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Bakgrund: Urban entreprenörialism

● Från ”managerialism” till ”entrepreneurialism” (Harvey 1989)

● Städer och platser konkurrerar med varandra. Det handlar om att behålla och 
attrahera: 

- Företag och investeringar 
- Arbetskraft, särskilt högutbildade, kreativa/innovativa personer och yrken 
(kunskapssamhällets flaskhals) 

- Besökare: turister, konferenser, möten (som är/blir ambassadörer för  platsen) 
- (Statliga och överstatliga bidrag och stöd)

● I korthet, platsen måste kunna ”sälja in sig” och göra sig attraktiv i konkurrens 
med anda platser. 

● Harvey listar fyra strategier och en av dem innehåller kultursatsningar. 



Kulturdriven platsutveckling

● Något händer med den lokala kulturpolitiken när platser blev 
entreprenöriella:

- Socialt inriktad / social instrumentalism från 1960-talet
- Ekonomisk utveckling / ekonomisk instrumentalism från 

1980-talet
- (Främst nationell kulturpolitik före 1945)

“during the 1980s there was a clear shift 
in the policy rationale from social/political priorities 

to economic development objectives” 
(Bianchini 1993: 6)



Franco Bianchini

“A lively, cosmopolitan cultural life was 

increasingly seen as a crucial ingredient of 

city marketing and ‘internationalisation’ 

strategies, designed to attract mobile 

international capital and specialised

personnel, particularly in the high-tech 

industrial and advanced service sectors.” 

(Bianchini 1993: 2)



Richard Florida
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● Richard Florida (2002) Kreativa klassen, 3T 
(Talent, Technology, Tolerance). 
Kulturskapare signalerade Tolerans, och
härmed attraktiv för Talent, som är
flaskhalsen i innovationsdriven ekonomi

● Slog igenom stort i urban utvecklingspolicy
● Varianter fortsätter att spridas i världen (bl a 

med stöd av FN).
● Ses som centralt för ekonomisk utveckling



Exempel:

Kulturhuset i 
Stockholm, invigt 
1974 

-Motverka kom-
mersialismen i 
centrum

-Blev sedan i början
av 2000-talet ej ut-
sålt av ekonomiska 
utvecklingsskäl!



Det kan här då nämnas att Kulturhuset av strategiska skäl då inte privatiserades
eller outsourcades när den nyliberala trenden var som starkast i Stockholm i
början av 2000-talet. De ekonomiska argumenten användes av
Kulturförvaltningen för att hävda Kulturhuset som strategiskt intresse för
stadens utveckling.



Blev ett snabbt växande forskningsfält

Annual number of citations of the term ’creative cities’ as 
recorded by Google Scholar, 1990-2012. (Scott 2014: 568)

● I takt med att lokal kulturpolicy 

utvecklades efter Floridas bestseller 

”The rise of the creative class” (2002) 

utvecklades också forskningen om 

kreativa städer

● I takt med att forskningen växte så 

utvecklades också en kritik. 

● En del av denna kritik handlar om 

att hitta alternativa sätt för att inkludera 

kultur i platsutveckling



Rop på alternativ!

● Nyansering behövdes, bort från det överdrivet ekonomiska. Forskningen 
ropade på alternativa sätt som kultur och policy kan mötas för 
platsutveckling:

● Lange (2011) manar oss att utforska ‘new governance modes’
● Pratt (2005) menar att ‘new spaces of governance’ behövs
● Gibson och Klocker (2005) menar att experimentation med ‘new conceptual 

spaces’ behövs där policymakare, planerare och kulturskapare möts och
interagerar.

● Markusen och Gadwa (2010: 18) menar att ‘a new policy platform’ och ‘a 
new policyvision at all levels of government’ behövs för creative 
placemaking.

● Borén och Young 2013: pekar på ”the Creativity Policy Gap”



Creativity Policy Gap

● Policymakare/planerare en syn på vad kultur är, kulturskapare en 
annan; men också:

● Olika expertis och utbildningar; oilka tidshorisonter; olika 
arbetsvillkor och inkomster (fast anställning vs 
projekt/försäljning/stipendier): olika makthiearkier mm mm

● Creative policy gap pekar på att platsutveckling och 
kulturskapande ingår i olika system som kan leda till 
samarbetssvårigheter och i slutändan till att kulturskaparnas 
potential inte uppfylls för platsutveckling

● Därför viktigt att systematisera hur kulturskapare och planerare 
kan samarbeta, så att man enklare känner igen framtida situation 
och kanske kan överbrygga the creativity policy gap. 



Konstnär-planerare interaktion för platsutveckling: 
Konceptuella rum för samverkan

● Baseras på litteraturstudier och egna empiriska studier i Stockholm
● Typerna är inte strikt avgränsade kategorier utan har ”fuzzy” kanter. Snarare 

än exakthet strävar de efter att fånga kärnan i varje typ.
● Borén och Young 2017 identifierar fem typer:

- Inkludera en konstnär
- Dialogeffekter
- Coola forum
- Konstnären som planerare (Creative placemaking)
- Konst som planering



1. Att inkludera en konstnär

● Planerare engagerar en konstnär
● T ex för att skapa dialoger, ge röst åt befolkningen
● Initierat av planering. 
● Målen satta inom planeringen
● Ger planeringen tillgång till konstnärens metoder, 

som de själva inte behärskar.
● Ex. Graeme Dunstan, undersökte stigma, 

formade skulptur, brände ceremoniellt upp 
stigmat/skulpturen med befolkningen för att 
symboliskt befria dem från stigmat.

● Konstnärer har en licens att arbeta utanför boxen
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2. Dialogeffekter

● Konstnären med redan i konceptfasen 
av platsutvecklingsprojekt, inte sist för
att ”smycka” platsen

● Konstnären jämställd med planeraren
● I dialogen med annan expertis (elitdiskurser)

uppstår nya lösningar, nya perspektiv, 
nya bilder av framtiden.

● Boverket et al. (2013) förespråkar detta, och  
nämns tydligt också i Politik för 
gestaltad livsmiljö (2018)
Stort som smått – belysning på stadsdamm
Nathan Phillips Square; trappan i berget

Foto: Scott Webb, Pexels.



3. Coola forum

● Konstnären skapar rum för planerare-planerare dialog.
● Dessa rum avdramatiserar risken med att komma med nya idéer (utanför 

”boxen”).
● Rummen är ”svala”, till skillnad från de ”heta” förhandlingar olika planerare 

kan befinna sig i yrket. Ingen riskerar att förlora ansiktet, alltså vågar man ta 
intellektuella risker (nya idéer).

● Exempel: ”Att dela ett samhälle – ett radikalt miljöombyte” (Janna Holmstedt, 
Johan Tirén, Anna Högberg, Johan Waerndt). Ingick i RUFS 2010. Planerare 
möttes i en svartmålad lägenhet, lagade mat, diskuterade och skrev på 
väggarna. Se analys av Metzger 2011. 
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4. Konstnären som planerare (Creative Placemaking)
● Creative placemaking
● Urbana utvecklingsprojekt som initierats av konstnärer (Markusen and Gadwa

2010)
● Konstnären bygger på det lokala kulturlivet samt formar partnerskap med 

privata och offentliga aktörer.
● Inställningen hos de offentliga aktörerna avgörande för att få det att fungera.
● Saknas en reell policyplattform för denna typ av underifrånprojekt. (Men NEA 

(National Endowments for the Arts, stöder detta genom Our Towns, program 
för Creative Placemaking)

● Exempel. Främst från USA där konstnärer byggt upp teatrar, ateljéer och 
studiokomplex, utställningar mm som fått stor effekt på de sociala, 
ekonomiska och fysiska processerna.



5. Konst som planering
● Konstnärsinitierad platsutveckling.
● Konst som påverkar föreställningsförmågan inom planering (uppfattningar om 

det möjliga).
● Som materialiserar sig i konkreta platsutvecklingsprogram
● Exempel: Hökarängen och konstnär Per Hasselberg: Hökarängens 

stadsdelsråd, centrum med problem, initierade studie, studien presenteras, 
fastighetsägaren Stockholmshem, Sveriges näst största bostadsföretag, 
agerar med två regenereringsprogram.

● I nr 4 och 5 lägger sig alltså konstnärerna i platsutvecklingen utan att vara 
tillfrågade och försöker ”få saker att hända”. Distinktionen är att i den senare 
är själva konsten att få det att hända, medan i den förra agerar konstnären 
ofta för att skapa förutsättningar för att kunna göra sin konst (t ex teater). I 
båda finns det dock en grund i att detta gagnar platsen (och inte bara 
konsten).
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(6.) Två i en  
● Egentligen inte samverkan men tillför konst till planering och platsutveckling.
● Bygger på att konstnären är planerare, eller planeraren konstnär.
● Ex. Nacka och Katarina Fredrika, som är arkitekt och konstnär och arbetade 

med urban utveckling.
● Ex. Eddie Rama, konstnär som var borgmästare i Tirana och sedan Albaniens 

premiärminister.

● Båda drar på sin konstnärliga kompetens i sitt arbete. 

Thomas Borén, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet



Avslutning
● Nyansering om kulturens roll i stadsutveckling genom att undersöka 

samverkan.
● Framförallt som alternativ till enbart social och ekonomisk instrumentalism i 

urban teori och istället se konsten och kulturen ”i egen rätt” för ”sin egen 
skull”

● Samverkan innebär omprövning och att ny mening kan produceras, vilket i 
takt med att alternativ utvecklas i praktiken kan ligga till grund för att 
utveckla teorikomplexet. Men också få genomslag i praktisk platsutveckling 
genom att de utvecklas från konceptuella rum (experiment) till mer 
etablerade processer. Kanske kan Politik för gestaltad livsmiljö vara ett sådant 
exempel? Creative placemaking ett annat (åtminstone i USA).

● Det kan finnas fler typer än de fem (sex) som tagits upp här. 



Stort tack! 
Frågor?
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