innebära negativa konsekvenser för intervjupersonen.  
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3.5 TILLFÖRLITLIGHET OCH GILTIGHET 

Intervju som metod innebär i någon mån att materialet, empirin, skapas i samma stund som det 

“samlas in”. Eftersom intervjun är ett samtal mellan två personer påverkas det som sägs av vad 

intervjuaren säger och gör (Dalen, 2007). När materialet transkriberas och sedan analyseras och 

tolkas sker ytterligare steg ifrån materialets ursprungliga form, vilket kan ses som en svaghet i 

intervju som metod. Fördelen är dock att mycket information som inte finns tillgängligt på andra 

sätt kan tas med, och att man kan redogöra för intervjupersonernas upplevelser, vilka inte finns 

dokumenterade i någon större utsträckning. En annan metod hade därför inte lämpat sig för 

undersökningen i fråga. 

 

I kvantitativa studier diskuteras ofta validitet och reliabilitet som viktiga aspekter för studiens 

trovärdighet (Bryman, 2011). Trost (2005) menar att validitet är svårt att applicera på kvalitativ 

forskning, eftersom man har liten kontroll över hur andra förstår samma verklighet. Även 

undersökningens reliabilitet, det vill säga dess tillförlitlighet, och om studien kan upprepas med 

samma resultat (Bryman, 2011), är svår att applicera på undersökningen. Reliabilitetsbegreppet är 

inte särskilt väl anpassat till kvalitativa studier (Dalen, 2007; Trost, 2005, Bryman, 2011). Om 

graden av standardisering är låg, som i den här studien, blir reliabilitet mindre relevant (ibid.).  

 

Bryman (2011) redogör för fyra kriterier inom tillförlitlighet, som har ansetts lämpade för att 

appliceras på kvalitativ forskning för att motsvara begreppen reliabilitet och validitet. De första 

två motsvarar validitet, och den tredje motsvarar reliabilitet. Det fjärde motsvarar objektivitet. 

Det första kriteriet är trovärdighet, alltså om de personer som är del av den sociala verkligheten 

som beskrivs håller med om hur denna presenteras. Detta görs i studien genom att försöka uppnå 

vad Dalen (2007) kallar intersubjektivitet, genom att exempelvis be intervjupersonerna utveckla 

sina resonemang och tolkningar för att uppnå en gemensam förståelse och sträva efter att man 

delar tolkningarna. Respondentvalidering, som Bryman (2011) föreslår för att uppnå trovärdighet, 

alltså att personer som är del av den verkligheten ska bekräfta resultaten, ansågs inte 

genomförbart av praktiska skäl inom ramen för studien på grund av den tidsåtgång det skulle 

kräva av intervjupersonerna att läsa igenom hela uppsatsen. Det andra kriteriet är överförbarhet. 

Genom att beskriva situationerna studien handlar om på ett utförligt sätt, kan läsaren själv avgöra 

graden av överförbarhet till andra situationer (ibid.). I uppsatsen resultatdel eftersträvas dessa 

‘täta beskrivningar’, vilket är ett skäl till att kapitlet som beskriver empirin är omfattande.  Det 

innebär också att det finns en transparens, eftersom tolkningarna i senare kapitel kan jämföras 

med redogörelsen för empirin. 

 

Det tredje kriteriet är pålitlighet, som uppnås genom en fullständig redogörelse av alla val i 

forskningsprocessen (ibid.). Detta är, enligt Bryman (2011), i de flesta fall inte praktiskt 

genomförbart på grund av den stora mängden data som produceras i studier. I detta kapitel 

redogörs dock för många av de val som gjorts, med avsikt att uppnå pålitlighet. Det fjärde 

kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket baseras på att objektivitet är omöjligt att 
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uppnå, och att forskaren därför ser till att han eller hon inte har påverkat resultaten med sina egna 

värderingar eller teoretiska utgångspunkter på ett sätt som går att förhindra (ibid.). Detta har skett 

i studien genom att ha ett öppet förhållningssätt till materialet och inte från början ta ställning till 

projekten. Innan intervjuerna gjordes en läsning av litteratur som ansågs behandla ämnet 

konstnärer i samhällsplanering, medborgardialog, och litteratur som berör planerarrollen. De 

teoretiska utgångspunkterna valdes sedan efter att intervjuerna genomförts, vilket innebär en 

mindre risk för att de teoretiska utgångspunkterna bestämt riktningen i resultaten. 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

4.1 VARFÖR KONST I PLANERING? PLANERARROLLEN I 

FÖRÄNDRING 

För att kunna förstå vilka utrymmen och luckor som konstnärer förväntas fylla i 

samhällsplaneringsprocesser, kan det vara nödvändigt att diskutera planering och planerarrollen. 

Underliggande ideal i syner på planerarrollen kan också förväntas ha betydelse för konstnärernas 

roller i processerna. Under de senaste decennierna har det funnits olika planeringsideal och syn 

på planeringens och planerares roller. Vissa av dessa har varit parallella och starka under samma 

tidsperiod. Dessa har olika underliggande syn på vad planering kan och inte kan åstadkomma, 

vilket också påverkar idéerna om vad konst kan tillföra. De ideal som anses vara relevanta för 

studien presenteras här. 

4.1.1 RATIONELL PLANERING 

Samhällsplanering består i att definiera och lösa komplexa problem, att skapa strategier för att 

implementera planer, att medla och hantera konflikter samt att främja värden som demokrati och 

social rättvisa i planprocessen (Nyström och Tonell, 2012). Samtidigt ska olika intressen gällande 

markanvändning samordnas, med ett underliggande antagande om att det finns ett allmänt 

intresse eller ett allmänhetens bästa (ibid.). 

 

Efterkrigstiden präglades av en rationell planering, där synsättet var att varje del har sin funktion 

(Khakee, 1999). Beslutsfattare definierade vad planeringen skulle leda till och experterna, 

exempelvis planerarna, gjorde strategier för hur situationen ska lösas i en plan, utifrån en 

gemensam vision om utvecklingen (ibid.). Ett antagande i modellen är att det finns en rationell 

lösning på problem, och att dessa och teoretiska kunskaper ska kunna tillämpas på verkligheten 

på ett logiskt sätt (Nyström och Tonell, 2012). Det alternativ som bäst passar de intressen som 

beslutsfattaren har, eller som leder till högst nytta, väljs (ibid.). En grundförutsättning för denna 

planeringsmodell är också den representativa demokratin, vilken innebär att planerna ges 

legitimitet om de är baserade på det en majoritet av representanterna tycker (Khakee, 1999). Den 

rationella planeringen i efterkrigstiden uteslöt därför medborgardeltagande eftersom det inte 

ansågs nödvändigt (ibid.). 

 

Under 1970-talet lyftes sociala och ekonomiska frågor fram mer (Khakee, 1999). En viktig 

händelse är Almstriden 1971, som var demonstrationer mot att ett antal almträd skulle huggas ned 

för att göra en ny tunnelbaneuppgång i Kungsträdgården (Sveriges Radio, 2011). 

Demonstrationerna var enligt Khakee (1999) en symbolhandling mot ett system som hade agerat 

toppstyrt och på inrådan av experter i enlighet med rationell planering, och därmed uteslutit 

medborgarinflytande. Reaktionen på detta motstånd blev en ansats att öka information och i vissa 
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fall medborgardeltagande, men vanligtvis blev resultatet en legitimering av färdiga planer (ibid.). 

Den rationella modellen används fortfarande till stor del, fastän den har kritiserats i stor 

utsträckning (Nyström och Tonell, 2012). Samtidigt har den grundläggande synen på planeraren 

som rationell och neutral förändrats, och planerarens roll har ifrågasatts och omvärderats under 

de senaste decennierna (Beuregaard, 1998), till förmån för ett mer kommunikativt ideal där 

planeraren ska vara medlare mellan olika intressen och perspektiv. En planeringstyp som 

fokuserar på planerarens egna värderingar är advocacy planning, hädanefter kallad 

advokatplanering (enligt översättning av Khakee, 1999). Den roll som konstnären kan få som 

företrädare eller en person som ger röst åt grupper, är en roll som även beskrivs i Håkansson 

(2013) och Sarkissian (2005), (se kapitel 2) och kan förstås som advokatplanering.  

4.1.2 ADVOKATPLANERING 

Advokatplanering formulerades under 1960 och 70-talet, som en del av ifrågasättande av 

planering som profession och praktik som beskrivs ovan (Khakee, 1999). Advokatplanering går 

ut på att planeraren ska ge en röst till eller företräda grupper som är underrepresenterade i 

samhället, exempelvis etniska minoriteter eller socioekonomiskt svagare grupper (Khakee, 1999). 

Samtidigt förväntades modellen kompensera för att deltagande processer främst skedde bland 

grupper som är mer resursstarka (Monno & Khakee, 2012). 

 

Modellen beskrevs först av Davidoff (1965), som också ses som dess upphovsman (Khakee, 

1999). Davidoff hade åsikten att en planerare inte kan vara som en neutral tekniker. För att en 

planprocess ska bli demokratisk, enligt honom, måste den vara inkluderande, vilket innebär att 

medborgarna kan göra sin röst hörd, men också att medborgaren har tillgång till information och 

kan uttrycka sig på samma språk som planerare, då synpunkter lämnas på exempelvis planer. 

Genom att en företrädare för ett visst intresse förespråkar ett alternativ kan det övervägas på ett 

mer rättvist sätt än om någon som inte själv är engagerad i alternativet presenterar det, enligt 

Davidoff (1965). Detta innebär att medborgare informeras om alternativa planer, inklusive 

marknadsorienterade respektive mer statligt kontrollerade alternativ (Davidoff, 1965). En annan 

uppgift advokatplaneraren skulle ha är att bidra med information om den grupp som han eller hon 

företräder (ibid.). 

 

Advokatplanering har kritiserats bland annat för att vara för optimistisk till att planering ska 

kunna lösa strukturella problem i samhället, som marginalisering av grupper (Checkoway, 1994). 

Många har också motsatt sig idén om att planeraren själv ska ta tydlig ställning (Forester, 1994). 

Foresters (1994) uppfattning är dock att planerare alltid är företrädare. Han menar att medvetna 

planerare vet att alla grupper inte har samma möjligheter att göra sina röster hörda, och att man 

därför måste ta rollen som företrädare om man vill inkludera de som inte har resurser eller 

kunskap att påverka. Forester (1994) skriver vidare att den politiska debatt som Davidoff 

förespråkar i planering leder till att planeraren måste hantera känslor, lyssna, medla, facilitera och 

organisera. 
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Erfarenheter som finns av advokatplanering visar att planerares yrken kan breddas, och är en 

profession som kan fungera som en brygga mellan olika grupper, samtidigt som den kan bidra till 

att skapa en identitet i områden eller hos grupper (Clavel, 1994). Pierre Clavels (1994) 

uppfattning är att advokatplanerare i praktiken tolkade de områden de arbetade med, och att dessa 

bilder samtidigt kunde bli en del av områdets identitet. Marris (1994) noterar att planerare i 

praktiken ibland fungerat som advokatplanerare, men att de arbetade på ett sätt där de var mer 

som en mellanhand, och att metoden var mer interagerande och flexibel. Marris skriver att 

Davidoffs idé fungerade som ett sätt att länka organisationer genom en nätverkande roll hos 

planeraren snarare än en renodlad företrädare eller en advokat, så att organisationerna 

tillsammans kan dra fördelar, och på så sätt omfördela resurser. 

4.1.3 DELTAGANDE PLANERING 

Advokatplanering och andra modeller som utgår från medborgarnas intressen genom direkt 

kontakt med dem och inte politisk representation kan förstås som en motreaktion på rationell 

planering som uteslöt medborgarna. Under de senaste decennierna har fokus även legat mer på 

ideal som främjar deliberativ istället för representativ demokrati (Monno & Khakee, 2012). 

Deltagande planering är starkt förankrat i Sverige och ses ofta som ett sätt att demokratisera 

planering (Cars, 2015). Två huvudgrenar finns inom deltagande planering, där den ena är den 

kommunikativa modellen och den andra är den radikala modellen som bygger på agonism och 

social mobilisering (Monno & Khakee, 2012). Som beskrivs vidare senare i kapitlet finns 

teoretiska perspektiv där konstnärer anses kunna skapa värden i båda dessa modeller av 

deltagande planering. Därför beskrivs de närmare här. 

 

Kommunikativ planering bygger på deliberativ demokrati (Monno & Khakee, 2012), vilket 

innebär att man genom diskussion ska kunna påverka andras världsbild och skapa gemensam 

konsensus, till skillnad från en modell där individuella preferenser och önskningar aggregeras 

genom exempelvis röstning (Young, 2002). Kommunikativ planering kan därför anses utmana 

och ifrågasätta representativ demokrati, enligt Khakee (1999). Khakee (1999) menar att 

advokatplanering utgår från de rådande maktstrukturerna och är en del av den rationella ansatsen, 

medan kommunikativ planering inte på samma sätt utgår från att maktrelationerna är statiska, 

utan kan utmana maktstrukturerna i samhället (ibid.). Modellen bygger på idén om att planering 

inte är en rationell och teknisk process, utan en process som sker i ett socialt sammanhang och 

som är interaktiv, tolkande och kommunikativ. En grundförutsättning är synen att verkligheten 

och kunskaper om verkligheten är socialt konstruerade och kan uttryckas på en mängd sätt 

(Healey, 1997). En annan viktig punkt är idén om att befintliga maktstrukturer och maktrelationer 

innebär att grupper och frågor kan försummas och förtryckas genom de mindre synliga 

förutsättningar och antaganden som är underliggande (Healey, 1997). Healey anser dock att 

planering är en del av sociala sammanhang och bidrar till byggande av relationer och kulturer, 

och att det därför har potential att ändra maktrelationer (ibid.). 
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Samhällsplanering eller fysisk planering är ett sammanhang där personer från olika positioner 

möts, och där konflikter mellan olika grupper kan uppstå på grund av att man har olika positioner 

och olika kulturella referenspunkter (Healey, 1997). Dessa konflikter reflekterar maktrelationer, 

som Healey (1997) menar att man kan förändra inom planering. Planerarens uppgift i 

kommunikativ planering är enligt Sager (2009) att få olika aktörer att samarbeta, för att dessa 

tillsammans ska nå större inflytande. Vidare ska planerare ha en medlande och faciliterande roll, 

där denne också kan bidra till att undvika ojämlika maktförhållanden genom att vara medveten 

om tendenser till snedvridningar (Sager, 2009). Dessa snedvridningar och olikheter kan enligt 

Healey (1997) överkommas genom att ha en inkluderande dialog där inte vissa ges mer utrymme 

än andra. På det sättet kan man utmana den dominerande diskursen, skapa förståelse för andra 

grupper och uppnå konsensus (Healey, 1997). Sager (2009) skriver också att nordiska planerare 

oftare identifierar sig med de värden som ligger till grund för kommunikativ planering, medan 

mer marknadsorienterade ideal påverkat övriga samhället och den offentliga sektorn (Sager, 

2009). Det innebär att planeraren utsätts för spänningar inom det system som han eller hon 

arbetar i, enligt Sager (2009).  

 

Den andra huvudgrenen i deltagande planering, den radikala modellen, bygger på idén om att 

konflikt eller agonism i en positiv bemärkelse ska vara del av dialogen som sker med 

medborgarna (Monno & Khakee, 2012). Enligt Chantal Mouffe (1999) är deliberativ demokrati, 

som kommunikativ planering till stor del bygger på, problematisk, eftersom olikheter mellan 

grupper tystas för det överordnade målet att nå konsensus. Deltagande planering har också ansetts 

fungera avpolitiserande medan nuvarande maktstrukturer i den neoliberala hegemonin 

reproduceras (Monno & Khakee, 2012). Mouffe (1999) menar att man istället ska sträva efter vad 

hon kallar “agonistic pluralism”, där olikheter mellan olika aktörer istället ses som att det kan 

leda till något konstruktivt (Mouffe, 1999). Mouffe (2013) menar att offentliga platser nu saknar 

funktion som kritisk plats. Dessa, som kan vara både diskursiva rum och fysiska offentliga rum, 

ses istället som platser där konsensus skapas (Mouffe, 2013). Mouffes agonistiska synsätt menar 

att dessa platser istället ska vara en arena för konflikter att uppstå och synliggöras, och inte ha 

syftet att nå konsensus och på så sätt eliminera konflikterna. Det agonistiska synsättet och kritik 

mot medborgardialoger beskrivs vidare i avsnitt 4.2. 

 

En annan aspekt som är viktig i deltagande planering är graden av faktiskt inflytande som 

deltagandet leder till (Arnstein, 1969). Enligt Arnsteins (1969) uppfattning om 

medborgardeltagande, maximeras demokrati genom direkt deltagande snarare än representativt 

(Day, 1997). Arnstein delar upp medborgardeltagande i åtta kategorier.  Den lägsta, som kallas 

Manipulation syftar till situationer då medborgare samlas in för att fungera som en grupp som ger 

råd till beslutsfattare, men där det i realiteten är medborgarna som manipuleras och ges råd kring 

hur de skulle tycka, för att samtidigt kunna legitimera processen som demokratisk och 

inkluderande (Arnstein, 1969). Den sista kategorin på Arnstein stege, Medborgarkontroll eller 
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Medborgarmakt beskriver situationer när personer i ett område själva har kontroll över till 

exempel skolor eller andra institutioner, och själva har makt över utvecklingen. 

 

Inom Arnsteins stege finns en kategori, pacificering (den femte kategorin) som används som 

teoretiskt perspektiv för att förstå vissa av de funktioner som konstnärerna tagit i processen eller 

metoder som de använt. Ett sätt att pacificera är att välja ut ett fåtal ur en eller flera 

marginaliserade grupper som ska få ge råd eller komma med förslag, ofta med teknisk hjälp, 

exempelvis att en tjänsteperson hjälper till att rita upp en plan. Arnstein menar dock att eftersom 

det är någon annan som avgör om förslagen eller råden är bra och ska tillgodogöras, så begränsas 

den faktiska makten, samtidigt som ramarna för hur mycket makt medborgarna ska få kan vara 

odefinierade. Inch (2015) och Tironi (2015) har också beskrivit situationer där medborgare 

använt sig av planerares metoder, verktyg eller kunskaper för att själva uppnå inflytande och för 

att kunna argumentera på ett sätt som gör att de kan konkurrera med tjänstepersonerna. 

 

Arnstein (1969) använde "terapi" som en av de lägsta formerna av medborgardeltagande, och 

jämställde det med manipulation. Sandercock (2004) föreslår att terapi borde vara en viktig del av 

deltagandeprocesser, men inte på det sätt som Arnstein använde termen (Sandercock, 2004). 

Detta ska istället ses som ett sätt att försöka förstå de känslor och konflikter som planering berör, 

och eftersom planeraren måste röra sig mellan olika grupper och åsikter, måste han eller hon 

behärska detta (ibid.). Sandercock (2004) menar att denna dimension ofta försummats i 

planeringslitteratur om kommunikativ planering. I mötet mellan medborgarna och tjänstepersoner 

och andra aktörer i deltagande planering, kan också ett ökat förtroende uppnås (Nyström & 

Tonell, 2012). Det kan också skapa relationer och nätverk, där medborgare kan bygga relationer 

vilket innebär att de kan påverka, och att få mer kunskap kring processerna och 

påverkansmöjlighet (Khakee, 2006). Det kan också leda till en ökad acceptans för planer (ibid.). 

Nyström och Tonell (2012) beskriver att då intresset är svagt för att medverka i 

samhällsplaneringsprocesser, kanske på grund av svag tilltro till att man kan påverka, kan 

nyckelpersoner användas för att skapa intresse för processen och för att nå fler. Samtidigt kan 

kommunen eller den organisationen som för dialog med medborgare - om de avsätter tid för 

reflektion och diskussion kring dialogens villkor - använda erfarenheter från tidigare genomförda 

dialoger för lärande kring den egna rollen och de normer och värderingar som förmedlas och 

reproduceras i kontakten med medborgarna (Wiberg, 2015). 

  

Advokatplanering och kommunikativ planering har som en central del vilken roll planeraren har 

gentemot medborgare. Planerare har ofta större ambitioner att påverka än deras möjligheter att 

göra det (Grange, 2013), och har samtidigt den tvådelade rollen att de dels ska fungera som en 

rationell byråkrat och tekniker, och dels bejaka demokratiska och politiska system, vilket innebär 

spänningar för planerare (Day, 1997). Dessa alternativa roller för planerare kan förstås som ett 

sätt att öka utrymmet för att påverka och främja demokratiska värden. Eftersom planerare 
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generellt inte längre ses som neutrala, föreslår Grange (2013) att det behövs en ny politisk 

medvetenhet bland planerare att alla handlingar är politiska. 

4.2 VARFÖR KONST I PLANERING? MOTIV FÖR ATT ENGAGERA 

KONSTNÄRER 

Idéer om planering, planerarrollen och deltagande planering är underliggande för de utrymmen 

och funktioner man anser att konstnärer ska fylla i medborgardialoger. Det finns också vissa 

teoretiska perspektiv som rör vad konstnärer kan bidra med i samhällsplanering, och som kan ses 

som motiv att engagera konstnärer. De som anses relevanta för studien presenteras nedan. 

4.2.1 ÖVERGRIPANDE KATEGORISERING 

De konstnärliga interventioner eller samarbeten som beskrivits i bakgrunden i tidigare projekt har 

rört olika typer av konst. De konstnärer som varit involverade i processerna som den här 

uppsatsen berör arbetar dock helt eller delvis med samtidskonst eller konceptuell konst. En 

definition av konceptuell konst är att det är “konstverk vars medium är en idé (eller ett koncept), 

vanligtvis manipulerat genom språk som verktyg och ibland dokumenterat med fotografi. Dess 

intresse är idébaserad snarare än formell.” (Encyclopædia Britannica, 2016, egen översättning). 

Det innebär också att resultatet kan vara immateriellt, exempelvis en process. Borén och Young 

(2015) har gjort en övergipande kategorisering av de ‘konceptuella rum’ som uppstått i 

samverkan mellan konstnärer eller kulturproducenter och planerare. De kategorier som nämns är 

Att inkludera en konstnär, Dialogeffekter, Coola forum, Konstnären som planerare och Konst 

som planering. Denna kategorisering är till hjälp för att förstå de motiv som funnits för att 

engagera konstnärerna, och de effekter som uppstått. Kategorierna visar att samverkan med 

konstnärer sträcker sig från syftet att nå på förhand satta mål, där konstnären fungerar som en 

konsult, till självinitierade projekt och projekt som mer abstrakt förändrar sättet att tänka på 

planering och att se på den byggda miljön. Den första kategorin - att inkludera en konstnär - 

beskrivs som de typer av samverkansprojekt där konstnärer engagerats, där målformulerats inom 

planeringen, oberoende av konstnärens medverkan. Här engageras konstnären ungefär som en 

konsult, och bidrar med konstnärliga metoder i processen för att berika den på olika sätt. Ett 

vanligt exempel är när målet är att skapa en inkluderande dialog, och Kanske en lekplats i mitten 

(ett av de fall som undersöks närmare i uppsatsen), anses av författarna vara ett sådant. 

 

I den andra kategorin – Dialogeffekter - är konstnären delaktig i ett tidigt skede, vilket ger denne 

en ställning som är mer lik planerarens. I denna kategori ryms sådana projekt där konstnären med 

sina kompetenser bidragit till dialog mellan yrkesgrupper och nya tankesätt. Den tredje kategorin 

- Coola forum - bygger på Jonathan Metzgers analys av samverkansprojektet “Att dela ett 

samhälle - ett radikalt miljöombyte” som var del av arbetet med RUFS 2010. Där deltog fyra 

konstnärer som genom sina metoder skapade ett konceptuellt rum där friare dialog mellan 
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yrkesgrupper kunde uppstå. Detta beskrivs av Metzger som svala bubblor eller svala forum, och 

beskrivs mer ingående nedan. 

 

Den fjärde kategorin - Konstnären som planerare - beskriver sådana projekt där konstnären är 

den som initierar förändringen. Med hjälp av rätt förutsättningar i form av partnerskap kan 

konstnären realisera projekt. Denna kategori skiljer sig alltså tydligt från den första kategorin där 

konstnären anlitas mer som en konsult. Den femte kategorin - Konst som planering - behandlar 

det konceptuella rum som leder till att konsten bidrar till att förändra “föreställningsförmågan 

inom planering”, och genom det påverkar den byggda miljön. Enligt Borén och Young (2015) 

ska kategorierna inte ses som uttömmande utan som en sammanfattning av vissa typer av 

samverkan, och vidare kan projekt rymmas i flera.  

4.2.2 DISKURSIVA RUM OCH SKIFTANDE AV PERSPEKTIV 

Borén och Young (2015) hade som en av sina kategorier de svala bubblor eller svala fora som 

Metzger kallar de rum som konstnärerna skapade under Ett radikalt miljöombyte. För att bättre 

förstå dessa rum fördjupas denna kategori mer här. Metzger (2011b) skriver att konst i 

samhällsplaneringsprocesser kan fungera demokratiserande då det kan skapa svala fora, genom 

att skapa “konst-iga rum” (Metzger, 2011b). Dessa rum kan vara både fysiska och diskursiva 

(ibid.). Metzger bygger sitt resonemang om svala bubblor eller svala fora på Dryzeks “cold 

deliberative settings” (Dryzek, 2005: 17, citerad i Metzger, 2011a). Dessa är, till skillnad från 

heta politiska forum, mer tillåtande rum där mindre står på spel. Ett svalt fora innebär att aktörer 

som möts inte riskerar att förlora sin trovärdighet, därför att det inte är en situation där det är 

skarpt läge (Metzger 2011a). Konstnärer ses inte heller som aktörer med politiskt inflytande på 

samma sätt som en planerare (som arbetar i eller för en politiskt styrd organisation), och därför 

kan aktörer släppa garden när de interagerar med en konstnär, enligt Metzger (2011a). 

Konstnären kan också bidra till bättre kommunikation mellan grupper (ibid.). Borén och Young 

(2013) kallar det utrymme som kan skapas för ‘nya konceptuella rum’. I dessa rum kan olika 

yrken mötas och nya former av kreativ praktik kan skapas, samtidigt som en bättre förståelse för 

kreativitet kan bli resultatet (Borén och Young, 2013). Maria Håkansson (2013) skriver att 

konstnären i samverkansprojekt har möjlighet att utföra sitt arbete vid sidan av de vanliga 

processerna, vilket kan användas för att skapa ett tillfälligt rum där samtal med medborgarna kan 

uppstå. 

 

En konstnär kan också skapa effekter där perspektiv skiftas (Metzger, 2011a). Exempelvis kan 

det skapas en verfremdungseffekt - effekten att främmandegöra eller fjärma sig från det invanda 

och givna, och därmed kunna ifrågasätta det (ibid.). Metzger (2011a) liknar konstnärens roll vid 

hovnarrens roll vid medeltida hov, där hovnarren är den enda som ges utrymme att kritisera 

hovet, på samma sätt som konstnären i den här kontexten får utrymme att kritisera den 

byråkratiska processen (ibid.). En underliggande orsak till att denna situation skapas kan vara 

föreställningen att planeraren är tekniker och expert (Metzger, 2010), medan konstnären 
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representerar det något annat i samma kontext. Planeraren kan uppleva sig ha den kompetens som 

krävs för att använda sig av nya tankesätt i dialoger (Metzger, 2011a). Metzger (2010) menar 

dock att planerare dels saknar kunskaper för att uppnå effekten att “främmandegöra” 

(defamiliarize), men framförallt har planeraren en roll där hon inte förväntas agera på det sättet, 

och saknar legitimiteten att göra det. Istället föreställer man sig att en planerare ska vara en 

rationell problemlösare som är rak och förnuftig. Konstnären däremot uppfattas som en 

ostrukturerad bohem (Metzger, 2010).  

4.2.3 RUM FÖR SAMTAL OCH ALTERNATIVA BILDER 

Förutom de rum som kan skapas för diskussion mellan politiker och tjänstemän, kan också rum 

skapas som syftar till att innehålla samtal mellan medborgare och andra aktörer. Den svenska 

planeringskulturen är känd för att vara konsensussökande (Metzger, 2011b). De deliberativa 

samtal som kommunikativ planering bygger på, kan enligt Metzger (2011b), uppnås lättare 

genom att använda vad han kallar demokratiserande teknologier - som kan skapa möjlighet till 

inflytande för grupper som annars inte hörs. Konst skulle kunna vara en sådan teknologi, enligt 

Metzger (ibid.). Metzger (2011a) beskriver också att ett skifte av den fysiska miljön eller de 

metoder som används, kan användas för att uppnå en agonistisk dialog, genom att skapa ett 

öppnare klimat och därmed nå förståelse trots olikheter. Agonism och deliberativa samtal 

beskrivs av Monno och Khakee (2012) som skilda från varandra (se avsnitt 4.1.3). Dock är en 

central del i båda synsätten att uppnå förståelse mellan aktörer och ett bra samtalsklimat vilket 

kan förklara att det anses kunna leda till både agonistisk dialog och deliberativa samtal. 

 

Enligt Chantal Mouffe (2013) har alla blivit passiva konsumenter eller producenter i det 

kapitalistiska systemet, även gällande konst och kultur. Konstnärer, som enligt Mouffe (2013) 

alltid haft rollen att omstörta den rådande maktstrukturen, kan genom sin förmåga att skapa nya 

subjektiviteter bidra till vad hon kallar den hegemoniska kampen (Mouffe, 2013). Att skapa nya 

tankevärldar och subjektiviteter ska också vara den kritiska konstnärens främsta roll, enligt 

Mouffe, eftersom gränserna mellan intellektuell aktivitet, arbete och politisk aktivitet enligt 

Mouffe suddas ut i den nutida utvecklingen, bland annat för att arbetskraft i stor utsträckning är 

immateriell (ibid.). Den kritiska konsten bidrar, enligt Mouffe (2013), till att leverera alternativ 

till det nuvarande postpolitiska systemet. Tunström och Bradley (2015) skriver att den svenska 

diskursen kring staden och det urbana kan förstås som postpolitisk. Det nuvarande idealet, som 

till stor del handlar om vad den “rätta” eller goda staden är, förmedlas inte genom en diskurs med 

en politisk dimension, utan förvandlas till en moralisk fråga, där motståndare har “fel” (Tunström 

& Bradley, 2015). Kritisk konst ska fungera som en ögonöppnare för att hegemonin kan 

ifrågasättas utanför politiska institutioner, enligt Mouffe (2013). Mouffe anser också att konsten 

kan synliggöra perspektiv som tystas: 

 

“[konstens] kritiska dimension består i att synliggöra vad den dominanta konsensus tenderar att dölja 

och utplåna genom att ge en röst till alla de som tystas inom ramarna för den rådande hegemonin” 

(Mouffe, 2013: 93, egen översättning). 
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Det språk som används av planerare och de som arbetar med planering, samt den fysiska situation 

där man interagerar med medborgare, exkluderar människor med mindre insyn, enligt Sarkissian 

(2005). Sandercock (2004) beskriver också att personer som ofta exkluderas kan få plats i den 

urbana diskursen genom konstnärens metoder och kritik. På så sätt kan man också inkludera en 

kreativ föreställningsförmåga i planering genom att samarbeta med konstnärer. Idén om 

föreställningsförmåga återfinns också i Borén och Young (2015), se avsnitt 4.2.1. Ett exempel på 

ett projekt som syftade till att ge röst åt de som inte hörs var ett projekt som gjordes av bland 

annat Wendy Sarkissian i Australien. Projektet ägde rum i ett ekonomiskt och socialt utsatt 

område i Eagleby (Sarkissian, 2005). Konstnären, som var lokalt förankrad, utvecklade 

tillsammans med Sarkissian idén om att tala om och illustrera det stigma, och dåliga rykte som 

man trodde fanns på platsen. Sarkissian menar att man skapade en stark röst åt de med svagare 

röst, och att processen öppnade upp för att tala om tabun, och menar också att det ledde till att 

man kunde försöka lösa de problem som kom upp. Kritik riktades dock mot processen av 

deltagarna då de hade uppfattningen att det mestadels var konstnärens egna idéer (ibid.).  

 

Landry (2005) har uppfattningen att konstnären i projektet ovan förkroppsligade något som inte 

passar in i planerarnas vokabulär. Sandercock (2005) skriver, om samma projekt, att det bidrog 

till att förvandla området, och att deltagarna fick nya erfarenheter och perspektiv. Eftersom konst, 

enligt Dang (2005) som också har studerat samma projekt, ofta är mer tillgängligt och 

inkluderande än byråkratiska processer, kan konstnären hjälpa till att skapa en dialog med 

medborgare, speciellt gällande känsliga och viktiga ämnen.  

4.3 KRITISKA PERSPEKTIV 

I avsnitt 4.2 beskrivs motiv för att involvera konstnärer i samhällsplaneringsprocesser. Det finns 

också vissa problematiska aspekter som tagits upp i forskningslitteratur. De som tas upp här ryms 

inom diskrepanser i förståelse av konst, konstnärens syfte samt problematisering av 

medborgardialog mer generellt. 

4.3.1 DISKREPANS I FÖRSTÅELSE AV KONST 

Borén och Young (2013) samt Säwe och Thelander (2015) har noterat att det funnits skillnader i 

hur olika aktörer uppfattar konst och kreativitet. Det finns också en stor skillnad mellan hur 

politiker och tjänstemän ser på konst och kreativitet respektive hur konstnärer och andra personer 

med kreativa yrken ser på densamma. Skillnaden i förståelse om kreativitet beror delvis på att 

man har olika perspektiv med sig från sitt yrke och sin livsmiljö (Borén & Young, 2013). De 

olika förutsättningar som olika yrken och roller har kan innebära att det finns en svårighet att 

förstå varandra eller arbeta på samma våglängd (ibid.). Exempelvis mäts resultaten av ett arbete 

på olika sätt beroende på om man är konstnär, ingenjör eller planerare. Författarna kallar detta 

glapp för ‘the creative policy gap’. 
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‘The creative policy gap’ fanns också bland aktörer i Säwe och Thelander (2015). Författarna 

undersökte rationaliteter bland aktörer inblandade i projektet H+ i Helsingborg, där konst 

användes som en del av kommunikationsprocessen och för att skapa dialog. Dessa rationaliteter 

var processbaserad, estetiskt baserad, informationsbaserad och säljbaserad. Processbaserad 

rationalitet bygger på idén om att konsten är relationell, det vill säga att den rör de reaktioner och 

relationer som konsten ger upphov till, och att den kan användas för att engagera och skapa 

mening och känslomässiga reaktioner hos betraktaren (Säwe & Thelander, 2015). Den estetiskt 

baserade rationaliteten bygger på en traditionell syn på konst, där den som upplever konsten är en 

passiv publik. De värden som konsten förväntas lyfta är konstnärliga, och upplevelsen av konsten 

ska skapa en dialog kring just konst. Den tredje kategorin, den informationsbaserade 

rationaliteten, bygger på idén att konstevenemanget är ett sätt att informera besökare kring 

stadsbyggnadsprojektet. Den säljbaserade rationaliteten bygger på synen att konsten ska 

marknadsföra projektet på ett sätt som genererar ekonomiskt värde, och gestaltar de drag som 

används i marknadsföringssyfte (Säwe och Thelander, 2015). Enligt författarna fanns det en 

diskrepans mellan olika aktörers rationaliteter. Dessa har i vissa fall gemensamma drag, men i 

andra fall är de oförenliga på ett sätt som innebär att det innebär stora svårigheter att göra konsten 

till något med gemensamt värde för de olika aktörerna (ibid.). Detta innebar också att det fanns 

svårigheter i att utvärdera projektet, då det som sågs som lyckosamt ur en rationalitet, exempelvis 

informationsbaserad, sågs som mindre lyckosamt ifrån en annan, exempelvis processbaserad 

(Säwe & Thelander, 2015). 

 

I en kommande publikation tar Jonathan Metzger upp projekten H+ och Kanske en lekplats i 

mitten (som är ett av de projekt som studeras närmare här), och problematiserar uppsåtet med att 

engagera konstnärer i dessa projekt. I Kanske en lekplats i mitten, beskriver Metzger att 

konstnärerna ville politisera processen medan det fanns en förväntan som var den motsatta, att 

konsten skulle verka avpolitiserande. Olikheterna i synen på vad dialogen och konsten skulle 

uppnå ledde till en konflikt, som belyste dessa skillnader. Denna händelse beskrivs närmare i 

empirin och i analysen, och diskuteras vidare där. Relaterat till förväntningarna på konstnären är 

också risken att det finns en bild av konstnärer som en homogen grupp som alltid bidrar med 

samma typ av värden, vilket inte är fallet (Håkansson, 2013). Det är också viktigt att tänka på när 

man ska söka efter en konstnär att involvera (ibid.). Konstnärer som yrkesgrupp är snarare 

heterogen, där individer har olika mål och metoder (Borén & Young, 2013). Samtidigt som 

många konstnärer har bestämda idéer om samhället och har ett kritiskt perspektiv, så kan de, 

liksom andra, också vara intresserade av att tjäna pengar vilket också för med sig frågor om 

konstnärens roll (ibid.). Metzger (2011b) beskriver möjligheten att konstnären blir en konsult 

som en risk för att det slutar vara konst, medan Håkansson (2013) problematiserar skillnaden 

mellan dessa roller bland annat i form av hur ersättningen ska se ut. Skillnad i världsbild och 

synsätt är inte bara en möjlig begränsande aspekt gällande konst, det kan också förstås som en 

begränsning i medborgardialoger generellt, vilket beskrivs närmare i nästa avsnitt. 
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4.3.2 DET DELIBERATIVA SAMTALETS BEGRÄNSNINGAR 

En viktig diskussion i deltagande planering och medborgardialog är den underliggande idén om 

samtalets potential och brister. En vanlig kritik mot deltagande planering är att få personer 

tenderar att delta i dessa processer, och att de som faktiskt deltar inte sällan är de som redan är 

resursstarka (Day, 1997). En naturlig följd blir därför att de resultat som processen får inte är 

representativa för vad medborgarna tycker (ibid.). Youngs (2002) uppfattning är att demokratiska 

processer alltid sker utanför ideala situationer, vilket innebär bland annat att vissa grupper kan 

använda demokratiska processer till sin fördel medan andra inte har samma möjlighet utan istället 

exkluderas. Många dialogsituationer har en utgångspunkt i att det finns ett gemensamt intresse att 

uppnå (Young, 2002). I syftet att nå ett gemensamt intresse hörs dominerande intressegrupper 

mer, och då målet är att nå konsensus kan vissa grupper exkluderas (ibid.). Fallstudier vid KTH 

har, enligt Cars (2015), visat att det ofta finns en acceptans för projekt, men då “hälsan tiger 

still”, så är det bara negativa särintressen som hörs. Därför riskerar dialog att blir odemokratiskt 

och spegla dessa särintressen (Cars, 2015). Det anses därför av vissa som oförenligt med 

representativ demokrati (Monno & Khakee, 2012). Det finns också en kritik som bygger på att 

även då alla grupper är inkluderade och har möjlighet att föra sin talan, så besitter vissa mer 

epistemologisk auktoritet, vilket innebär att de har mer kunskap om ämnet eller hur de bör 

uttrycka sig, vilket gör att de får större möjlighet att göra sina röster hörda (Sanders, 1997). 

 

Khakee (1999) anser att kommunikativ planering kan utmana rådande maktstrukturer, vilket 

också är vad Healey (1997) skriver, där hon bygger detta på att planering och dialogen är med 

och formar strukturer. Det finns dock många kritiker. Exempelvis Mouffe (2013) menar att det 

sociala samspelet inte fungerar på det sättet att man kan nå ett idealt samtalsklimat, och att idén 

har ontologiska begränsningar eftersom det bygger på tanken att man kan nå rationell konsensus 

där alla inkluderas, vilket enligt henne är ouppnåeligt. Purcell (2009) menar att kommunikativ 

planering saknar potential att ändra systemet och verka mot den neoliberala hegemonin där 

marknadskrafter styr, eftersom maktrelationerna enligt honom inte går att förändra genom dialog. 

Enligt Purcell är det troligare att dessa processer istället förstärker den nuvarande strukturen. 

Samtidigt legitimeras beslut som demokratiska (Purcell, 2009). Konflikter ses av Purcell som 

nödvändiga och med ett syfte, och kan därför inte tas bort genom en öppen och fri dialog (ibid.). 

 

Enligt Watson (2003) skiljer sig världsuppfattning och värden mellan individer och grupper, 

vilket hon kallar “conflicting rationalities”. Detta kallas för “contestation” av Campbell (2006), 

som menar att det som anses irrationellt ofta exkluderas när målet är att nå konsensus. Enligt 

Watson (2003) är det problematiskt att det finns ett underliggande antagande i kommunikativ 

planering att olika rationaliteter eller världsbilder kan överbryggas. Den grupp eller de personer 

som anses ha sanningen eller rätten att tolka verkligheten får mer makt än de som ses som 

irrationella eller orimliga i sin tolkning och sina värderingar (Campbell, 2006). Enligt Wiberg 

(2015) är det också viktigt att synliggöra de mer underliggande strukturerna, som villkoren för 

delaktighet i dialogsammanhang, eftersom de normer och ideal som finns i sammanhanget 
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riskerar att begränsa möjligheterna till inflytande för de som inte passar in i dessa. Wiberg (2015) 

anser också att dialoger måste öppnas upp för oförutsägbara utfall, eftersom man begränsar 

möjligheterna att få in andra perspektiv genom att ha dialogformer som inte är flexibla. Ibland 

ges också privata intressen eller organisationers intressen företräde att tolka och definiera 

sanningen och verkligheten, och därför är planeringsorganen och beslutsfattarna begränsade (se 

t.ex. Flyvbjerg, 2002). Agger och Löfgren (2008) menar att fokus ofta ligger på att nå konsensus 

och på samtalet i sig, medan faktorer som deltagare och vilka premisser som ligger bakom 

samtalet ofta glöms bort. Konsensus innebär ofrånkomligen, enligt Connelly och Richardson 

(2004), att vissa perspektiv, ämnen och personer exkluderas.  

 

Även den reella möjligheten till inflytande är viktig för den relation som byggs med deltagarna i 

dialogerna. Ett vanligt argument är att om deltagarna i en dialog inte har någon reell möjlighet att 

få inflytande finns risken att dialogen leder till besvikelse (Wiberg, 2015). Cars (2015) anser att 

ett upplägg då man frågar medborgare om konkreta önskemål och visioner, leder till att 

medborgarnas idéer oftast avfärdas på grund av brist på resurser att genomföra dem, vilket leder 

till besvikelse. En anledning till att dialogerna ofta leder till besvikelse kan också vara en skillnad 

i synen på vad medborgardialoger kan uppnå. Monno och Khakee (2012) skriver att planerare ser 

deltagande som något med främst symbolvärde och dikterat av lagar kring planprocessen, medan 

medborgare ser det som ett sätt att öka sin kunskap och påverka beslut. De fann, i en svensk 

fallstudie, att planerare ansåg att representativ demokrati i det aktuella fallet representerar de 

intressen som finns, och att det symboliska värdet deltagande hade därför räckte. Det kan bero på 

att dialogen, som tidigare nämnts, i realiteten tenderar att spegla särintressen. Att skapa 

“permanenta rum för reflektion” snarare än korta dialogprojekt, i enlighet med Wiberg (2015), 

kan förstås som ett sätt att hantera det problemet. För att skapa detta behövs rum där man kan 

mötas och skapa relationer (Wiberg, 2015). Hon menar att tjänstepersoner skulle kunna fungera 

på nya sätt i sådana processer, och att det kan skapas relationer och rum där målet inte är att 

skapa konsensus eller en gemensam förståelse. Istället kan dessa rum ge utrymme för olikheter 

och rum att diskutera de utgångspunkter och normer som finns inom planering, snarare än att 

försöka hitta en lösning på fördefinierade problem. Detta betyder också att det befintliga 

engagemanget är centralt istället för att applicera likadana redan definierade modeller för dialog 

på platser (ibid.). 
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5. EMPIRI 

Det material som ligger till grund för empirin i uppsatsen är intervjuer med personer som haft 

kontakt med de olika projekten, eller haft kunskap som bedömts vara relevant för uppsatsen. 

Indelningen av materialet i olika teman ska ses som en bearbetad form av det material som 

insamlats. Det bör också noteras att intervjupersonerna ibland sagt hur de upplevde att andra 

personer som intervjuats handlade och varför, vilket i de fallen framgår. Dessa delar ska dock 

endast ses som redogörelser från den person som säger det. Det empiriska kapitlet är indelat efter 

projekt för att underlätta läsningen, men analyseras som helhet i kapitel 6. Allt material i det 

empiriska kapitlet, utom bakgrunderna, är sådant som framkommit under intervjuerna. Delar av 

det empiriska kapitlet hänvisar inte till någon specifik intervjuperson, och betraktas då som mer 

allmänna. 

 

De tre avsnitten (utöver bakgrunden för varje fall) som redovisar empirin i varje projekt 

motsvarar de tre frågeställningarna, där den första frågeställningen morsvarar det första avsnittet, 

den andra det andra avsnittet, och så vidare. 
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5.1 PARK LEK 

5.1.1 BAKGRUND 

2010 gjordes en utställning i Marabouparkens konsthall, av en konstnär (som hädanefter benämns 

‘konstnär A’). Till utställningen bjöds tjänstepersoner och politiker i Sundbyberg in för att 

diskutera parkernas betydelse i kommunen. Denna utställning kallades PARK LEK. En fördjupad 

översiktsplan hade fem år tidigare antagits för tre delområden i Sundbyberg, Rissne, 

Hallonbergen och Ör, där tanken var att dessa områden skulle bli mer sammanhängande. En 

strategi för att uppnå en bättre sammankoppling av områdena var att bygga 2800 nya bostäder. 

Av dessa skulle 2000 byggas i Hallonbergen och Ör. Hallonbergen och Ör är två angränsande 

bostadsområden som byggdes under 60-och 70-talet, och har sammanlagt cirka 5000 lägenheter. 

Bostadshusen ligger i nära anslutning till grönområden. Man beslutade år 2009 att en ny 

detaljplan skulle upprättas för det aktuella området i vilken dialog och information betonades som 

en viktig aspekt. I samtal mellan kommunens stadsarkitekt och konstnären formulerades idén om 

att “använda konsten som katalysator i samrådsprocesserna” för utvecklingen av Hallonbergen 

och Ör. Konstnären gjorde vad hen kallar en parallell samrådsprocess, som blev PARK LEK II 

(Statens Konstråd, ND: m). Projektet var ett av de 13 projekt som genomfördes inom Samverkan 

om gestaltning av offentliga miljöer, av bland andra Statens konstråd. Projektet finansierades 

också av kommunen själv och en byggherregrupp, som bestod av sex företag som hade avtal med 

kommunen för att bygga i området (Håkansson, 2013). 

 

Projektet syftade till stor del till att hitta nya sätt att genomföra samråd och samtal med 

medborgare. En annan viktig del var att hitta sätt för olika förvaltningar att mötas och samarbeta 

(Håkansson, 2013). Konstnären, som har tidigare erfarenhet från liknande projekt (ibid.), gjorde 

två workshops som genomfördes våren 2012, där cirka 70 personer till deltog. En modell på 8 

kvadratmeter användes som bas för diskussion i mindre grupper och i den stora gruppen (Statens 

Konstråd, ND: m). Arkitektstudenter fungerade som översättare, och gjorde planskisser utifrån 

det som framkom under diskussionerna. Till sist utformades en gemensam plan, som 

presenterades av två konsulter, en arkitekt och en landskapsarkitekt. Förslaget presenterades på 

våren 2012, och ställdes även ut i utställningen Hembyg(g)d (ibid.).  

 

Eftersom PARK LEK II och den ordinarie samrådsprocessen kunde mötas var deltagandet och 

antalet synpunkter som lämnades in vid samrådet högre än vanligt. De flesta negativa synpunkter 

berörde att programförslaget inte fokuserade på existerande problem i dessa områden utan 

handlade om att bebygga naturområden. De inlämnade synpunkterna resulterade i beslutet (i 

december 2011) att detaljplaneprocessen skulle pausas tills man visste resultaten från PARK 

LEK II (Statens Konstråd, ND: m). Under halvåret efter beslutet gjorde konstnären intervjuer 

med 70 boende och 60 personer som arbetar i området, som poliser, fastighetsägare, 

bibliotekarier och föreningar i området, men också med politiker och tjänstepersoner. Från 46 av 

intervjuerna finns videoklipp som offentliggjordes på projektets hemsida och på Youtube (ibid.). 
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Videoklippen visade problem i området och har lett till nya nätverk, enligt Statens konstråd (ND: 

m). 

 

Efter att PARK LEK II avslutades genomfördes en tredje fas, PARK LEK PARLAMENT, där ett 

projektkontor i Hallonbergens centrum uppfördes och där olika aktörer som boende, 

tjänstepersoner och byggherrar diskuterade utvecklingen i området (Sundbybergs stad, 2016a). 

Totalt pågick PARK LEK- projekten under fyra år, och avslutades 2014. Några av de effekter 

dialogen fick var att det beslutades om ett nytt planuppdrag, där vissa idéer och lärdomar från 

dialogen ligger till grund för den framtida utvecklingen i området (Steen, 2014). I denna ska 

medborgardialog fortsatt vara en viktig del i den fortsatta planeringen av området (Sundbybergs 

stad, 2016b). Direkta effekter av dialogen var att det byggdes en ny toppstuga
1
 i Hallonbergen, 

och en föräldraförening bildades i området (Steen, 2014). 

 

  

                                                
1
 1973-2008 fanns en toppstuga på Hallonbergens högsta punkt, som var en byggnad som kunde hyras av föreningar 

och privatpersoner. Under dialogen framkom önskemålet om en ny sådan. 
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5.1.2 SYFTEN OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Den första och initiala delen av PARK LEK var projektet i Marabouparkens konsthall, där syftet 

var att undersöka vilka uppfattningar som fanns om parkerna i kommunen. Konstnären bjöds in 

till att göra ett pilotprojekt som skulle vara med i invigningsutställningen i konsthallen, eftersom 

hen tidigare hade arbetat med offentliga rum och hur dessa kunde gestaltas tillsammans med 

boende. Tjänsteperson A och konstnären träffades vid detta tillfälle. Tjänsteperson A säger:  

 

“Då när [konstnären] och jag gick och pratade om Sundbyberg och just gick genom de här 

stadsdelarna, så insåg jag att det vore väldigt spännande att försöka få med [henom] eller kunna jobba 

med [henom] på något sätt, i och med att [hen] tänkte på ett helt nytt och spännande sätt, tyckte jag. 

Och då tänkte jag också just på de här tre stadsdelarna, kanske kunde hela det projektet få en skjuts om 

man skakade om allting litegrann helt enkelt.” 

 

Syftet med projektet i sin helhet var alltså att sätta igång byggandet av bostäder i stadsdelarna. 

Eftersom lägenheterna i Hallonbergen är relativt svårsålda då Hallonbergen har ett sämre rykte, 

är byggherrarna benägna att vilja använda parkmark och grönområden och kalla det något annat 

istället för att förtäta i Hallonbergen, enligt tjänsteperson A. I ansökan till Statens konstråd hade 

man också skrivit att planprocessen hade startat men att konstnärens medverkan skulle vara ett 

sätt att få de som bor och arbetar på platsen att vara med och bestämma, och inte låta 

byggherrarna ha all makt. På det sättet kunde man anpassa byggnation till platsen. 

 

Tjänsteperson B, som arbetar på Marabouparkens konsthall, och hade mycket kontakt med 

konstnären under projektet, hade uppfattningen att syftet var att skifta maktbalansen från det 

privata näringslivet till den offentliga organisationen, genom att ta in konstnären. Det kunde, 

enligt tjänsteperson B, skapa ett handlingsutrymme och ett utrymme att reflektera för 

tjänstepersonerna. Konstnär A har liknande upplevelser. Hen säger: 

 

“En av deltagarna som var med var stadsarkitekten, som var jätteledsen för det här ingreppet, och för 

sättet som [hen] inte fick arbeta som stadsarkitekt, för att kommunen redan hade förhandlat med 

byggherrarna, gett dem så mycket makt. Så [hen] var intresserad i att få in mig som en slags torped i 

den där processen.”  

 

Konstnären i sin tur menar att hen var intresserad av att undersöka samrådsprocessen och se om 

hen kunde ändra denna med hjälp av rollen som konstnär. Samverkansprojektet med bland annat 

Statens Konstråd innebar att projektet fick finansiering, som möjliggjorde genomförandet av 

projektet. Syftet med PARK LEK från kommunens sida var att tänka nytt kring stadsutveckling. I 

planuppdraget som fanns sedan tidigare stod att de två stadsdelarna skulle länkas ihop och att 

sociala aspekter skulle tas i beaktande. Genom detta och att man skulle föra en utökad 

medborgardialog, så kunde man argumentera för att konstnären skulle vara med. Det hade dock 

kunnat vara något annat än en konstnär som fick den rollen, enligt tjänsteperson A. Även 

konstnären säger att andra än konstnärer kan arbeta på det sättet som hen gör, exempelvis ligger 

cultural planning nära det sätt som hen arbetar med platser. Hen tror dock att hen kan utveckla 
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nya format för hur man pratar med medborgare, och säger att konst och konstnärer har en viktig 

roll i att koppla medborgare och levd erfarenhet till samhällsutveckling. Konstnären säger om 

potentialen konstnärer har att arbeta i sådana processer: 

 

“Vi är bra på att höra det som man inte säger, men det man egentligen menade. Vi är bra på att hantera 

det banala, vi är bra på att hantera kaos. Och just sådana saker behövs för att vi ska kunna utveckla 

våra samhällen. Man kan inte bara vara rationell för att tänka, det visar PARK LEK väldigt tydligt. Det 

handlar om fiendebilder, eller det handlar om besvikelse. Alltså irrationella aspekter av livet. Och jag 

tror att konsten är… vissa typer av konstnärer är bra på att hantera det oförutsedda som förutsättning 

för att lyssna av och kartlägga. “ 

 

Från början visste man dock inte från kommunens sida vilken roll konstnären skulle ha eller vad 

hen skulle uppnå i projektet. Konstnären säger att hens syfte inte ska vara tydligt, och att 

eftersom det finns vissa förväntningar på att konstnärer är harmlösa och ‘bara konstnär’, kan hen 

”gå under radarn”. Hen tror att kommunen hade sagt nej till projektet om de hade vetat från 

början att så många boende skulle bli inblandade. För tjänsteperson A var det viktiga i projektet 

att arbeta med den specifika konstnären på det sätt som hen arbetat tidigare, vilket till stor del går 

ut på att involvera användarna av platsen. Tjänsteperson A upplevde dock att konstnären var 

tydlig med att hen inte var lika styrd av lagar och regler och därför kunde ställa frågor som en 

tjänsteperson, politiker eller byggherre kanske inte vågar ställa. Hen säger: 

 

“[…] [hen] hade den här konstnärshatten på sig på något sätt, och en konstnär får ju vara lite mer 

frispråkig på något sätt. Och en konstnär är ju en lite friare själ på det sättet”  

 

Tjänsteperson A tycker att det är viktigt att det finns möjlighet att ifrågasätta det gängse sättet att 

arbeta, och att prova nya vägar. Hen säger att utrymmet för att vara nytänkande eller prova nya 

vägar hänger mycket på vilka politikerna i kommunen är och hur fast man är i strukturer. Hen 

säger också att det verkar finnas en ganska hög acceptans för alternativa sätt att arbeta, men att 

det ofta blir personbundet och beroende av att någon orkar. 

 

Tjänsteperson H arbetar på Statens konstråd med deras projekt om konst och stadsutveckling. 

Statens konstråd var med som stöd till PARK LEK och de andra projekten i Samverkan om 

gestaltning av offentliga miljöer. Tjänsteperson H tycker att det är intressant att se vad som 

händer när en konstnär kommer in i ett sammanhang som är så regelstyrt som planprocesser. Hen 

säger att hen upplevt att styrkan i de projekt hen varit delaktig i är att det skapas ett 

“undantagstillstånd”, där dialogen med konstnärerna bland annat lett till att det skapats tillfällen 

där flera förvaltningar gemensamt diskuterar platsens kvaliteter och dess utveckling. 

Tjänsteperson H liknar det vid att konsten används som en “trojansk häst”, där man lyckas lyfta 

det till en ny nivå. Hen säger att det förmodligen inte krävs att just konstnärer involveras för att 

nå sådana effekter, men att det finns en vilja att ha med någon utifrån som representerar andra 

värden. Detta gör också att man är beredd att ställa sig utanför och fundera på vad som händer 

och om man kan arbeta på andra sätt, enligt tjänsteperson H.  
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5.1.3 ROLLER OCH FUNKTIONER 

Konstnären gjorde vad hen kallar en parallell samrådsprocess, som pågick samtidigt som det 

vanliga samrådet. Det blev ett alternativt till det vanliga samrådet, där deltagarna kunde uttrycka 

sina åsikter och önskemål. Hen tror att kommunen tillät det eftersom de inte förväntade sig att 

hen skulle störa processen. Konstnären säger att hen använder konstnärsrollen lika mycket som 

hen använder en fysisk plats. Hen menar att hen använder olika idéer som finns om konstnären 

för att bygga broar mellan människor och mellan system och för att skapa möten. Eftersom hen 

kunde använda sig av förväntningarna på vad en konstnär är och gör för att “gå under radarn”, 

fick hen mandat att göra mer än om hen hade sagt från början att hen ville involvera en så stor 

mängd människor.  

 

Tjänsteperson B säger att det konstnärliga arbetet började redan när tjänsteperson A och 

konstnären möttes och samtalade kring grönytor i kommunen, då hens blick och roll bidrog till att 

förskjuta perspektiv. Tjänsteperson B säger: 

 

“Man kan behöva någon som kommer in med en kritisk blick och påpekar strukturer. Det är ju inte 

som att politiker eller tjänstemän inte förstår eller har en medvetenhet om det här själva, men det kan 

behövas ett stort projekt som gör att man gemensamt är med om en process där man omvärderar vissa 

perspektiv.” 

 

Tjänsteperson B har även beskrivit konstnärens arbete och den funktion hen hade som 

Administrativ aktivism, eftersom hen tar fram administrativa strukturer i ljuset och belyser hur 

man arbetar med frågor, vilka förhållningssätt som finns och hur man ser på planprocessen. 

Exempelvis var en viktig del i konstnärens arbete att ackumulera, och inte renodla, perspektiv. De 

ackumulerade perspektivet gestaltades i en karta med flera olika lager. 

 

Konstnären ville se om hen som konstnär kunde ändra på samrådsprocessen som plattform. Detta 

gjordes genom att utgå ifrån samrådsprocessen, men skapa en ny mötesform och ha workshops, 

där deltagarna var tvungna att lyssna på andra för att tillsammans utarbeta ett förslag. Det var en 

utmaning att få personer från olika grupper att komma överens och lyssna på varandra, enligt 

konstnären. Under workshoparna fungerade hen som en moderator i samtalen då hen, med hjälp 

av den tillit hen hade upparbetat, kunde leda samtalen och sammanfatta vad som sagts. 

Arbetsgrupperna fick ta hjälp av arkitekter och planerare, som kunde utforma gruppens förslag på 

samma professionella språk som byggherrarna, enligt konstnären. Hen spelade också in filmer, 

som hen också själv klippte. Detta innebar att hen visste väl vad olika personer tyckte:  

 

“Så till sist var min roll, som många kallade det, habibi heter det på arabiska, som betyder vän, jag blev 

en slags vän som kunde gå mellan de här olika parterna och få dem att acceptera att det fanns parallella 

sätt att se, och att de allihop var tvungna att lyssna lite på varandra.” (Konstnär A) 
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Genom dessa former av samtal, kunde deltagarna bete sig som "med-borgare" mot varandra och 

“aktivera medkännande”, enligt konstnären.  

 

Den starka byggherregruppen hade bestämda åsikter om hur husen skulle byggas, och hur 

områden ska planeras, enligt tjänsteperson A. De ville bygga husen på attraktiva platser, men 

brydde sig mindre om hur det påverkar området. Enligt tjänsteperson A var det ett skäl till att 

byggandet inte hade startats, eftersom kommunen måste ha ett helhetsperspektiv och ta hänsyn 

till fler parametrar än att gå med vinst. Hen upplevde att PARK LEK fungerade som en medlare 

mellan olika värden. Konstnären uttrycker också att hen uppfattades som en medlare, men mellan 

olika parter. De filmer som spelades in med olika grupper var ett sätt att konfrontera olika aktörer 

med andra gruppers perspektiv, enligt tjänsteperson B. Konstnären fick också kontakt med 

kommunstyrelsens ordförande då hen erbjöd honom att möta en grupp föräldrar som var 

upprörda. Denna kontakt kom att fortsätta och innebar att konstnären fungerade som en länk till 

politiker som normalt inte har så mycket kontakt med boende i området. 

 

Konstnären menar att en viktig skillnad mellan konstnärer och tjänstepersonerna är att konstnärer 

kan lämna projektet när de vill, medan tjänstepersoner inte kan det. Tjänsteperson B upplevde att 

konstnären såg sig själv som just konstnär i projektet, medan kommunen och andra aktörer 

snarare uppfattade henom som en konsult. Hen tror att denna skillnad beror på vilken uppfattning 

man har om konst, och om man kopplar det som görs till en konstnärlig praktik, vilket många inte 

gör. Tjänsteperson B själv ser konstnärens intervention som ett konstverk. Hen upplevde det 

utrymme som skapades som ett slags offentligt rum, där olika aktörer kan mötas, vilket 

möjliggörs av den gränsöverskridande rollen som konstnär. Hen säger också att konstnären är 

konstnär oavsett anställningsform. Tjänsteperson H säger att det kan behövas ett tydliggörande 

kring om det som produceras är ett konstnärligt verk eller inte, exempelvis när konstnärens arbete 

tydligt blir ett underlag för det framtida arbetet med en plan. Hen säger att konstnärsrollen 

förändras om man är inbjuden som konsult, och lyfter fram problematiken kring om man ser det 

som konstnären producerar som ett verk eller som en tjänst.  

 

Tjänsteperson A anser att konstnärer kan fungera som ett komplement, och ytterligare en 

konsultgrupp. Hen tycker inte att det nödvändigtvis är meningsfullt att utveckla utbildningar på 

ett sätt som gör att tjänstepersonerna kan behärska allting. Enligt konstnären kunde hen vara ett 

komplement genom att göra det som kommunen inte hinner, nämligen att ställa andra frågor och 

att lyssna ordentligt. Hen säger att man kan få med invånarnas levda erfarenheter om platser 

genom att lyssna på användare av platsen, vars kunskap då uppfattas som jämbördig 

byggherrarnas.  

5.1.4 EFFEKTER 

Konstnärens uppfattning är att PARK LEK fick stor inverkan på planprocessen. Det mest 

konkreta är att resultaten av dialogen blev ett underlag för hur arbetet med områdets utveckling 
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skulle fortsätta. Eftersom kommunen lyssnade på de synpunkter som dialogen uppmärksammade, 

menar konstnären, visades respekt mot boende i Hallonbergen. Därmed utjämnas skillnaderna 

mellan boende i Hallonbergen och boende i Ör, enligt henom. Det var många som inte normalt 

sett kommer på samråd som deltog i det egentliga samrådet, vilket var en följd av att konstnären 

informerade om samrådet. Tjänsteperson A säger:  

 

“Det var alla möjliga som normalt sett inte är med, som [hen] då, i och med sitt arbete, lyckades få 

med, och de kände att de också hade en röst som vi då från kommunens sida visade var värda att lyssna 

på, kan man väl säga. Det påverkade själva planprocessen“. 

 

Tjänsteperson A upplevde att en viktig effekt var att de kom igång med planarbetet på ett sätt 

som möjligtvis hade mer acceptans bland de boende, eftersom förslaget var anpassat efter vad de 

tyckte. Exempelvis hade deltagarna fått lägga ut lappar på platser i modellen över områden som 

var viktiga eller oviktiga för dem. Genom att lyssna på det visste kommunen var man skulle 

undvika att exploatera. Modellen var också värdefull pedagogiskt, eftersom alla inte är vana vid 

att läsa plankartor. På så sätt blev det också ett sätt att vara mer transparent eftersom fler kunde 

förstå. Tjänsteperson A tycker också att det var ett lyckat projekt för att nå ökad demokrati och 

integration. Hen har också själv blivit mer öppen för att arbeta på det sättet, exempelvis har hen, i 

den kommun hen arbetar nu, varit med och skrivit en ansökan för Statens konstråds nya 

samverkansprojekt i miljonprogramsområden. Tjänsteperson H, som arbetar med 

stadsbyggnadsfrågor på Statens konstråd, säger att analysen av de tretton samverkansprojekten 

visade att sådana samverkansformer och arbetsmetoder behöver utvecklas. Samtidigt fanns en 

gemensam vilja från de samverkande myndigheterna att arbeta mer med miljonprogrammet då 

det står inför en kommande upprustning.  Hen säger att man dock måste vara medveten om att det 

kan finnas en motsättning mellan utforskande och regelfria projekt och det demokratiska uppdrag 

som finns för kommunen. Det är också viktigt, enligt tjänsteperson H, att vara medveten om 

huruvida konstnären säger sig företräda boende och om denne har tolkat åsikter via en 

konstnärlig vision.  

 

Föräldraföreningen som bildades har blivit en av kommunens remissinstanser, och på så sätt kan 

en del av de problem som finns i området motverkas, enligt konstnären. Dock är det mycket i 

projektet som inte har blivit av, exempelvis att det inte har byggts någon ny fritidsgård. PARK 

LEK kom också att uppmärksammas mycket i medier, och konstnären upplevde att PARK LEK 

uppfattades som ett förslag på vissa problem som finns i miljonprogramsområden kunde lösas. 

Hen upplever också att PARK LEK var en bidragande orsak till det stora anslag Statens konstråd 

fick för att arbeta med konst i miljonprogramsområden.  

 

En kortsiktig effekt var att personer som i vanliga fall inte möts och interagerar började prata med 

varandra och lära känna varandra, enligt tjänsteperson A. Hen säger:  
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“De människor som aldrig någonsin hade blivit sedda insåg plötsligt att de också hade ett värde, och 

att de på det sättet kunde börja ta plats på den platsen de bodde, ta den i anspråk på något sätt, och 

trivas mer. Så väldigt snabbt kom det sådana väldigt kortsiktiga vinster, att när det började brinna bilar 

i Rinkeby och Tensta och så vidare, det var ju precis i den här vevan de hade problem med det. Men 

det hände inte sådana saker i Hallonbergen, för då hade vi fångat upp ungdomarna och de kände också 

att de helt plötsligt hade börjat få ta plats, och fick en arena och blev lyssnade på. Togs om hand på 

något sätt. Togs på allvar.”  

 

Tjänsteperson B säger att trots att man numerärt fick med fler och att fler engagerade sig i lokal 

demokrati, är det svårt att säga om projektet egentligen omfördelade någon makt i ett längre 

perspektiv. Hen lyfter frågeställningarna: 

 

“Hur såg egentligen maktrelationerna ut? Omfördelades någon makt i det här projektet, eller inte? Är 

det status quo nu, eller har något initiativ distribuerats utanför de vanliga processerna? Det är svårt att 

säga, men i alla fall ett uppsåt är att, så att säga, bjuda in andra till en process än som normalt kommer 

till tals.“ 

 

Konstnärens medverkan bidrog också med att tjänstepersonerna fick pröva nya sätt att arbeta, 

genom att exempelvis ha möten utan dagordning. Den kritik mot administrativa strukturer som 

konstnären bidrog med, enligt Tjänsteperson B, finns kvar i form av den karta som producerades. 

Hen tror också att det lever kvar i de tjänstepersoner som var med under processen. En annan 

följd, enligt konstnären, var att kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen arbetade 

närmre varandra. En konkret effekt som rör konsthallen är att de fortsätter att arbeta med staden, 

med ett projekt som heter “konst i krysset”, där två andra konstnärer är med. Krysset är en av de 

principer som konstnären tog fram, som är idén om ett offentligt rum som rör sig som ett kryss 

över kommunen, med syftet att aktivera och skapa kontakt mellan stadsdelarna. En annan effekt 

är att kommunen vill upphandla konsthallen för enprocentsuppdrag
2
. 

 

 

 

 

  

                                                
2
 Enprocentsregeln, som finns i vissa kommuner, anger att en procent av byggbudgeten ska användas för konstnärlig 

gestaltning. 
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5.2 JORDBRODIALOGEN 

5.2.1 BAKGRUND 

Jordbrodialogen startade i januari 2012 och pågick till december 2014 (Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), 2016b). Jordbro ligger tre kilometer från Handen i Haninge, och bebyggdes 

mellan 1950- och 1980-talet. I området, som består av flerfamiljshus och småhus, bor 9500 

personer (Haninge Bostäder, 2016). Jordbro är ett område som har varit föremål för många olika 

projekt som syftat till att “lyfta” området (SKL, 2016b). Under det första året av Jordbrodialogen 

anordnades dialogmöten som till en början var välbesökta, men intresset avtog. Det beskrivs som 

att deltagarna “gav uttryck för en projekttrötthet”, som också kan bero på att det funnits många 

liknande projekt tidigare (ibid.). Samtidigt var det många grupper under projektets första fas som 

inte deltog i dialogen. När processledarna (hädanefter kallade ‘konstnär B’ och ‘konstnär C’) 

anställdes efter det första året gick dialogen från en traditionell dialog till att fokusera mer på de 

möjligheter som fanns på platsen. Dialogen i sig skiftade också form – förhållningssättet har varit 

annorlunda, och istället för att bjuda in medborgare till möte har medborgarna bjudit in 

kommunen (ibid.). Ett syfte var att “gå från medborgardialog till medborgarnas dialog” (SKL, 

2015: 264). 

 

I Jordbro finns ett kultur- och föreningshus, som använder de lokaler som tidigare inhyste den 

lokala skolan. Kultur- och föreningshuset hyr lokalerna på ett rivningskontrakt (Haninge 

kommun, 2014). Ett detaljplaneprogram gjordes för Jordbro centrum, ett arbete som pågick 

samtidigt som dialogen. I detaljplaneprogrammet presenterades ett alternativ där kulturhuset 

skulle bevaras, med argumenten att det fanns funktionella och arkitektoniska värden i byggnaden, 

som lämpade sig för ett kultur- och föreningshus (ibid.). Det beslutades dock att rivningsbeslutet 

skulle kvarstå, men i samband med ett skifte av den politiska majoriteten i kommunen beslutades 

att rivningsbeslutet skulle upphävas (Haninge kommun, 2016). 

 

Inom ramen för Jordbrodialogen fick medborgarna vara med och bestämma hur en så kallad 

medborgarbudget, en summa pengar avsatta i dialogen, skulle användas i området (Haninge 

kommun, 2015). Medborgarna fick skicka in förslag, där vinnaren sedan röstades fram. Det 

vinnande förslaget var en parkourbana som hade föreslagits av en skolklass (SKL, 2015). 

Jordbrodialogen var också del i att genomföra ett kollaborativt muralkonstverk i projektet 

KOLLOSALKONST (Haninge kommun, 2015). Det kanske viktigaste konkreta resultatet av 

dialogen är dock den handlingsplan som togs fram av konstnärerna tillsammans med 

tjänstepersoner i kommunen.  
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5.2.2 SYFTEN OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Jordbrodialogen skiljer sig från de andra två projekten, då konstnärerna anställdes av kommunen 

som processledare, och själva understryker att de var tjänstepersoner i projektet och att de inte 

gjorde konst. De anställdes på avdelningen för strategisk planering. I uppsatsen kallas 

konstnärerna trots det för ‘konstnär B’ och ‘konstnär C’. Detta är för att skilja på tjänstepersoner 

som vanligtvis arbetar som tjänstepersoner, och konstnärerna. Konstnärerna säger att deras 

bakgrund och deras tidigare arbete ledde till att de fick tjänsten, och att det påverkar deras arbete, 

hur de tänker och hur de möter människor i olika situationer. De ser det också som att tjänsten 

varit en del av deras konstnärskap, men att det inte var en konsttjänst. Eftersom 

intervjupersonerna till stor del haft samma uppfattning, att konstnärerna var anställda som 

tjänstepersoner, var det inte alltid meningsfullt att fråga dem om varför man anställt konstnärer 

för att göra medborgardialogen. Konstnär B säger att det för henom delvis handlade om att förstå 

vilket tjänstepersonens utrymme var och att utforska rollen som tjänsteperson i relation till 

konstnärens.  

 

Tjänsteperson E, som främst arbetade med Kanske en lekplats i mitten inom ramen för den här 

uppsatsen, men haft mycket kontakt med konstnär B och C, säger att konstnär B redan från 

början ville tydliggöra skillnaden mellan dessa roller. Dock upplevde tjänstepersonen att alla 

talade om dem som “konstnärerna”. Hens uppfattning är att konstnärsrollen inte går att frånsäga 

sig i situationen, eftersom de anställdes på grund av sin bakgrund som konstnärer. Deras 

erfarenheter som konstnärer och de föreställningar som fanns om konstnärer som kreativa och 

med kritisk blick, var avgörande, enligt tjänsteperson E.  

 

Syftet med projektet var att utveckla arbetet med dialoger i kommunen och i Jordbro i synnerhet. 

Avsikten var också att engagera fler aktörer. Eftersom det första året av Jordbrodialogen hade 

fungerat mindre bra, så frångick man det normala sättet att arbeta med dialog, och arbetade med 

något som liknade platsutveckling snarare än dialog, enligt konstnär B. Konstnärernas uppgift var 

att förmedla hur det såg ut på platsen, vilket engagemang och vilka behov och möjligheter som 

fanns där. Samtidigt skulle de ta vara på engagemanget på platsen. Tjänsteperson D, som var med 

och gjorde handlingsplanen som var ett resultat av Jordbrodialogen, säger att det fanns vad hen 

kallar ett “demokratiskt patos” från början från kommunens sida - förhoppningen var att skapa 

lokal delaktighet och inflytande, och att detta skulle få effekter som levde kvar efter att processen 

var över. Konstnärerna anställdes för att nya sätt att arbeta innebar att det krävs mycket tid och 

resurser. Det var mindre tydligt vad konstnärerna skulle göra och vilka resultat som skulle nås, 

enligt tjänsteperson D.  

 

Tjänsteperson C, som arbetade med fysisk planering i kommunen under Jordbrodialogen, ser 

mycket potential i samarbete mellan konstnärer och planerare. Hen säger att det är intressant att 

inkludera personer som kan fungera som frispelare i en ridig process, där lagar och politiska 

beslut till stor del dikterar vad man kan och inte kan göra. Hen säger: 
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“Men det jag tycker är intressant med att få in konstnärer som ska spela lite fritt, är att de har faktiskt 

mer möjlighet än någon som är inne i tjänstemannaorganisationen, att ställa frågor och lyfta 

frågeställningar som kanske ingen annan vågar eller har mandat att lyfta. Men det beror också väldigt 

mycket på vad en konstnär i så fall har för mandat, hur den konstnären känner sina gränser, var finns 

dem? Får de säga vad som helst?” 

 

De kan även hitta nya sammanhang och skapa möten, som normalt inte ryms i den normala PBL-

processen, enligt tjänsteperson C. Tjänsteperson D tror i sin tur att konstnärer kan vara ett 

värdefullt verktyg för att förstå hur platser används och upplevs, på ett sätt som ligger närmare 

medborgare. Hen säger att hen tror att konstnärer kan fungera som en länk mellan mjuka värden 

och fysisk planering. Tjänsteperson D upplever att den översättningen kan vara svår och att 

tjänstepersoner ibland försöker lösa problematiken genom att fråga direkt vad medborgarna vill 

ha på platser och därmed vilja att medborgarna själva ska definiera den fysiska förändringen. Hen 

tror att konstnärer istället kan skapa en bredare diskussion om användning och upplevelse av 

platser, och i den nå olika grupper.  

 

Tjänsteperson D tror också att konstnärer kan bidra till ett högre förtroendevärde, alltså att nå 

olika grupper och skapa meningsfulla samtal och mötesplatser, kanske eftersom de kan etablera 

nätverk, och tänka nytt kring hur man lägger upp en process. Hen upplever att konstnärernas 

alternativa sätt att föra diskussioner kan underlätta för personer att förstå och formulera sig. Även 

om en planprocess främst handlar om den fysiska miljön, säger tjänsteperson D, har många andra 

frågor anknytning till den, exempelvis trygghet, arbete och hållbarhet. Hen tror att konstnärer 

skulle kunna bidra med att föra samman dessa aspekter: 

 

“De har väl något sorts innovativt tankesätt, som applicerat på en planprocess, skulle kunna betyda att 

man till exempel ser vikten av att man samordnar olika förvaltningars arbete. Mot bakgrund av att 

kommuner kämpar mycket med den frågan, hur man ska få olika förvaltningar att samverka. “ 

(Tjänsteperson D). 

 

Hen nämner också cultural planning under intervjun då konstnärers potential i samhällsplanering 

diskuteras, där hen upplever att konceptet handlar mycket om att kartlägga engagemang på en 

plats, vilka drivkrafter som finns och vilken potential som finns att engagera människor.  

5.2.3 ROLLER OCH FUNKTIONER 

Eftersom uppgiften till stor del var att ta över och förändra en dialog som på vissa sätt fungerat 

mindre bra, så frångick konstnärerna det vanliga sättet att arbeta med dialog, och arbetade med 

platsutveckling i ett brett perspektiv. Konstnärerna säger också att de stöttade och uppmuntrade 

initiativ som redan fanns, och drev frågor som invånarna hade, utan att försöka skapa nya projekt 

med utifrån definierade förutsättningar. Konstnärerna fungerade som en länk till kommunen, på 

det sättet att de förmedlade det som framkom in i kommunen, och att de förmedlade kontakter så 

att samtal kunde uppstå mellan olika intressegrupper och med kommunen. Detta skedde dock på 
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medborgarnas initiativ, enligt konstnär C. Konstnärernas idé var att mötas “från gräsrotsnivå upp 

till makt”. De säger att det handlar mycket om att se potentialen i området snarare än att bara 

lyfta frågor, vilket enligt konstnär C kanske går förlorat i de etablerade kommunala strukturerna.  

 

Konstnärerna fick också en sådan roll att de kunde fungera som ett stöd för föreningar när de 

behövde ekonomiskt bidrag för mindre utgifter. De hjälpte ibland till med att ordna aktiviteter, 

men också då på medborgares initiativ. Konstnär B säger att eftersom det hade gjorts många 

dialogprojekt i Jordbro var möjligen behovet av att ha en struktur för ett långsiktigt arbete med 

platsen större än behovet att ha fler tillfälliga projekt. Eftersom tjänsten var tillfällig skulle 

konstnärerna hitta löpande strukturer, och på så sätt eventuellt ge förslag på vad nya uppgifter 

kunde vara. Av det syftet skapades också handlingsplanen. 

 

Konstnär C säger att det var deras uppgift att förmedla vilka frågor som var viktiga och vilka 

möjligheter som fanns på platsen, oavsett om dessa var inom ramen för vad man tänkte sig att 

projektet skulle omfatta och oavsett hur populärt det var hos politikerna. Exempelvis tog de upp 

frågan om Jordbro Kultur- och föreningshus, som hade ett beslut om rivning. Konstnär C säger:  

 

“För oss som processledare var det ju viktigt att föra fram det, och vi tog inte egentligen ställning i 

kulturhuset-frågan, men däremot förde vi fram det som hände, och hur viktigt vi såg att kulturhuset 

var. Det är ju vår uppgift att också: ‘Ja men så här ser det ut på platsen’, oavsett om det är populärt hos 

de styrande politikerna eller inte, faktiskt. [...] Att se värdet i verksamheterna i det huset, det var ju 

superviktigt.”  

 

Konstnärerna förmedlade också andra frågor som togs upp på möten, även frågor som inte enbart 

är kopplade till den fysiska platsen, som arbetslösheten i området och dess inverkan på 

exempelvis trygghet. Eftersom det var många som lyfte frågan om arbetslöshet blev det viktigt 

för konstnärerna att förmedla det vidare till kommunen, även om det inte nödvändigtvis 

uppskattades på grund av att det är strukturella problem som är svåra att lösa. 

 

Konstnär B’s uppfattning är att det är viktigt att samtalsklimatet är öppet om man vill kalla det en 

dialog, och menar att dialogen är ett politiskt samtal, vilket enligt henom ibland tonas ned. De 

poängterar att eftersom de inte var anställda som konstnärer utan som tjänstepersoner, arbetade 

de under andra förutsättningar i dialogen än om de hade fått ett uppdrag som konstnärer. Även 

tjänsteperson C säger att konstnärerna inte kunde ställa vilka frågor som helst på grund av dessa 

förutsättningar. Hen upplevde att konstnärerna var begränsade på det sättet att de inte fick föreslå 

ett bevarande av kulturhuset. Hen menar att de förlorade sin roll som "frispelare" på grund av 

dessa begränsningar. Kulturhuset väckte frågan om vad man förväntade sig att dialogen skulle 

kunna uppnå, enligt konstnär B, eftersom den frågan var förbjuden.  

 

En viktig del var frågeställningen om hur man kan samtala kring frågor och komma vidare i en 

process. Ett mål var att nå fler människor, och därför använde de sig av personer med stora 
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nätverk, så kallade nyckelpersoner, exempelvis en känd profil i Jordbro som arbetat mycket 

socialt med ungdomar. Konstnär B säger om arbetet med nyckelpersoner: 

 

“Jag tror att man måste jobba så mycket mer, faktiskt, med någon slags brygga till områden där 

förtroendet för kommunen är så otroligt svagt. Delvis med rätta, med tanke på alla projekt som har 

pågått, men också ganska olyckligt ibland. Men det är inte ens medvetet. [Nyckelpersonen] fick ju 

också oss att se, att även om man tror att man är så medveten själv, att man inte ens känner sig tilltalad. 

Det är inte ett avstånd med flit. [...] Utan så här: ‘Vadå, är det någon som har frågat mig?’. Man räknar 

inte in sig i att man är tilltalad.” 

 

Tjänsteperson D upplevde att konstnärerna använde sig av nyckelpersoner eftersom de märkte att 

det inte kom så många på möten där kommunen stod som avsändare, och att nyckelpersonerna 

kunde leda till en kontakt med lokalsamhället. Hen tror också att konstnärerna har kunnat 

definiera sin roll beroende på situationen. Hen säger: 

 

“De är ju representanter för kommunen, men jag tror att de ändå har känt en viss frihet att vara en länk 

samtidigt mellan kommunen och deltagare i dialoger i Jordbro. [...] Det är säkert många som deltagit i 

jordbrodialogen som kanske inte har den bästa bilden av kommunen. Då skulle man kunna tänka sig att 

det är lättare kanske att föra en dialog med någon som inte är kommunen samtidigt. [...] I vissa 

situationer är det säkert väldigt tacksamt att trycka på att man är Haninge kommun, i andra fall kanske 

det är tacksamt att inte göra det. “ 

 

Tjänsteperson D såg konstnärerna som externa processledare eller konsulter. Tjänsteperson C i 

sin tur uppfattade det inte som att konstnärerna gjorde konst, och funderade inte så mycket över 

vad de kallades, utan det intressanta var sättet de arbetade på, enligt henom. Hen upplevde att 

konstnärerna såg sin roll och uppgift som katalysatorer och nätverkare i processen, snarare än att 

de skulle ta fram ett program för att lösa problem i området.  Konstnär C upplever att skillnaden 

mellan att vara tjänsteperson eller att vara konstnär till stor del handlar om vilken position man 

talar ifrån - när de var processledare i Jordbrodialogen kom de med makten. Konstnär B upplever 

att det kan saknas utrymme att problematisera när man arbetar som tjänsteperson, men att de 

nästan varit helt fria att driva frågor. Dock mötte de motstånd när de lyfte frågan om kulturhuset, 

eftersom det redan fanns ett beslut fattat i frågan. Konstnärerna valde att ta upp det eftersom det 

var en central fråga som kommit upp i samtal med medborgare, även om det inte var deras 

uppgift. Det faktum att man varit öppen om sina metoder och förklarat dem, har förmodligen haft 

betydelse för att kommunen inte har sagt ifrån när de har velat lyfta frågor i övrigt, enligt 

konstnär C. Konstnär B säger att en av skillnaderna mellan att vara tjänsteperson (som de var i 

Jordbrodialogen) och konstnär är det ansvar man känner mot kommunen, där hen upplever att 

tjänstepersoner känner ett starkt ansvar mot kommunen. Hen säger: 

 

“Som konstnär känner jag ju aldrig att jag har den typen av ansvar. Jag har ett ansvar som människa, men 

inte mer. Det är ett helt annat ansvar.” 
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I planprogrammet för Jordbro centrum gjordes ett alternativt förslag, där kultur- och 

föreningshuset skulle bevaras. Konstnärerna var inte formellt en del av planprogrammet för 

Jordbro centrum, men blev det eftersom de hade identifierat viktiga frågor, samt egenskaper och 

tillgångar i området. Planarkitekterna kunde stämma av med konstnärerna då de hade kunskaper 

om området och ett stort kontaktnät där på grund av dialogen, men de var inte en stående 

mötespart. Underliggande i frågan om kulturhuset finns en politisk konflikt, som handlar om 

bevarande eller säljande av offentliga tillgångar, enligt tjänsteperson C. Hen säger, precis som 

konstnärerna, att man letar efter den typen av engagemang som redan finns i Jordbro i och med 

kultur- och föreningshuset, och att det därför blir paradoxalt när man vill riva huset. 

 

Konstnär C säger att dialogen också tar plats inne i kommunhuset, mellan och inom 

förvaltningarna i kommunhuset. Inom ramen för projektet tilläts konstnärerna att frångå det 

vanliga sättet att arbeta och kunde gå emellan förvaltningar. Konstnärerna hade kontakt mellan 

förvaltningar och mellan de olika nivåerna i kommunen, men säger att strukturen egentligen inte 

tillåter anställda att ”gå emellan leden”. Konstnär B säger att hen blev förvånad över att det 

saknas kommunikation mellan olika led och nivåer i kommunen, men att de själva har kunnat 

röra sig mellan dessa. Många ville också att konstnärerna skulle vara kvar efter att projektet var 

över. Konstnärerna säger att det kan behövas en sådan roll mer permanent, men att det kan vara 

svårt att ändra på de strukturer som finns, och tror att förmågan att vara “spindeln i nätet” kan 

vara bundet till personlighet. 

5.2.4 EFFEKTER 

Konstnär B upplevde att avsikten var att lösa vissa strukturella problem med dialogen, som hög 

arbetslöshet och segregation, men att en dialog inte kan ta sig an de frågorna. Eftersom mycket 

gjordes under dialogen, men drevs av andra personer, är det också svårt att säga vilka de exakta 

effekterna blev av konstnärernas medverkan. Ett tydligt resultat av Jordbrodialogen var dock 

handlingsplanen. Tanken var att hitta de ”löpande strukturerna” för att arbeta långsiktigt med 

platsen, och för att den fortsatta dialogen med medborgarna inte skulle vara avhängig 

konstnärerna. Handlingsplanen baserades på de kunskaper som dialogen bidrog med, och 

innehåller konkreta förslag såväl som förvaltningarnas arbete med relaterade frågor. Den rörde 

till stor del den fysiska miljön, mötesplatser, föreningsliv och hållbarhetsfrågor. Att arbete och 

sysselsättning, vilket var frågor som konstnärerna förmedlat till kommunen, var med i planen är 

ovanligt, enligt tjänsteperson D. Ett exempel på åtgärder är att försöka få fastighetsbolag att 

anställa lokal arbetskraft.  

 

Handlingsplanen togs fram av en arbetsgrupp, tillsammans med en förvaltningsövergripande 

projektgrupp, som innehöll representanter från alla förvaltningar (som förde in sina respektive 

perspektiv i arbetet). Utgångspunkten var att andra frågor än den fysiska miljön har betydelse för 

Jordbros utveckling. Tjänsteperson D säger att konstnärerna bidrog till att ta fram det format som 

handlingsplanen har. Genom att ha en förvaltningsövergripande grupp kunde planen förankras i 
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förvaltningarna och bidra till en större förståelse för arbetet. Om man skulle göra om projektet så 

hade konstnärerna velat att en sådan grupp varit med från början, eftersom dialogen berörde 

många frågor som sträckte sig över flera förvaltningar, enligt konstnärerna. Gruppen som 

bildades innehöll även personer i beslutande position, som diskuterade utvecklingen tillsammans 

med gruppen. Konstnär C menar att det är ett strukturellt resultat av dialogen, men att det är 

beroende av att man ser värdet i att arbeta vidare med det. En svårighet är att det kanske inte 

ryms i de strukturerna som finns. Konstnärerna vet inte själva hur man har arbetat vidare med det 

formatet. Tjänsteperson D säger också att för att omsätta dialog till något som ger avtryck i fysisk 

planering, måste det ske en kompetenshöjning inom kommunen, och bättre samverkan mellan 

förvaltningar måste uppnås. Många kommuner försöker förbättra arbetet mellan förvaltningar, 

enligt tjänsteperson D. Konstnärerna, tillsammans med tjänstepersoner, bidrog med att “se värden 

som uppstår i en planprocess och bygga en organisation kring det” enligt tjänsteperson D. 

Planeringsvärden som Jordbrodialogen har inneburit är att man arbetar mer med relationell 

förvaltning och interkulturell kompetens, enligt tjänsteperson D. Genom parkourbanan som 

finansierades av medborgarbudgeten, och andra aktiviteter som ordnades inom dialogen fick 

Jordbro viss positiv uppmärksamhet i media, och andra värden än normalt lyftes, enligt 

tjänsteperson D. Konstnärerna hade dock hoppats på att få en mer löpande medborgarbudget, så 

att flera små projekt kunde genomföras.  

 

Tjänsteperson D tror att det från förtroendevalda i kommunen kan finnas frågeställningar kring 

vad aktiviteterna ledde till. Hen tror att man ofta upplever att det finns en brist på planeringsvärde 

i projekt där konstnärer är med och gör dialoger. Hen upplever också att det saknas en förståelse 

för att konstnärer i samhällsplaneringsprocesser kan innebära något annat än att uppföra fysiska 

konstverk i offentliga miljöer. Hen tror dock att handlingsplanen kunde höja ambitionsnivån för 

hur dialog omsätts till handling, och hur man kan arbeta förvaltningsövergripande. Tjänsteperson 

D menar också att planprogrammet för Jordbro centrum är ett planeringsvärde eftersom 

Jordbrodialogen visade vilka värden som finns på platsen. Hen upplever inte att Jordbrodialogen 

har återkopplats på ett bra sätt till medborgarna. Dock menar hen att det fortfarande finns 

möjlighet att återkoppla när handlingsplanen beslutats (vilket hände efter intervjun, i april 2016). 
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5.3 KANSKE EN LEKPLATS I MITTEN 

5.3.1 BAKGRUND 

I Haninge konsthall hölls under våren 2013 workshops där medborgare deltog. Konsthallen ligger 

i anslutning till Poseidons torg, som också var platsen som dialogen fokuserade på. Poseidons 

torg är ett torg som ligger i Handen i Haninge kommun. Det ligger i anslutning till pendeltåget, 

Haninge kulturhus (med Haninge konsthall) och ett köpcenter. Syftet med projektet var att ta reda 

på hur medborgarna förhöll sig till Poseidons torg och dess framtida utveckling (SKL, 2016c). 

Två konstnärer (hädanefter kallade ‘konstnär D’ och ‘konstnär E’) genomförde dialogen, och 

använde det antika dramat som inspiration. Dialogen hade fem “akter”, som utgick från 

momenten i det antika dramat (konstnär E, intervju). Akterna var: förberedelser, där konstnärerna 

tillsammans med boende och tjänstepersoner diskuterade platsen, samlade information och 

informerade (videodokumentation). Den andra akten var processionen, där det som kommit fram 

under förberedelserna visades upp (Konstnär E, intervju), och där man visade upp projektet 

genom att tåga runt i området med en orkester (videodokumentation). Den tredje akten var i 

stormens öga, då torget diskuterades i workshops och man informerade om arbetet på ett plank på 

torget. Den fjärde akten, vad har vi här att göra, innehöll en paneldebatt på torget, och även en 

workshop med medborgare och studenter från KTH. Den sista och femte akten kallades framåt 

och vidare, och var flytten av utställningen till kommunhuset, som gjordes genom att 

konstnärerna och deltagare tillsammans gick till kommunhuset med materialet som producerats 

under dialogen (konstnär E, intervju). 

 

I de workshops som hölls under dialogen deltog 120 barn och 88 vuxna och konsthallen hade, 

under perioden, över 7000 besökare (SKL, 2016c). En del i dialogen var att deltagarna gjorde 

skyltar med sina önskemål om hur torget skulle se ut. I kommunhusets entré skapades en 

temporär utställning med skyltarna (ibid.). Utställningen stängdes några timmar efter att den 

uppförts i kommunhuset, eftersom den ansågs för politisk, då kommunhuset ska vara en neutral 

plats (Therén, 2013). Husvärden ska ha sagt “man kan säga att man vill ha fler parker, men om 

man säger att kommunen måste bygga fler parker blir det politiskt. Vissa åsikter är inte politiska” 

(ibid.). 

 

Delar av förslagen som producerade under workshopar, realiserades på torget. Bland annat ett 

schackspel och en boulebana byggdes där. Det material som producerades under dialogen har 

också använts som underlag i planering i kommunen (SKL, 2016c).  
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5.3.2 SYFTEN OCH FÖRVÄNTNINGAR 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslog att det skulle göras en medborgardialog om Poseidons torg i 

konsthallen. Eftersom tjänsteperson E, som arbetade på konsthallen, tyckte att konsthallen ska 

vara fredat för konstnärer, föreslog hen att konstnärer skulle hålla i dialogen. Tjänsteperson E 

upplever att konst “osäkrar saker och ting” när de går in i processen. Eftersom hen tycker att 

dessa luckor är viktiga ville hen att konstnärer skulle genomföra medborgardialogen. 

Konstnärerna i projektet har uppfattningen att kultur- och fritidsförvaltningen ville testa hur man i 

stadsbyggnadsfrågor kunde arbeta med konst och konstnärer, i det här fallet i en 

medborgardialog. Frågeställningen var hur man kunde tänka nytt kring torget, och tanken var att 

konstnärer skulle kunna arbeta på ett sätt som inte enbart gällde gestaltning i det offentliga 

rummet. Konstnär E säger att hen tror att det handlar mycket om de personer som var inblandade, 

och att tjänsteperson E var en drivande person i projektet. Arbetet syftade dels till att göra 

konkreta förslag för omgestaltningen av Poseidons torg, men också till att skapa engagemang 

kring stadsomvandlingen, samt sprida information om ombyggnationen, enligt konstnärerna.  

 

Konstnärerna var nyfikna på hur de kunde arbeta med demokratiska processer och konst. De 

säger att det fanns olika idéer om vad projektet skulle uppnå, och att det därför var otydligt vilket 

syfte projektet hade. En av idéerna var att det skulle göras en utställning i konsthallen om vad 

som skulle byggas. En annan idé var att göra en konkret plan för torget. Konstnärerna beslutade 

tidigt att inte tänka att de gjorde konst. De använde sig av konstnärliga metoder, men genom att 

inte tänka att de producerade konst kunde de vara friare, enligt konstnär D. De såg inte heller 

någon mening i att kalla det konst eftersom de tyckte att målet med projektet var instrumentellt. 

Processens format inspirerades av det antika dramat, vilket också blev ramverket för de 

aktiviteter som utfördes. Konstnär E säger om valet att använda det antika dramat: 

 

“Och varför det var så intressant var ju just för att det var ett tillfälle då man också kunde vända upp 

och ner på roller, eller de hierarkier och ordningar som är i samhället, där man kunde diskutera på ett 

annat sätt. Kunde kritisera makten på ett sätt, det var en lucka i ett samhälle, som vi tyckte var 

intressant att arbeta med som en ingång till det här.” 

 

Genom att involvera en extern part i dialogen, säger tjänsteperson F, som arbetade på 

stadsbyggnadsförvaltningen, kunde kommunen också fungera som en aktör. Hen tänker att 

anledningen till att man har med konstnärer kan vara att de tänker “ett extra varv” eller har ett 

annat perspektiv. Hen säger också att hen också kan undra varför just konstnärer engageras i 

dialoger (vilket även skett efteråt i Haninge). Också tjänsteperson G, som arbetar med kultur i 

kommunen, säger att det inte är självklart varför just konstnärer engagerats. Hen säger dock att 

hen upplever att konstnärernas medverkan handlar om att konstnärer har andra metoder, 

undersöker på andra sätt och har en annan synvinkel. Hen säger: 
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“Man vävde in olika uttryckssätt genom att berätta: ‘Hur ser jag på min stad, hur skulle jag vilja forma 

torget, och en mötesplats, ett ställe där alla kan finnas med’, och prata på det på lite andra sätt än i ett 

vanligt remissutlåtande”  

 

Tjänsteperson E tycker att det är intressant med konst som har som syfte att påverka samhället, i 

synnerhet i förorter. Genom att involvera konstnärer i projektet ville hen skapa aktivitet och få 

människor involverade. Hens uppfattning är att konstnärer tänker annorlunda, och att de är 

modiga eftersom de i sitt arbete sällan vet vad utfallet kommer att bli. Hen tycker att konstnärer 

kan bidra till att ge alternativa bilder av världen och nå förändring, och menar att Kanske en 

lekplats i mitten var ett försök för att se om det kunde hända. Tjänsteperson E har märkt att det 

finns ett motstånd bland konstnärer mot att bli instrumentaliserade. Hen säger att personer i 

allmänhet håller för mycket på sin yrkesintegritet: 

 

“Man måste våga lita på sin yrkesroll så mycket att man kan gå lite utanför den, annars händer 

ingenting [...]. Man måste vara lite flytande i sådana här projekt. Ens yrkesroll kommer att bli lite 

flytande.“ 

 

Det gäller också tjänstepersonerna - hen tror inte att projektet hade blivit av om tjänstepersonerna 

inte hade varit modiga och vågat testa andra saker. En annan förutsättning är att de som var 

involverade kom överens och hade ett förtroende för varandra och kunde kommunicera. 

Tjänsteperson E tror att det är möjligt att lägga en grund för den typen av samarbeten och bygga 

in det i deras respektive professioner så att det inte behöver vara lika beroende av att vissa 

personer vågar frångå sina vanliga arbetsuppgifter. Hen säger också att det är en förutsättning att 

inte vara konflikträdd, då det kan bli konflikter i den typen av projekt. Exempelvis fanns det en 

grundkonflikt som bestod i att stadsbyggnadsförvaltningen är vana att veta vad som ska levereras, 

medan konstnärer tvärtom ofta arbetar förutsättningslöst. Även tjänsteperson G säger att konsten 

tillåter sig att vara öppnare och inte lika definierad från början. Hen säger också att konstnärer 

närmar sig frågor på ett otraditionellt sätt, och upplever att personer från kulturen och konstens 

håll ser situationer mer från människans perspektiv, eftersom de inte är experter på planering eller 

samhällsfrågor, och därför utgår mer ifrån sig själva. Därför kan de ifrågasätta hur man har tänkt 

på ett nyfiket och undersökande sätt, enligt tjänsteperson G. 

5.3.3 ROLLER OCH FUNKTIONER 

Eftersom det fanns många idéer om hur projektet skulle utformas fanns en dialog mellan flera 

parter. Det blev en tydlig skillnad för konstnärerna, som vanligtvis endast har kontakt med 

exempelvis en curator. Konstnärerna säger att det initialt fanns en skillnad i hur man såg på 

projektet. Konstnär E upplevde att man har olika språk och olika syn på vad man tycker känns 

viktigt. Hen säger: 

 

“Men stadsbyggnadskontoret har ju varit väldigt intresserade av hur det här gick till, och var till en 

början kanske ganska tveksamma till vad det här skulle kunna leda till, där det fanns en diff - vi pratar 

inte samma språk, det är ju också någonting jätteviktigt.” 
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Tjänsteperson E upplevde att tjänsteperson F och andra från stadsbyggnadsförvaltningen var på 

väg att avbryta samarbetet i början, eftersom konflikter uppstod i början då konstnärerna hade 

bestämda uppfattningar om hur de ville arbeta. Enligt tjänsteperson F fungerade samarbetet bra, 

och hen upplevde inte att det fanns några uppenbara konflikter om vad konstnärernas syfte var, 

vilken roll de hade eller vad arbetet skulle resultera i.  

 

Tjänsteperson F's uppfattning är att konstnärerna sågs som konsulter, och inte som konstnärer 

som gjorde konst. Hen säger dock att hen upplever att konstnärerna är friare, eftersom de har ett 

starkare behov av att stå för sitt arbete, och därför inte vill genomföra dialogen på ett sätt som de 

inte själva tycker är lämpligt. Tjänsteperson F upplevde att det uppstod en tyst överenskommelse, 

där hen som tjänsteperson respekterade deras yrkesfrihet. Tjänsteperson E säger att det uppstod 

vissa svårigheter eftersom konstnärerna är sitt eget varumärke, och ‘ensamma piloter’. Därför 

måste konstnärerna känna att de kan stå för det språket, värderingar och den akademiska kontext 

de får representera, enligt henom. Det fanns olika åsikter om hur projektet skulle marknadsföras 

och vilket språk som kunde användas när man skulle kommunicera projektet. Tjänsteperson E 

säger: 

 

“Jag tror att en annan sak som var en stor stötesten, det är att konstnärer jobbar så förutsättningslöst, 

det var ju en anledning till konflikterna. De vet ju aldrig var de ska hamna, de undersöker ju. Men 

stadsbyggnadsförvaltningen, de är ju vana att bestämma. De tänker ju inte betala om de inte vet vad de 

ska få.”  

 

Konstnärerna såg brister i hur kommunen informerade kring stadsutveckling, och ville därför 

förbättra det genom dialogen. Det var också viktigt för konstnärerna att projektet inte blev ett 

"spektakel" och att det resulterade i mer än diskussioner. Därför ville konstnärerna producera 

konkreta förslag. Det innebar, enligt konstnär D, att de gick in i en politisk diskussion kring vad 

ett torg kan och bör vara: om det är en plats som ska vara "mysig" eller en plats för en offentlig 

konflikt, i positiv bemärkelse. Konstnärerna arbetade även med barn om demokrati, och tog med 

dem till salen där kommunfullmäktige sitter. Tjänsteperson E menar att sådant möjligtvis låg 

utanför projektet, men att de tog sig an grundfrågan – ”vad är demokrati?”. De hade också satt 

upp sidor från ett dokument som handlade om den regionala stadskärnans utveckling på väggen i 

konsthallen, och markerat med olika färger vilket tema olika delar av texten berörde. På så sätt 

kunde de visa var fokus låg i områdets utveckling, från kommunens sida.  

 

I de akter som konstnärerna gjorde, inspirerade av det antika dramat, var den sista akten att 

redogöra för händelserna, och att ‘blottlägga konfliktens kärna’. Konstnärerna kallade denna del i 

projektet framåt och vidare. Det var i det här skedet utställningen flyttades genom att deltagare 

tågade med skyltarna till kommunhuset. Konstnär E säger: 

 

“Slutklämmen i det antika dramat handlar om att dra fram eller redogöra för vad som har hänt i dramat 

[...] blottlägga på något sätt, vad som har hänt, eller konfliktens kärna, som vi tyckte var en väldigt 
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viktig del. Att redan från början när vi satte upp ett slags ramverk för oss själva, kändes det väldigt 

viktigt att koppla samman det här. Vi var hänvisade till kulturhuset, eller till konsthallen och till torget. 

Men redan i början så valde vi att kontakta kommunhuset, och säga: ‘Vi tycker att det känns väldigt 

viktigt att vi också knyter ihop kommunhuset och kulturhuset, så att det här får vandra vidare, vårt 

arbete får vandra vidare där resultatet av vårt arbete ska hanteras sedan och bli politik, eller också bli 

beslut’. Så vi hade ju redan fått klartecken tidigt i arbetet att det skulle landa i kommunhuset.” 

 

De var nöjda med att projektet skulle avslutas på det sättet då de upplevde att det hade funnits ett 

bristande engagemang från politiker och tjänstepersoner, medan många medborgare hade slutit 

upp. Genom att flytta utställningen till kommunhuset skulle även politiker och tjänstepersoner ta 

del av dialogen. Tjänsteperson E säger att hen inte tror att det hade blivit lika lekfullt om det hade 

varit stadsbyggnadsförvaltningen som hade styrt processen, men att det också var det som gjorde 

att det fick ett abrupt slut, eftersom den lekfullheten inte uppfattades av kommunstyrelsens 

ordförande, som beslutade att den skulle tas bort.  

 

Konstnärerna upplevde att stadsbyggnadsförvaltningen vid projektets slut hade förtroende för 

dem och förstod det språk som användes. Konstnär D tycker däremot att de politiker som såg till 

att utställningen togs bort inte hade involverat sig i projektet, eller besökt utställningen innan, 

vilket var ett skäl till beslutet. Hen tror också att det språk som användes, med 

demonstrationsskyltar som kan kopplas till vänsterideologi och till aktivism, enligt henom, var en 

viktig faktor. Konstnär D säger: 

 

“Då blir det som att de inte ser vad det står och vad det är, för det är så mycket en sådan form av 

estetik, och då blir det ett stopp. Som att man inte kan se innehållet på grund av... och där uppstår en 

slags komplikation. Så det är jätteviktigt [...] med språk, och förståelse för varandras språk.”  

 

Konstnär E tror att utfallet handlar om ett ”glapp i kommunikationen”. Hen tror att det också 

delvis beror på att det fanns olika förväntningar på vad projektet skulle resultera i, och olika idéer 

om vilken typ av dialog som ska föras. Det skäl som förmedlades till konstnärerna om varför 

utställningen inte fick vara kvar var att utställningen var för politisk, och att den inte lämpade sig 

för att ställas ut i kommunhuset. Konstnär D tar upp att det också handlar om en skillnad i 

uppfattning om vad som är politiskt och inte. Hen säger att någon hade sagt att de förväntat sig 

bilder på parker och gungor. Hens åsikt är däremot att parker och gungor, och allt som rör 

stadsplanering och fysisk planering, också är politiskt. Konstnär D upplevde att det fanns en 

föreställning om att utställningen skulle bestå i “drömlika, gulliga visioner”, och att konstnärer 

arbetar med fantasi, inte att de arbetar medvetet politiskt i sitt konstnärskap. Hen säger:  

 

“Vår idé om politik är inte samma som det som är politikernas politik. Jag vet inte vad politikernas är 

då, om jag ska vara helt ärlig, men de trodde inte att det ska vara politiskt, de trodde att det skulle vara 

mer gungor och parker. Du förstår då vilken skillnad vi har i idé om vad politik är. De kan kanske inte 

tänka sig att en gunga är politik” .  
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Även tjänsteperson F tror att de som såg till att utställningen stängdes hade förväntat sig 

traditionell konst och visualiserade idéer. Hen nämner, likt tjänsteperson E och konstnärerna, 

utställningens form. Hen tror att det som var mest provocerande var att deltagarna kom tågande 

med skyltar, och att de kanske drog paralleller till demonstrationståg. Tjänsteperson F tror att 

konstnärerna försökte vända och vrida på begreppen som en medveten handling, vilket inte alla 

nödvändigtvis förstod, enligt hens uppfattning. Ett exempel hen tar upp i intervjun är att förslag 

som togs fram illustrerades av en professionell illustratör, och att man ville se hur de förslagen 

emottogs. Samtidigt fick de hemgjorda skyltarna effekten att det uppfattades som ett 

demonstrationståg, i tjänsteperson F’s uppfattning. Tjänsteperson D (som främst var del av 

Jordbrodialogen) upplevde att Kanske en lekplats i mitten fokuserade på den ojämlika makten, 

och ville lyfta fram medborgarnas roll som en aktör.  

 

De skyltar som uppfattades som mest provocerande, som de erbjöds att ta ned och i så fall få ha 

kvar utställningen, var dels ”Byt namn från Haninge till Heninge”, vilket konstnärerna och 

tjänsteperson F ställer sig frågande till varför den var problematisk. Den andra skylten löd: 

”Haningebo, ansvara, vakna! Engagera dig!”, och på andra sidan: ”Politiker, ansvara för våra 

pengar”, vilket uppfattades som kränkande av politikerna. Samtidigt menar konstnärerna att 

projektet varit mindre kritiskt än det de gjort tidigare, och upplevde att det var ”gulligt”, ”mysigt” 

och ”didaktiskt”. Tjänsteperson F säger att hen inte förstår varför politiska värderingar läggs i 

uttrycksformen utan menar att det istället borde ses som positivt att personer engagerar sig i sin 

hembygd.  

 

Konstnärerna fungerade även som guider kring vad som hände på torget. En grupp med 

pensionärer arbetade fram ett konkret förslag på platsen, där även en professionell visualiserare 

var med och visualiserade förlaget. En film gjordes också, som dokumenterade hela processen. I 

den filmen ses konstnärerna och medborgare diskutera torget och göra ett förslag för platsen 

(videodokumentation). Det sattes också upp en plank med information under en av akterna, vilket 

var ett sätt att kommunicera projektet. Man hade också en paneldiskussion på torget, då en kör 

plockade upp och sjöng vissa fraser eller ord som nämndes under diskussionen. På planket, som 

även fungerade som ett bollplank, sattes förslaget på torgets framtida utformning upp, där samma 

språk användes som om man ville kommunicera ett stadsutvecklingsprojekt med kommunen som 

avsändare, enligt konstnär D. Hen säger:  

 

“Det var ju ganska hårt av oss att... som att tjuva, att skapa en vision av torget som egentligen är 

alldeles för dyr mot vad de har tänkt sig. Men att skapa en förväntan från befolkningen skapar ju också 

en press på politiker, att ta hand om det här”.  

 

Hen säger också att de orkade vara klumpiga och ta konflikter, eftersom de inte själva behöver ta 

eventuella konsekvenser av det. 
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Konstnär E upplever att det finns en trend att bjuda in konstnärer, men att det finns förväntningar 

på att konst ska stå utanför det politiska. Konstnär D säger att hen tror att man förväntar sig att 

konsten är ‘den andre’, och att man kanske tar in det diffusa för att lösa problemet. Det man inte 

förstår, enligt henom, är att de är utbildade i kritiskt tänkande, samtidigt som de har mer frihet 

och inte samma rädsla för att stöta sig med politikerna som de anställda i kommunen kanske har. 

Konstnär E säger att de har ett stort ansvar att förmedla den sanna bilden då de engagerat så 

många människor. Konstnär D säger att deras moraliska ansvar var större än det ansvar de hade 

mot kommunen och det ekonomiska behov de hade. 

5.3.4 EFFEKTER 

Tjänsteperson F har uppfattningen att platsen för dialogen hade stor betydelse. Eftersom dialogen 

var i kulturhuset, engagerade sig många, då det ligger öppet och många rör sig i området. Hen 

upplevde också att många som var engagerade var positivt inställda till dialogen. Det fanns även 

förslagslådor på torget där medborgare kunde lämna förslag. Konstnärerna sammanställde allt 

material som lämnades in och framförde det till kommunen. Kommunen upplevde, enligt 

konstnär E, att det var sällan ett så omfattande material kommit ur en medborgardialog. Vissa av 

de förslag som kom in, som en boulebana och schack på torget, prövades, men tjänsteperson F 

upplever att de inte har använts särskilt mycket. Hen säger att materialet som producerades är 

tänkt att användas i framtiden som underlag. Tjänsteperson F säger dock att projektet handlade 

om att aktivera platsen och inte nödvändigtvis att enbart fysiskt planera om den.   

 

Konstnärerna säger att de inte vet precis vad projektet egentligen har lett till. Efter att 

utställningen stängdes ned flyttade den upp till stadsbyggnadskontoret, där allmänheten också 

kunde besöka den. Konstnärerna bjöds också senare in till kommunen för att diskutera metoder 

för medborgardialog.  

 

Tjänsteperson D upplevde att projektet hade visst ”planeringsvärde”, men menar att 

förtroendevärdet inte ökade i och med att politikerna stängde ner en utställning om medborgares 

visioner. Hen tycker att det är viktigt att fundera på vad syftet med dialogen är. Hen tror att 

konflikten i slutet berodde på en bristande förankring och kommunikation mellan förvaltningar, 

och kanske mellan tjänstepersoner och politiker. Tjänsteperson D säger att projektet var lyckat 

om ambitionen var att skapa en diskussion om demokrati i relation till planprocessen, men att 

man som aktör måste förhålla sig till vad effekten av en dialog blir. Hen säger: 

 

“Det kanske inte bidrog till något förtroendevärde direkt, en lekplats i mitten, där politiken gick in och 

stängde ned medborgarnas önskemål och visioner. Så man har ju ett ansvar också. Som aktör. Oavsett 

om man är extern eller tjänsteman... Ja, det blir en balansgång där vad man vill uppnå. Det kanske blev 

ett minskat förtroendevärde för kommunen utifrån det utfallet, men det kanske lyfter upp en nyttig 

diskussion samtidigt. Och det gav lite planeringsvärde.”  
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Hen säger också att det fungerade som en effektfull återkoppling av dialogen, även om vissa 

politiker kanske inte håller med. Enligt tjänsteperson E fick det som hände i dialogen mycket 

uppmärksamhet i konstnärskretsar, då konstnärerna agerade på sociala medier, och det blev en 

diskussion om demokrati.  

 

Tjänsteperson E säger att ett resultat av dialogen var att det skapades nya nätverk. Samtidigt fick 

många en ny syn på vad konstnärer kan göra och vad de kan arbeta med, och hen tror att de som 

kommit i kontakt med projektet kan vara mer öppna för konstnärliga processer. Hen tror att 

samarbetet har stärkt dem med att arbeta med medborgardialog. Hen tror också tror att de som 

var involverade fick en bredare syn på sitt uppdrag, och har själv fått en djupare förståelse för hur 

stadsbyggnadsförvaltningen arbetar. Hen tror att de på Stadsbyggnadsförvaltningen också har lärt 

sig något av att möta personer från andra fält som har andra perspektiv och andra språk. 

Tjänsteperson E upplever dock att dokumenteringen av projekten är otillräckligt, och att 

erfarenheterna från processerna inte tas tillvara tillräckligt bra inför nya projekt. Hen säger också 

att konstnärerna gjorde en arbetsintensiv insats, vilket enligt henom inte är ovanligt för 

konstnärer, men upplever att det kanske inte är hållbart att utveckla som en demokratisk metod. 
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6. ANALYS OCH REFLEKTIONER 

Detta kapitel utgörs av tolkningar av materialet, utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

beskrivits i kapitel 4. Likt kapitel 5, som redogör för det empiriska materialet, delas detta kapitel 

in efter frågeställningarna i samma ordning som de ställs, där 6.1 motsvarar den första 

frågeställningen, 6.2 den andra och 6.3 den tredje. 

6.1 VARFÖR KONSTNÄRER I PLANERING? 
Den första frågeställningen rör hur det kommer sig att konstnär(na) har engagerats i processerna, 

från tjänstepersonernas såväl som konstnärernas perspektiv. Det rymmer också vilket syfte 

konstnärerna hade i projekten sett från olika personers perspektiv. Sammankopplat med syftet att 

engagera konstnärerna är också föreställningar om konst och konstnärer, och hur dessa skiljer sig 

åt mellan olika personer. 

6.1.1 NYA PERSPEKTIV OCH SUBJEKTIVITETER 

I de tre projekten bjöds konstnärerna in för att på ett eller annat sätt bidra med nya perspektiv. 

Det är också dessa värden som konstnärer sägs bidra med då intervjupersonerna (framförallt 

tjänstepersonerna) har berättat mer kring sina tankar om konstnärer i medborgardialoger, där 

konstnärer ses som frispelare i rigida processer, att de har ett annat tankesätt, ser situationer från 

ett mer mänskligt perspektiv, att de undersöker nyfiket och förutsättningslöst, kan skapa luckor 

där maktförhållanden kan begrundas, att de kan fungera som en länk mellan hårda och mjuka 

värden, bidra med nya perspektiv på processen och ge alternativa bilder av världen, med mera. 

De föreställningar som har framkommit i den här undersökningen liknar Metzgers (2011a) 

beskrivning, där konstnärerna främmandegör eller får utrymme att kritisera och förskjuta 

perspektiv, och får mandat att göra detta genom rollen som konstnär. 

 

Konstnärernas egna avsikter och syften med dialogerna liknar de som tjänstepersonerna uttryckt. 

Konstnärernas syfte i Jordbrodialogen var, som det beskrivs på den ena konstnärens hemsida, att 

gå från medborgardialog till medborgarnas dialog. I Kanske en lekplats i mitten avsåg 

konstnärerna själva att kritisera och vända på maktstrukturer genom parallellen till det antika 

dramat. I PARK LEK hade konstnären avsikten att ställa andra frågor och hantera det 

oförutsägbara, vilket var möjligt på grund av att hen inte var lika styrd av regler. Även om de 

föreställningar som finns om konstnärens potential att förändra processerna eller bidra med olika 

värden är relativt lika bland de olika tjänstepersonerna, påpekade flera personer att det inte hade 

behövt vara just en konstnär som tog den rollen i processen. Det antyder att behovet i vissa fall 

kanske huvudsakligen gäller att inkludera en person som inte själv har samma ansvar eller är 

bunden av de regler som de som arbetar i kommunerna, och inte nödvändigtvis de föreställningar 

som är knutna till just konstnären. Det faktum att konstnärerna av många tjänstepersoner på 
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kommunerna inte sågs som just konstnärer, men fortfarande representerar något friare och 

annorlunda, kan ses som ytterligare ett tecken på att det förhåller sig på det sättet. 

 

I de teoretiska perspektiven nämndes att medborgardialog ses som problematiskt bland annat för 

att det tenderar att spegla särintressen hos redan resursstarka grupper. I dialogerna har en del av 

syftet varit att engagera personer som normalt inte kommer till tals, och ambitionen har varit att 

konstnärer ska kunna skapa processer där utrymme ges även till marginaliserade perspektiv. 

Denna idé kan förstås som att man syftade till att använda konsten som en demokratiserande 

teknologi, vilket beskrivs av Metzger (2011b) som en metod där exempelvis konst används för att 

nå ökat inflytande av marginaliserade grupper. I Jordbrodialogen och Kanske en lekplats i mitten 

verkar det dock ha funnits en diskrepans i förväntningarna som fanns på konstnärerna och deras 

roller, och deras möjligheter att uppfylla rollen som frispelare eller en person som vänder på 

perspektiv och hanterar eller föreslår det oförutsägbara. Det tar sig uttryck i att konstnärerna inte 

fick möjlighet att ta upp frågor som inte var förväntade eller som inte ansågs rymmas inom ramen 

för dialogen. Det kan ses som en följd av att det saknades en gemensam bild av vad konstnärerna 

skulle uppnå eller vad deras syfte var, vilket även stämmer för PARK LEK. Detta beskrivs 

närmare i nästa avsnitt. 

6.1.2 KONSTNÄREN SOM ETT OPOLITISKT ELEMENT 

I Kanske en lekplats i mitten fanns en förväntan att konstnärerna skulle producera material som 

uppfattades som opolitiskt, med bilder på parker och gungor, vilket inte blev fallet. Som Metzger 

beskriver (i en kommande publikation), var konstnärernas avsikt att politisera processen medan 

det fanns en förväntan från personer i kommunen att de skulle verka avpolitiserande. Detta 

överensstämmer med resultatet från den här undersökningen. Dock upplevde inte 

tjänstepersonerna som intervjuades att resultatet av dialogen var problematiskt på samma sätt 

som de som beslutade att den skulle flyttas. Problemen kan därför vara ett resultat av bristande 

förankring. På samma sätt tog konstnärerna upp en fråga som var mycket politiskt laddad i 

Jordbrodialogen, där de också begränsades. Något som är gemensamt för projekten i Haninge är 

att det fanns fördefinierade problem i dialogerna, och att det som framkommer från dialogerna 

helst ska passa in i denna ram. Detta är paradoxalt eftersom konstnärerna engageras just med 

syftet att bidra med nya perspektiv och ställa andra frågor. Som konstnärerna i Kanske en lekplats 

i mitten belyser, är de utbildade i kritiskt tänkande, och konstnärer är också, enligt Mouffe 

(2013), en grupp som traditionellt arbetat med att ifrågasätta maktstrukturer och vara 

samhällskritiska. 

 

Mouffe (2013) skriver att offentliga platser ska vara en arena för att synliggöra konflikter, utan 

att ha som syfte att eliminera dem, och att kritisk konst kan ge en röst till de som tystas i den 

rådande hegemonin. En av tjänstepersonernas uppfattning om konstnärernas syfte med projektet 

Kanske en lekplats i mitten, att lyfta medborgare som en aktör, överensstämmer med detta. 

Konstnärerna ville belysa torget som en plats för en offentlig konflikt, medan de upplevde att 
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man snarare tog in konstnärer som ett opolitiskt element som skulle lösa ett problem. Då 

konstnärerna tog upp sådant som låg utanför det förväntade uppfattades det som att de 

provocerade.  

 

Konstnärerna uttryckte kritik mot idén att stadsbyggnadsfrågor skulle kunna vara opolitiska, en 

tanke som återfinns i litteraturen om den postpolitiska urbana diskursen (se Tunström och 

Bradley, 2015). Samtidigt menar Grange (2013) att alla handlingar är politiska och att det finns 

en avsaknad av medvetenhet om detta. Konflikten i dialogen kan ses som ett uttryck för en 

bristande medvetenhet om detta, eller en annan uppfattning om huruvida stadsbyggnadsfrågor är 

politiska. Likt Metzger skriver i sin kommande publikation kan det finnas skäl att problematisera 

syftet med konstnärernas involvering, och fråga sig om det finns skäl att tro att konsten används 

som en avledande manöver från viktiga frågor. Genom den här undersökningen kan det inte 

avgöras om en sådan inställning fanns, men det skulle i så fall kunna vara en förklaring till att då 

konstnärerna lyfte oförutsagda frågor uppfattades det som provocerande och olämpligt. 

Konstnärernas sätt att lyfta medborgarna som aktörer i Kanske en lekplats i mitten, ligger långt 

ifrån det diffusa demokratiska (men opolitiska) samtal som förväntats av de som motsatte sig 

projektets resultat. 

 

Metzger (2011a) skriver, i artikeln om Ett radikalt miljöombyte, att konstnärerna inte ansågs bära 

samma politiska tyngd som en planerare och att det ledde till att det var lättare att släppa garden 

när man kommunicerar med en konstnär. En viktig aspekt är att det projektet skiljer sig från de 

som studeras i undersökningen. En opolitisk hållning kunde vara positivt i projektet Ett radikalt 

miljöombyte eftersom det innebar att man kunde öppna upp för en mindre antagonistisk debatt 

genom att diskutera på andra sätt. Om samma förväntningar överförs på konstnärerna i en sådan 

politisk situation som en medborgardialog, blir det dock problematiskt. Denna tanke återfinns hos 

konstnär B, som menade att dialogen är ett politiskt samtal, vilket hen upplevde ibland tonas ned. 

Det visar också att företeelsen att engagera konstnärer i samhällsplaneringsprocesser inte kan 

generaliseras, utan är beroende av situationen, men också vilken konstnär som engageras (se 

Håkansson, 2013). Motsättningarna belyser att det finns olika uppfattningar kring vad som är 

politiskt och inte. Det belyser också skillnader i uppfattningar om vilka frågor som anses ha 

betydelse för planering och inte, och vem som får bestämma detta. 

 

Kommunen är van att på förhand veta vad som kan förväntas av projekt, medan konstnärer 

arbetar på ett annat sätt, vilket en av tjänstemännen belyser som en grundkonflikt mellan 

tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningar och konstnärer. I projekten saknades också en 

gemensam förståelse för vad konstnärerna skulle bidra med eller vad deras syfte var. En 

tjänsteperson upplevde att konst och konstnärer i samhällsplanering främst kopplas till konstverk 

i offentliga miljöer. I Kanske en lekplats i mitten fanns också förväntningen att konstnärerna 

skulle producera mer klassisk konst eller visioner på torgets utformning, eller “gungor i solen”, 

som det beskrivs av husvärden i kommunhuset (Therén, 2013). Det kan ses som ett uttryck för 
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det ”statytänkande” som Håkansson (2013) beskriver i samverkansprojekten med bland andra 

Statens konstråd. Skilda uppfattningar om konsten och konstnärens syfte, potential och 

begränsningar återfinns även i annan litteraturen om tidigare svenska projekt, där olika aktörer 

har olika och ibland oförenliga idéer om konst (se Säwe och Thelander, 2015), där skillnaderna 

innebär att möjligheten att se gemensamt värde och utvärdera projektet minskade.  

6.2 KONSTNÄRERNAS ROLLER OCH FUNKTIONER 

Den andra frågeställningen handlar om de roller och funktioner som konstnärerna kom att få eller 

ta under projekten. Denna frågeställning rymmer beskrivningarna av vad konstnärerna gjort i 

projekten och hur dessa funktioner och roller kan kopplas till planeringsideal, men också 

problematiseringar kring de roller konstnärerna fått och tagit. 

6.2.1 KONSULT ELLER KONSTNÄR? 

En av de kategorier som nämns i Borén och Youngs (2015) kategorisering över konstnärer i 

samhällsplaneringsprocesser är Att inkludera en konstnär. Kategorin innefattar projekt där 

konstnärerna engagerats ungefär som konsulter, och syftet är att nå mål som redan är definierade 

innan konstnärerna bjuds in i processen. Exempelvis kan konstnärer engageras för att skapa en 

inkluderande dialog. Kanske en lekplats i mitten används som ett exempel på ett sådant projekt, 

men även i Jordbrodialogen och PARK LEK fanns tydliga mål för dialogen som konstnärerna 

skulle arbeta mot. Även om dessa fördefinierade mål har funnits, har konstnärerna i de tre fallen 

gjort sådant som inte förväntats eller funnits med som mål från början - i PARK LEK gjorde 

konstnären ett stort projekt med fler inblandade än väntat, i Jordbrodialogen lyfte konstnärerna 

andra frågeställningar än förväntat, och i Kanske en lekplats i mitten blev delar av utfallet inte i 

enlighet med det som många hade förväntat sig. 

 

En viktig aspekt då konstnärers medverkan i samhällsplaneringsprocesser diskuteras är huruvida 

det som produceras uppfattas som konst eller inte, och om konstnärens roll är just som konstnär 

eller något annat. I Jordbrodialogen var konstnärerna anställda som processledare och inte 

konstnärer, och sågs inte heller av tjänstepersonerna på stadsbyggnadsförvaltningen som 

konstnärer. Konstnärerna i Kanske en lekplats i mitten anlitades som konstnärer, men tänkte inte 

själva att de gjorde konst. Det finns dock en inställning hos de två tjänstepersoner som arbetar 

med konst att konstnärerna är konstnärer oavsett hur de anställs. Behovet av att frånsäga sig 

rollen som konstnär belyser dock vilket utrymme, eller brist på utrymme, konstnärerna haft i 

processerna. Möjligen ligger orsaken i att friheten att utmana vad som uppfattas som snedvridna 

maktstrukturer i vissa avseenden saknas eller för att mycket redan är fördefinierat. Det kan också 

bero på en känslighet inom det konstnärliga fältet, där konstnärens legitimitet i konstnärliga rum 

möjligen ifrågasätts om han eller hon anställs som en konsult och utför arbeten på andras villkor 

under epitetet konstnär.  
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I PARK LEK var situationen annorlunda. Där fanns en motsättning där konstnären såg sig själv 

som konstnär och det material som producerades som ett konstverk, medan kommunen såg 

konstnären som en konsult. Synen på konstnären som konsult kan leda till att det uppstår 

svårigheter som gäller hur konstnären ska ersättas för sitt arbete, i form av konsultarvode eller 

som ersättning för ett verk (Håkansson, 2013), i synnerhet om denna uppfattning inte delas av 

konstnären själv. Det kan också vara en fråga som gäller arbetsförhållanden - i Kanske en 

lekplats i mitten gjorde konstnärerna en arbetsintensiv insats. Om detta sätts i relation till deras 

arvode hade det möjligtvis inte motsvarat vad en timavlönad konsult hade fått för samma arbete. 

Frågan om konstnärens rättigheter till sitt verk är också en svårighet som kan uppkomma, 

exempelvis i PARK LEK där kommunen arbetat vidare med vissa av de koncept eller metoder 

som konstnären införde.  

 

I PARK LEK verkar konstnären ha fått större utrymme och kunde påverka mer, vilket kan bero 

på att hen har gjort liknande projekt tidigare och därför är väletablerad som en konstnär som utför 

den typen av interventioner. Samtidigt var hen den enda som aktivt kallade sig konstnär i 

projektet, vilket kan vara en del i förklaringen till att hens utrymme att utmana strukturer och 

kritisera blev större. Som tidigare nämnt sågs hen dock som konsult av tjänstepersoner på 

kommunen, som i de andra projekten. Konstnärernas utrymme beror troligtvis också på andra 

faktorer än vad de kallade sig, som det faktum att PARK LEK var ett långvarigt projekt där 

konstnären hade tid att etablera relationer med medborgare samt med politiker och tjänstemän i 

kommunen.  

6.2.2 NYA FORUM OCH PLATTFORMAR 

Förutom formen för hur konstnärerna engageras, finns också teoretiska perspektiv om de rum 

eller plattformar som konstnärerna kan skapa. Ett exempel är Metzgers (2011a) svala forum, där 

författaren såg att konstnärerna i Ett radikalt miljöombyte gjorde just ett miljöombyte och därmed 

skapade ett forum där personer med olika politisk färg och befattningar kunde mötas i ett 

sammanhang som var mindre konfliktfyllt och med mindre som stod på spel. Metzger (2011a) 

beskriver också att konstnärerna i projektet han studerade inte sågs som att de hade samma 

politiska tyngd. Jag menar att konstnärerna i medborgardialogerna inte har skapat denna typ av 

bubbla eller forum. De har belyst maktrelationer och lyft fram konflikter, snarare än att skapa 

någonting som ligger utanför den heta politiska debatt som Metzger beskriver. Möjligtvis innebär 

sammanhanget, medborgardialoger där konstnärerna utgick från brist på förtroende eller kritik 

mot maktförhållanden, att förutsättningarna för eller behoven av att skapa en sådan plattform 

saknas. Medborgardialogerna är även till sin karaktär politiska, vilket flera av konstnärerna 

uttrycker.  

 

Det finns ingenting i undersökningen som tyder på att konstnärernas medverkan har inneburit 

någon sval bubbla heller för personer inom kommunen. En av tjänstepersonerna beskriver att 

konstnären i PARK LEK skapade ett offentligt rum med hjälp av sin gränsöverskridande roll som 
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konstnär, och i det kunde olika aktörer mötas. Om detta fungerade som en sval bubbla är oklart. 

Det fanns dock en långsiktighet i PARK LEK, som också fanns i Ett radikalt miljöombyte, men 

som saknades i de andra projekten. Det kan vara ett skäl till att ett sådant offentligt rum kunde 

skapas och etableras som en legitim plattform för möten mellan exempelvis kommunen och 

medborgarna. 

6.2.3 KONSTNÄRSROLLEN SOM MEDEL 

Som tidigare nämnts har konstnärerna i vissa avseenden agerat på ett sätt som inte stämde 

överens med de förväntningar som funnits på dem. Tjänsteperson H liknade konstnärernas roll i 

ett annat projekt vid en trojansk häst. Liknelsen kan tolkas som att konstnärerna kan ta sig in i 

processen med vissa förväntningar på sig, och använda det för att agera på ett annat sätt. 

Konstnär A beskrev att hen kunde “gå under radarn” med hjälp av konstnärsrollen och 

förväntningarna på konstnären och därmed få möjlighet att till exempel engagera långt fler 

personer än vad som förväntades. Det verkar också funnits en stor respekt för hens metoder från 

den tjänsteperson som var ansvarig för projektet.  Liknelsen med den trojanska hästen och att gå 

under radarn tolkas som att de har ungefär samma innebörd. 

 

Det finns händelser som liknar beskrivningen även i de andra två projekten. I Kanske en lekplats i 

mitten fanns tydliga förväntningar på att konstnärerna skulle producera något annat än vad som 

blev resultatet av dialogen. Dessa förväntningar kan också ha varit skälet till att projektet 

accepterades från början. Det konstnärerna i själva verket gjorde, skilde sig från dessa 

förväntningar. Konstnärerna använde det mandat de fick för att vända på begreppen och kritisera 

makten. På så sätt kunde de skapa en diskussion kring demokrati och planering. Ett skäl till att de 

kunde göra detta kan vara att det fördefinierade syftet till stor del var att föreslå fysiska 

förändringar. Också i Jordbrodialogen kunde konstnärerna påpeka brister och lyfta frågor som 

inte förväntades, arbeta förvaltningsövergripande och i slutändan lyfta in oväntade perspektiv i 

handlingsplanen som skrevs. Att konstnärerna i många situationer i dialogerna har skiftat 

perspektiv, tagit upp frågeställningar eller belyst förhållanden som inte normalt tas fram i ljuset, 

har förmodligen möjliggjorts av deras legitimitet som konstnärer, i enlighet med Metzger 

(2011a). 

 

PARK LEK visar att den roll och den legitimitet som konstnären har fått kan bli ett verktyg för 

planerare eller andra tjänstepersoner för att uppfylla behov som de själva har svårt att tillgodose. 

Exempelvis visar undersökningen att konstnären blev som en talesperson för kritiska röster som 

kommer inifrån organisationen. Denna roll skulle kunna beskrivas som en ”målvakt”, att 

konstnären tar ansvar för eventuella följder åt någon annan, då denne inte har samma band till 

organisationen, och inte lika mycket står på spel för dem jämfört med någon som arbetar i 

kommunen. På liknande sätt beskriver konstnärerna i Kanske en lekplats i mitten att de kunde 

vara klumpiga och ta konflikter, för att de inte var rädda för att det ska uppstå konflikter. 

Konstnärens medverkan i PARK LEK har också beskrivits som ett sätt för tjänstepersonerna att 
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öka sitt handlingsutrymme i planeringen av området, och att projektet möjliggjorde en gemensam 

omvärdering av perspektiv där problematiken förmodligen redan uppfattades av politiker och 

tjänstepersoner. Detta kan det finnas ett behov av med tanke på det som Grange (2013) skriver, 

att planerare ofta har större ambitioner att påverka än deras möjligheter att göra det.  

 

I PARK LEK kallade tjänstepersonen från konsthallen konstnärens arbete för administrativ 

aktivism, som syftar till att konstnären kan belysa administrativa strukturer och förhållningssätt. 

Konstnären beskriver det som att tjänsteperson A var intresserad av att använda hen som en 

torped för att kunna motverka att privata intressen gavs rätten att tolka områdenas behov. 

Konstnären kunde då påverka på ett sätt som tjänstepersonen själv inte hade mandat för. Sager 

(2009) beskriver att planerares värderingar ofta går emot de marknadsorienterade värderingar 

som han eller hon förväntas agera efter. Situationen i PARK LEK kan tolkas som att konstnären 

fick rollen av en person som kunde brygga det glappet som fanns mellan tjänstepersonens 

värderingar och den verklighet som tjänstepersonerna arbetar i, eftersom de privata intressen som 

fanns gavs för stor makt, enligt tjänstepersonen. 

 

I båda projekten i Haninge beskrev konstnärerna att de upplevde att deras ansvar mot kommunen 

var mindre än tjänstepersonernas, och att de därför kunde vara mer modiga. Detta kan också vara 

en effekt av, som tidigare nämnts, att de inte känner samma rädsla för att bli av med sina jobb, 

och inte är lika beroende av sin arbetsgivare. Samtidigt finns möjligheten att denna frihet minskar 

om det blir mer vanligt förekommande att engagera konstnärer, om förutsättningen för den är ett 

gemensamt oberoende av varandra. Konstnärerna i projekten i Haninge visste inte riktigt vad 

projekten hade lett till, vilket antyder att de inte kände samma ansvar mot processen som om det 

hade varit deras egna fristående verk som de gjort i egenskap av konstnärer. Det kan också vara 

ett resultat av en brist på återkoppling eller att projekten inte är helt avslutade. I PARK LEK 

fanns en annan medvetenhet hos konstnären. Projektet var dock stort och legitimerades och 

möjliggjordes av regeringsuppdraget (Håkansson, 2013), samtidigt som det uppmärksammades 

mycket, vilket kan vara ett skäl till att konstnären förhåller sig annorlunda till projektet efter att 

det avslutats.  

6.2.4 ADVOKATPLANERARE, NÄTVERKARE OCH MEDLARE 

Utifrån det empiriska materialet och de planerartyper eller planeringsideal som beskrevs i de 

teoretiska perspektiven, kan man se att konstnärerna fått roller som överensstämmer med 

planerares roller. I PARK LEK och Jordbro har konstnärernas roller varit att få aktörer att 

samarbeta, medla i konflikter och belysa situationer där maktförhållanden varit snedvridna, vilket 

knyter an till den roll planerare har i kommunikativ planering, enligt Sager (2009). I 

Jordbrodialogen och PARK LEK kunde konstnärerna också fungera som en länk till kommunen 

samtidigt som de kunde få förtroende och skapa en tillit som är svår att uppnå i områden med lågt 

förtroende. Detta kan bero på friheten att definiera sin roll, vilket är extra uttalat i 

Jordbrodialogen. Denna tillit och detta förtroende kan vara kopplat till de roller som de tillskrivits 
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i dialogerna, men det kan också bero på de metoder som användes. En av de egenskaper som 

konstnären i PARK LEK lyfter fram är att konstnärer är bra på är att lyssna och förstå irrationella 

aspekter av livet. Denna roll beskrivs i Forester (1994) och Sandercock (2004) som en önskad 

egenskap hos planerare. 

 

Cultural planning, eller metoder som går ut på att kartlägga resurser och arbeta ur ett mer 

mänskligt perspektiv inom planering, nämns direkt och indirekt i Jordbrodialogen och PARK 

LEK, av tjänstepersoner och konstnärer. Konstnärerna i Jordbrodialogen kopplade ihop 

människor och organisationer och skapade nätverk. Relationerna och nätverken som skapas kan 

också leda till ökad kunskap om processerna, enligt Khakee (2006). I Jordbrodialogen användes 

även nyckelpersoner för att fungera som en brygga till områden med svagt förtroende för 

kommunen, vilket är en metod som beskrivs av Nyström och Tonell (2012).  

 

En gemensam föreställning, som beskrivs i tidigare projekt och i teoretiska perspektiv, är att 

konstnärer ska kunna inkludera eller ge röst åt personer som tystas (se t.ex. Mouffe, 2013; 

Sandercock, 2005). I PARK LEK har konstnären fått en roll som liknar den advokatplanerare 

som Davidoff (1965) beskrev, då konstnären hade kontakt med ett stort antal människor, och kom 

att föra deras talan eller företräda dem med det förslag som till slut presenterades. Även i Kanske 

en lekplats i mitten finns drag som påminner om advokatplanering. Där skapades en vision av 

torget som sattes upp på platsen. Konstnärernas avsikt var att använda sig av ett språk som gjorde 

att man kunde uppfatta det som att kommunen var avsändare, och att förslaget kunde skapa en 

förväntan från befolkningen. Detta tillsammans med diskussionerna i filmen (där konstnärerna 

deltar aktivt i diskussionerna och framför egna tankar) indikerar att konstnärerna tog rollen som 

förespråkare av vissa värden. Forester (1994) och Davidoff (1965) anser att detta är en nödvändig 

roll för planerare (eller i det här sammanhanget konstnärer), och ett sätt att öka chanserna till 

inflytande för grupperna som representeras. Det kan dock vara viktigt att fråga sig om 

konstnärerna fått eller tagit roller som står i motsättning till det demokratiska uppdraget eller där 

deras egen tolkning får en stark påverkan, som en tjänsteperson belyser. Detta kan vara 

problematiskt i synnerhet om konstnärens egen tolkning inte ses som ett verk utan som ett 

konsultarbete utfört av en ‘neutral part’ (som i Boverkets beskrivning, se inledning).  

 

Håkansson (2013) belyser att ambitionen att företräda och ge röst åt marginaliserade grupper från 

ett ovanifrånperspektiv kan fungera exotifierande, kanske särskilt då man pekar ut dem som 

grupper med låg socioekonomisk status, med lågt förtroende för kommunen eller som 

underpriviligerade. Det finns också en diskurs kring att idén om att skapa goda miljöer som i sin 

tur ska “skapa goda medborgare” kan ses som ett uttryck för ett paternalistiskt förhållningssätt 

(ibid.). Konstnären i PARK LEK lyfter fram att man ska skapa en annan plattform, där deltagarna 

beter sig som "med-borgare", att aktivera medkännande och att få personer att lyssna på varandra. 

Detta kan ses som en del i ett paternalistiskt tankesätt, där en person som kommer utifrån och 

från ett ovanifrånperspektiv ska skapa “goda medborgare”. Det kritiska perspektivet kring 
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konstnärernas position är kanske extra viktig i projekten i Jordbro och PARK LEK, eftersom 

dessa områden uppfattas som utsatta. Också i Jordbro finns vissa drag som liknar 

advokatplanering, där platsen kartläggs och konstnärerna kommunicerade frågor som upplevdes 

som viktiga, tillbaka till kommunen. Där har konstnärerna dock försökt tänka nytt kring dialogen 

eftersom det funnits en mängd dialogprojekt som lett till så kallad dialogtrötthet, vilket gjorde att 

man lät medborgarna själva styra för att undvika att komma in utifrån med ett 

ovanifrånperspektiv. Konstnärerna eller processledarna tycks snarare fungerat på det sätt som 

Marris (1994) beskrev - att advokatplanerare i praktiken fungerat som nätverkare och medlare, 

där organisationer länkas för att de tillsammans ska kunna dra mer fördel. På det sättet kan 

resurser omfördelas (Marris, 1994). 

6.2.5 KONFLIKT OCH KONSENSUS 

I deliberativ demokrati är målet att nå konsensus, men konflikter är ofrånkomliga, enligt Young 

(2002). Mouffe (2013) menar att offentliga platser, diskursiva eller fysiska, är platser där 

konflikter ska uppstå och synliggöras, vilket kan leda till en konstruktiv debatt. Konstnärerna 

verkar ha delat denna syn, genom att låta konflikter och olikheter vara en del av diskussionen. 

Min tolkning är att konstnärerna i de tre projekten ville ge en röst till personer som inte ses som 

en aktör, och lyfta fram medborgare. Det överensstämmer med den uppfattning som Mouffe 

(2013) har, som är att kritiska konstnärer kan och bör skapa nya tankevärldar och subjektiviteter 

och på så sätt arbeta kontrahegemoniskt, genom att skapa alternativ till vad hon kallar “the 

current post-political order”. Konstnärerna i projekten gjorde detta genom att de utmanade 

planeringsmetoder, uppfattningar om planering och principer om dialog. Exempelvis är kritik mot 

traditionella samrådsprocesser återkommande. I alla projekten har konstnärerna också använt sig 

av nya former för samtal. Många av tjänstepersonerna och konstnärerna som intervjuades 

problematiserar medborgardialog, men har en tilltro till att konstnärerna kan skapa någon form av 

värde utanför det normala.  

 

Konstnärerna som gjorde Kanske en lekplats i mitten liknade sitt arbete vid det antika dramat, av 

anledningen att det fungerade som en lucka i samhället där man kunde ifrågasätta de rådande 

strukturerna. Den sista akten i det antika dramat gick ut på att blottlägga konflikten, enligt 

konstnärerna. Denna del motsvaras av utställningen i kommunhuset, som också blev en konflikt i 

sig. I PARK LEK säger konstnären att hen kunde ställa andra frågor och lyssna, och menade att 

hen kunde lyfta fram invånarnas så kallade levda erfarenheter så att den kunskapen uppfattas som 

jämbördig byggherrarnas, och lyfte därmed fram dem som en aktör. Det är överensstämmande 

med Mouffes (2013) idé om att konstnären ska “ge röst åt alla de som tystas inom ramarna för 

den rådande hegemonin” (Mouffe, 2013: 93, egen översättning). Den rådande hegemonin, som 

enligt Mouffe är den neoliberala och postpolitiska, kan ses som en situation där byggherrarna (i 

PARK LEK) eller politikerna (i Kanske en lekplats i mitten) hade övertaget, men där konstnären 

kunde utmana detta, om än tillfälligt. 
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Metzger (2011a) beskrev att en agonistisk dialog kan skapas genom konstnärens mandat att 

främmandegöra. Konstnärerna i de tre projekten hade som ett syfte, enligt min tolkning, att skapa 

en agonistisk dialog, genom att låta olikheter vara en del av dialogen. I PARK LEK säger 

konstnären också att hen hanterade eller öppnade upp för det oförutsägbara, och hade ett 

ackumulerande perspektiv - där hen menar att perspektiv från deltagarna läggs ihop och skapar en 

gemensam bild, snarare än att skapa en renodlad bild där dominerande perspektiv fått bestämma. 

Att öppna upp för det oförutsägbara är en kvalitet som bland annat Wiberg (2015) betonar som 

viktig i medborgardialoger, eftersom ett styrande av frågor för dialogen annars kan leda till 

uteslutande av perspektiv. Även konstnärerna i Jordbrodialogen lyfter fram att det var viktigt för 

dem att inte på förhand definiera vad dialogen skulle handla om. Dock upplevde konstnär B i 

Jordbrodialogen, som beskrivet tidigare, att inte alla frågor var tillåtna, vilket kan tolkas som att 

man vill tysta vissa frågor eller konflikter. Därför frågar hen sig vad som förväntades av dialogen.  

6.2.6 MEDBORGARNA OCH MAKTENS SPRÅK 

Det språk och de metoder som används för att kommunicera idéer återkom i intervjuerna med alla 

konstnärer. Språk har setts som centralt, dels för inkludering respektive exkludering och huruvida 

man förstår varandra, och som en metod för att nå större inflytande. Tjänstemän och politikers 

språk kan uppfattas som exkluderande och ett hinder för insyn och möjlighet till inflytande 

(Arnstein, 1969, Sarkissian, 2005). I Jordbrodialogen förmedlade konstnärerna att det finns ett 

hinder för deltagande eftersom personer inte känner sig tilltalade om det finns ett anslag om 

exempelvis samråd. Konstnärerna i dialogerna försökte kommunicera projekten till fler eller 

andra personer än normalt. I Kanske en lekplats i mitten tolkade också konstnärerna det språk 

som användes i myndighetsdokument, genom att de gjorde en färgkodning i ett dokument som 

skulle förmedla vad dokumentet handlade om för deltagarna i dialogen. I samma projekt menade 

konstnärerna också att det fanns ett problem mellan dem och politikerna i att förstå varandras 

språk och metoder, och tror att det var det som ledde till att utställningen i kommunhuset inte fick 

vara kvar.  

 

Uttryck och verktyg för kommunikation var också en central del i konstnärernas metoder i 

Kanske en lekplats i mitten och i PARK LEK, där professionella illustratörer eller arkitekter 

användes för att rita upp medborgargruppers förslag. Detta beskrivs som ett sätt för medborgarna 

att uttrycka sig på tjänstepersonernas eller byggherrarnas eget maktspråk. En av tjänstepersonerna 

tar upp detta som ett sätt att belysa hur idéer tas emot beroende på vilket medium som används, i 

Kanske en lekplats i mitten, och sätter det i kontrast till hur de hemgjorda skyltarna emottogs i 

dialogens sista fas. Hen tror också att detta “knep” är något som inte förstods av alla. Inch (2015) 

och Tironi (2015) beskriver sådana situationer som ett sätt för medborgare att nå inflytande 

genom att kunna uppnå samma professionalitet i förslagen. Davidoff (1965) skrev, som en del i 

sitt förslag om advokatplanering, att medborgare måste ha möjlighet att uttrycka sig på samma 

sätt som planerare, för att ha möjlighet till inflytande. Detta beskrivs även Arnstein (1969), i 

hennes kategori pacificering, vilket är en kategori där medborgarna, ofta sammansatta grupper, 
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har ett visst inflytande. Hon menar dock att detta språk inte har någon betydelse när det är någon 

annan som avgör huruvida dessa förslag är giltiga. I PARK LEK sattes dessa förslag samman till 

ett gemensamt förslag, med konstnärens ackumulerande perspektiv.  

 

Min uppfattning är att konstnärer generellt arbetar mycket med det medium eller det språk som 

används för att förmedla idéer. Genom sin medvetenhet om språket har konstnärerna kunnat lyfta 

brister i kommunikation, men också hur olika idéer emottas beroende på det språk som används. 

Det har också använts som ett hjälpmedel för att lyfta medborgarna som aktör, och visa vilka 

förutsättningar medborgarna respektive andra aktörer har i dialogen. 

6.3 EFFEKTER OCH VÄRDEN 

6.3.1 EFFEKTER INOM KOMMUNENS ORGANISATION 

I de tre dialogerna har det beskrivits att projekten har lett till effekter inom kommunen. Dessa 

effekter består dels i att förvaltningar fått mer kontakt med varandra, och dels i att konsthallarna 

som möjliggjort dialogen har fått mer kontakt med kommunen. Tydligast var detta i 

Jordbrodialogen, där konstnärerna kunde belysa behovet av att samordna förvaltningar, och där 

handlingsplanen skrevs med en förvaltningsövergripande grupp. Samtidigt kunde konstnärerna 

röra sig mellan de rigida positioner och strukturer som finns i kommunen, vilket förmodligen 

möjliggjordes av deras bakgrund som konstnärer och det mandat som tycks medfölja. De samtal 

som skapades i alla tre projekt skulle kunna beskrivas som dialogeffekter i enlighet med Borén 

och Young (2015), där konstnärerna skapat dialog mellan grupper inom kommunens 

organisation. Ambitionerna var möjligen också att lyfta frågor och att skapa en bestående dialog 

mellan människor på platsen och kommunen, men det är svårt att säga om detta har skett. Det 

skapades dock nya temporära plattformar för samverkan mellan förvaltningar i alla projekten, 

som enligt intervjupersonerna fått effekter efter att projekten avslutats. Intervjupersonerna 

beskriver att effekterna av dessa kontakter finns kvar i kommunerna även i form av en öppenhet 

för konstnärliga metoder eller mer kontakt mellan förvaltningar. En tjänsteperson i Haninge 

beskriver också att hen genom projektet fått större förståelse för hur en annan förvaltning arbetar. 

På det sättet har man uppnått en typ av lärande inåt i kommunen, vilket Wiberg (2015) betonar 

som en förutsättning för att kunna genomföra en genomtänkt dialog utåt, fastän det i detta fall är i 

form av förvaltningsövergripande arbete snarare än att det gäller den direkta kontakten med 

medborgarna. 

 

Konstnärerna i projekten skapade diskussion vad en dialog är, vem som möter vem, och på vilka 

villkor. Det kan förstås som ett sätt att försöka påverka föreställningsförmågan som nämns av 

Borén och Young (2015). Här handlar det dock om dialoger, processer och perspektiv kring 

dialoger i synnerhet och inte föreställningsförmågan generellt i planering. Intervjuerna med 

tjänstepersoner indikerar att det har uppstått sådana effekter åtminstone kortsiktigt, genom att 
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man tänkt nytt kring dialog och processen kring dialog. En bestående förändring i 

föreställningsförmåga om dialog, processen eller platsen bör betyda att det uppstår långsiktiga 

effekter. Dock är dessa svåra att mäta, i synnerhet eftersom projekten inte genomfördes relativt 

nyligen. 

6.3.2 ÖKAT INFLYTANDE SOM EFFEKT? 

En betydande diskussion inom medborgardialog och kommunikativ planering gäller huruvida det 

kan utmana rådande maktstrukturer (se avsnitt 4.3.2). En relevant frågeställning är om konstnärer 

har förutsättningar att arbeta kontrahegemoniskt i medborgardialoger på ett sätt som 

tjänstepersoner inte har. Konstnärerna har haft ambitionen att antingen involvera personer som 

normalt inte kommer till tals eller att skifta perspektiv och vrida på maktstrukturer. Både Mouffe 

(2013) och Sandercock (2005) menar att konstnärer besitter egenskaper som gör att de är 

lämpliga för att inkludera personer som normalt inte hörs, genom sina metoder och sitt kritiska 

perspektiv. De tre projekten involverade fler och andra personer än normalt. PARK LEK ses som 

ett projekt som ledde till att förslaget anpassades efter vad folk tyckte och hur platserna användes. 

Det beskrivs också som ett lyckat demokrati- och integrationsprojekt. Personer som deltog kände 

att de togs på allvar och blev lyssnade på, enligt tjänstepersonen i kommunen. Tjänstepersonen på 

kommunen beskrev att dialogen ledde till ökad acceptans bland medborgare, vilket inte är unikt 

för processer där just konstnärer har en betydande roll, utan beskrivs av Nyström och Tonell 

(2012) som en möjlig effekt av medborgardialoger generellt. Om man i dialogerna når fler eller 

andra grupper än vanligt däremot, vilket enligt intervjupersonerna var fallet i de tre projekten, 

innebär det att konstnärernas medverkan potentiellt lett till ett ökat förtroende för kommunen. Det 

är dock svårt att säga om projekten omfördelat någon makt på lång sikt, som en tjänsteperson 

som arbetat med PARK LEK nämner. Det är också svårt att avgöra om de underliggande 

normerna och villkoren för deltagande var annorlunda än i andra processer, och om öppenheten 

för andra perspektiv verkligen var större. Det uppfattades så av tjänstepersoner och konstnärerna 

själva, men samtidigt kan det påpekas att resultatet av dialogerna, åtminstone i projekten i 

Haninge, förväntades kunna passa in i samma ramar som de vanliga, då sådant som låg utanför i 

vissa fall inte välkomnades.  

 

I Kanske en lekplats i mitten gjordes förslag på hur torget skulle vara i framtiden. Denna typ av 

dialog kritiseras ibland för att leda till orealistiska förväntningar, då förslagen ofta inte är 

genomförbara, och en brist på realisering av förslag kan leda till dialogtrötthet (Cars, 2015). 

Några av de konkreta förslagen realiserades dock på torget. Konstnärerna lyfte frågor om 

maktförhållanden och medborgarnas möjlighet till inflytande, men mycket av fokus hamnade på 

exempelvis torgets utformning, eftersom det var del av det fördefinierade syftet.  

 

I Jordbro ville man arbeta mer långsiktigt med platsen, och skapa en dialog som fanns kvar efter 

själva Jordbrodialogen. Sådana mer permanenta rum, där befintligt engagemang är viktigt, 

beskrivs av Wiberg (2015) som mer användbara än kortare och fördefinierade projekt. En bättre 
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långsiktig relation med medborgare nämns inte som ett resultat av dialogen. En tjänsteperson 

säger att det varit en brist på återkoppling från dialogen till medborgare, vilket beror på 

omständigheter utanför konstnärernas medverkan. I PARK LEK skapades en plattform för 

kommunikation mellan kommunen och medborgarna, och projektet ses som det mest lyckade 

projektet eller det som fått mest konkreta effekter. Det kan finnas olika orsaker till detta, men det 

skiljer sig ifrån de andra två på det sättet att det var ett mer långsiktigt projekt, och kanske därför 

hade möjligheten att skapa det rum som nämns i Wiberg (2015). 

 

PARK LEK gavs mycket uppmärksamhet i media och av andra kommuner, och uppfattades 

enligt konstnären som en möjlighet för att lösa vissa av de problem som kan finnas i 

miljonprogramsområden, vilka i många fall bottnar i mer strukturella problem. Hen menar att 

man bidrog till att utjämna skillnader mellan boende i Hallonbergen och boende i Ör genom att 

lyssna i dialogen. I Jordbrodialogen upplevde konstnärerna att man försökte lösa sådana problem 

med dialog. Detta är en kritik som återfinns i kritik mot advokatplanering, där modellen 

kritiserats för tilltron att planering kan lösa strukturella problem.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Undersökningen visar att det finns en relativt samstämmig bild av vad konstnärer kan bidra med i 

processerna, som handlar om att öka demokrati och att bidra med nytänkande. De gemensamma 

idéerna om konstnärernas syften i de olika projekten kan vara tillfälligheter eller resultat av att 

det finns en diskurs kring sådana samarbeten. Men det kan också tyda på att det stämmer för 

andra, liknande projekt. Många i undersökningen uttrycker att de, när projekten väl startat, inte 

såg konstnärerna som konstnärer, och upplevde att en annan grupp hade kunnat fylla rollen. Detta 

indikerar att rollen som en gestalt som kommer utifrån inte behöver vara förbehållen konstnärer. 

Konstnären kan dock representera, i den allmänna föreställningen, just det som önskas när man 

vill ta in någon annan och testa något nytt, eftersom konstnären förväntas vara kreativ, 

nytänkande och ha andra infallsvinklar eller perspektiv. Konstnären kan därför ligga nära till 

hands. Huvudsaken tycks dock vara att det är en person som representerar något annat än det 

vanliga sättet att arbeta. Konstnärernas legitimitet, som möjligen är större än hos en annan 

yrkesgrupp, kan dock vara viktig för de effekter det kan få på processen. 

 

Ett citat i inledningen handlar om att konsten varken får lyda eller provocera. Två av projekten 

visade att detta kan appliceras även på dessa processer - konstnärerna har engagerats för att bidra 

med nya tankesätt, men uppfattas som provocerande när de tog upp sådant som uppfattades som 

utanför ramen för projektet eller förmedlade en alternativ bild av verkligheten. Detta kan också 

vara skälet till att konstnärerna i de projekten valde att inte aktivt kalla sig för konstnärer. När 

man engagerar just konstnärer kan det också uppstå problem när det är oklart om det är ett verk 

eller en tjänst som produceras, eftersom konstnärer har rättigheter till sina verk på ett sätt som 

skiljer sig ifrån de rättigheter som exempelvis en konsult har. Undersökningen visar att det 

funnits en sådan oklarhet i projekten. Problematiken kring detta kan vara ett skäl till att, i 

kommande projekt, tydliggöra förutsättningar som finns för konstnärens medverkan, utan att 

nödvändigtvis definiera utfallet.  

 

I uppsatsen undersöks flera olika aspekter av processer där konstnärer deltagit. Det är ett sätt att 

ta reda på mer om ett relativt outforskat ämne. Samtidigt lämnas många frågor obesvarade, som 

långsiktiga reella effekter och effekter på demokrati. Det är svårt att avgöra utifrån materialet hur 

maktförhållandena såg ut i projekten, och vilka effekterna blev på demokratin. Det går dock att se 

att konstnärerna själva fick stort inflytande och spelrum, som begränsades i vissa fall, men som 

legitimerades av rollen som konstnär. Likt Metzger (2011a) tidigare beskrivit, fick konstnärerna 

en roll som liknar hovnarren, där konstnären är den enda som får ställa vissa frågor eller påpeka 

exempelvis att det behövs ett förvaltningsövergripande grepp. PARK LEK visade också att 

konstnärens legitimitet kan användas för att skapa utrymme åt kritiska röster som redan finns 

inom kommunens förvaltningar, vilket är en roll som inte omnämnts tidigare i den litteratur som 

studerats. 
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Ambitionen var att föra dialog bland medborgarna och öka deras inflytande, men ett 

genomgående resultat har varit att konstnärernas medverkan har påverkat processen inom 

kommunens organisation, och ökat dialogen mellan förvaltningar. Detta är också en effekt som 

var oväntad utifrån den kartläggning och litteraturöversikt som gjordes. Den här studien har inte 

undersökt deltagandet eller representationen av deltagarna, och vilket verkligt inflytande de har 

fått. Vidare studier skulle kunna undersöka processerna även ur ett demokratiskt perspektiv. Ett 

större material, med fler personer som varit inblandade i projekten, skulle också kunna ge fler 

perspektiv på förväntningar och effekter av projekten.  

 

Analysen visar att PARK LEK är det projekt som tydligast kunde koppla konstnärens roll till de 

teoretiska perspektiv som uppsatsen redogör för. Detta kan vara ett resultat av projektets syfte, 

upplägg eller konstnärens metoder, men också intervjupersonernas sätt att uttrycka sig eller 

formen för intervjuerna. Det kan också vara ett resultat av att PARK LEK var det projektet där 

det fanns mest material tillgängligt på internet, så att det projektet i någon mån bestämde riktning 

åt undersökningen. I kontrast till PARK LEK är Jordbrodialogen, där det visade sig vara svårt att 

undersöka dialogen som ett projekt där konstnärer engageras i medborgardialoger, eftersom 

konstnärerna inte var anställda som just konstnärer med hela den friheten som medföljer rollen, 

utan som processledare. 

 

Undersökningen visar att det finns drag av vissa planeringsideal i de projekten som studerades, 

till exempel företrädaren eller nätverkaren i advokatplanering, eller den kommunikativa 

planeraren. Konstnärerna, som har kommit utifrån, har tilldelats eller tagit roller och funktioner 

som ligger nära planerares roller. I någon mån har konstnärerna blivit personer som kan utforska 

de roller som beskrivs som ideala för planerare, men som planerare själva kan sakna utrymme att 

utforska. Advokatplaneraren är den planerarroll som har tydligast koppling till konstnärernas 

roller, då det finns en bild av att konstnärer ska kunna företräda personer som saknar en röst. 

Boverket (2015) skrev dock att konstnärerna kunde vara en neutral part i medborgardialoger. 

Eftersom konstnärer är tränade i att vara subjektiva och utgå från sina egna uppfattningar, verkar 

det som ett paradoxalt sätt att se på konstnärernas roller. Det kan också missförstås beroende på 

hur neutralitet definieras - konstnärerna kan vara mer neutrala på det sättet att de inte 

representerar kommunen på samma sätt som en tjänsteperson gör, vilket skedde i 

Jordbrodialogen, men de kan också själva ta ställning som företrädare för medborgarna eller för 

sina egna värderingar, och är då varken neutrala eller objektiva.  

 

Eftersom konstnärernas position skiljer sig från tjänstepersonerna, krävs en viss försiktighet och 

medvetenhet kring om konstnärens egen vision blir central i dialogen. Detta gäller kanske särskilt 

då utsatta grupper blir föremål för denna typ av dialoger (se också Håkansson, 2013), och kanske 

finns också en större acceptans för att experimentera på dessa. Det kan också finnas risker med 

att experimentera i demokratiska processer generellt. I dialogerna har det funnits höga 

förväntningar på konstnären som en person som ska kunna komma utifrån, och lösa många av de 
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problem som finns med medborgardialog, som i hög grad är demokratiska problem. I processerna 

som studerats har konstnärerna kommit att leda hela medborgardialoger. Att experimentera med 

demokratiska processer kan vara problematiskt om den allmänna föreställningen är att demokrati 

eller andra viktiga värden förstärkts i projekten, när effekterna är okända. Det är också viktigt att 

behålla en medvetenhet kring om det finns ett underliggande syfte med att inkludera konstnärer, 

som går ut på att avpolitisera eller avleda uppmärksamhet från andra frågor (se Metzger, 

kommande publikation).  

 

Syftet med undersökningen var att bidra till en djupare förståelse för vad involvering av 

konstnärer kan innebära för samhällsplanering, specifikt i processer där syftet är att stärka 

demokrati. Studien visar att det finns föreställningar om konstnärer som gör att dessa ses som 

lämpliga för att förändra medborgardialoger, vilket också skedde på vissa sätt genom de roller 

och utrymme konstnärerna fick och tog. Det saknades dock en gemensam bild av vad 

konstnärerna skulle göra i projekten vilket i vissa fall ledde till problem, och i vissa avseenden 

betydde ett större utrymme för konstnären. Att engagera konstnärer kan skapa utrymme för 

tjänstepersonerna i planering, representera den kritik som redan finns, eller bidra med nya 

perspektiv. Genom att analysera empirin med hjälp av planerarrollen, visar undersökningen också 

att konstnärerna kan ta roller som anses som ideala av vissa, men som planerare inom kommunal 

förvaltning inte nödvändigtvis själva kan ta.  

 

Eftersom konstnärerna, med den legitimitet som följer med perspektivet utifrån eller med rollen 

som konstnär, på olika sätt har fått ett utrymme som tjänstepersonerna själva saknat, visar studien 

att konstnärernas medverkan kan förstås som ett symptom på att processerna är för regelstyrda 

och att det saknas utrymme för tjänstepersoner att skapa inflytande åt medborgare, ifrågasätta 

eller uttrycka kritik. Konstnärernas medverkan är delvis en lösning på sådana problem - projekten 

kan ses som experiment som visar brister i samhällsplaneringsprocesser, som kan skapa tillfälligt 

inflytande och vissa effekter i kommunens organisation, samt ta alternativa roller som finns 

beskrivna i planeringsideal.  Konstnärernas medvetenhet kring uttryckssätt och kommunicering 

av idéer har också inneburit en förskjutning av perspektiv. Men då det är mindre sannolikt att 

konstnärer kommer att engageras i alla samhällsplaneringsprocesser, kvarstår de underliggande 

problemen och konstnärers potential att förändra planering i dess vidare kontext genom sådana 

projekt är begränsad.  
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EMPIRISKT MATERIAL 

PARK LEK 

Intervju med konstnär A, 3 mars 2016 

Intervju med tjänsteperson A, 3 mars 2016 

Intervju med tjänsteperson B, 10 mars 2016  

Intervju med tjänsteperson H, 14 mars 2016 

Jordbrodialogen 

Intervju med konstnär B och C, 7 mars 2016 

Intervju med tjänsteperson C, 22 mars 2016 

Intervju med tjänsteperson D, 16 mars 2016 
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Kanske en lekplats i mitten 

Intervju med konstnär D och E, 9 mars 2016 

Intervju med tjänsteperson E, 21 mars 2016 

Intervju med tjänsteperson F, 21 mars 2016 

Intervju med  tjänsteperson G, 16 mars 2016 

 

Kanske en lekplats i mitten - Ett kollektivt drama i fem akter. Videodokumentation av Kanske en 

lekplats i mitten (erhållits genom kommunikation med konstnärerna). 
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Bilaga 1 - KARTLÄGGNING 
Som en inledande del i uppsatsarbetet gjordes en kartläggning av pågående och avslutade projekt 

där konstnärer medverkat i planprocesser i syften utöver enbart gestaltning, vilka presenteras 

nedan.  

SAMVERKAN OM GESTALTNING AV OFFENTLIGA MILJÖER 

Med start 2010 gjordes en stor satsning av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Arkitektur- 

och designcentrum samt Boverket, med anledning av ett regeringsuppdrag. Projektet kallades 

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, och bestod av 13 samverkansprojekt genom hela 

Sverige (Håkansson, 2013). De projekt som var med i Samverkan om gestaltning av offentliga 

miljöer är de första 12 projekten som presenteras i denna kartläggning. Det trettonde 

samverkansprojektet, som var ett dialogprojekt i Hallonbergen och Ör i Sundbyberg, är ett av de 

fallen som undersöks närmare i uppsatsen och beskrivs istället mer utförligt i empiridelen. 

 

Akademiska sjukhuset i Uppsala – maj 2012 till juni 2013 

Projektet syftade till att ta fram ett gestaltningsprogramför sjukhusets miljöer.  Bland annat 

Landstinget och Akademiska sjukhuset tillsammans med en expertgrupp bestående av konsulter 

och personer med gestaltningskompetens, i samverkan med flera yrkesgrupper, patienter, 

personal och invånare lade grunden för gestaltningsförslaget som producerades (Statens 

Konstråd, ND: e). 

 

Bostadsområdet Badhusberget i Lysekil – december 2010 till oktober 2012 

En projektledare på Lysekilsbostäder, en arkitekt och en konstnär skapade i samverkan med 

boende en vision för hur gestaltning av områdets offentliga miljöer (Statens konstråd, ND: i). 

 

Bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala – november 2010 – december 2012 

En konstnär anlitades som konsult för att i samverkan med verksamhetsutvecklare, fastighetschef 

och förvaltare, skapa ny belysning i boendemiljön (Statens konstråd, ND: h). 

 

H+ i Helsingborg – mars 2011 till augusti 2012 

Konstnärer och designers har fått bidra med tankar och idéer för hamnområdet i södra 

Helsingborg. Bland annat har konstevenemang hållits där olika yrkesgrupper och medborgare 

mötts i syfte att skapa samtal om Helsingborgs och hamnområdets framtida utformning och 

utveckling (Statens konstråd, ND:a). 

 

Gruvstadsparken i Kiruna – oktober 2010 – 

En projektgrupp med kommunens stadsarkitekt, kultursekreterare och projektledare vid ishotellet 

Jukkasjärvi samt en konsult från Statens Konstråd bjöd in konstnärer och arkitekter för att 

fundera kring utformning av en park som ska utgöra ett minneslandskap. Resultatet blev bland 
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annat konstverk bestående av rivningsmassor från gamla hus i Kiruna inför flytten av delar av 

staden (Statens konstråd, ND: k). 

 

Gummifabriken i Värnamo – oktober 2010 till december 2015 

En industribyggnad i Värnamo gjordes om till ett kultur- och aktivitetshus. Fem konstnärer 

anlitades för att i samverkan med en arbetsgrupp utforma omgestaltningen av fastigheten (Statens 

konstråd, ND: l). 

 

Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar – november 2010 till juni 2013 

Ett program för gestaltningen av utemiljön i kvarteret Valnötsträdet togs fram av en 

samverkansgrupp bestående av planerare, arkeologer, en konstnär och landskapsarkitekter, med 

fokus att bevara och lyfta fram kulturhistoriska värden (Statens Konstråd, ND: f). 

 

Nora Resecentrum – oktober 2010 till juni 2013 

En konstnär och en inredningsarkitekt i samverkan med olika yrkesgrupper inom kommunen 

utarbetade gemensamt en gestaltning för Noras nya resecentrum. Ett fokus i projektet var platsens 

kulturhistoriska värden. I arbetet hölls också dialog med intressegrupper (Statens Konstråd, ND: 

d). 

 

Tuvesvik Färjeterminal – december 2010 till juni 2013 

I Tuvesvik på Orust skulle en ny färjeterminal byggas, och man ville då gestalta denna med hjälp 

av konstnärlig kompetens. En samverksansgrupp med konstnärer, en arkitekt, stadsarkitekten och 

exploateringschefen i kommunen bildades, och syftet var att tillsammans besluta om 

utformningen (Statens konstråd, ND: b). 

 

Vanstaskolan, Nynäshamn – oktober 2010 till juni 2013 

Vanstaskolan i Nynäshamn blev föremål för ett försök där elever och lärare i samverkan med 

industrigruppen folkform, skulle gestalta skolgården på ett innovativt sätt. För att göra detta hölls 

workshops med framförallt en stor mängd elever (Statens Konstråd, ND: c). 

 

Vasaplan i Umeå kommun – december 2012 till december 2014 

Inför omgestaltningen av Vasaplan i Umeå ville kommunen skapa samverkan mellan olika 

yrkesgrupper. Bland annat gjordes ett experiment där pallar placerades ut på torget, för att se hur 

besökare av torget interagerade med dem på platsen (Statens konstråd, ND: j). 

 

Ås nya skola och Sånghusvallens skola i Krokom – oktober 2010 till oktober 2012 

Vid byggandet av två nya skolor i Krokom skapade kommunen en samverkan i 

gestaltningsprocessen gällande skolmiljön, mellan konstnärer, konstruktörer, entreprenörer och 

skolpersonal.  Därför kunde man skapa skolmiljöer där olika värden samspelar (Statens konstråd, 

ND: g). 
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ÖVRIGA PROJEKT (I BOKSTAVSORDNING) 

Att dela ett samhälle – 2007 till 2010 

Fyra konstnärer (bland annat konstnärerna från Jordbrodialogen), skapade en idéplattform och 

mötesplats i en lägenhet i Huddinge. Tre workshops med politiker och tjänstemän hölls i 

samband med skapandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen från 2010 

(Magnusson, 2010). 

 

Ballongen i Västerås – 2015 – 

I ett pågående projekt i Västerås undersöker konstnärer barnens utrymmen i staden. Bland annat 

skapas en verkstad och en tillfällig aktivitets och odlingszon för barn och ungdomar 

(Konstfrämjandet Västmanland, 2015).  

 

Centrumdialogen i Brandbergen – våren 2014 

Centrumägaren i Brandbergen och Haninge kommun tog initiativ till en medborgardialog, där två 

konstnärer undersökte i samtal med medborgare hur Brandbergen Centrum används och vilka 

värden och negativa egenskaper det har (Högberg, ND). 

 

Drömtorget i Kärrtorp – hösten 2015 

En arkitektfirma i samverkan med Stockholms stad undersökte Drömtorget i Kärrtorp med hjälp 

av ett antal boxar på torget, som utformades i samarbete med konstnärer på Lokalrätten. Besökare 

skulle interagera med platsen med hjälp av boxarna, för att exempelvis bygga sittplatser eller 

skulpturer (Ekelund, 2015). 

 

Ett rum med utsikt – 2010 – 

I slakthusområdet i Stockholm pågår en stadsomvandling med syftet att skapa ett ”Entertainment 

district”. Slakthusateljéerna, ett ateljékollektiv, håller till i en lokal som har utsikt mot 

slakthusområdets omvandling. Ett rum med utsikt stöds av kulturförvaltningen och 

konstnärsnämnden, och bidrar till diskussionen om stadens utveckling och konstnärernas och 

arkitekters utrymmen att påverka i denna (Slakthusateljéerna, 2015). 

 

Gemensamma platser i miljonprogram, Statens Konstråd - 2016 till 2018 

Statens Konstråd har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med lokala aktörer göra förslag 

på hur offentliga miljöer i miljonprogram kan förbättras med hjälp av konstnärlig gestaltning 

(Statens Konstråd, 2015). 

 

Gnestopia – våren 2012 

Art Lab Gnesta och Konst- och jordbrukskollektivet gjorde tillsammans med elever i årskurs 4 

och 5 en vision för framtidens sätt att leva och bo, i form av en skulptur. (Art Lab Gnesta, 2012) 

 

Innovationslabb för Centrumhuset i Göteborg, Älvstranden Utveckling – 2013 
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Ett innovationslabb gällande utvecklingen av Centrumhuset skapades av en konstnär för att 

utforska frågor som ekonomisk hållbarhet i huset, målgrupper och hur liv och rörelse kan skapas 

alla timmar på dygnet. Boende, företagare, studenter med flera, deltog (TILLT, 2016). 

 

Knitting House – hösten 2010 

En stickad reproduktion av en standarlägenhet i Husby skapades av konstnärer tillsammans med 

arkitekter, boende och studenter, och ställdes ut i Husby konsthall. Bakom utställningen låg ett 

förslag om ombyggnation av lägenheter på bottenvåningen till gemensamma lokaler (Arkitektur- 

och Designcentrum Skeppsholmen, ND). 

 

KOLIBRI på Kvarnholmen i Nacka – hösten 2014 

Som en del av ett större projekt i Nacka, Konsten att skapa stad, gjordes KOLIBRI, där boende i 

området deltog i en medskapande process gällande utformningen av två offentliga platser.  Sju 

workshops hölls, där ungefär 60 boende i området deltog, och bidrog till det samlade förslaget 

som producerades (Nacka Kommun, 2014). 

 

Nyfiken Park i Haninge – 2011 – 

Nyfiken Park är en dialogmetod som har utvecklats av parkförvaltningen i Haninge kommun, där 

kommunens parker undersöks ur medborgarnas perspektiv. Konstnärer har genomfört delar av 

dialogen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016a). 

 

Praxagora – våren 2015 – 

Den konstnär som gjort Knitting house undersöker tillsammans med Svenska bostäder och 

gruppen Streetgäris, med hjälp av ett antal workshops, Husby ur ett kvinnligt perspektiv på 

staden (Lund, 2015). 

 

Trappgatan i Gnesta – 2012 till våren 2013 

En trappgata i Gnesta identifierades av elever i årskurs 8 på Frejaskolan som otrygg och tråkig. 

De utvecklade tillsammans med konstnärer från Art Lab Gnesta ett konstverk som förvandlade 

trappan. Elevernas gestaltning blev till ett permanent konstverk (Sagolika Sörmland, ND). 

 

 


