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Förord 

Till en början vill jag ta tillfället i akt och skriva några ord om min egen förförståelse rörande 

uppsatsens ämne. Detta eftersom det i det inledande skedet kan vara intressant för läsaren att ha 

kännedom om författarens kunskap om Lekebergs kommun och samhällsutvecklingsmetoden cultural 

planning. 

Min erfarenhet rörande Lekebergs kommun är, i inledningsfasen, en aning begränsad. Orsaken till det 

är att jag inte kommer från dessa trakter och i Örebro har jag bott endast ett par år, vilket gör att jag 

inte har så bra kännedom om de kringliggande kommunerna. 

Vad gäller metoden cultural planning är det ett utvecklingsbegrepp som jag inte har stött på tidigare. 

Jag kände mig dock mycket tilltalad av konceptet efter att jag blivit introducerad och blev intresserad 

av att fördjupa mig i detta. 

Sammantaget är det min uppfattning att denna studie kan bidra med ett objektivt perspektiv eftersom 

jag varken har mina rötter i Lekebergs kommun med omnejd eller inledningsvis har någon kunskap 

rörande cultural planning. 

Att undersöka cultural planning kopplat till Lekebergs kommun har varit ytterst roligt och givande och 

till det finns det flera bidragande orsaker. Inledningsvis var både cultural planning och Lekebergs 

kommun som sagt lite som två oskrivna blad för min del. Motivationen för mig har kommit ur mitt 

växande intresse för cultural planning men även från kommunen (personal såväl som medborgare) 

som jag uppfattar som mycket driven, engagerad och levande. 

Vidare vill jag därför rikta ett stort tack till Lekebergs kommun med kultur-och fritidschef Lars 

Skoghäll i spetsen. Tack för bra respons och feedback samt visat engagemang under uppsatsens gång. 

Även många tack till Lars för mycket intressanta diskussioner rörande turism och samhällsutveckling!  



Sammanfattning 

Denna studie lägger fokus på samhällsutvecklingsmetoden cultural planning samt om och i så fall hur 

metoden kan användas i Lekebergs kommun som är belägen i Örebro län. Cultural planning är en 

demokratisk modell där kultur ges en bred definition. Kulturen ses här som ett verktyg för utveckling, 

metoden är anpassningsbar och kan därför användas både i kommuner samt i olika typer av regioner. 

Lekeberg blev en egen kommun 1995 och kännetecknas av jord- och skogsbruk, mycket och 

varierande natur samt många företagare. Jag kommer undersöka de motgångar och svårigheter som 

kan uppstå vid implementeringen av cultural planning i en kommun eller region. Uppmärksamhet 

kommer även ägnas åt de effekter som kan uppstå på berörd plats vid arbetet med metoden. 

Med utgångspunkt i samhällsutvecklingsmetoden cultural planning är mitt syfte att i studien undersöka 

om det är möjligt att använda metoden i Lekebergs kommun och i så fall hur den kan tillämpas. Vidare 

vill jag även identifiera eventuella problem och hinder som skulle kunna uppstå i en kommun eller 

region till följd av att cultural planning används. Mitt syfte är dessutom att diskutera de effekter som 

kan uppkomma på platsen i samband med appliceringen av cultural planning. Jag kommer att utgå från 

följande frågeställning: 

 Är samhällsutvecklingsmetoden cultural planning applicerbar på Lekebergs kommun och i så 

fall hur? 

 Vilka problem och motgångar kan uppstå när en kommun/region använder sig av cultural 

planning? 

 Vilka effekter kan uppstå i kommunen/regionen till följd av att samhällsutvecklingsmetoden 

cultural planning används? 

Min metod har bestått av flera moment. För att besvara den första frågeställningen har jag utfört ett av 

momenten inom cultural planning; en cultural mapping. Min cultural mapping av Lekebergs kommun 

har i sin tur bestått av olika delar; kartläggning av kommunens grundläggande fakta, kartläggning av 

kulturen (inklusive en utförd fokusgrupp) samt en enkät till människor som inte är bosatta i Lekeberg. 

Den andra och tredje frågeställningen har besvarats genom litteraturstudier om kommuner och 

regioner som genomfört arbete med cultural planning. 

Studien visar på att ett arbete med cultural planning skulle vara genomförbart förutsatt att vissa 

kriterier uppfylls. Exempelvis bör metoden förankras väl politiskt samt att utrymme i budgeten bör 

finnas. Även tillgång på personal som kan arbeta med metoden är en viktig förutsättning. Uppfylls 

dessa kriterier ser jag inga hinder för att Lekebergs kommun inte skulle kunna arbeta med cultural 

planning. För att testa detta påstående har jag även framgångsrikt genomfört en del av metoden; 

cultural mapping. De motgångar och svårigheter som skulle kunna uppstå vid arbete med cultural 

planning kan exempelvis vara att det sektorsövergripande arbetet eller andra samarbeten av olika skäl 

inte fungerar. Ett annat hot skulle kunna vara okunskap och brist på intresse vilket i värsta fall kan 

stanna upp projektet. Även oförutsedda händelser kan åstadkomma ett stopp – det är viktigt att innan 

ett beslut fattas undersöka eventuella kommande händelser som kan ha inverkan på arbetet med 

cultural planning. 

Effekter till följd av implementering av metoden är exempelvis att svagheter och styrkor kommer ut i 

ljuset samt att det i arbetet med detta bildas nya konstellationer och samarbeten. Politiker och 

tjänstemän får möjlighet att etablera en bättre kontakt med invånare då metoden är väldigt demokratisk 

– det kan vara givande även i andra projekt. Även andra verksamheter och platser kan inspireras av 

metoden. Kultur som utvecklingsfaktor tenderar överlag att få en ökad legitimitet än tidigare vilket gör 

att alltfler använder kulturen som ett verktyg vid strategisk utveckling.  
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1 Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

Cultural planning är en relativt ny metod. Den användes, i en lite annorlunda form jämfört med idag, 

ursprungligen i USA och Storbritannien på 1970 och 1980-talet i syfte att integrera kulturen i 

samhällsplaneringen. Med tiden har metoden blivit allt mer utbredd och finns idag representerad i flera 

engelsktalande länder samt i en del städer i Europa. (Lindkvist & Månsson, 2008:25, Lundberg & 

Hjorth, 2011:7). 

I Sverige var Kronobergs län först med att använda cultural planning i sin helhet. Kronobergs läns 

kulturstrategi, ett resultat av arbetet med cultural planning, antogs i maj 2006. (Lindkvist & Månsson, 

2008:25, 29). Sedan dess har bland annat Västra Götaland följt efter genom att elva kommuner arbetat 

med metoden, enskilt men med viss samverkan, vilket har gett varierande resultat (Hjorth, 2014:5). 

Cultural planning anser jag är intressant att studera eftersom det är en metod som kan få stort 

genomslag förutsatt att den förankras och drivs på rätt sätt. Metoden är väldigt jordnära i och med att 

den tar hänsyn till medborgarnas åsikter och även drar nytta av deras kunskap. Vidare är det även min 

åsikt att den breda definitionen av kultur som används är spännande. Den inrymmer väldigt mycket 

vilket gör att jag tror metoden når ut lättare till människor än om den ”traditionella” definitionen, så 

kallad ”finkultur”, skulle använts. 

Lekebergs kommun, som inte varit en egen kommun särskilt länge, har en tydlig entreprenöriell anda. 

Naturen, de många företagen och det geografiska läget med närhet till både goda transportmöjligheter 

och storstad är faktorer som gör Lekeberg till en trevlig kommun att bo och vistas i. Med bland annat 

Riseberga klosterruin och Sannamarken lockar Lekeberg många besökare som exempelvis vill lära sig 

mer om nunnorna från Riseberga eller stilla sin köplust. (Lekebergs kommun, Turism). 

Valet av ämne för denna uppsats har sin grund i två områden inom kulturgeografi som jag intresserar 

mig mycket för; turismutveckling och stadsplanering. Cultural planning kan kopplas ihop med 

stadsplanering då båda syftar till att planera samhället. Ämnet för denna studie är även ett resultat av 

samtal mellan mig och Lekebergs kommun där det var kommunen som lyfte cultural planning som 

intresseområde. Min studie kommer när uppsatsarbetet är avslutat att presenteras för intresserade 

politiker och tjänstemän i Lekebergs kommun. Syftet med presentationen är att introducera metoden 

samt att redogöra för mitt resultat. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i samhällsutvecklingsmetoden cultural planning är mitt syfte att i studien undersöka 

om det är möjligt att använda metoden i Lekebergs kommun och i så fall hur den kan tillämpas. Vidare 

vill jag även identifiera eventuella problem och hinder som skulle kunna uppstå i en kommun eller 

region till följd av att cultural planning används. Mitt syfte är dessutom att diskutera de effekter som 

kan uppkomma på platsen i samband med appliceringen av cultural planning. Jag kommer att utgå från 

följande frågeställning: 

 Är samhällsutvecklingsmetoden cultural planning applicerbar på Lekebergs kommun och i så 

fall hur? 

 Vilka problem och motgångar kan uppstå när en kommun/region använder sig av cultural 

planning? 

 Vilka effekter kan uppstå i kommunen/regionen till följd av att samhällsutvecklingsmetoden 

cultural planning används? 
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1.3 Avgränsningar 

Gällande momentet cultural mapping i Lekebergs kommun, som första frågeställningen bygger på, har 

jag valt att begränsa det en aning. Enligt handboken om cultural planning, Att fånga platsens själ 

(2011), tar denna kartläggning 4-6 månader (Lundberg & Hjorth, 2011:19). Den tiden har jag 

dessvärre inte kunnat ägna åt kartläggningen på grund av att uppsatsens tidsram inte räckte till. Av den 

anledningen har jag valt att utföra de olika delmomenten som ingår i cultural mapping men i ett 

mindre format. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer fortsätta med ett metodkapitel där vald metod för studien återges. Sedan följer det 

kapitel där jag redogör för det nuvarande kunskapsläget, däribland beskrivs metoden cultural planning 

samt hur metoden tillämpats. Nästföljande kapitel behandlar mitt empiriska material vilket består av 

den kartläggning av Lekebergs kultur som utförts. Vidare följer en analys av uppsatsens material. I det 

avslutande kapitlet finns slutsatser samt författarens reflektioner att läsa. 

2 Metod 

2.1 Vald metod för att besvara frågeställningen samt informationssökning 

För att besvara den första frågeställningen har jag valt att göra en mindre version utav ett av momenten 

inom cultural planning, nämligen cultural mapping (utförlig beskrivning av metoden cultural planning 

följer under kapitel 3). Syftet med detta är att försöka tillämpa samhällsutvecklingsmetoden på 

Lekebergs kommun, i detta fall i en mindre variant på grund av att tid och resurser inte räcker till för 

att utföra kartläggningen i sin helhet. Min cultural mapping av Lekebergs kommun innehåller följande 

moment; grundläggande fakta om kommunen, kartläggning av de kulturella resurserna (inklusive 

fokusgrupp) samt en enkät till människor bosatta utanför kommunen. 

I genomförandet av kartläggningen har jag inledningsvis samlat in grundläggande fakta om 

kommunen för att skapa en bild av platsen. Här har jag använt mig av internet där jag gjort sökningar 

på exempelvis Lekebergs kommuns hemsida. 

Sedan följde en kartläggning av de kulturella resurser som återfinns i kommunen. Här används den 

breda definitionen av kultur som jag kommer återkomma till. För att få bra underlag till 

kartläggningen av kulturen har jag tagit hjälp av min kontakt på kommunen som stått till tjänst med 

information kring detta. Eftersom jag själv inte har särskilt bra kunskap om kommunen resonerade jag 

som så att de som arbetar med kultur på platsen har bättre öga för vilka kulturella resurser som är de 

främsta. 

För att komplettera de kulturella resurser som framkom i samtal med kommunen har jag även gjort en 

gruppintervju – fokusgrupp – med fem deltagare som alla bor i Lekebergs kommun. Fokusgruppen, 

som spelades in med deltagarnas godkännande, tog knappt 50 minuter. Dessvärre var en av deltagarna 

tvungen att avvika efter cirka 30 minuter. I arbetet med fokusgruppen har jag utgått från Victoria 

Wibecks bok Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (2010). 

För att hitta deltagare till fokusgruppen fick jag hjälp av Lekebergs kommun som distribuerade ett 

dokument med information till klubbar, föreningar och personer i kommunen som kunde vara 

intresserade. Jag misstänkte att det kunde vara svårt att hitta personer som ville delta och därför 

beslutade jag mig för att mestadels rikta in mig på redan befintliga verksamheter. En befintlig 

verksamhet, såsom en förening, har ett antal medlemmar som träffas regelbundet i en specifik lokal – 
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där såg jag min chans att underlätta för mig själv och de som skulle delta i fokusgruppen. Jag hörde 

mig även för ibland de kontakter jag har i trakterna för att undersöka om intresse att delta fanns. 

Mitt mål var att hitta åtta personer, fyra män och fyra kvinnor, som kunde delas in i två olika 

fokusgrupper med jämn könsfördelning i varje grupp. Åldersfördelningen i dessa fokusgrupper skulle 

vara 18-49 år samt 50 år och uppåt. Detta för att befolkningen skulle representeras i så stor 

utsträckning som möjligt i studien. Det visade sig dock knepigare än väntat att hitta dessa åtta 

personer. Till slut fick jag nöja mig med att hitta en komplett fokusgrupp på fem personer; två män 

och tre kvinnor. Åldrarna på deltagarna var; 34, 43, 60, 65 och 69 år. Bland deltagarna finns både 

centralorten Fjugesta och landsbygden som bostadsort representerad. En reflektion är att 

fokusgruppens tankar mycket väl kunnat se annorlunda ut om personer i den kategorin som föll bort, 

de yngre, hade haft möjlighet att medverka. 

Personerna som deltog i fokusgruppen har olika bakgrund, men alla har en stark koppling till kultur i 

Lekeberg på ett eller annat sätt. Kopplingen kan exempelvis vara att personen är aktiv i föreningslivet, 

har jobbat med turism eller jobbat med kultur i kommunen. Vidare fanns det även de i gruppen som i 

dagsläget är politiskt engagerade. Detta ser jag som en tillgång eftersom de personer som jobbat med 

kultur i kommunen har stor kännedom om detta och kan tillföra flera perspektiv som annars kanske 

inte varit möjligt. 

Jag kan också vända på det och se det som en mindre önskvärd egenskap i just detta sammanhang. Jag 

syftar på att metoden cultural planning tar stor hänsyn till invånarnas åsikter. Självklart är det omöjligt 

att i denna studie ta hänsyn till alla medborgare i kommunen, därför borde min fokusgrupp 

representera befolkningen i så stor grad som möjligt. Poängen är att personer som jobbar med kultur 

och/eller är väl insatta i kommunens arbete kan ha en helt annan vinkling är de som inte jobbar med 

detta. Huruvida detta har haft en positiv eller mindre positiv effekt på min undersökning är svårt att 

säga då jag inte har någon annan fokusgrupp att jämföra med - detta är mer ett konstaterande från min 

sida. 

Syftet med fokusgruppen var att ta reda på de tankar, synpunkter och drömmar medborgarna har 

rörande kommunen – det som kan vara svårt att hitta i litteraturen. Fokusgrupp, som är av kvalitativ 

natur, valdes som en lämplig metod då jag intresserade mig för befolkningens åsikt i sin helhet. I 

fokusgruppen hade jag möjlighet att höra flera personer samtidigt, dessutom kunde deltagarna samtala 

med varandra och på så sätt komma fram till gemensamma eller avvikande värderingar. (Wibeck, 

2010:52-55). 

I bilaga 4 återfinns den intervjuguide som låg till stöd för fokusgruppen. Intervjuguiden är uppbyggd i 

tre olika sektioner där mittensektionen var av störst vikt. Mittensektionen består av sex olika teman 

som är inspirerade av boken Att fånga platsens själ (2011). 

Nästa steg i min cultural mapping var att undersöka vilken bild av Lekebergs kommun människorna 

som inte bor där har. För att få klarhet i detta valde jag att använda mig av en kvantitativ metod – 

enkäter. Jag tillfrågade personer som befann sig på Resecentrum i Örebro, som är en plats där jag tror 

jag hade större chans att få fullständiga svar från än om jag skulle stått i exempelvis Örebro centrum. 

Det beror på att Resecentrum är en plats där många människor med olika bostadsorter passerar och där 

det finns goda chanser att få enkätsvar medan resenärerna väntar på att ta sig vidare. Ett kriterie för att 

få svara på enkäten var att personen inte fick vara bosatt i Lekebergs kommun. Viktigt att ta med sig 

vid studerandet av enkätfrågorna två, tre och fyra – det vill säga figur 4-6 - är att det kan finnas flera 

svar per person registrerat. Detta förklaras noggrannare i kapitel 4.4. 
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Vidare har jag valt att inte inkludera frågor om ålder och kön i enkäten eftersom mina frågeställningar 

helt enkelt inte berör de aspekterna. För att få en jämnare representation av befolkningen har jag dock 

strävat efter att lämna ut enkäten till både män och kvinnor i blandade åldrar. Sammantaget ägnade jag 

drygt tre timmar jämnt fördelade på tre eftermiddagar (onsdag, fredag och lördag) åt att samla in 30 

enkätsvar. Enkätens utformning framgår av bilaga 1. 

Den information som framkom av momenten i min cultural mapping av Lekebergs kommun redovisas 

i kapitel fyra. Vidare har kapitel 3.3 varit mig till stor hjälp när jag besvarat den andra frågeställningen 

som rör de motgångar en plats kan uppleva vid användandet av metoden. Kapitel 3.3 har även legat till 

grund för att kunna besvara min tredje frågeställning; de effekter som kan uppstå vid arbete med 

cultural planning. Denna litteraturstudie, som jag använt mig av för att besvara den andra och tredje 

frågeställningen, är av kvalitativ natur. 

Figur 1. Matris över metod till respektive frågeställning 

 Enkät Fokusgrupp Fakta om 

kommunen 

Kartläggning av 

kulturen 

Litteraturstudier 

Frågeställning 1 X X X X  
Frågeställning 2     X 
Frågeställning 3     X 

 

För att hitta lämplig litteratur på området för min studie gjorde jag sökningar i Universitetsbibliotekets 

databaser. Följande sökord användes; den kreativa klassen, cultural planning, cultural planning 

international, cultural planning effects, cultural planning results, Lia Ghilardi, Colin Mercer, kultur, 

kreativa näringar. Även sökning på Google scholar har gjorts, då med samma sökord. Den litteratur 

som jag funnit aktuell för min studie har jag hittat genom dessa sökningar i databaser och på internet. 

Jag har även mottagit rekommendationer från exempelvis Lekebergs kommun om lämplig litteratur. 

Vidare har jag också ”nystat vidare” bland de referenser och omnämnda namn som varit av betydelse i 

litteraturen. 

Jag har funnit det mycket svårt att hitta lämplig litteratur som är tillgänglig rörande hur cultural 

planning använts i andra länder än Sverige. Det hade givetvis varit önskvärt att kunna redogöra mer 

utförligt för andra länders erfarenheter på området, under omständigheterna har jag dock inte lyckats 

med detta fullt ut. 

3 Nuvarande kunskapsläge 

3.1 Cultural planning som samhällsutvecklingsmetod 

Cultural planning är en metod som härstammar från Storbritannien och USA och började så smått 

användas redan på 1970- och 1980-talet. Från 1990-talet och framåt används metoden framförallt i 

engelsktalande länder men även i olika städer i Europa. Den uppkom eftersom politikerna behövde ett 

nytt verktyg för att kulturpolitiken skulle överensstämma med de behov som fanns lokalt och 

regionalt. Tanken var att man med hjälp av metoden skulle jobba strategiskt med platsens 

kulturresurser och inkludera dessa i samhällsplaneringen. (Lindkvist & Månsson, 2008:25, Lundberg 

& Hjorth, 2011:7). 
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”Cultural planning” har ingen svensk översättning som är vedertagen. Förklaringen kan delvis härröras 

till att en direktöversättning av orden ”cultural planning” följaktligen skulle bli ”kulturplanering”, 

vilket leder tankarna i fel riktning. Det beror på att metoden inte har till syfte att planera kulturen. 

Syftet är snarare att integrera kulturen i stadsplaneringen och att arbeta med kulturella resurser för att 

få en positiv samhällsutveckling. (Lundberg & Hjorth, 2011:8). 

Lia Ghilardi, chef för en konsultbyrå i London som arbetar med cultural planning, är den person som 

introducerade metoden i Sverige (Cultural planning laboratory, Lia Ghilardi). Cultural planning, som 

vi använder metoden idag, har till syfte att hitta platsens själ eller DNA. Det handlar om att ta reda på 

vad det är som karaktäriserar en plats, dess särart, och att ringa in dess identitet. Viktigt är att både bra 

och mindre bra sidor lyfts fram eftersom hela platsen är av betydelse i detta arbete – inte enbart det 

som ses som positivt. Finns det en medvetenhet om de mindre önskvärda sidorna utgör det en bättre 

grund för utvecklingen av platsen. Att hitta platsens själ görs främst i termer av en kartläggning av 

platsens kulturella resurser men även hur invånarnas upplevelser av berörd plats ser ut är mycket 

relevant. Hänsyn tas också till hur människor runt omkring, som inte bor där, ser på platsen. Det här 

momentet kallas för cultural mapping. Metoden cultural planning tar sin utgångspunkt i den breda 

definitionen av kultur. 

Den definition av kultur, som även denna uppsats utgår från, är följande: 

 Kultursektorn; teater, musik, litteratur, kulturarv 

 Kulturella näringar; dvd, böcker, e-försäljning av musik 

 Kreativa näringar; arkitektur, design, reklam, film/foto, turism 

 Immateriella värden; kreativitet, framtidstro, religion, traditioner, kunskap om lokalt hantverk 

Varför är cultural planning en användbar metod och vilka fördelar finns det då med metoden? Har man 

väl funnit vad som är unikt för en plats och identifierat platsens betydelse för människor finns det en 

stor fördel när det gäller konkurrensen om besökare/potentiella inflyttare. Idag arbetar de flesta 

kommuner eller regioner med platsmarknadsföring och därmed med att konkret lyfta fram de bästa 

sidorna hos en plats. Cultural planning är istället inriktad på att använda sig av platsens själ kopplat till 

kultur som ett slags dragplåster. (Lundberg & Hjorth, 2011:6,8-9). 

Viktigt är dock att poängtera att cultural planning inte primärt ämnar öka den ekonomiska tillväxten i 

exempelvis en kommun. Används metoden på rätt sätt kan framgång nås när det gäller att utveckla och 

gynna eftersatta områden. (Lundberg & Hjorth, 2011:7). Lindkvist & Månsson (2008:25) menar att 

cultural planning är en metod där arbetssättet genomsyras av en stark vilja att motverka social 

utslagning. 

En förklaring till kulturens slagkraft ligger i att intresset för kultur förknippat med kreativitet, 

innovation och entreprenörskap ökar. Dessutom visar studier att kultur skapar arbete åt många 

människor – något som kan vara mycket positivt i till exempel en stadsdel där arbetslösheten är hög. 

(Lundberg & Hjorth, 2011:7). Lindkvist & Månsson hänvisar även till Richard Florida och begreppet 

’den kreativa klassen’ (2002, refererad i Lindkvist & Månsson, 2008): 

Florida (2002) skriver att den kreativa klassen inte endast söker sig dit jobben finns. Den flyttar till 

platser som ses som kreativa centra.  I och med att de kreativa människorna samlas på vissa platser 

kommer företagen att söka sig dit, menar Florida. De kreativa människorna startar dessutom nya företag 

själva. Därmed hör dessa platser ofta till de ekonomiska vinnarna, bland annat genom hög ekonomisk 

tillväxt. Specifika faktorer som attraherar den kreativa klassen är upplevelser såsom konst och kultur, 
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öppenhet gentemot mångfald och framförallt möjligheten att få bekräftelse för sin identitet som kreativ 

människa. 

En tredje aspekt av cultural planning är att metoden syftar till att öka livskvalitén för människorna på 

platsen. Genom att metoden är demokratisk och tar hänsyn till medborgarnas tankar och idéer känner 

sig invånarna mer delaktiga i de beslut som tas. Vidare blir det mer liv och rörelse i staden/regionen 

när de kulturella resurserna lyfts fram vilket får en ”ringarna-på-vattnet-effekt” då allt fler väljer att 

befinna sig på offentliga platser såsom exempelvis torget eller lokala fiket. (Lundberg & Hjorth, 

2011:10). 

För att mäta resultatet från arbetet med cultural planning och kunna stämma av om uppsatta mål 

uppnåtts anger Nilsson ett antal punkter inspirerade av Bianchini (2000, refererad i Nilsson, 

2003:459): 

 Ekonomiska effekter 

 Skapas nya jobb? 

 Sociala effekter 

 Uppstår en känsla för området (sense of community)? 

 Uppstår nya kompetenser? 

 Utbildningseffekter 

 Imageeffekter 

 Publikeffekter (storlek och sammansättning) 

 Konstnärliga effekter (innovation) 

 Miljöeffekter (offentlig miljö, platser mm.) 

3.2 Cultural planning – steg för steg 

Nedan följer en beskrivning av de nio steg som metoden cultural planning konkret bygger på. 

Beskrivningen finns att läsa i sin helhet i Att fånga platsens själ (2011:12-41) som är en handbok i 

cultural planning utgiven av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Handboken är inspirerad av 

manualer i ämnet som skrivits för Kanada och Australien. Den svenska utgåvan är dock bearbetad och 

fokuserar på svenska förhållanden och exempel. Författarna av handboken poängterar att de moment 

som beskrivs inte alltid kan kopieras och användas rakt av eftersom alla platser har olika 

förutsättningar.  Av samma orsak kan även tidsåtgången för varje moment variera. Vidare är tålamod 

en viktig egenskap vid arbete med cultural planning – resultatet kan låta vänta på sig eftersom detta är 

en process som tar tid. 

Steg 1: Förberedelse och förankring (2-3 månader) 

Inledningsvis bör tankar kring skälen för att använda sig av cultural planning diskuteras, likaså vad 

målet med arbetet är. För att komma fram till detta kan det vara bra att inspireras av andra 

kommuner/regioner som använt sig av cultural planning. Det kan vara nyttigt att ta del av andras 

erfarenheter och lärdomar. Här bör även en geografisk avgränsning göras; är det en region, kommun 

eller en stadsdel som är berörd? 

När syfte och målbild är satt bör man vara medveten om att arbetet med cultural planning bör ske 

sektorsövergripande, det vill säga över de olika kommunala nämnderna. Delvis därför är det mycket 

viktigt att beslutet om att använda sig av metoden är väl politiskt förankrat. Ett annat skäl till att 

beslutet måste förankras väl är budgeten för arbetet. Därför är det av yttersta vikt att metoden 

presenteras och att information rörande cultural planning når både tjänstemän och politiker. 
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Efter fattat beslut om att använda sig av metoden ska nya beslut tas; vem ska vara projektansvarig (har 

huvudansvaret), vilka ska ingå i styrgruppen (fastställer budget och tidsplan) samt hur ska 

arbetsgruppen se ut (organiserar och genomför arbetet)? 

Steg 2: Cultural mapping (4-6 månader) 

Nu börjar arbetet med att ta reda på vad som karaktäriserar platsen, vilken kultur som finns och hur 

människornas upplevelse av platsen och dess kultur ser ut – enligt den breda definitionen av kultur. 

Primärt ligger fokus på de som bor på den aktuella platsen, men även människor utanför området som 

har en relation till platsen är viktiga. 

Kartläggningen är beroende av medborgarnas åsikter och synpunkter. Därför är det viktigt att i tidigt 

skede söka kontakt med och informera medborgarna om vad som händer i projektet – ett positivt 

gensvar från invånarna påskyndar även kartläggningen. Information är också en viktig del eftersom 

detta är en demokratisk metod. 

Första steget innebär att en kunskapsbas om platsen skapas. Det arbetet kan bestå av att en 

undersökning görs om kulturen är integrerad i styrdokument av olika slag såsom exempelvis budget 

och utvecklingsplaner. Detta görs för att se samband (eller avsaknad av samband) mellan kultur och 

olika verksamhetsområden vilket bidrar till en förståelse för hur platsen är uppbyggd och fungerar. En 

diskussion förs här inom arbetsgruppen rörande hur kultur skulle kunna ingå i de områden där den i 

dagsläget inte finns med. 

Vidare kan även samtal föras kring den bild arbetsgruppen har om platsen. Vilka styrkor och svagheter 

finns? Har platsen några hot och möjligheter? En SWOT- analys (SWOT står för Strengthes, 

Weaknesses, Opportunities och Threats) kan med fördel göras för att få en konkret bild av läget. Den 

bild som framkommer under detta tidiga skede kan vara intressant att titta tillbaka på och jämföra med 

när arbetet kommit en bit på vägen. 

Nu är det dags att kartlägga den kultur som finns på platsen. Detta är det mest omfattande momentet i 

cultural planning och begränsas av den tid och resurser som finns tillgängliga. Kartläggningen består 

av två delar; en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen gäller det att rent konkret ta 

reda på vilken kultur som finns i kommunen, exempelvis kulturarv (traditioner, gamla byggnader etc.), 

företag kopplade till kultur (media, förlag etc.), naturområden och turism- och besöksmål. Här är 

biblioteket en stor resurs. I den kvalitativa delen är det primära att studera de uppfattningar och känslor 

som finns kopplade till platsen – detta kallas för mjuka eller immateriella värden. Nyckelfrågor här är 

exempelvis; Vad ger platsen dess karaktär? Finns det lokala berättelser eller historia? Finns det några 

traditioner eller specialiteter? Viktigt att komma ihåg är att både bra och mindre bra aspekter ska lyftas 

fram. 

För att få svar på den kvalitativa delens frågor finns det olika tillvägagångssätt; informationsinriktade 

work-shops, fokusgrupper, enkätundersökning, djupintervju och observation av offentliga platser etc. 

När allt material är insamlat ska det sammanställas, analyseras och presenteras. Detta är ett viktigt 

moment eftersom sammanställningen ligger till grund för den handlingsplan som ska tas fram. Det är 

viktigt att presentationen är intresseväckande och engagerar medborgarna. 

Steg 3: Analys (2-3 månader) 

Ur sammanställning och analys kommer den bild av platsen som kartläggningen har producerat. 

Intressant nu är att jämföra den bilden med hur tankarna gick i den inledande fasen av kartläggningen. 

Överensstämmer bilderna med varandra? Nu är det också möjligt att fastställa nyckelfaktorer och 
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prioriteringar som tar arbetet ett steg närmare en handlingsplan. Kommer arbetsgruppen i detta skede 

fram till att kartläggningen exempelvis saknar någon viktig aspekt eller att en specifik grupp inte fått 

säga sin åsikt finns fortfarande möjligheten att komplettera med detta. 

Den bild som nu framträtt bör också jämföras med det fastställda målet för hela cultural planning-

processen för att säkerställa att arbetet rör sig i rätt riktning. En viktig del är att kulturella perspektiv 

och resurser genomsyrar all verksamhet i kommunen/regionen - både politiskt genom nämnderna såväl 

som mellan medborgare och företag. För att detta ska ske måste berörda aktörer samarbeta och dela 

med sig av sina kompetenser i arbetet med cultural planning. 

Några nyckelaspekter i denna fas att tänka på kan vara; överensstämmer människors bild med 

framtagen statistik och finns det ett likhetstecken mellan kartläggningens resultat och 

kommunens/regionens mål? Vidare; stämmer den bild arbetsgruppen inledningsvis tog fram överens 

med den officiella bilden av platsen och med den bild som framkom i momentet cultural mapping? 

Steg 4: Avstämning (pågår under hela processen) 

Avstämningen är ett viktigt steg, som sker kontinuerligt, eftersom den information som tas fram bör nå 

alla som arbetar eller kommer att arbeta med cultural planning. Syftet är som bekant att integrera 

kulturen sektorsövergripande i samhällsplaneringen. För att uppnå det kan det vara bra att fortlöpande, 

så gott det går, arbeta med att implementera informationen i budget och andra strategiska dokument 

såsom exempelvis lokala och regionala utvecklingsplaner (LUP och RUP). 

Steg 5: Handlingsplanen skrivs (1-2 månader) 

Handlingsplanen är tänkt att bli en produkt som kommer ur momentet cultural mapping. 

Handlingsplanen utformas på lite olika sätt beroende på om det är en stadsdel, kommun, 

landsting/region som är föremål för arbetet med cultural planning. Viktigt är att handlingsplanen går 

hand i hand med kommunens översiktsplan/regionens utvecklingsplan eftersom det då blir enklare att 

nå uppsatt mål för processen. 

Handlingsplanen bör inledas med en beskrivning av den bild som tagit form under arbetet med cultural 

mapping. Därefter följer de förslag och idéer som finns och som ämnas genomföras inom en snar 

framtid. Detta är viktigt att visa på då de som engagerat sig då känner sig mer delaktiga och att de varit 

till hjälp i processen, vilket styrker arbetets trovärdighet. Förslag som eventuellt inte är genomförbara 

kan också inkluderas i handlingsplanen då en undersökning av dessa kan göras för att konstatera om 

förslagen verkligen går att genomföra. 

Steg 6: Remissrunda (2-3 månader) 

Nu är tanken att förslaget till handlingsplan ska presenteras för styrgruppen samt andra nyckelpersoner 

som kan komma med synpunkter på planen. Förslagsvis kan de som ska titta på handlingsplanen 

träffas på möten och diskutera med varandra. Det kan leda till en mer aktiv granskning än om de 

utvalda läser igenom planen enskilt. Detta är ett steg som, vid behov, går att hoppa över. 

Steg 7: Slutarbete – planen antas (1-2 månader) 

Efter att de sista synpunkterna inkommit läggs sista handen på arbetet med planen. Nu ska ett beslut 

från den högsta politiska ledningen fattas. Ingår inte handlingsplanen i en översiktsplan eller regional 

utvecklingsplan är det viktigt att dokumentet även innehåller en budget och tidsplan. Slutligen antas 

planen av styrelsen/fullmäktige med eventuella kompletteringar. 

Steg 8: Lansering (1 månad) 

När handlingsplanen är antagen börjar arbetet med att sprida den. För att den ska nå allmänheten bör 
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en sammanfattning av planen skrivas och vara lättillgänglig. Viktigt är givetvis även att människor får 

kännedom om handlingsplanen och arbetet med cultural planning. Uppmärksamhet fås bland annat 

genom att kontakta media, arrangera en releasefest eller kanske en presskonferens. Bra är också att 

särskilt uppmana berörda organisationer och företag att agera enligt handlingsplanen. 

Steg 9: Genomförande, uppföljning och utvärdering 

Beroende på vilka mål som satts ser genomförandet av handlingsplanen olika ut. Hur målen än ser ut, 

bör arbetet delas upp. Olika insatser finansieras av olika aktörer och även det konkreta arbetet 

delegeras ut. För att handlingsplanen inte ska falla i glömska är det av största vikt att genomförandet 

av planens olika punkter implementeras omgående. Fortlöpande redovisning av arbetet är också viktigt 

– omvärlden ska kunna följa processen och de moment som bockas av. Är en hel kommun eller region 

berörd av handlingsplanen är det nödvändigt att den implementeras i andra planer som finns, 

exempelvis översiktsplanen. (Lundberg & Hjorth, 2011:12-41). 

3.3 Tillämpning av cultural planning 

Kronobergs län 

Det finns ett antal kommuner och regioner som under åren har inspirerats av cultural planning i sitt 

arbete med utvecklingen av platsen. Först med att använda metoden i sin helhet var dock Kronobergs 

län – länet inledde arbetet med kartläggningen av kulturen under 2005. I maj 2006 antogs den nya 

kulturstrategin som var en produkt av arbetet med cultural planning. (Lindkvist & Månsson, 2008:25, 

29). 

Kronobergs län ligger i södra Småland och består av åtta kommuner om totalt 177 000 invånare. I 

länet finns många mindre företag varav många företagare har sin verksamhet inom industri, jordbruk 

och skog. Länet har vidare en låg arbetslöshet. Regionen upplever en utflyttning från landsbygden in 

till städerna av främst ungdomar. En osäkerhet rörande den offentliga finansieringen av kulturpolitiken 

uppstod, vilket gjorde att regionen sökte efter nya lösningar. Regionala politiker i länet ställde sig 

frågor såsom; Varför ägnar vi oss åt kulturpolitik och vad vill vi uppnå? Vilka metoder går att använda 

för att bedriva en aktiv kulturpolitik? 

Detta är delar av den bakgrund som råder när Kronobergs län beslutar sig för att arbeta med cultural 

planning. Att använda kultur som ett verktyg för regionens utveckling är inte helt nytt; kulturen har 

tidigare fått leda vägen för turismutvecklingen. Nu är målet att kulturen även ska bana väg för att 

utveckla exempelvis infrastrukturen och näringslivet; länet brottas med en könssegregerad 

arbetsmarknad. Ambitionen blev att göra platsen mer attraktiv för boende såväl som besökare. För att 

uppnå detta ställde man sig frågan; vad är platsens själ? (Lindkvist & Månsson, 2008:25, 28). 

Ett antal frågor fick stå som modell när kartläggningen av kulturen i Kronobergs län startade och dessa 

var; 

 Vilka erkända kulturresurser finns i området? 

 Vilka ännu ej erkända kulturresurser finns i området? 

 Vilka kulturresurser kan komma att uppstå med rätt uppmuntran och planering? 

 Till vilken nytta kan var och en av dessa resurser vara för individers och områdets utveckling? 

Kulturavdelningen i regionen är en mindre avdelning, därför togs beslutet att välkomna andra aktörer 

och organisationer att delta i kartläggningen. Känslorna för det kommande arbetet var blandade; från 

optimism till mer skeptiska tongångar. Hur som helst bidrog bibliotek, museum samt företag och var 

och en drog sitt strå till stacken - bland annat intervjuades gymnasieungdomar gällande hur de 

organiserar sina aktiviteter. Film, musik, sagor och annan media granskades för att se hur regionen 
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framställs. Även fler intervjuer genomfördes – exempelvis med funktionshindrade för att får reda på 

hur den sociala och fysiska tillgängligheten ser ut för de kulturella mötesplatserna. Också 

observationer, workshops, seminarier samt avslutningsvis analysarbete utfördes. Parallellt med detta 

arbete träffades de olika aktörerna regelbundet för att stämma av. 

En svårighet var att vid analysen hitta den röda tråden i det material som tagits fram. Aktörerna enades 

dock inledningsvis om att inte lägga så stor vikt vid det som redan var känt såsom exempelvis 

Glasriket. Den röda tråden växte så småningom fram ur konceptet att utmana de föreställningar man 

själva hade om regionen. Kulturstrategin, framtagen ur arbetet med cultural planning, belyste de unika 

förutsättningarna just Kronobergs län har. Där ingick bland annat entreprenörskap/mångsyssleri, 

berättartradition, Småland som varumärke samt ungas kraft och kompetens. 

Tre år senare kan Kronobergs län konstatera att arbetet med cultural planning gett resultat. Nu ses 

kulturen som en viktig del i arbetet med länets strategiska utveckling. Fokus ligger nu på utveckling av 

regionen snarare än att betona politiska beslut om nedskärningar – som fallet var förut. För att 

utvecklingen ska gå framåt måste alla organisationer som tar emot stöd från Regionförbundet södra 

Småland (som idag är huvudman för detta arbete) arbeta i linje med kulturstrategin. 

Kulturstrategin har bland annat resulterat i att ett pris till årets kreativa entreprenör inom 

kulturområdet inrättats samt att utvecklingen av ett nytt besöksmål med fokus på klimatförändringar 

och extremt väder skapats – Stormens hus i Ljungby. Stort intresse för Stormens hus finns från flera 

aktörer. Ett arbete med att skapa stöd i form av plattformar för aktiva inom kultursektorns olika grenar 

pågår. Vidare har flera nya intressanta projekt tagit sina första steg, däribland Byboo som syftar till att 

hantera problematiken med nätmobbning. (Lindkvist & Månsson, 2008:28-29). 

Lindkvist & Månsson (2008:29-30) konstaterar vilka lärdomar södra Småland fått genom arbetet med 

cultural planning. De lyfter fram det faktum att de nya perspektiven av arbetet har visat upp en ny bild 

av länet. Vidare var det viktigt att använda sig av utomstående aktörer för att inte bli ”hemmablind”. 

Arbetssättet med cultural planning är sektorsövergripande vilket har inneburit en stor fördel eftersom 

det utmanat det tidigare arbetssättet. Samtidigt har detta också skapat svårigheter i vissa lägen. 

Vidare är metoden praktisk i sin natur och kräver inte alltför mycket resurser, menar Lindkvist & 

Månsson (2008:29-30). För att det utförda arbetet ska hållas vid liv bör kartläggningen regelbundet 

följas upp eftersom omvärlden förändras fort. Den slutsats Kronobergs län drar är att cultural planning 

kan bidra till att kulturen får en ökad legitimitet som utvecklingsfaktor. 

Västra Götaland 

Elva kommuner i Västra Götalands län har under tre år arbetat utifrån metoden cultural planning, 

arbetet inleddes 2010. Anledningen till att man valt att arbeta med metoden på kommunnivå beror på 

att det är just kommunerna som har huvudansvaret över samhällsutvecklingen. Förankringsarbetet och 

att informera politikerna är mycket viktigt just för att projektet inte ska stranda på grund av brist på 

beslut. (Hjorth, 2014:5). Ofta är huvudmannen för cultural planning-processen kulturförvaltningen i 

kommunen. Eftersom kulturförvaltningar över lag har en svagare position i kommunen än många av 

de andra förvaltningarna är det därför extra viktigt att politiskt stöd och driv finns med i bilden så att 

projektet går framåt. 

Cultural planning laboratory, hädanefter förkortat CPL, är en institution som grundades i samband 

med att Västra Götalands län började tänka kring att använda sig av denna metod.  Det fanns ett behov 

av en portal där stöd, information och praktisk hjälp rörande cultural planning kunde ges till berörda 

kommuner i arbetet. Detta visade sig vara en mycket viktig del i processen med cultural planning. CPL 
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består av olika aktörer såsom olika kommunala förvaltningar och bolag. Personerna som ingick i 

teamet på CPL bestod mestadels av egenföretagare eller anställda som arvoderades för sina insatser. 

Det fanns också de som utförde uppgifter för CPL inom ramen för sina ordinarie arbetsuppgifter. CPL 

verkade inom hela Västra Götalands län och möten inom nätverket – för både CPL-teamet och de 

kommuner som berördes – hölls regelbundet. Överlag är de deltagande kommunernas åsikt att CPL 

var till mycket stor nytta då det var vid dessa möten som exempelvis erfarenheter med andra 

kommuner utbyttes vilket var nyttigt. (Hjorth, 2014:6-8, 20). 

De elva kommunerna som deltog i cultural planning-processen var Ale, Alingsås, Tjörn, Färgelanda, 

Trollhättan, Tanum, Borås, Mark, Skara, Mariestad och Tibro. De hade ett gemensamt syfte; att finna 

kommunens identitet. Utöver det fanns det även individuella syften och mål med arbetet. Exempelvis 

var intresset för metoden stort i flera av kommunerna och man ville ta reda på om metoden var lämplig 

för kommunen. Även att kunna få inspiration till att öka attraktionskraften för kommunen eller 

undersöka hur de kreativa näringarna skulle kunna utvecklas var intressant. Ytterligare ett skäl var en 

önskan om att kunna arbeta med det offentliga rummet på ett nytänkande sätt. (Hjorth, 2014:9). 

Resultatet av arbetet med cultural planing i Västra Götalands län har varit varierande vilket har haft 

olika orsaker. Hjorth (2014:10) konstaterar att det finns tre slutsatser som är av mycket stor vikt när 

det gäller arbetet med cultural planning; 

 Metoden måste vara väl förankrad i kommunstyrelsen och fullmäktige för att få genomslag 

 Arbetet med metoden är tidskrävande och tålamod är en relevant egenskap 

 En koppling till övriga kommunala planer såsom översiktsplan eller verksamhetsplan är 

mycket önskvärt då det underlättar processen 

För att kunna överblicka resultatet av arbetet med metoden delar Hjort (2014:13) in de elva 

kommunerna i tre olika grupper. I den första gruppen, ’Kommuner där processen stannade av’, finns 

fem kommuner; Ale, Färgelanda, Trollhättan, Tibro och Marks kommun. De har en gemensam faktor 

som lyder ”turbulens”. Turbulensen kunde bestå av att politiker, som var välinformerade om cultural 

planning, byttes ut eller att politisk turbulens uppstod. Ekonomiska hinder såsom underskott i 

budgeten var också förekommande. Även okunskap om metoden kunde vara ett skäl till att arbetet 

gick åt ”fel håll” – arbetet var inte längre i linje med cultural planning. Ofta kunde det finnas en 

kombination av olika orsaker till att arbetet inte fortgick. Med andra ord spelade händelserna i 

omvärlden en stor roll – vilket alltid är fallet! Det är därför viktigt att i den utsträckning som är möjlig 

titta på de nuvarande och kommande händelserna verkligheten erbjuder innan ett arbete med metoden 

inleds. De kommuner som denna gång inte nådde hela vägen i mål säger sig ändå ha fått insikt om 

kultur som en utvecklingsfaktor och ett par kommuner har skapat projekt som har en cultural planning 

inspirerad inriktning. (Hjorth, 2014:13-15). 

Den andra gruppen, ’Kommuner som är på gång’, består av tre kommuner, Mariestad, Tanum och 

Alingsås, där arbetet med metoden har ”gett ringar på vattnet” i kommunerna. Mariestads kommun 

hade till syfte att finna en ny identitet efter de förändringar som skett efter staden förlorat sin roll som 

residensstad. Kommunen fattade intresse för cultural planning och en vision utarbetades. Då uppstod 

turbulens i och med att bland annat kommunchefen byttes ut och stora besparingar genomfördes. I den 

här kommunen hamnade ansvaret för arbetet med metoden på Kulturförvaltningens bord. 

Kulturförvaltningen är här en mindre avdelning med begränsade ekonomiska och personella resurser, 

vilket gjorde projektet omöjligt att slutföra. Under perioden arbetet var aktivt genomfördes ändå en del 

projekt, med konst i fokus, i cultural planning-anda. Även den fördjupade översiktsplanen hade drag 

av cultural planning. (Hjorth, 2014:15-16). 
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I Tanums kommun påbörjades processen men gick inte hela vägen. Kommunen visade stort 

engagemang och hade ett väl utfört grundarbete. Även ett unikt samarbete i kommunala sammanhang 

skapades. Två olika nämnder, kulturnämnden och byggnadsnämnden, beslutade sig nämligen för att 

samarbeta. Efter en mycket bra start inträffade vardagliga händelser som satte käppar i hjulen för 

arbetet med cultural planning-processen. Föräldraledighet, nyanställd personal samt uppstart av flera 

nya byggprojekt gjorde att utrymmet inte riktigt räckte till för processen. Även om kommunen inte 

fullföljde arbetet med metoden arbetar samhällsplanerarna nu med ett tankesätt inspirerat av cultural 

planning. (Hjorth, 2014:16). 

Den tredje kommunen, Alingsås, var sist in i arbetet med metoden - så sent som tre år in i perioden. 

Det innebar att det endast fanns tid för att skaffa sig grundläggande kunskaper innan arbetet tog sin 

början. Ett förarbete inleddes efter att ett politiskt beslut om att använda sig av cultural planning tagits. 

Hjorth (2014:16) pekar på att en projektledare med arbetsgrupp i skrivande stund arbetar med metoden 

för att utveckla kulturstråk samt kommunens centrum. 

Grupp två, ’Kommuner som är på gång’, konstaterar att ett antal positiva effekter kommit ur arbetet 

med cultural planning – trots att de inte slutfört arbetet. Den tid och arbete som kommunerna lagt ner 

på metoden anser de har förändrat deras tankesätt gentemot kulturens roll. Även metoden i sig har fått 

ett positivt genomslag vilket gjort att kommunerna använder tankesätt hämtat från cultural planning i 

olika delar av kommunens andra verksamheter. En lärdom som uppdagats är att tålamod är värdefullt i 

dessa sammanhang. Vissa saker tar längre tid än räknat och ibland får man ta omvägar för att nå målet. 

(Hjorth, 2014:16). 

I den tredje gruppen, som innefattar tre kommuner, hittar vi således ’Kommuner som gick i mål’. 

Denna grupp består av Skara, Tjörn och Borås kommun. Skara kommun valde att arbeta med cultural 

planning i syftet att ta fram en ny kulturplan samt att få en tydlig bild av kommunen för att kunna 

stärka dess varumärke. Arbetet med metoden kom dock att avvika en aning från den modell CPL 

förespråkar- vilket kan vara en indikation på att cultural planning är en flexibel metod. Till skillnad 

från andra platser som arbetat med metoden drevs den här kommunens arbete av en enda person som 

fungerade som både projektledare och utredare. Även möjligheten att arbetsgruppen verkade 

sektorsövergripande valdes bort. Politikerna visade engagemang och diskuterade stadsutveckling och 

kultur med invånarna på torget. Nämndledamöterna träffade i sin tur nyckelpersoner och eldsjälar. 

Genom att flera olika aktörer utförde bland annat djupintervjuer och enkäter kunde en kartläggning av 

kommunens kultur göras. 

Arbetets upplägg, med en person som drev på och utredde, visade sig mycket effektivt då processen 

inte drog ut på tiden som den annars kan göra när många fler är inblandade. Så småningom, på utsatt 

tid, kunde en kulturplan med inslag av cultural planning antas i kommunen. Även i den här kommunen 

har arbetet med metoden påverkat hur man tänker kring kulturen. (Hjorth, 2014:16-17). 

Kommunen som har varit allra mest framgångsrik i sitt arbete med metoden, Tjörn, inledde sin 

cultural planning-process ett år före de andra kommunerna. Det berodde delvis på att det fanns några 

personer inom förvaltningarna på kommunen, politiker och tjänstemän, som introducerat metoden och 

trodde mycket på den. Den starka förankringen politiskt sett och även hos tjänstemän är troligtvis en 

starkt bidragande orsak till kommunens framgång rörande cultural planning. I fullmäktige togs ett 

beslut om att samtliga bolag och förvaltningar i kommunen skulle implementera cultural planning i sitt 

arbete. 

Metoden har legat till grund för den nya översiktsplan kommunen tagit fram och arbetet har konkret 

inneburit bland annat möten med medborgare från olika stadsdelar. Dessa möten har visat sig 
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värdefulla då medborgarna varit entusiastiska, vilket resulterat i att kommunens styrkor och svagheter 

kommit fram i ljuset. Parallellt har ett projekt med fokus på ungdomars behov i kommunen ägt rum. 

Resultatet blev att ungdomarna önskade fler mötesplatser. Tanken är att arbetsgruppen under 2014 ska 

sammanställa all den information som framkommit under arbetets gång och presentera det på en 

hemsida. 

Kommunen ämnar även ta fram en ny kulturpolitisk strategi som ska gälla åren 2014-2025 med 

cultural planning som grund. I och med det arbetet har en kartläggning av kommunens kultur gjorts 

och ytterligare dialog med medborgare har förts. Sammantaget kan konstateras att den här kommunen 

verkligen har låtit hela kommunens arbete genomsyras av cultural planning och därmed har metoden 

fått stort genomslag. (Hjorth, 2014:17-18). 

Den sista kommunen som framgångsrikt arbetat med metoden arbetade med en stadsdel istället för 

med hela kommunen. Det är Borås kommun som lagt stadsdelen Norrby i fokus. Den aktuella 

stadsdelen ligger centralt i en av kommunens städer och har ett dåligt rykte som brukar beskrivas med 

orden fult, fattigt och farligt. Norrby har sedan 1800-talet varit en plats för nyinflyttade att bosätta sig 

på. Förr gällde det arbetare från landsbygden och på senare tid arbetskraftsinvandring samt flyktingar. 

Syftet med att arbeta med cultural planing i området låg i att man ville undersöka huruvida metoden 

var effektiv för att ta tillvara på de kulturella resurser som fanns. Målet var en ökad integration. 

För att nå uppsatt mål har en tvärsektoriell arbetsgrupp samt en tvärsektoriell styrgrupp arbetat med 

metoden. Resultatet blev en rapport som skickats ut för att granskas av olika nämnder i kommunen. 

Metoden har fått starkt genomslag på grund av den politiska förankringen samt förankring hos 

tjänstemän i olika nämnder. Även stadsdelens invånare har varit delaktiga i form av exempelvis 

enkäter, intervjuer och andra aktiviteter. 

Kartläggningen av stadsdelen har varit omfattande och inneburit historik, demografi, olika 

verksamheter samt kulturella värden. Även uppgifter om var invånarna känner trygghet och otrygghet, 

vilka platser som uppfattas som fula respektive vackra samt var det finns utrymme för förbättring har 

samlats in. Bilden utifrån, från de som inte bor i den här stadsdelen, har också granskats. (Hjorth, 

2014:18). 

Den bild som slutligen framträtt har visat sig vara mer nyanserad och positiv än man trott. Området 

har en rad olika kvalifikationer såsom exempelvis grönområden, bra service och bra bostäder. 

Förutsatt att stadsdelens kompetens och erfarenheter tas tillvara kommer området utvecklas och gå en 

ljus framtid till mötes. Arbetet kommer att ta tid men invånarna i stadsdelen är eniga och menar att 

området är fint och att de rådande problemen går att lösa. Den rapport som togs fram under processen 

med cultural planning mottogs mycket bra av invånarna. Beslut har tagits i kommunen att det 

tvärsektoriella arbetet ska fortgå eftersom det är viktigt att platsens själ tas tillvara och att uppsatta 

åtgärder för området genomförs. (Hjorth, 2014:18-19). 

Internationellt exempel - Australien 

För att bredda kunskapen ytterligare om hur cultural planning använts och även få en internationell 

inblick redogör jag här kortfattat för hur Australien arbetat med metoden. I slutet av 1980-talet och 

början av 1990-talet sponsrade Australien flera konferenser där cultural planning låg i fokus. 

Australien har influerats starkt av Storbritannien och USA i arbetet med cultural planning och en 

kontakt mellan framför allt Storbritannien och Australien för kunskapsutbyte har etablerats. När 

cultural planning introducerades i Australien marknadsfördes metoden som ett innovativt sätt att 

hantera landets problematik kopplat till kultur, det sociala, ekonomi samt urbanisering. 1991 antog 

Brisbane dokumentet A cultural development strategy, som då var det första i sitt slag i Australien 
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med inriktning mot cultural planning. Snart följde fler regioner i Brisbanes fotspår. (Stevenson, 

2005:38-39).  

Arbetet med cultural planning har mött stor framgång i de regioner och kommuner där metoden 

implementerats. Metoden har gett ”ringar på vattnet” vilket inneburit att i princip alla stater i landet 

har inlett någon form av arbete med inriktning mot cultural planning. Till denna framgång finns det 

flera skäl. Ett av dem är att australiensiska myndigheter anser att cultural planning är ett bra sätt att 

lyfta den lokala kulturen och dess utveckling. Det är också så att arbetet med cultural planning främst 

förts på kommunnivå, snarare än på statlig nivå, vilket gjort att en ny modell för lokal kulturell 

utveckling skapats. Det tredje skälet består i att den breda definitionen av kultur som används inom 

metoden inneburit att ett tvärsektoriellt arbete inletts eftersom fler aktörer nu räknas in till begreppet 

”kultur” än tidigare. (Stevenson, 2005:39-40). 

4 Cultural planning i Lekebergs kommun 

4.1 Den unga, företagsamma kommunen 

I de centralare delarna av Örebro län, tillhörande Närke, ligger en mindre kommun som inte har varit 

en egen kommun särskilt länge. Lekebergs kommun bildades 1995 som ett resultat av en utbrytning ur 

Örebro kommun. Centralorten Fjugesta är belägen mitt i kommunen, de tre tätorterna i kommunen är; 

Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. 2013 har Lekebergs kommun 7 289 invånare varav 30 % bor i 

centralorten. (Statistiska centralbyrån [SCB], Befolkningsstatistik, Nationalencyklopedin [NE], 

Lekeberg). 

                    Figur 2. Karta över Lekebergs kommun. 

 

              Källa: http://www.ne.se/neimage/2383487.jpg, hämtad 2014-04-04. 
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Lekebergs kommun har goda kommunikationer på grund av närheten till både Europaväg 18 – som 

korsar kommunen - och Europaväg 20. Även Örebro flygplats och järnvägsknuten Hallsberg finns 

inom rimligt avstånd. (Lekebergs kommun, Näringsliv). 

Naturen i Lekeberg är mycket varierande med exempelvis öppen åkermark, småsjöar, myrar och 

bergsområden. Med det i åtanke är det inte så underligt att en av de starkaste näringarna i kommunen 

är jord- och skogsbruk. Snittet för antalet arbetstillfällen inom denna näring i kommunen ligger fem 

gånger högre än snittet för hela landet. (NE, Lekeberg). Vidare är företagarkulturen mycket utbredd i 

Lekebergs kommun – drygt 900 företag är aktiva. Många av dessa företag återfinns inom jord- och 

skogsbruk, hantverk, tillverkning samt tjänsteproduktion. (Lekebergs kommun, Näringsliv). 

Utöver detta finns även underlag för turism i Lekeberg. Såsom kommunen konstaterar på sin hemsida; 

”Vår största tillgång – utöver människorna som bor här – är den fantastiska naturen som ger möjlighet 

till ett rikt friluftsliv.” (Lekebergs kommun, Lekeberg – Naturligt nära!, 2014-04-07). Lekeberg 

erbjuder goda möjligheter för att exempelvis bada, fiska och vandra. (Lekebergs kommun, Lekeberg – 

Naturligt nära!, 2014-04-07). Vidare finns även ett stort antal kulturmiljöer såsom kyrkor och 

gravlämningar i kommunen. (Lekebergs kommun, Kulturmiljöer). Ett välbesökt besöksmål är 

exempelvis Riseberga klosterruin, som också är den äldsta byggnaden i Västernärke. (Lekebergs 

kommun, Riseberga klosterruin). Den som vill kan istället utforska ”Munkastigen”. Det är en 96 

kilometer lång vandringsled med samma färdväg som munkarna från förr använde för att vandra 

mellan klostren med syftet att hålla kontakten med varandra. (Regionförbundet Örebro, Munkastigen). 

Finns det varken ett intresse för historia eller natur kan kanske lite shopping på någon av de tre årliga 

marknaderna komma väl till pass. (Lekebergs kommun, Marknader). 

4.2 Kultur i Lekebergs kommun 

Den kultur som lyfts fram under kartläggningen av kommunen presenteras nedan med kortfattade 

beskrivningar. 

Stark tradition av eget företagande 

2013 finns det 7289 invånare i Lekebergs kommun (SCB, Befolkningsstatistik) det finns också drygt 

900 aktiva företag i kommunen (Lekebergs kommun, Näringsliv). Baserat på de invånare som är 20 år 

och äldre – 5586 stycken - betyder det att ungefär var sjätte Lekebergare i snitt driver ett företag. 

Riseberga klosterruin 

Utanför Fjugesta ligger detta nunnekloster som var aktivt på slutet av 1100-talet. På området finns 

utöver klosterruinen även Riseberga bönehus, som uppfördes 1855, samt en amfiteater byggd 1937.  

Sommartid arrangeras guidade visningar vid Riseberga klosterruin. (Örebrotown.com, Riseberga 

klosterruin). 

Tångeråsa kyrka 

En av Sveriges äldsta, medeltida träkyrkor som är belägen utanför Fjugesta. Den äldsta delen är byggd 

redan under 1220-talet. (Örebrotown.com, Tångeråsa kyrka) 

Aktiv/stark hembygdsföreningskultur 

Det finns många aktiva hembygdsföreningar i Lekebergs kommun som har mycket kunskap om 

bygden. (Lars Skoghäll, personlig kommunikation, 2014-04-23). 

Masmästarstugan, Klunkhyttan 

I Klunkhyttan ligger Masmästarstugan som var bostad åt hyttans masmästare – han ansvarade för 
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hyttans drift. Stugan, som ligger utefter Lekhytteån, har restaurerats och idag arrangeras här guidade 

visningar av Lekebergslagens vänner. (Örebrotown, Masmästarstugan). 

Lekebergs revysällskap 

Lekebergs revysällskap bildades 1988 och under de kommande tio åren pågick arbetet med att bygga 

upp och organisera sällskapet. Nyårsafton 1998 slogs portarna upp för sällskapets allra första revy. De 

har sedan dess regelbundet arrangerat revyer, teater och olika musikaliska evenemang på olika platser 

runt om i Lekeberg - däribland Riseberga klosterruin. Lekebergs revysällskaps produktioner är mycket 

välbesökta. Föreningen har cirka 200 medlemmar varav ungefär 100 stycken av dem är aktiva vid 

föreningens föreställningar. (Kjell Edlund, personlig kommunikation, 2014-05-06). 

Mullhyttemarknaden 

En tvådagars-marknad som i juli varje år äger rum i Mullhyttan. På den andra marknadsdagen ligger 

fokus alltid på hantverk. Marknaden lockar ca 15 000 personer, arrangör är idrottsföreningen och 

bygdeföreningen i Mullhyttan. (Mullhyttans bygdeförening, Mullhytte-Marken). 

Leksaksmuseum, Fjugesta 

Lite väster om Fjugesta ligger Leksaksnostalgi-rum. I ett ombyggt stall finns ca 2500 leksaker från 

1950/60-talet fördelat på fem rum. Leksaker av alla dess slag hittas här, exempelvis träleksaker, 

figurer i plåt, dockor, bilbanor etc. (Leksaksnostalgirum, startsida) 

Baggetorps hembygdsgård 

Detta är en gammal bergsmansgård och även en typisk närkestuga – det vill säga en enkelstuga i två 

våningar. Byggnaderna uppskattas ha uppförts någon gång under 1700-talet, dock skedde en 

ombyggnation på 1800-talet. Hembygdsgården är dels en föreningsgård men även ett museum som 

kallas för ”Ett Skansen i miniatyr”. Visning av hembygdsgården går att ordna för grupper. 

(Örebrotown, Baggetorps hembygdsgård). 

Tradition av möbelsnickeri 

Lekebergs kommun har en lång tradition av möbelsnickeri där det största och mest välkända företaget 

är Klaessons möbler. Klaessons har sina rötter i 1800-talet och verkade i Fjugesta. Företaget la ner sin 

verksamhet för drygt 30 år sen. (Lars Skoghäll, personlig kommunikation, 2014-01-16), 

(Sydnärkenytt, Klaessons möbelhistoria åter till Fjugesta). 

Bergslagsleden 

Denna vandringsled går genom hela Örebro län och är 28 mil lång vilket gör den till en av Sveriges 

längsta vandringsleder. Två av de sjutton etapperna passerar genom Lekebergs kommun. Varje etapp 

är mellan sju och tjugotre km långa. Starten finns i Kloten, vilket gränsar till Dalarna, och sista 

etappen avslutas vid Stenkällegården som ligger i västgötadelen tillhörande Tiveden. 

(Regionförbundet Örebro, Bergslagsleden). 

Sannamarken, Fjugesta 

Marknaden, som går av stapeln första tisdagen i oktober varje år, har funnit sedan 1863. Årligen 

besöks marknaden av cirka 30 000 personer och marknaden tar emot ungefär 250 säljare/utställare. 

Hallagården, Lekhyttan 

Ett familjedrivet företag i Lekhyttan. På bergsmansgården kan du besöka det lokalhistoriska muséet 

och hantverksbutiken, ta en fika på caféet eller ta en kurs i exempelvis yoga eller lära dig att spinna 

ull. Regelbundet arrangeras här temadagar, marknader och utställningar. Öppettiderna sträcker sig från 

påsk till advent med utökade öppettider under sommarhalvåret. (Örebrotown.com, Hallagården). 
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Drumlinlandskapet, Lekeberg 

Närke, däribland Lekeberg, har många drumliner som är av riksintresse eftersom de är väldigt 

sällsynta. Drumlinerna har bildats av morän från den senaste inlandsisens avsmältning. Drumlinerna 

kännetecknas av att de ser ut som flackt välvda kullar i landskapet. I drumlinlandskapet går det att 

finna spår av alla de gamla världsdelarna i form av fossil. (Länsstyrelsen Örebro län, 2010), (Lars 

Skoghäll, personlig kommunikation, 2014-04-23). 

Etablerad kulturskola: musikverksamhet 

Lekeberg har en väletablerad Kulturskola med omfattande musikverksamhet. Bland annat finns det 

lokala band, tjejgrupper och konserter på olika platser. (Lars Skoghäll, personlig kommunikation, 

2014-04-23). 

Etapper av cykelleder för MTB, BMX och leisure 

Cykellederna, som är en nysatsning, finns i varierande längd och har olika svårighetsgrader. Man 

arbetar även med att skapa möjlighet för cyklisterna att övernatta längs med sträckorna. 

(BergslagsTramp, Nya cykelleder i Örebro län). 

Lång tradition av skogsbruk 

Hela Bergslagen har en lång tradition av skogsbruk, däribland Lekebergs kommun. (Lars Skoghäll, 

personlig kommunikation, 2014-04-23). 

4.3 Tankar från medborgarna 

Nedan kommer de åsikter och tankar som fokusgruppen uttryckte att redovisas. En avvägning av vad 

som redovisas nedan har gjorts på grund av utrymmesskäl. Jag kommer sammanfatta fokusgruppens 

tankar tematiskt utifrån den intervjuguide som finns i bilaga 4. De tre första punkterna i inledningen av 

intervjuguiden redovisas inte då dessa endast var punkter som syftade till att gruppen skulle lära känna 

varandra. 

Inledning 

Vid samtal i gruppen om vilken kultur som finns i kommunen pratas det varmt om flertalet 

kulturvärden. Bygden är exempelvis känd för möbelindustrin; Klaessons möbler var mycket kända och 

levererade möbler till bland annat svenska ambassaden i Tokyo och Paris. Vidare huserar Lekebergs 

revysällskap i kommunen - de sysslar med revyer, teater, kabaréer och revymusikaler. Revysällskapet 

uppträder inomhus samt utomhus och har även egen lokal. I dagsläget finns det cirka 200 medlemmar 

i sällskapet och antalet ökar hela tiden. 

Kommunen har en väldigt stark föreningsanda. Exempelvis finns det turismforum, idrottsforum och 

kommunbygderåd som alla är plattformar där människor med gemensamma intressen kan utveckla 

organisationerna och föreningarna. Ofta står någon förening som arrangör vid olika evenemang 

snarare än att kommunen är huvudman. Andra genomgående teman kopplat till föreningslivet är stort 

engagemang, eldsjälar och samarbete mellan olika aktörer i kommunen – det finns ett bra driv i 

kommunen menar man i gruppen! Ideellt arbete med kultur är också vanligt förekommande, bland 

annat genom idrottsföreningar och hembygdsrörelsen. 

Lekebergs kommun är den kommun i hela Örebro län som har tätast mellan fornlämningarna. Det 

finns bland annat fornborgar som är runt 9000 år gamla som var vid bruk när havsnivån var så hög att 

Lekeberg låg vid havet. Riseberga kloster är ett annat exempel – därifrån finns det dokumentation av 

klostrets verksamhet från slutet av 1100-talet och framåt. Det finns också en hel del gamla kyrkor på 

kommunens mark. Bergslagsleden erbjuder vandringsmöjligheter mellan fornlämningarna. 
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Samtalet går över till vilka myter, berättelser och sägner som finns om eller i kommunen och det visar 

sig finnas ett par. Fjugesta och andra orter i kommunen skulle aldrig utvecklats om det inte hade varit 

för att järnvägen byggdes genom kommunen 1897. Svartåmärra var ett tåg som gick mellan Örebro 

och Svartå och passerade genom hela Lekebergs kommun. Tåget var ursprungligen en transport för 

industrin så de kunde transportera skog, kalksten, torv etc. Senare kom det att fylla en slags 

pendlingsfunktion för de som jobbade eller gick i skolan i Örebro. Järnvägen användes under andra 

världskriget men efter kriget revs den bort för att ersättas av bilvägar. 1985 lades järnvägen ner helt. 

All räls är idag borta - det finns endast en liten bit kvar som flyttats till torget i Fjugesta för att 

symbolisera järnvägens tid. Att järnvägen idag är borta och marken där rälsen låg är privat mark är 

något som fokusgruppen tycker är tråkigt. Banvallen finns dock kvar på en del platser och där går det 

att ta sig fram, exempelvis mellan Fjugesta och Gropen. 

Kommunens namn har uppkommit ur bergshanteringens Lekebergs lag. Under bergshanteringens tid 

var bergsbruken indelade i olika områden, olika ”lag”. I just den regionen där Lekebergs kommun 

ligger fanns det väldigt många små bergsbruk, till skillnad från andra delar av Bergslagen där det 

kunde finnas en eller ett par större bergsbruk. För att underlätta för varandra samarbetade bergsbruken 

i Lekeberg och sökte exempelvis tillstånd för olika saker gemensamt. I Lekeberg finns ingen stark 

brukstradition som det finns på andra platser i Sverige. De flesta bergsbruken i Lekeberg lades ner före 

1800-talets slut och blev aldrig några stora företag som levde vidare. Däremot ser fokusgruppen en 

koppling mellan de små bergsbruken och samarbetet sinsemellan under bergshanteringens tid och hur 

det ser ut i dagens Lekeberg med rikt föreningsliv och samarbete. Fokusgruppen tror att eftersom 

Lekeberg har tagit tillvara på det som funnits i kommunen och aldrig haft en enda stor huvudman kan 

det vara ett starkt bidragande skäl till att arbetslösheten är så låg i kommunen. Det är även så att 

Lekebergs kommun har flest antal företag i länet i förhållande till befolkningsantalet. Dessutom är det 

många kvinnor och ungdomar som driver företag. 

Letstigen är en väg som börjar vid Sannakroa vid gamla E18 och letar sig sedan fram till Letälven och 

går genom hela Värmland. Vägen kallas för Fjugesta Letstig, Kvistbro Letstig, Mullhytte letstig och så 

vidare beroende på vilket område den passerar. 

En del av Fjugesta kallas i folkmun för Negerbyn.  Uttrycket kommer sig av att villorna i området är 

väldigt små. När en av fokusgruppsdeltagarna flyttade till den delen för drygt 20 år sedan hälsade 

grannen, en dam runt 90 år, henne välkommen med orden ”Välkommen till Negerbyn!”. När 

deltagaren berättade att denne kommer från Danmark utbrast grannen ”Åh! Då har vi fått vår första 

invandrare på gatan!” Begreppet ”Negerbyn” finns på andra orter också och gruppen konstaterar att 

det är en liknelse till ”små hyddor”. Villorna i den här delen av Fjugesta är byggda i slutet av 1950-

talet och var ursprungligen aldrig större än 100 kvadratmeter. 

Tema ’Hur bor vi?’ 

Stort plus med att bo i Lekebergs kommun är att det är nära till allt; skogen, service, Örebro etc. Ett 

minus är däremot att de allmänna kommunikationerna såsom bussen inte når västra delarna av 

kommunen. Bor man på landsbygden väster om centralorten Fjugesta måste man ha bil för att kunna 

transportera sig. Detta är en problematik kommunen är medveten om. En annan aspekt är den 

lägenhetsbrist som råder i kommunen. 

När diskussionen leds in på fula platser i kommunen nämns industrisamhället Gropen som ligger tre 

kilometer från Fjugesta. Precis bredvid en genomfartsväg ligger ”skroten” som beskrivs som mycket 

skräpig. Andra platser som upplevs som mindre attraktiva är en del villor runt om i kommunen som 
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inte sköts om och därför drar ner helhetsintrycket en aning. Det är även så att det i vissa fall står 

många fordon i trädgårdarna, något som även det gör att det ser tråkigt ut. 

Tema ’Hur roar vi oss?’ 

När Lekebergarna vill roa sig tar de sig ofta in till Örebro, men det kan även vara så att man väljer att 

stanna inom kommungränserna beroende på vilken slags underhållning som söks. I Lekebergs 

kommun finns det möjlighet att exempelvis gå på teater, bege sig ut i naturen som är lättillgänglig året 

om eller så väljer man att roa sig på hemmaplan, kanske i trädgården. Eftersom det finns många aktiva 

bygdeföreningar i kommunen arrangeras regelbundet aktiviteter på de orter där föreningarna är 

verksamma. Det finns även en del evenemang såsom Sannamarken, valborgsmässofirande och 

Gropafesten (en 80-årig tradition med dans och familjeaktiviteter som varar under en fredag och 

lördag). Danskväll arrangeras även av idrottsföreningen på Bergavallen två gånger per år. 

Pizzerian i Mullhyttan och Fjugesta har utskänkningstillstånd vilket öppnar upp för sittande gäster. 

Dock råder det delade meningar inom fokusgruppen huruvida det faktiskt är så att invånare tar chansen 

att äta ute. Slutordet blir att det finns gäster som sitter på pizzerian och äter men att det sällan är 

barnfamiljer. After work är något som förekommer i Fjugesta och vid golfbanan i Lanna. Står bio på 

schemat får Lekebergarna ta sig till Kumla eller Örebro. Vill de göra ett besök på krogen är man även 

där hänvisad till Örebro. Ett konstaterande gruppen gör är att Fjugesta är rätt dött en lördagskväll med 

undantaget att ett par epatraktorer passerar genom samhället. 

Tema ’Hur möts vi?’ 

Fokusgruppen berättar att Lekebergarna ofta möts i matbutiken, men i Lanna finns ingen matbutik 

vilket gör att man då får åka till Vintrosa. Golfbanan Lanna lodge, en annan mötesplats, verkar satsa 

på att locka till sig barnfamiljer. 

Tema ’Vad är vi stolta över?’ 

I fokusgruppen är alla överens om att de känner sig stolta över att vara Lekebergare – även de som inte 

är födda och uppvuxna i kommunen. En förklaring till det tror de kan vara drivkraften och det 

engagemang som finns i kommunen. Någon uttrycker däremot att det kan vara svårt att hitta en 

identitet i västernärke. Detta grundas på att denne har bott på Gotland i ett par år och att det där finns 

en väldigt stark identitet. Gruppen konstaterar att det sällan talas om Närke som landskap – Närke 

uppfattas som ett trist landskap. Ofta pratar man om de destinationer som finns i Närke. Gruppen 

spekulerar i om detta kan ha att göra med att det inte finns något tydligt svar på ”det här gör man i 

Lekeberg”. På den tiden då Klaessons möbler var aktivt fanns det en tydligare identitet för bygden – 

de tillverkade möbler! Generellt sett konstateras att Lekebergs kommun ofta framställs i positiv dager 

både i media och av människor. 

Tema ’Vad skäms vi för?’ 

Något som gruppen tar upp är att det förekommer en viss trångsynthet och främlingsrädsla i 

kommunen. Detta gör att en av fokusgruppsdeltagarna känner sig tveksam till att bo kvar i kommunen. 

Både Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti finns representerade i kommunen och 

Sverigedemokraterna har fått en del röster. Någon tror att en förklaring till denna fientlighet kan vara 

att det finns en rädsla – det man inte känner till är skrämmande. Har man dålig erfarenhet av olika 

kulturer kan man känna sig rädd och göra motstånd på grund av det. Historiskt sett har bygden tagit 

emot flyktingar men det var innan Lekeberg blev en egen kommun. Efter det att Lekeberg blev en 

egen kommun ökade trycket på bostäder och det har varit och är fortfarande ett problem i kommunen 

att det är bostadsbrist. På grund av det har det varit svårt att få in nytt folk i bygden – oavsett 

bakgrund. Det har också varit så att exempelvis flyktingar som kom från Eritrea och Bosnien flyttade 
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till Fjugesta och fick ett bra mottagande och trivdes. De flyttade dock så småningom till Örebro för att 

de kände att Fjugesta var för litet. Vidare uttrycker gruppen en känsla som är typisk för småstäder; 

man får tänka sig för när man säger saker om människor eftersom ”alla är släkt med eller känner alla”. 

Tema ’Vad drömmer vi om?’ 

Det pågår ett arbete i kommunen med att ta reda på vad invånarna vill förbättra och utveckla. En 

aspekt som framkommit är att man vill att hela Lekeberg ska leva – inte bara tätorterna. En av 

deltagarna i gruppen pekar på en annan aspekt, som fokusgruppen även tidigare berört, som rör 

kollektivtrafiken. Den behöver förbättras eftersom alla någon gång kommer till en punkt i livet då man 

exempelvis inte klarar av att köra bil på grund av ålder eller annat. En åsikt som ventileras är att det 

finns de som anser att ”Fjugesta får allt och Mullhyttan ingenting” (Citat från fokusgrupp: 35:45). 

Samtidigt finns det en förståelse för att Mullhyttan inte kan få allt som finns i Fjugesta eftersom det 

inte finns underlag för det. Dessutom är det också så att när man själv har valt att bosätta sig på 

landsbygden får man vara medveten om omständigheterna; all service finns kanske inte tillgänglig. 

Fokusgruppen värnar även om att det driftiga, engagerade Lekeberg består och att de olika projekt som 

utvecklar bygden ska fortsätta. Ett sådant projekt är bensinstationen i Mullhyttan som är resultatet av 

att en arbetsgrupp arbetat fram en utvecklingsplan för området Mullhyttan. En av 

fokusgruppsdeltagarna utbrister ”Man kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att någon annan 

ska fixa det utan vill man något måste man ta tag i det själv och är man flera som vill åt samma håll så 

är det mycket lättare” (Citat från fokusgrupp: 38:27). Nästa projekt i just Mullhyttan är att invånarna 

vill bygga lägenheter. Bevis på drivkraft finns även i Lanna där föreningar gått ihop och byggt en 

mountainbike-bana. 

Fokusgruppen uttrycker också en önskan om att ”det lilla samhället” ska få vara kvar och att butikerna 

kan fortsätta hålla öppet. Förr, under1960/70-talet, fanns det många butiker i kommunen men de har 

fått lägga ner eftersom det inte var ekonomiskt hållbart. Det skulle vara roligt att få tillbaka det 

samhället eftersom det är viktigt med ett lokalt näringsliv, anser fokusgruppen. Kopplat till detta 

lägger fokusgruppen stor vikt vid att det är mycket viktigt att handla på hemorten – just för att 

säkerställa att butikerna överlever. Extra viktigt är det att maten inhandlas i kommunen. En positiv 

avslutning på den diskussionen är, berättar en deltagare, att Visitas senaste siffror visar att Lekebergs 

kommun ligger bland de fem främsta när det gäller köp trohet till företagen i kommunen man är bosatt 

i. 

Avslutning 

Vi avslutar fokusgruppen med att konstatera att kommunen representerar lokalt engagemang och 

driftighet. Det finns ett starkt engagemang inom studieförbund, duktiga ungdomar och mycket teater- 

och musikverksamhet. Kommunen är även ett ’Sverige i miniatyr’ med varierande natur. 

Fokusgruppen tror att de kan bli bättre på turism men menar samtidigt att vi måste vara beredda att 

lägga kommunala pengar på det också. Att vända sig till rätt målgrupp är även det viktigt, det skulle 

kunna locka många centraleuropéer till kommunen. Marknadsföringen måste förbättras för att visa att 

Lekeberg är en trevlig kommun. Avslutningsvis konstaterar en av deltagarna i fokusgruppen att ”Det 

finns alla chanser att Lekeberg ska fortsätta att leva och leva bra!”. (Citat från fokusgrupp: 45:32). 

4.4 Bilden av Lekeberg – utifrån sett 

Nedan redovisas den information som framkommit i enkäten som besvarades av personer som inte är 

bosatta i Lekebergs kommun. Jag har valt att visa informationen i form av diagram samt en tankekarta 

för att det ska vara lätt att få en överblick över resultatet. 
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Viktigt att poängtera är att varje person som svarat på frågorna har haft möjlighet att ange flera 

svarsalternativ. Det vill säga, på frågan om vilken koppling en person har till kommunen har denne 

kunnat svara dels att personen besökt kommunen men även att han eller hon har släkt i Lekeberg. 

Följaktligen kan det finnas flera svar per person registrerat, bortsett från de personer som svarat 

”blankt” – dessa svar representerar givetvis endast en person! Detta gäller alla frågor förutom 

enkätfråga ett. På dessa frågor finns det endast ett svar per person. 

När jag började samtala med de personer, en och en, som skulle besvara enkäten började jag med att 

kort presentera mig själv och berätta varför jag gjorde enkäten. Jag försäkrade mig sedan om att 

personen inte bodde i Lekebergs kommun. Därefter fick personen se en karta över Lekebergs kommun 

samt en översiktskarta över Örebro län och var Lekeberg finns i länet (se bilaga 3). Detta för att 

eliminera risken att personen tror att han eller hon vet var kommungränserna går. Med kartan kunde 

jag vara mer säker på att personen uppfattat vilket område enkäten gällde. 

Av figur 3 framgår det tydligt att Örebro som bostadsort är starkt representerat, vilket troligen beror på 

att jag stod på Örebro resecentrum och tillfrågade människor där. Det går även att se att drygt 3/4 av 

de 30 tillfrågade är bosatta i Örebro län. Vidare har jag också pratat med personer som kommer från 

andra län varav en del av dessa ligger långt från Lekebergs kommun. 

 

 Källa: Egen enkät. 
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Min andra fråga syftade till att undersöka om personen hade någon koppling till Lekebergs kommun 

och hur den kopplingen i så fall såg ut. Det visade sig att det endast är drygt 1/3 som har någon form 

av koppling till kommunen. För de som svarade att de hade någon koppling till Lekebergs kommun 

framgår av figur 4 hur den kopplingen ser ut. Här kan utläsas att det mest förekommande 

svarsalternativet är att man har bekanta eller släkt som är bosatta i kommunen. Det näst vanligaste 

svaret är att respondenten har besökt kommunen. 

 

Källa: Egen enkät 
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I den tredje enkätfrågan efterfrågar jag om personen känner till någon kultur ”utifrån exemplen på 

kultur”. Även där hänvisar jag till bilaga 3 där definitionen av kultur och övergripande exempel på 

kultur framgår. Här ville jag se om personen kunde komma att tänka på någon form av kultur bara 

genom att exempelvis se ordet ”kulturarv” eller ”traditioner”. 

Vanligt förekommande svar är Lekebergs revysällskap, Riseberga klosterruin samt Sannabadet, se 

figur 5. Jag har valt att särskilt lyfta fram ett av svarsalternativen, den röda stapeln. Det kan vara 

intressant att speciellt notera att majoriteten av de tillfrågade inte hade någon kännedom alls om 

kulturen i Lekeberg utifrån frågans utformning. 

 

 

Källa: Egen enkät. 
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Nästa steg, inför den fjärde frågan, var att visa personen bilaga 2 – de konkreta exemplen på kultur i 

Lekebergs kommun som framkommit under kartläggningen (se kapitel 4.2). Ett mycket 

förekommande svar här är Riseberga klosterruin, Mullhyttemarken samt Masmästarstugan i 

Klunkhyttan (se figur 6). 

Värt att notera är att Lekebergs revysällskap enligt föregående fråga var känt av sex personer. När jag 

ställer denna fråga framkommer dock att endast en person känner till revysällskapet. En trolig 

förklaring till det är att respondenterna antagligen inte uppgav Lekebergs revysällskap även i figur 6 

eftersom de redan nämnt just den kulturen på frågan innan. Det rör sig med andra ord i så fall om ett 

missförstånd och jag kan med därmed anta att det är minst sex personer som känner till Lekebergs 

revysällskap även i denna figur. 

Återigen är en stapel röd markerad på grund av att det ska vara lätt att avläsa detta svar eftersom det är 

ett avvikande svarsalternativ. Det var med andra ord åtta personer som inte hade någon kännedom alls 

om kulturen i Lekeberg utifrån de konkreta exemplen. 

 

Källa: Egen enkät. 

Avslutningsvis ställde jag en följdfråga och bad personen beskriva vilken känsla eller uppfattning som 

denne förknippar med den kultur han eller hon uppgett.  Eftersom den sista frågan innebar många och 

varierade svar har jag valt att sammanställa dessa i en tankekarta (se bilaga 5). Utav 30 personer som 

svarat på enkäten kände åtta av dem inte till någon kultur alls i Lekebergs kommun. Det vill säga, alla 

frågor utom första (var personen är bosatt) hade ett blankt svar. Vidare var det fem respondenter som 

angivit att de kände till kulturvärden i kommunen men angav ett blankt svar på den sista frågan. 

Därför följer en redogörelse för hur de resterande sjutton personerna svarat på fråga fem. 

En notering kopplat till frågans utformning var att jag uppfattade att de tillfrågade fann frågan svår att 

svara på. Min tanke med frågan var att nysta i hur de upplevde den kultur de kände till; om personen 

hört något positivt eller negativt om kulturen och i så fall vad - exempelvis att denne besökt 

Hallagården och ätit världens godaste wienerbröd. Även generella/individuella uppfattningar om 
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kulturen var intressanta, till exempel att man hört att Sannamarken är väldigt välbesökt och innebar 

trängsel men att där finns ett stort utbud av knallar. 

Det vanligaste svaret på frågan är att personen besökt några eller alla de kulturella platser de nämnt. 

Ett annat vanligt svar som också förekom är att man har hört om kulturen, exempelvis genom bekanta 

eller kanske sett en vägskylt. Överlag är respondenterna positiva till den kultur de känner till, något 

undantag finns. Ett undantag är exempelvis en av personerna som är bosatt i Odensbacken och menar 

att dennes uppfattning rörande kulturen i Lekeberg är att ”magkänslan säger halvdant positivt”. 

Jag noterar också att det totalt finns tretton personer av trettio tillfrågade som inte lämnat något svar 

alls på denna fråga. Bland de personerna är sex av dem bosatta i Örebro län (Örebro, Nora, 

Axbergshammar samt Kumla finns representerat). Resterande sju respondenter återfinns i Mora, 

Hedemora, Halmstad, Linköping och Kristinehamn. 

Slutligen kan jag under samtalen med människor bosatta utanför Lekebergs kommun konstatera att 

kunskapen om kommunens placering samt kunskap om kommunen är väldigt begränsad. Kartan över 

Lekeberg kom väl till pass då väldigt många av respondenterna inte visste var kommunen ligger eller i 

vissa fall inte hört talas om den alls. Däremot visade det sig att när lite draghjälp i form av konkreta 

exempel på kultur i kommunen gavs kunde flera kulturvärden identifieras av respondenterna. Den 

känslan eller uppfattning som respondenterna hade kring de nämnda kulturvärdena bestod mestadels 

av att de hade besökt kulturen eller hört talas om den. Majoriteten av svaren uttryckte optimism 

rörande kulturen. 

5 Analys 

Att applicera cultural planning på Lekebergs kommun 

Lekeberg är en kommun med mycket och varierande kultur, handlingskraft samt stort engagemang. Ur 

min enkätundersökning framkom att kunskapen om kommunen samt kulturen där är något begränsad. 

Många av respondenterna i enkäten kände inte till kommunen över huvud taget. Det är något som talar 

för att ett arbete med cultural planning skulle gynna kommunen – det skulle innebära att kommunens 

själ identifieras samt förmedlas. 

Går det då att använda sig av cultural planning i Lekebergs kommun? Det finns ett par grundläggande 

förutsättningar som bör uppfyllas för att detta ska vara möjligt. För att kunna applicera metoden på en 

kommun och vara framgångsrik i detta är det mycket viktigt med en stark politisk förankring. 

Eftersom metoden är sektorsövergripande underlättar det om det finns politiska beslut. Dessutom bör 

metoden integreras i kommunala planer såsom exempelvis översiktsplanen. Finns inte den politiska 

förankringen kommer projektet heller inte ges utrymme i budgeten vilket i sin tur innebär att det inte 

kommer finnas några ekonomiska resurser avsatta. Den politiska förankringen är viktig för att även 

fortsatta beslut ska fattas rörande arbetet med cultural planning. Utan beslut blir processen både 

svårarbetad men tappar även legitimitet eftersom trovärdigheten då sjunker. 

Vidare är det även viktigt att informera om att ett arbete med cultural planning ska ta sin början och 

vad det innebär. Att förankra och skapa intresse också bland tjänstemän och invånare är även det en 

viktig del. Har intresse och engagemang hos politiker, tjänstemän samt invånare skapats har projektet 

en mycket större chans att överleva och bli framgångsrikt. Vilket skulle kunna kopplas till att personer 

som brinner eller känner sig väldigt engagerade och intresserade av något oftast gör ett bättre jobb än 

någon som känner sig likgiltig och tvungen att utföra uppgifterna. Ett resonemang som kan vara bra att 
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anamma är att finns det endast ett fåtal eldsjälar kan projektet bli lidande om dessa personer av någon 

anledning skulle falla bort. 

Alltså är förankring, resurser - såväl ekonomiska som personella - av stor vikt och likaså tålamod. 

Tålamod är en viktig egenskap eftersom ett tydligt resultat av arbetet med cultural planning kan låta 

vänta på sig. ”Rom byggdes inte på en dag” kan här bokstavligt talat vara en mycket bra liknelse 

eftersom samhällsförändringar kan ta tid att genomföra. Ett rykte eller en bild av en plats, eller i fallet 

Lekeberg en blygsam sådan, kan ta tid att förändra. 

Uppfylls dessa ovan nämnda förutsättningar har en kommun goda chanser att lyckas i arbetet med 

cultural planning. Huruvida Lekebergs kommun uppfyller dessa kriterier kan jag dessvärre inte svara 

på då jag inte har fördjupat mig i det. Det jag däremot kan konstatera är att det redan finns visst 

intresse för cultural planning i kommunförvaltningen. Det är även så att medborgarna i Lekebergs 

kommun uppvisar ett mycket starkt samhällsengagemang i form av exempelvis rikt föreningsliv och 

samarbeten. Det tyder på att invånarna även vid en process av cultural planning aktivt skulle deltaga. 

Med andra ord ställer jag mig mycket positiv till att ett arbete med cultural planning skulle kunna bli 

framgångsrikt förutsatt att de grundläggande kriterierna uppfylls. 

För att ”prova vingarna” gällande denna tes har jag valt att utföra en mindre version utav ett av 

momenten i cultural planning; cultural mapping. Momentet har inneburit en kartläggning av 

Lekebergs kommun där både grundläggande fakta samt ett urval av vilka kulturvärden som finns har 

varit av värde. Jag har även genomfört en fokusgrupp med fem medborgare för att får reda på den 

typen av information som är svår att hitta i litteratur, exempelvis framtidsdrömmar, tankar och idéer. 

Avslutningsvis har jag också genomfört en enkät med människor som inte är bosatta i Lekeberg och 

samlat in 30 svar. 

Att kommunen är liten och rätt så nybildad, vilket i sig kan vara en förklaring till att fåtal människor 

känner till den, anser jag inte är ett hinder för att genomföra en cultural planning-process. Den 

undersökning, eller cultural mapping, jag genomfört styrker alltså min tes. Det vill säga, det finns 

underlag, engagemang och driftighet i kommunen vilket är relevant för arbetets gång – en avgörande 

förutsättning för att lyckas. Det finns även goda motiv för kommunen att påbörja ett arbete med 

cultural planning. Det grundar jag exempelvis på att kommunens identitet utifrån sett är en aning 

anonym. 

Problem och motgångar när cultural planning används 

Det vanligaste är att arbetet med cultural planning drivs av kulturförvaltningen. Många gånger är 

denna förvaltning av mindre skala och har en svagare position jämfört med en del andra förvaltningar. 

Med hänsyn till det är det extra viktigt att processen har det politiska stöd och driv som krävs. Min 

tolkning är även att en förvaltning med en svagare position troligtvis också har en mindre budget och 

kanske färre medarbetare. Av den anledningen är det också viktigt att arbetet sker sektorsövergripande 

för att effektivisera och öka kompetensen inom projektet. 

I Kronobergs län uttrycker man att arbetet mellan de olika sektorerna har varit ett bra sätt att utmana 

de ”gamla” arbetssätten. Detta har gett upphov till nya samarbeten och konstellationer. Kronobergs län 

uttrycker dock även en problematik i och med de sektorsövergripande samarbeten som skapats. Ett 

antagande från min sida är att det kanske i vissa lägen har varit svårt att enas och att de olika parterna 

velat dra åt olika håll. Beroende på graden av tidigare samarbeten kan det givetvis vara svårt att 

komma överens om vad det egentligen är som är det bästa beslutet för projektet – särskilt när parterna 

vanligtvis arbetar med helt skilda frågor. 
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Samarbete kan vara av stor betydelse även utanför kommunförvaltningen. Att även använda sig av 

utomstående aktörer – som kanske inte besitter samma kunskap om regionen som förvaltningarna gör 

– kan tillföra nya perspektiv. Detta kan förhindra att projektet blir ”hemmablint”. I ett sådant här 

arbete är kunskap som kommer både utifrån och inifrån av stor betydelse. Det bidrar till att projektet 

får ett djup samt att kunskapen ökar. Vidare är min tolkning den att ju fler aktörer som bidrar, desto 

mer struktur krävs för att arbetet ska gå i rätt riktning – mot målet. Finns inte den strukturen kan det 

skapa ett stort hinder. 

Okunskap, bristande intresse och tvivel är faktorer som inte är önskvärda i arbetet med cultural 

planning. Okunskap om metoden kan leda arbetet åt ”fel håll” då den kunskap som finns är felaktig. 

Det uppsatta målet riskeras att inte nås då tillvägagångssättet inte matchar arbetssättet inom cultural 

planning. Även bristande intressen och tvivel inom projektet kan göra att arbetet måste avslutas. Om 

inte annat blir det mer svårarbetat då en eller flera personer med skeptiska tankegångar kan riskera att 

störa de andra projektmedlemmarna och deras visioner. 

Lindkvist & Månsson (2008) menar att cultural planning inte är en alltför resurskrävande metod. 

Definitionen av detta kan ju variera vilket komplicerar det hela. Jag vidhåller att när en kommun eller 

region överväger ett sådant här projekt bör man tänka på att det finns ekonomiska medel samt även 

tillgång till den personal som krävs för att arbetet ska gå framåt och lyckas. Hur stor del av budgeten 

och hur mycket personella resurser detta är beror exempelvis på kommunens storlek samt projektets 

omfattning. 

Slutligen kan en motgång under projektets gång vara oförutsedda händelser. Dessa är i vissa fall 

förrädiska och vidare mycket svåra att rå över. Dock finns det en del händelser som är möjliga att ta i 

beaktning innan ett arbete med cultural planning inleds. Exempel på sådana händelser kan vara 

ledigheter av olika dess slag; föräldraledigheter, semestrar och så vidare. Dessa är ofta planerade och 

går därmed att ta med i avvägningen när ett beslut om cultural planning ska fattas. Om kommunen 

planerar att nyanställa ett stort antal personer kan en god idé vara att invänta dessa så att de kan bli en 

del av arbetet med metoden. Det är inte önskvärt att förankra och informera – för att sedan finna att 

dessa medarbetare av någon anledning inte kommer finnas kvar inom organisationen. Då är det bättre 

att lägga planerna om cultural planning på is ett tag. Pågår det andra större projekt i kommunen kan 

även det vara skäl till att invänta en bättre tidpunkt då uppmärksamheten och fokus riskerar att ligga på 

annat håll. Viktigt att ta med sig är att ingen kan spå i framtiden och veta vad som kommer att inträffa 

– men vissa saker är ofta väl inplanerade och det är viktigt att ta del av de händelserna innan beslut 

fattas åt något håll. 

Effekter som kan uppstå när cultural planning används 

Här har jag hämtat konkreta exempel från litteraturen på effekter som uppstått av arbetet med cultural 

planning. Samhällsförändringar kan ta tid innan resultat kan påvisas. Delar av litteraturen är väldigt 

färsk varav vissa effekter inte går att se ännu. Jag ger här ändå en inblick i några av de effekter som 

kan uppstå inom en snar framtid när cultural planning används.  

En viktig effekt, som ju är tanken med cultural planning, är att ett arbete med metoden leder till att 

platsens förutsättningar lyfts fram. Styrkor såväl som svagheter. Att svagheterna också är av stor vikt 

här är en stor skillnad från till exempel ren platsmarknadsföring där syftet endast är att lyfta fram det 

positiva med platsen. Med detta menar jag inte att en plats som arbetar efter cultural planning ska 

kommunicera det som är mindre bra. Jag syftar på att i och med att det finns en medvetenhet även om 

platsens mindre bra egenskaper finns det en bra grund för att utveckla och förbättra de mindre 

önskvärda sidorna. Alltså gäller det att ta utgångspunkt i platsens särart och identitet och att också 
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arbeta med de egenskaperna som anses mindre bra. Ett sätt att göra detta på kan vara att ta fram en ny 

kulturplan – såsom Kronobergs län gjorde. 

Det finns en rad effekter som kan inträffa som föds ur själva arbetet med cultural planning. 

Exempelvis kan nya samarbeten och konstellationer uppstå. Dessa kan mycket väl bestå och kontakten 

kan tas upp i andra projekt i verksamheten också. Dessa nya konstellationer kanske först och främst 

uppstår inom den kommun som arbetet med cultural planning sker. Det kan också vara så att 

kommuner som arbetar med cultural planning knyter band över kommungränserna som annars inte 

skulle skapats. I Cultural planning laboratory ingick inledningsvis elva kommuner. Kommunerna 

utbytte erfarenheter och kunskap med varandra som kunde vara dem till nytta. Jag vill mena att dessa 

utbyten är ett väldigt bra sätt att samverka på och man får tillfälle att inspirera andra med de 

erfarenheter som finns inom projektet. Kanske kan delar av den inspirationen och samtalen vara till 

hjälp i andra projekt framöver? 

På grund av metodens demokratiska upplägg ges tjänstemän och politiker en chans att verkligen lära 

känna medborgarna och få reda på hur deras tankegångar ser ut rörande platsens egenskaper. 

Projektgruppen får kanske även nya kunskaper om bygden i sig då kartläggningen av platsen utförs. 

Återigen kan det i det här läget komma fram information som inte är nödvändig för arbetet med 

cultural planning men den informationen kanske är till stor nytta på annat håll. Vidare resonerar jag 

som så att den kontakt projektgruppen tar med medborgarna skapar ett förtroende och inger tillit hos 

de som bor på platsen. Att någon lyssnar på ens åsikt – att bli hörd – gör stor skillnad. Givetvis går det 

inte att implementera alla de åsikter som kommer fram men att medborgarna får komma till tals och 

ges en chans att säga sin åsikt anser jag är av stort värde. Inte minst för framtida projekt där 

medborgarnas engagemang behövs. 

Av de platser som använt sig av cultural planning, en del där arbetet inte gått så bra, är det många som 

väljer att fortsätta på samma spår. Det kan gälla att en kommun använder sig av metoden i andra 

verksamheter eller kanske att de hämtar inspiration från metoden till ett specifikt projekt. I Tjörns 

kommun fattades exempelvis ett beslut på att alla bolag och förvaltningar inom kommunen skulle 

implementera cultural planning i sitt arbete. Detta tyder på att metoden är användbar och uppskattas. I 

Brisbane, Australien, fattades 1991 ett beslut om att ett projekt skulle starta med inriktning mot 

cultural planning. Kort därefter följde flera regioner i samma spår. 

På det stora hela vill de kommuner som använt sig av cultural planning mena att deras bild av kultur 

som utvecklingsfaktor har förändrats mot det positiva. Kulturen har fått en ökad trovärdighet och blivit 

ett viktigt verktyg i arbetet med regionens/kommunens strategiska utveckling. 

6 Slutsatser och reflektioner 
Jag har i denna studie utgått från följande frågeställning: 

 Är samhällsutvecklingsmetoden cultural planning applicerbar på Lekebergs kommun och i så 

fall hur? 

 Vilka problem och motgångar kan uppstå när en kommun/region använder sig av cultural 

planning? 

 Vilka effekter kan uppstå i kommunen/regionen till följd av att samhällsutvecklingsmetoden 

cultural planning används? 

Gällande min första frågeställning anser jag att metoden cultural planning är applicerbar på Lekebergs 

kommun. För att påvisa detta har jag utfört ett av momenten inom cultural planning – en cultural 
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mapping. Momentet, som bestod i en kartläggning av kommunens kultur, var givande och min 

tolkning är att ett arbete med cultural planning skulle vara framgångsrikt under vissa förutsättningar. 

Dessa förutsättningar består exempelvis av en stark politisk förankring samt resurser i form av 

personal och ekonomiska medel. Huruvida kommunen uppfyller dessa kriterier kan jag dessvärre inte 

tala för då detta inte varit mitt studieområde. 

I den andra frågeställningen har de problem och motgångar som kan uppstå i samband med arbetet 

med metoden undersökts. En sådan effekt kan exempelvis vara att cultural planning-processen inte 

arbetar sektorsövergripande vilket kan gör att projektgruppen blir ”hemmablind”. Vidare kan det vara 

svårt att samarbeta över kommunens nämnder då de kan ha skilda åsikter om vad som är det bästa 

tillvägagångsättet. Okunskap och bristande intresse kan hota arbetet med cultural planning då detta 

kan göra att man arbetar i fel riktning. Resultatet av detta kan, i värsta fall, vara att arbetet med 

metoden helt och hållet avstannar. Viktigt är också att vara medveten om att oförutsedda händelser kan 

inträffa under projektets gång, dessa kan vara svåra att gardera sig mot. Dock är det så att händelser av 

viss karaktär, exempelvis ledigheter, oftast är inplanerade i god tid. Att inleda ett arbete med cultural 

planning vid lämplig tidpunkt kan vara avgörande för projektet. 

Min tredje frågeställning har sin grund i de effekter som kan uppstå vid arbetet med cultural planning. 

En av de effekter, som också är syftet med metoden, är att svagheter och styrkor lyfts fram. Detta kan i 

sin tur göra att platsen kan arbeta med att utveckla de mindre önskvärda egenskaperna som finns. I och 

med arbetet med cultural planning kan samarbeten inledas och nya konstellationer skapas. Detta kan 

vara fruktbart för arbetet med metoden – men även i framtida projekt kan detta vara till hjälp. Vidare 

ger arbetet även upphov till en bättre kontakt med medborgarna i och med att metoden är demokratisk 

i sin natur. Cultural planning har en tendens att ”ge ringar på vattnet” – metoden används ofta även i 

andra verksamheter samt att kringliggande kommuner implementerar arbetssättet. Slutligen är min 

slutsats att ett arbete med cultural planning ökar förtroendet för kultur som utvecklingsfaktor och 

många av de platser som arbetat med metoden anser att kulturen är ett viktigt instrument vid strategisk 

utveckling. 

Avslutningsvis några reflektioner från min sida. Ett konstaterande från min sida är att denna studie 

bland annat har belyst det faktum att människor som inte bor i Lekebergs kommun kan ha kännedom 

om kulturen där. Många gånger känner den tillfrågade till exempelvis Mullhyttemarken men vet inte 

att marknaden arrangeras i Lekeberg. Detta är något jag kunde se i den enkät som genomfördes på 

Resecentrum i Örebro. Det är min tolkning att detta är ett område som kommunen skulle kunna arbeta 

med; att kommunicera Lekebergs kommun som plats. Det vill säga var kommunen är belägen, hur den 

ser ut etc. Det är mycket roligt att se att en sådan nybildad kommun, som Lekeberg faktiskt är, ändå 

har en plats på kartan i dagsläget. Dock finns det alltid utrymme för förbättring.
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Bilaga 1  

Enkät till människor som inte bor i Lekeberg, del 1 

 

Vilken är DIN bild av Lekebergs kommun? 

1. Var bor du? 

__________________________________________________________ 

 

 

2. Har du någon koppling till Lekebergs kommun? Om ja, vilken? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

3. Utifrån exemplen på kultur, vad känner du till inom kultur i Lekebergs 

kommun? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

4. Utifrån listan med kultur i Lekebergs kommun, vilka känner du till? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

5. Vilken uppfattning eller känsla har du kring den kultur du känner till? 

Vad grundas den uppfattningen/känslan på? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



 

 

Bilaga 2 

Enkät till människor som inte bor i Lekeberg, del 2 

 

 Stark tradition av eget 

företagande 

 

 Riseberga klosterruin 

 

 Tångeråsa kyrka 

 

 Aktiv/stark 

hembygdsföreningskultur 

 

 Masmästarstugan, 

Klunkhyttan 

 

 Lekebergs revysällskap 

 

 Mullhyttemarknaden 

 

 Leksaksmuseum, Fjugesta 

 

 Baggetorps 

hembygdsgård 

 

 Tradition av möbelsnickeri 

 

 Bergslagsleden (två 

etapper i Lekeberg) 

 

 Sannamarken, Fjugesta 

 

 Hallagården, Lekhyttan 

 

 Drumlinlandskapet, 

Lekeberg 

 

 Etablerad kulturskola; 

musikverksamhet 

 

 Etapper av cykelleder för 

MTB, BMX och leisure 

 

 Lång tradition av 

skogsbruk 

  



 

 

Bilaga 3 

Enkät till människor som inte bor i Lekeberg, del 3

 

 

 

 

Exempel på kultur: 

o Kultursektorn; teater, musik, 
litteratur, kulturarv, konst 
 

o Kulturella näringar; dvd, 
böcker, e-försäljning av musik 
 

o Kreativa näringar; arkitektur, 
design, reklam, film/foto, 
turism, slöjd/hantverk 
 

o Immateriella värden; 
kreativitet, framtidstro, 
religion, traditioner, kunskap 
om lokalt hantverk, dialekter

  



 

 

Bilaga 4 

Intervjuguide för fokusgruppen den 2 maj 2014 

 

Intervjuguide för fokusgruppen 

Inledning 

- Alla presenterar sig med namn. 

- Var bor deltagarna? 

- Fritidsintressen? 

- Vilken kultur finns i Lekeberg? 

- Finns det några myter, berättelser eller sägner om Lekeberg? 

 

Teman  

Hur bor vi? 

- Plus och minus med att bo i Lekeberg? 

- Fula och vackra platser i kommunen? 

Hur roar vi oss? 

- Hur ser nöjeslivet ut? 

- Hur tycker man om att spendera sin fritid - i kommunen, eller på andra platser? 

- Vad roar man sig med när det kommer gäster? Vart bär det av? Stannar ni i kommunen eller tar ni 

er utanför kommungränserna? 

Hur möts vi? 

- Vilka är mötesplatserna? Var i kommunen stämmer vi gärna träff med varandra? 

Vad är vi stolta över? 

- Känner medborgarna stolthet för sin kommun? Varför ska man besöka Lekeberg? 

Vad skäms vi för? 

- Finns det något som invånarna inte är stolta över? 

Vad drömmer vi om? 

- Hur ser ditt framtida Lekeberg ut? Vad skulle kunna göras annorlunda? Vilka förväntningar finns? 

Finns det behov som inte tillgodoses? 

 

Avslutning 

- Vad gör Lekeberg unikt? Vad finns här som inte finns på andra platser? Platsens identitet/DNA? 

- Finns det något mer att tillägga som inte redan har tagits upp? 

  



 

 

Bilaga 5 

Sammanställning av enkätfråga fem 

 

 

I tankekartan ges en översiktlig bild av 

svaren från den femte enkätfrågan. För att 

få en bättre förståelse för den information 

som framkommit har jag satt svaren i 

relation till svaren på enkätfråga ett och två. 

I tankekartan utgår jag från respondenternas 

bostadsort och visar sen på den koppling de 

har eller avsaknaden av koppling till 

Lekebergs kommun. Jag redogör också för 

vilken uppfattning personerna har om den 

kultur de känner till. Ett ”X” innebär ett 

blankt svar; personen har exempelvis ingen 

koppling till kommunen. Vidare står siffran 

inom parentesen för antalet respondenter 

som är bosatta på den orten. 

 


