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HUR FÅNGADE VI PLATSENS SJÄL? 

Rapport från tre år med 

Cultural Planning Laboratory 



Irrgången är viktigare än målet 
 



Varför startade CPL? 

• Många intresserade av metoden 

• Behov av kunskap 

• Behov av en stödfunktion 

 



Hur började det? 

• I Göteborg i augusti 2009 

• Ansökan till regionen i september 2009 

• Beslut i december 

• Start 1 februari 2010 

• Ekonomiskt stöd av VGR och kommunalförbunden 
samt de deltagande kommunerna 

 

–Projektägare: Gr kulturchefsnätverk 2010 

–Fyrbodals kommunalförbund 2011-2013 

 

 

 

 



Syfte med CPL 

• Att utbilda och stötta kommunerna I metoden 

• Att utveckla och sammanlänka konst, 
kulturarv, kreativitet och kulturella resurser 
med övrig samhällsplanering 

• Att medverka till en hållbar samhällsutveckling 



Uppgifter 

• Fortbildning 

• Stöd och praktisk handledning 

• Nätverk  och hemsida 

• Kunskapsplattform 

• Dokumentation 

• Samarbete med högskolor och universitet 

• Sprida kunskap om metoden i regionen. 

 



Deltagande kommuner 

• Ale 

• Borås 

• Färgelanda  

• + 
• Mariestad 

• Tibro och Skara 

 

• Mark 

• Tjörn 

• Trollhättan 

• Tanum 

 

• +  

• Alingsås 2012 



Grundpelare i CPL 

• Nätverksmöten med miniseminarier 

• Hemsida 

• Lokala möten på plats: 
–  Förankringsarbete med politiker, tjänstemän 

–  Arbetsgruppsmöten 

–  Möten med lokal projektledare – konsult roll 

–  Möten med allmänheten 



… 

 
Grundpelare forts 

Workshops med Lia Ghilardi  

 
• Färgelanda 

– Introduktion till cultural planning 

– Pröva praktiskt att arbeta med metoden i smågrupper  

– Rundresa I Färgelanda (fantastisk 

• Trollhättan  

– gemensamt arbete med de olika projekten 

 rundresa 

• Nääs -  varje arbetsgrupp arbetar för sig 



Syfte 

Identitet 

Integration 

Stadsförnyelse 

Gestaltning av offentliga rum 

Samhällsutveckling 

Vidgat deltagande   Visionsarbete 

Kulturellt perspektiv   Det goda livet  

 



Slutsatser förankring 

• Störst genomslag där det finns stark politisk förankring 

• CPL har haft en viktig funktion I förankringsarbetet  

• i sju kommuner 

• CPL har gett projektet legitimitet i de medverkande 
kommunerna 

 



Slutsatser  
Sektorsövergripande samverkan 

Det finns idag i stort sett samverkan 

överallt på detaljnivå i konkreta projekt. 

Kan utvecklas mer på på strategisk nivå.  

Något som cultural planningmetoden 

kan bidra till 



Varför stannade det av  
i vissa kommuner? 



Kommun 1 

• Turbulent tid i kommunen 

• Byte av politiker och tjänstemän 

• Ett kraftigt ekonomiskt underskott  

• Ingen budget för projektet därför… 

• Ingen arbetsgrupp (fick inte bilda någon) 



Kommun 2 

• Byte av kommundirektör 

• Lågt politiskt förtroende för kult.förv på grund 
av kontroversiellt konstprojekt 

• Dålig ekonomi (2,4 milj i besparing) 

• Orkade inte mer just då (se ovan) 



Kommun 3 

• Kommunen påverkades av massmediala skandaler 

• Försenade processer: byggprojekt drog ut på tiden 

• Föräldraledigheter 

• Bristande engagemang hos Bygg - Miljö 

• Bristande förankring 



• Timingen var fel 

• Ny personal som skulle arbeta med ÖP 

• Ingen vana av strategiskt arbete 

• Stuprör 

• Tidsbrist – för många arbetsuppgifter 

Kommun 4 



 
Hinder -  Slutsatser 

 
• Bristande ekonomi  - ingen budget 

• Ingen personal – byte av personal 

• Politisk turbulens – byte av politiker 

• Otydligt mandat 

• Skandaler  

• Bristande engagemang - förankring 



Slutsatser 

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

• Grundtanken I cultural planning har påverkat sättet att tänka 
kring kulturens roll. 

• Delar av metoden används I olika sammanhang 



Slutsatser om metoden 

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

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



Synpunkter från kommunerna 



Om CPL nätverket 

• Kraft, inspiration och kunskap 

• Det har gett legitimitet åt metoden 

• Långsiktigt process  - viktigt med stödfunktion 

• Bra med erfarenhetsutbyte och att få se andra kommuner 

• Bra med miniseminarier 

• Det har varit roligt och oumbärligt. 

• Mer praktik och mindre teori – mer konkreta arbetsuppgifter 

• Stödfunktion får gärna vara mer handgriplig och konkretare.  

• Vill ta del av de konkreta redskapen, kartor, frågeformulär, kartläggningar, 
med mera. Människor som berättar om hur de gick till väga i detalj. 

 

 

 



CPLs lokala insatser 

• Man behöver mycket ”utifrån-kompetens” som liten kommun 

• Vi behöver stöd av personer som har överblick och kan tillföra ny 
kunskap. 

• Det är bra med lokala besök på plats. 

• Det är viktigt att projektledningen har kunskap om lokala förhållanden. 
Det skapar en trovärdighet åt projektet. 

• Det är en fördel att projektledningen jobbat så länge i kommunal 
verksamhet. 

 

 



 Workshops 

• De workshopar vi haft har varit jättebra. 

• Det är bra att cultural planning är en internationell metod. Det skapar 
nya möjligheter och kombinationer. 

• Ibland hade de ett för starkt storstadsperspektiv. Jag undrade över hur vi 
skulle kunna tillämpa metoden på vår lilla kommun.  

• Det var bra med Lia Ghilardi för vi tvingades att lyfta blicken. 

• Om rundturerena: roliga, intressanta och fantastiska! Det är det jag 
kommer ihåg mest. 

• Att man vågar mer när man visar sin kommun än det vanliga då man 
bara visar fina saker. Att man vågar problematisera känns fantastiskt. Det 
var jättebra. 

•    

 



Om hemsidan 

• Fungerade bra som skyltfönster, arkiv och gav 
legitimitet åt projektet 

• Blev inte det gemensamma arbetsrum som vi 
hade planerat 



Slutsatser om metoden forts.. 

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

• Grundtanken I cultural planning har påverkat sättet att tänka 
kring kulturens roll. 

• Delar av metoden används I olika sammanhang 



Slutsatser om metoden forts… 

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

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


