
#1 KONSTNÄRERNA EN gRATiSTidNiNg Om STAdSOmvANdliNg

Frågan om hur det går att skapa en jämlik och demokratisk stad 
flyttas idag från politiker och tjänstemän till andra samhällsaktör-
er, som konstnärer. Vilka konsekvenser har det för konstnärerna 
och konsten? Och hur ser riskerna ut? Björn Erhlemark och Carin 

Kallenberg skriver om konstnärens nya roll vid stadsbyggnadsbor-
det och funderar över de förväntningar som läggs på konstnärer 
när de ombeds agera verktyg, medlare och orakel inom stadsom-
vandlingsprocesser. [s. 3]

Vad har vi bett konstnärerna att göra? 

Segregation, fattigdom och arbets-
löshet är reella problem i svenska 
städer och verkar inte vilja försvinna 
av sig själva. Istället kommer poli-
tiker med ständigt nya förslag på hur 
detta ska förändras genom innovativa, 
nytänkande projekt, uppbackade av 
”ny forskning” eller senaste trenden 
inom offentlig förvaltning. När det ena 

projektet är slut, börjar nästa. Med 
utgångspunkt i kulturgeografen Ståle 
Holgersens essä Stoppa projektism!, 
och sitt arbete, skriver konstnärerna 
Emma Dominguez, Göran Lidbrink, 
Johannes Samuelsson och nätverket 
We are Curious om projektet som 
form och att försöka organisera det 
konstnärliga arbetet bortom det. [s. 9]

Konstnärerna Helena Fernández-
Cavada och Sebastian Dahlqvist ser 
på tidigare kollegors försök, misslyck-
anden och ambitioner att organisera 
sig gemensamt i Stockholm. [s. 20]
Konst i Norra djurgårdsstaden [s. 6] 
Flaggskepp för vem och vad [s. 26]

Projektens politik

En sEdElärandE satir av Kim WEst

Readymades, skrev konstnären. Galleristen svarade med 
en rad party-emojis. [s. 28]

 Kartläggning x3  

Kollektiv  
organisering

Hiphopkollektivet Soundz of the South 
berättar om hur de använder konsten 
som verktyg för politisk mobilisering 
och förändring. [s. 8]

Daniel Terres skriver om graffitins resa 
från att demoniseras till att användas 
som kommunal quick-fix. [s. 18]

Ta tillbaka 
staden

Turister framför muralmålning av Hueman, magasinsgatan, göteborg. Foto: Daniel terres 
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När vi skriver det här är  
oktoberhimlen över Norra 
Djurgårdsstaden grafitgrå 
som den kinesiska sten som 
flugits in till golvet på Kirunas 

nybyggda stadshus. Över Jordbro kultur-  
och föreningshus lyser en stor näsa i 
väntan på rivningen. En morgontidning 
rapporterar att Nacka kommun beställer 
offentlig konst med kravet att den ska 
spegla finansiärernas värderingar och 
infoga företagsloggor i verken.
 
När vi fick i uppdrag av Mossutställning-
ar att göra en tidning i samband med 
fleråriga konstprojektet Konstnärliga 
avsmyckningar av Norra Djurgårdssta-
den, beslöt vi att använda tidningen som 
en lins för att titta både på Stockholm 
och på stadsomvandlingens mekanis-
mer i stort. Att se på städer bortom, 
och genom, exemplet Norra Djurgårds-
staden, men aldrig moralisera över de 
som bor här.  Stockholmstidningen 
vill ifrågasätta, visa och förstå mer av 
stadsomvandlingens mekanismer – och 
ekonomier – och struktureras som en rol-
lista där varje nummer ser på hur staden 
produceras och reproduceras genom en 
specifik yrkesgrupp. Detta första num-
mer adresserar det väldigt synliga, men 
också osynliga, arbete som utförs av 
konstnärerna.
 
Norra Djurgårdsstaden, eller med sitt 
engelska, kungligt anstrukna, namn, 
Royal Sea Port, marknadsförs som en av 
världens mest hållbara områden. Där-
med skriver platsen in sig i en lång histo-
ria av flaggskeppsprojekt i Sverige. Från 
1930-talets Stockholmsutställning med 
fokus på funktionalistisk arkitektur och 
standardiserad massproduktion, till Bo01 
i Malmö och Hammarby sjöstad, har 
flaggskeppsprojektet traditionellt det 
dubbla syftet att göra reklam för svensk 
teknikexport och designexpertis, och 
samtidigt användas som katalysator för 
storskalig stadsomvandling av städers 
centrala delar. Norra Djurgårdsstaden är 

den senaste i en lång rad av urbana om-
råden som byggs på mark som tidigare 
härbärgerat industrier. Hamnarbetarnas, 
eller de kontors- och kulturarbetares 
som ersatte dem, kroppar byts mot 
sovande, ätande, matlagande, inflyttade 
kroppar som kommer att kalla området 
hem. När Norra Djurgårdsstaden är klar 
2030 – då ”projektet” är över och plane-
rarna har gått hem – kommer området 
enligt Stockholm stads planer husera 12 
000 lägenheter med runt 25 000 boende 
och ha satt Stockholm på kartan gäl-
lande hållbarhetslösningar.
 
”Att sätta en plats på kartan” pekar mot 
den stadsekonomi som konsten här 
oundvikligen blir en del av. Björn Ehrle-
mark och Carin Kallenberg skriver om 
konstnärens nya plats bredvid fastighets-
utvecklaren och planeraren när områ-
den omformas eller byggs. Vilken roll 
konstnären ska ha där vid bordet verkar 
fortfarande oklart, förhoppningarna kan 
gälla att vara både medium, medlare och 
nå den platsspecifika erfarenheten. Med 
risken att konstnären istället blir en ”av-
politiserande förvaltningstekniker”, som 
Sofia Wiberg skriver i sitt bidrag. Städer 
och områden förutsätts idag konkurrera 
med varandra om att locka kapital och 
köpstarka segment av befolkningen. Det 
gäller därför att göra så att just din plats 
sticker ut! En ofta utpekad paradox är 
konsekvensen att platser alltmer liknar 
varandra. På frågan hur ett område kan 
bli både kommunicerbart och säljbart är 
svaret inte sällan konsten. Daniel Terres 
skriver om graffiti och muralmålningar 
som kommunal quick-fix.
 
Konstnärer som idag vill – och får möj-
lighet – att arbeta med offentlig konst 
har flera paradoxer att förhålla sig till. 
Uppsvinget för den socialt engagerade 
konsten föregicks av en radikal omför-
delning från det offentliga till det privata, 
och från de som har litet till de som har 
mycket, medan de otaliga (konst–) pro-
jekten som riktas mot utsatta områden 

sker parallellt med en kontinuerlig politik 
gentemot mer välbesuttna områden. 
Med dessa processer som bakgrund 
uppstår nya konstnärliga metoder för 
att ta tillbaka staden. I Malmö kartläg-
ger och approprierar nätverket We are 
Curious stadens gator tillsammans i 
gemensamma vandringar. Med musik 
och pedagogik omvandlar Soundz of the 
South en tågvagn med morgonpendlare 
från Khayelitsha till Kapstaden till en 
tillfällig allmänning.
 
Norra Djurgårdsstaden är trots sina 
hållbarhetsanspråk också ett temporärt 
projekt. Som de flesta hus som byggs i 
Sverige idag är husen där tänkta att hålla 
max i 50 år, i material hitflugna från hela 
världen, skriver konstnären Sara Söder-
berg, i sin text om materialtransporter 
och sitt arbete med Köttet från en kvinn-
lig gud för Mossutställningar. 

För att utforska projektlogiken och hur 
den förbinder stadsbyggnad med konst-
produktion, återpublicerar vi kulturgeo-
grafen Ståle Holgerssons text Stoppa 
projektism – en essä om klass, stad 
och politik och har bjudit in fyra konst-
närer eller konstnärsgrupper att svara. 
En genomgående fråga i svaren är hur 
konsten istället för att reproducera sta-
tus quo och höja fastighetsvärden kan ta 
fram metoder som bidrar till solidaritet 
och föreslår andra sätt att organisera stä-
derna och de rum vi använder varje dag. 
Om du måste arbeta i projekt – använd 
ditt utrymme och fördela resurserna så 
brett du kan! manar till exempel konst-
nären Emma Dominguez. Snarare än en 
desillusionerad cynism framträder här 
en förhoppning om konsten och konst-
närernas möjligheter att verka för en mer 
levbar stad, för alla.

:: mAjA HAmmARéN, ElOF HEllSTRöm, 
lOuiSE NASSiRi OcH HElEN RuNTiNg
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Stockholmstidningen ges ut som 
en del av Mossutställningars 
fleråriga projekt Konstnärliga 
avsmyckningar av Norra 
Djurgårdsstaden, 2017-2021.

namnet stockholmstidningen 
refererar till den först liberala 
och sedan socialdemokratiska 
stockholms-tidningen (1889–1966, 
1981–1984, 1993-2017) som getts ut 
som dagstidning och så småningom 
som månadsmagasin endast för 
prenumeranter, omformad och 
präglad av sin tids specifika ekonomi 
och offentlighetslogik. 2019-2020 
gör vi i projektform en tidning 
beställd av en ideell förening inom 
samtidskonstfältet, i ett projekt 
finansierat av Postkodlotteriet, 
Kulturrådet, stockholms stad och 
Östermalms stadsdelsförvaltning, 
som i det första numret ser 
kritiskt på konstens funktion i 
stadsomvandlingen.

Hur tar man en bild av en energikris? 
Bild från värtahamnen av Paolo Rodri-
guez, tidigare fotograf vid Stockholms-
tidningen under tidiga 1980-talet när 
tidningen arbetade med ambitiös 
bildjournalistik.
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Konstnären som stads- 
pLANERARE

Ambitionen att Norra Djurgårdssta-
den ska bli en del av innerstaden med 
stark identitet av god arkitektur och 
konst måste ha högsta prioritet. 

Mellan klockan fyra och tjugo över fem på 
eftermiddagen, för tio år sedan, beslutar 
Stockholmspolitikerna i stadens konstråd 
att anta ett övergripande konstprogram för 
stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårds-
staden. En strategi för konsten i det offent-
liga rummet i den nya stadsdelen, som ska 
bli påkostad och få en uttalad miljöprofil. 
Tolv tusen bostäder och nästan tre gånger 
så många arbetsplatser ska ersätta stadens 
gamla gasverk och hamnområdet längs 
Lilla Värtan. Den nya konsten i den nya 
stadsdelen får en budget på tjugo miljoner 
kronor, plus ett par miljoner i administra-
tiva omkostnader för projektledare, rese-
kostnader, och underkonsulter.

Konstprogrammet, som diarieförs till-
sammans med mötesprotokollet, är for-
mulerat av Stockholm Konst. Stockholm 
Konst är den kommunala konstenheten 
som ansvarar för det som idag brukar kall-
las för ”konstnärlig gestaltning” – konst-
verk och konstprojekt som produceras 
som en del av offentliga byggprojekt enligt 
den så kallade enprocentsregeln, en lång 
men brokig tradition döpt efter visionen 
om att en viss andel av byggbudgeten ska 
avsättas för konstnärlig gestaltning. 

För de kommunala projektsamordnar-
na på Stockholm Konst har konstprogram-
met för Nya Djurgårdsstaden i efterhand 
beskrivits som en milstolpe. De har fram-
hållit att en samlad budget för ett stads-
utvecklingsområde gjorde det möjligt för 
konstnären att arbeta med stadsområdet 
som helhet. Istället för konst som punkt-
insatser (vilket tidigare varit praxis) är 
förhoppningen att konstproduktionen ska 
ingå i en kontinuerlig dialog med stads-
byggnads- och exploateringskontoren i 
byggandet av den nya stadsdelen. Mellan 
klockan fyra och tjugo över fem för tio år 
sedan, tilldelades konsten denna nya roll 
för första gången. Första gången som kon-
stens formalia – budget, detaljplaner, pro-
gram – riktades mot bygget av stadsdelen 
snarare än ett visst hörn av den. 

Det är av yttersta vikt att konsten på 
ett tidigt stadium integreras tillsam-
mans med arkitektur och landskapsar-
kitektur till en väl fungerande helhet. 

Konstprogrammet från 2009 är dock am-
bivalent formulerat när det kommer till 

vem som har inflytande över och ansvar 
för hur detta nya arbetssätt ska gå till. Bara 
ett stycke innan utdraget ovan behandlas 
risker i processen, i förhållande till förse-
ningar, säkerhet och ekonomi. Enligt pro-
grammet kan den enskilda konstnären inte 
avkrävas ett ansvar som står i proportion 
till den stora och komplicerade projektap-
parat som bygget av en helt ny stadsdel in-
begriper. Därför pekas Stockholm Konsts 
projektledare ut som den med uppgift att 
leda arbetet – ”och bära hela ansvaret för 
processen”. 

Vid tidpunkten var Norra Djurgårds-
staden fortfarande bara en storslagen skiss, 
en vision för den framtid som utspelar sig 
mellan Gärdet, Lidingöbrons södra fäste 
och Nationalstadsparken strax norr om 
Stockholms innerstad. Idag är den nya 
stadsdelens första fastigheter bebodda, 
trots att det återstår ytterligare tio år innan 
projektet närmar sig fullbordan. På nya 
torg, gångvägar och parkplättar finns det 
ny offentlig konst: en fontän, en gångväg 
och skulpturer. 

KONsTNäREN sOm mEDLARE

I takt med att den offentliga konsten 
har utvecklats har konstnärer också 
klivit in i stadsutvecklingsproces-
ser. Konsten har blivit en del av den 
fysiska planeringen.

Det skriver Sveriges nationella konstmyn-
dighet Statens Konstråd härom året i en 
rapport om den offentliga konsten i bostads-
områden. Rapporten behandlar konstnärers 
nya roller i utformningen av städer i Sve-
rige och den konstaterar att för att försäkra 
sig om konstnärliga värden i långsiktiga 
projekt bör konstnärerna vara involverade 
i inledningsskedet. 

En plats tycks ha erövrats vid stadsut-
vecklingens konferensbord, bredvid fastig-
hetsutvecklare, politiker, kommunala pla-
nerare, projektledare och medborgare. En 
plats för konstnären — och för konsten. 

En av dem som bjudit in en konstnär 
till planeringens förhandlingar är Karin 
Milles, idag stadsarkitekt i Norrköping. 
För ett tiotal år sedan hade hon precis 
tillträtt i samma position i Sundbyberg, 
där en flera år lång låsning hade uppstått 
mellan kommunens stadsbyggnadskon-
tor och åtta stora fastighetsutvecklare, 
som blivit lovade förtur till att bygga nya 
bostäder i stadsdelarna Ör och Hallonber-
gen. När konstnären, Kerstin Bergendahl, 
klev in var det som en sorts medlare säger 
Karin Milles när hon nu ser tillbaka på 
situationen:

– Som konstnär kunde hon vara opar-

tisk, oberoende, fristående. Det var så hen-
nes roll definierades.

På Sundbybergs stads hemsida ingår 
dokumentationen av konstprojektet som en 
del av stadsutvecklingstrategin med sikte 
mot 2030: 

I projektet ingick att ta fram en 
gemensam vision, strategi och hand-
lingsplan för områdesutvecklingen, 
ha fortsatt närvaro i Hallonbergen 
centrum, säkra utökad dialog och 
delaktighet samt lyfta fram sociala, 
fysiska och kulturella dimensioner av 
planeringen på ett systematiskt sätt.

Konstprojektet lyfts idag ofta fram som ett 
föredöme för hur konstnärer kan bidra till 
stadsutveckling genom att driva dialog- och 
samarbetsprocesser med boende och in-
tressenter. Karin Milles säger att konstnä-
ren bidrog med ett annat perspektiv på si-

tuationen. Men det var också viktigt att hon 
inte representerade kommunens politiker, 
inte representerade de som ville bygga. 

Att förhandla mellan olika intressen 
är möjligtvis en funktion som till exempel 
en stadsarkitekt skulle kunna ha. Men si-
tuationen i Sundbyberg var ett bevis för att 
den möjligheten var uttömd, menar Karin 
Milles:

– Det hade gått tio år utan att något 
konkret hade hänt. Kommunen och bygg-
herrarna kom inte överens. De boende var 
överhuvudtaget inte inblandade, eftersom 
vi aldrig ens kom fram till den demokra-
tiska processen i form av samråd, detalj-
planer och så vidare.

Projektet fick ekonomiskt och praktiskt 
stöd från Boverket, Statens Konstråd och 
Riksantikvarieämbetet, men finansieringen 
delades även mellan kommunen och fastig-
hetsutvecklarna. Därmed delade de också 
på ansvaret för den ovanliga processen. 

– Det uppfattades också lite ofarligt, 
man kunde säga ”det är bara konst”, säger 
Karin Milles, men påpekar att hon som 
representant för stadsbyggnadskontoret 
samtidigt var medveten om de stora risker 
som fanns: 

– Den som leder en dialogprocess 
måste vara tydlig med vad det handlar om. 
Börjar man bjuda in och involvera folk, har 
man ett stor ansvar för att ta hand om och 
följa upp det. 

Hon menar att konstnärens kompetens 
spelade en väldigt stor roll, viktigare än nå-
gon annan av aktörerna.

    

Kulturen är inte något 
högt prioriterat område. 
Ändå tillmäts den stora 
förhoppningar om att 
ordna upp saker som alla 
andra misslyckats med. 

När staden rustar upp eller bygger nya 
stadsdelar är den offentliga konsten numera 
närvarande i planeringens tidigaste stadium. 
Idag återfinns konstnären vid samma bord som 
arkitekter, politiker, fastighetsutvecklare och 
medborgare. Innebär detta att konstnären blir 
en kugge i det byråkratiska maskineriet, en 
räddare i nöden eller en konsult bland andra?

Vad är det vi har bett 
konstnären att göra?
:: BjöRN EHRlEmARK OcH cARiN KAllENBERg

INNEHÅLL 
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Konstnären framstår som en figur som på 
samma gång är ofarlig och oumbärlig. I alla 
fall den där gången, i Sundbyberg, när det 
funkade. 

– Men bara för att man tar in en konst-
när behöver det inte bli bra. Karin Milles 
beskriver hur stadsplaneringen i Sverige 
idag ofta handlar om att hela stadsdelar 
byggs på bara några få år. Och att det i 
princip är en omöjlig uppgift.

– Vi måste låta stadsbyggande få ta tid.
Trots att ekonomiska och politiska 

intressen trycker på för att pruta och om-
prioritera, och att de taktiker kommunerna 
använder för att försöka bryta monotonin 
i stadsplaneringen sällan blir mer än olika 
sätt att ”sminka ett lik”. 

– Att få in konstnärlig kompetens i den 
processen är en förhoppning om att få in 
lite själ på en plats. Visa att staden handlar 
om något djupare.

KONsTNäREN sOm mEDIum

Det är nu fem år sedan det konstnärs-
drivna dialogprojektet i Sundbyberg avslu-
tades. Det har blivit ett uppmärksammat 
exempel som på flera sätt banat väg för 
andra konstnärer att medverka i andra 
stadsutvecklingsprojekt. Den största och 
mest ambitiösa satsningen för att enga-
gera konstnärer i stadsutvecklingen som 
hittills gjorts i Sverige, är den förra reger-
ingens initiativ Äga rum som leddes av 
Statens Kulturråd och Statens Konstråd. 
Forskaren och konstnären Monica Sand 
hade som uppdrag att följa och studera 
satsningen medan den pågick, med fokus 
på de femton platsspecifika konstprojekt 
som under rubriken Konst händer genom-
fördes under åren 2016-2018. 

I rapporten Tro, hopp och konst ana-
lyserar hon projektet som helhet, och vil-
ken roll konsten och konstnären fick i de 
stadsdelar – i regel eftersatta miljonpro-
gramsområden – där lokala aktörer från 

civilsamhället ansökte om att vara med, 
valdes ut och sammanfördes med konstnä-
rer utsedda av Statens Konstråd. 

Rapporten släpps med ett efterföljande 
panelsamtal en torsdagseftermiddag mel-
lan klockan fyra och halv sex. När Sand 
intervjuas om den några månader senare 
frågar hon sig: Varför bjuds konstnärer in? 
Vad är det i den konstnärliga kunskapen 
som efterfrågas? 

Det vill säga, vad är det som saknas 
hos de andra runt stadsbyggandets konfe-
rensbord. Hennes svar är: Metoder för att 
locka fram den platsspecifika erfarenheten. 
Stadsplanering i sig är ofta ganska abstra-
herad. Men den som bor på en plats har 
ofta ett sinne för det lokala, även när det 
inte är medvetet.

Hon beskriver hur konstnären, i bästa 
fall, kan locka fram vad det är i platsen som 
är viktigt och relevant. Aspekter som annars 
blir förbisedda eftersom de inte kan översät-
tas till planeringens modeller och planer:

– Men konstnärer kan ju också bidra till 
att täcka över problematik på en plats, ”göra 
det lite mysigt och trevligt”, fast det egentli-
gen handlar om djupgående orättvisor.

I rapportens summerande del skriver 
Monica Sand att projektet Konst händer 
hade den uttalade ambitionen att ”vända på 
beställarrollen” och ”överföra makt” till de 
platser som var föremål för insatsen. Men, 
resonerar hon i rapportens slutsats: 

Är det i själva verket ansvar utan 
tillhörande maktbefogenheter som 
förs över? 

Uppdragen som konstnärerna tilldelades 
var olika från fall till fall, och inte särskilt 
strikt definierade, men i botten låg ett krav 
på att arbeta tillsammans med det lokala 
civilsamhället. Utgångspunkten var att 
konstnär, boende och exempelvis fören-
ingar tillsammans skulle kunna ställa sig 
frågan ”vad behöver konsten göra på den 

här platsen?” Samtidigt ingick ofta en un-
derförstådd förhoppning om att konsten 
kan reparera samhällets misstag. 

När planeringen istället handlar om att 
bygga nya stadsdelar på tidigare industri- 
eller jordbruksmark, finns oftast inte lokala 
boende eller föreningar att engagera. När 
konstnären tas med i den typen av projekt 
är det i en annan sorts roll. 

– Konstnärens roll blir då ett sätt att 
bereda marken för det som komma skall, 
kommenterar Monica Sand.

Konstnärer bjuds in, till fullvuxna mil-
jonprogram och till tilltänkta nybyggen. I 
båda fallen tilldelas konstnären rollen som 
ett slags medium mellan byggprocessen och 
de boende – oavsett om de är närvarande, 
eller är en tänkt framtida befolkning. 

KONsTNäREN sOm ATTRAKTION

Klockan är en minut i fem, en måndagsef-
termiddag på Storängstorget i Norra Djur-
gårdsstaden. När klockan blir prick fylls 
torget av ljudet av brusande vatten, följt av 
tjutet från lycksaliga barnröster. Fyra barn 
i förskoleåldern har stått och väntat med 
sina föräldrar och rusar nu över stenlägg-
ningen och in i de fyra vattencirklarna som 
växelvis reser sig upp ur marken. Runda 
väggar av vatten avlöser varandra i en kore-
ograferad sekvens. Den som står i mitten är 
omgärdad av fallande droppar på alla sidor, 
men förblir torr. Den som väljer att springa 
mellan cirklarna får hoppas på att ombyte 
medtagits. En diskret skylt varnar vård-
nadshavare om att detta sker på egen risk. 

Den danska konstnärens Jeppe Heins 
verk Water Pavilion Norra Djurgårdssta-
den är ett av flaggskeppsprojekten i Stock-
holm Konsts satsning på offentlig konst som 
integrerats i bygget av den nya stadsdelen. 
Verket har ibland beskrivits som en attrak-
tion i sig, en möjlig anledning för konsttu-
rister att söka sig till Storängstorget.

Uppförandet av verket föregicks inte av 

en dialog med de boende. När det planera-
des bodde ingen här. Nu, däremot, är plat-
sen omgärdad av kvarter med sju våningar 
höga flerbostadshus. Och vattenskulpturen 
på torget har i efterhand blivit föremål för 
en förhandling om hur mycket ett offentligt 
konstverk får låta. Vad är rimligt? Boende 
stördes av vad de upplevde som buller och 
fontänen på torget är nu programmerad för 
att endast aktiveras varje heltimme, fram 
till åtta på kvällen. Sen är det tyst, och torrt.

KONsTNäREN sOm vERKTyg

I sin forskningsrapports slutsats flaggar 
Monica Sand för att frågor om makt- och 
ansvarsfördelning inte rymts inom stu-
diens ramar, men att dessa skulle behöva 
studeras vidare. Hon nämner också att den 
enskilda konstnären i stadsutvecklingsam-
manhanget ofta placeras i en svårhanterlig 
sits, mitt emellan andra aktörer. Konstnä-
ren har även i flera konkreta fall tagit på 
sig en allt större och stressigare roll under 
projektets gång. Detta samtidigt som pro-
cessen präglas av dröjande beslut, oklara 
budgetramar och flytande anspråk på 
vem som egentligen äger makten att styra 
projektet. 

Monica Sand reflekterar också över hur 
ansvaret och förväntningarna på konstnä-
ren växer sig större på vissa platser, och i 
vissa skeenden. Det konstnärliga projektet 
kan sugas in i och bli del av en process där 
det förväntas ersätta den service och kul-
tur som funnits på en plats i decennier, 
exempelvis på en plats där ett kulturhus 
ska rivas, eller där skolan redan är borta. 
Vad är det för förväntningar från lokal-
samhället som konstnären då möter? Hon 
resonerar:

– Det blir mycket tuffare, eftersom 
konstnären möter förväntningar om att 
förändra själva utgångspunkterna. Det är 
mycket svårare för en konstnär att ”lösa”. 
Och det var väl inte meningen heller?

Norra Djurgårdsstaden, Flygbild över Hjorthagen, augusti 2019. Källa: lennart JoHansson, stocKHolMs staD

Forts. Vad är det vi har bett konstnären att göra?, Björn Ehrlemark och Carin Kallenberg
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Å ena sidan är kulturen inte något 
högt prioriterat område. Detta är 
enkelt avläsbart i budgetarbetet inom 
stat, region, landsting och kommun. 
Ändå tillmäts den stora förhoppning-
ar om att ordna upp saker som alla 
andra misslyckats med.

Konstnären som ska närvara i stadsplane-
ringen under avgörande skeden får bära 
med sig en paradox till förhandlingsbor-
det. Textutdraget ovan är från debattboken 
Postdemokratisk kultur av konstprofessorn 
Jeff Werner. I boken driver han tesen att 
demokratins formella strukturer håller på 
tunnas ut och tömmas på innehåll. Sam-
tidigt ges kulturen allt större politiska och 
demokratiska uppdrag. Den uppgift kon-
sten idag fått, ytterst av regeringen, är att 
kompensera för omfattande samhälleliga 
brister. 

– I det postdemokratiska tillståndet 
ställs det förhoppningar på konst, design, 
arkitektur att kunna få demokratin mer vi-
tal, att de ska kunna gå in och ”göra demo-
krati”, säger Jeff Werner när han ombeds 
sammanfatta bokens huvudargument.

Han påpekar att konsten naturligtvis 
kan ha en samhällelig, politisk eller social 
funktion. Genom århundradena har konst 
producerats för kyrkans, kungens, tota-
litära och demokratiska regimers syften. 
Ibland bra konst. Men det finns ett vågspel 
i att den reduceras till ett verktyg. 

– Risken med instrumentalisering är 
att konsten blir sämre på det som den är 
bra på. Att vara konst, säger Jeff Werner. 
– Men också omvänt: det finns en risk för 
demokratin om frågan om att hålla den le-
vande förläggs till andra samhällssektorer. 
I grund och botten är väl demokratin poli-
tikens uppgift, inte kulturens?

Men han klandrar dock inte konstnären 
för att gå in i offentliga gestalningsuppdrag 
och acceptera förutsättningarna. Upp-
dragsgivarna i form av myndigheter och 
institutioner är ålagda att ha bra villkor, 
rimliga löner och budgetar. En försörjning 
för konstnärlig verksamhet. 

– För att funka i det sammanhanget be-
höver du som konstnär kanske inte kunna 
alla regelverk, men du måste förstå be-
gränsningarna som kommer med att arbeta 
i ett offentligt rum, säger Jeff Werner.

Han menar också att detta fordrar en 
viss typ av social talang. Att många som 
engagerar sig i samtida offentligt konst-
sammanhang är bra på att hitta former för 
möten och deltagarbaserade förlopp som 
leder fram till ett konstverk. Han fortsätter:

– Ska man vara med väldigt tidigt i en 
process så måste man gilla att jobba ihop 
med arkitekter och byggherrar och stads-
planerare och alla andra som är inblanda-
de. Sitter du ensam som konstnär och ska 
behärska VVS och olika slags lagstiftning... 
Det är inte lätt. Risken är att du hamnar i 
en situation där du måste förlita dig på att 
andra vill dig väl.

KONsTNäREN sOm byRÅKRAT

Klockan halv elva på förmiddagen, en 
måndag i oktober för sju år sedan, börjar 
ett första kurstillfälle för konstnärer på 
Hälsingegatan 45 i Stockholms galleri-
kvarter. Kursen är en del av det överbryg-
gande myndighetsprojektet Samverkan 
om gestaltning av offentliga miljöer som 
Statens Konstråd, Riksantikvarieämbetet, 
Boverket och Arkitekturmuseet gått ihop 
om. Först får kursdeltagarna en introduk-
tion till Plan- och bygglagen av Boverkets 
representant, och strax efter lunch föl-
jer ett föredrag om samverkansteori och 
gestaltningsbegreppet. 

Därefter följer fler tematiska kurs-
tillfällen i en serie om offentlig konst och 
samhällsplanering i Boverkets regi, där ju-
ridiska, praktiska och tekniska ämnen står 
på schemat. 

Så fungerar en kommun: Gestalt-
ning av gemensamma miljöer, 
Research, kartläggning av platser 
och miljöer, Teknik, säkerhet och 
tillgänglighet, Upphandling och 
produktionsbudgetarbete.

Sedan dess har de största konstskolorna i 
landet – Valand, Mejan, Konstfack – med 
mer eller mindre kontinuitet erbjudit kur-
ser för såväl producenter som beställare 
av offentlig konst och konst i stadsutveck-
lingssammanhang. Konstnären kompetens- 
utvecklas till en aktör med en solid kun-
skapsbas, ett professionellt nätverk och in-
stitutionell uppbackning. En stabil byråkrati 
att luta sig mot, en ny roll att träda in i. 

Finns det också någon som håller konst-
nären om ryggen om det börjar storma runt 
stadsbyggnadsbordet? I sin nya roll ingår 
konstnären i en ensemble, där övriga roller 
är väldefinierade sedan tidigare. Det finns 
en etablerad praxis kring vem som gör vad, 
när och varför. Och vem som ansvarar för 
att plocka upp notan när något går snett.

Försäkringsförmedlaren Mats Gefvert 
driver ett företag som riktat in sig på för-
säkringar till konstnärer, och som bland an-
nat satsat på att försäkra offentliga gestalt-
ningsuppdrag fram tills konstnären lämnar 
över dem i beställarens förvaltande händer. 

– Den standardmässiga offentliga upp-
handlingen, som har att göra med en skulp-
tur eller fysisk installation, där är vi väl in-
satta i ansvarsreglerna, säger han.

Men det förutsätter i regel att konst-
verket är ett fysiskt objekt. Den konstnär 
som arbetar med händelse-, process- och 
deltagarbaserade konstuppdrag som en del 
av stadsutveckling kan ju också hamna i 
situationer – ibland omfattande och svårö-
verblickbara – som är unika, oväntade, och 
kanske till och med självpåtagna. Och där 
konstnären förväntas ansvara för utfallet. 

– Det låter som att man ikläder sig 
rollen som någon slags konsult då? kom-
menterar Mats Gefvert, och säger att han 
i försäkringssammanhang inte har stött på 
konstnärer i den rollen. Men han tillägger:

– När det kommer till vilket ansvar du 
har som konstnär i en given situation? Då 
får du nog prata med en jurist.

KONsTNäREN sOm 
föRHANDLINgspART

Det gör de konstnärer som kontaktar Konst-
närernas Riksorganisation. Svarar gör för-
bundsjurist Katarina Renman Claessons, 
som möter frågor om konstnärens ansvar 
dagligen. Konstnärens yrkesutövning har 
utvecklats, menar hon, från en person som 
är skapare av konstverk till att också er-
bjuda konstnärens erfarenhet och kunskap.

– När konstnären är delaktig i proces-
ser som inte resulterar i fysiska konstob-
jekt, är det som en sorts konsult. Det är då 
den konstnärliga kompetensen – som man 
kanske aldrig pratar om annars – får ett 
eget värde.

Intresseorganisationen som hon jobbar 
för har tagit fram en handledning för av-
talsskrivning, som ska vägleda konstnärer 
när de kontrakteras för offentliga uppdrag:

Exempel på struktur: A. Uppdragets 
bakgrund och syfte: Här beskrivs 
uppdraget så tydligt som möjligt. Vad 
verket består av, vad det syftar till, 
var det skall placeras. B. Konstnärens 
åtaganden: Här anges mer precist vad 
det är konstnären åtager sig att göra, 
till det bör knytas en tidplan och ersätt-
ning. C. Uppdragsgivarens åtagande: 
Viktigt att det också klargörs vad 
uppdragstagaren ansvarar för. Ska 
samordning ske med fler parter? Följa 
tidplan? Betala överenskommen er-
sättning till konstnären, när och hur?

Är juridiken en apparat som inte är gjord 

för att hantera det som konstnären ibland 
vill eller förväntas göra? 

– Jodå, absolut, säger Katarina Ren-
man Claesson. Det krävs bara ett mer kon-
kret sätt att uttrycka sig när man formule-
rar ett uppdrag. 

En beskrivning av ett konstverk i ett 
kontrakt är inte något som en konstvetare 
skulle vara nöjd med, men det är inte heller 
syftet, resonerar hon, och fortsätter med 
att ta avstamp i en konstvetenskaplig fråga: 

– Ska konsten vara instrumentell? Det 
kan man tycka, eller inte. Men att sen tro 
att en konstnärs engagemang i ett enskilt 
projekt ska leva upp till idealet om vad kon-
sten kan uppnå – det är två helt olika saker. 
Ofta tappar man bort vad själva konstnä-
rens insats består i, menar hon:

– Att konstnärer blir involverade tidigt 
i ett stadsutvecklingsprojekt kan bidra med 
perspektiv som är viktiga att ha med. Men 
det ska finnas konkreta och rimliga för-
väntningar på insatsen.

Hon fortsätter: 
– ”Ansvar”, ”mandat” och ”åtaganden” 

är inte svåra definitioner. Problemet blir 
när man har ett otydligt definierat upp-
drag. Vad är det egentligen en konstnär har 
blivit ombedd att göra?

KONsTNäREN sOm 
sLuTbEsIKTARE

En tisdag för tre år sedan undertecknar 
Stockholm Stads representant och en före-
trädare för Jeppe Hein GmbH ett slutbesikt-
ningsprotokoll, som innebär att uppdraget i 
konstnärens kontrakt är genomfört. 

1. Subject of the Agreement. 1.1 City of 
Stockholm shall acquire from Jeppe 
Hein an original work of art by the 
artist Jeppe Hein, i.e. A sculpture from 
his series of water pavilions: Jeppe 
Hein, (not titled yet – Water Pavilion 
for Stockholm), 2012 (in the following 
referred to as ”Sculpture”). 

I femton huvudparagrafer och fyra bilagor 
artikuleras konstnären och de övriga par-
ternas åtaganden, samt verkets tekniska 
specifikationer. Verket består av ett under-
jordiskt vattensystem av pumpar, rör, filter, 
LED-lampor och 983 munstycken i rostfritt 
stål. Kontraktet specificerar dock att det i 
konstnärens arbete inte ingår att förse fon-
tänen med vatten. Det föreslås istället leve-
reras från det kommunala systemet.

:: carin Kallenberg och Björn ehrlemark 
producerar utställningar och publika 
program genom initiativet Arkitekturens 
Grannar.

böcKER OcH RAppORTER sOm 
cITERAs I ARTIKELN

Konstnärlig gestaltning av norra 
Djurgårdsstaden/Hjorthagen, 
(stockholm Konst, 2009)

Den offentliga konstens roll för 
boendemiljöer, (statens Konstråd, 
2017)

Stadsutvecklingsprojekt – Hallon-
bergen och Ör (sundbyberg stad, 
2019)

Tro, hopp, och konst: konst som po-
litiskt verktyg (Monica sand, 2019)

Postdemokratisk kultur (Jeff Wer-
ner, 2018)

Handledning för avtalsskrivning 
– offentlig konst (Konstnärernas 
riksorganisation, 2018)

    

Klockan är 16:59, en 
måndagseftermiddag på 
Storängstorget i Norra 
Djurgårdsstaden. Klockan 
prick fem fylls torget av 
ljudet av brusande vatten, 
och tjutet från lycksaliga 
barnröster. Fyra barn /.../ 
rusar över stenläggningen 
in i de fyra vattencirklarna 
i Jeppe Heins konstverk. 
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fERDINAND Kirsten Ortwed 
De sex skulpturer av Kirsten 
ortwed som befolkar Hjor-
thagsparken var de första 
offentliga konstverken som 
beställdes till det nya bo-
stadsområdet, med en total-
kostnad på 1 582 000 kronor. 
De individuella verken heter 
Midas, Poeten, Demon-
stranten, Pusher, Fy & Bi och 
House. exploateringskonto-
ret stod som beställare.

cuT OpEN sTRIp pAINTINg
Matthias Van Arkel  
inne i Värtaterminalen intar Matthias Van 
Arkels flätade silikongummidiptyk Cut 
Open Strip Painting en framträdande 
plats. liksom alla andra verk i Värtatermi-
nalen är det stockholms Hamnar som står 
som beställare. Verket kostade 700 000 
kronor att uppföra.

gENOmsyN Anna Nordquist Andersson 
alldeles nyinvigd är anna nordquist anders-
sons Genomsyn — en rad med ögon som 
agerar fönster i den nya Hjorthagshallen, 
installerad för 690 000 kronor. Vid det här 
laget har den myndighet som beställer konst 
övergått från exploateringskontoret till fastig-
hetskontoret. Foto: stella d’ailly

2066 Hans Rosenström
Fem stora granitblock från Bohuslän ligger på takterrassen 
i den nya Värtaterminalen i Värtahamnen. lägger man örat 
mot stenen hör man forskare diskutera hur Östersjöregionen 
kan te sig 50 år i framtiden. Den finländske konstnären Hans 
rosenströms verk 2066 beställdes av stockholms hamnar 
och kostade 560 000 kronor att uppföra.

108 KäLLOR Eva Liljedahl
eva liljedahls tio meter höga skulptur 108 källor har en 
framträdande plats vid Husarviken. Den består av stänger 
i olika material och utföranden, och tekniken som ligger 
bakom tog flera år att utveckla. Verket beställdes av explo-
ateringskontoret och kostade 650 000 kronor att uppföra.

JORDENs sÅNg Åsa Stjerna
ljudkonstnären Åsa stjerna har utanför Bobergsskolan 
uppfört verket Jordens sång till en kostnad av 635 700 
kronor, i samarbete med institutionen för geovetenskaper 
vid Uppsala universitet. Utifrån seismologisk data från 
hela sverige förändras kontinuerligt de ljudklanger som 
verket producerar. stockholm Konst stod som beställare.

LIgHT HOusE IO Elle Klarskov Jørgensen
Den danska skulptören elle Klarskov Jørgensens verk 
Light House IO kostade 350 000 kronor att uppföra och 
lyser bokstavligen upp Hjorthagens IP på nätterna. Verket 
beställdes av fastighetskontoret och tillkom efter att ett 
tidigare planerat verk av konstnären Markus Degerman 
på samma plats aldrig utfördes. 

uTsmycKNINg Helene Billgren 
i monumentalformat, med järnstänger som grangrenar 
och kottar gjutna i brons, sträcker sig Helene Billgrens 
verk Utsmyckning genom mediateket på Bobergsskolan. 
Verket beställdes av stockholm Konst och kostade 635 700 
kronor att uppföra.

THEO Johanna Karlsson
Det enda offentliga konstverket som inte är beställt av 
någon myndighet i norra Djurgårdstaden, utan inköpt 
som färdigt konstverk, är Johanna Karlssons bronspudel 
Theo. Verket, som är ett minnesmärke över Hundstallet 
som tidigare legat i området, köptes in i samarbete med 
föreningen Hundstallets vänner för 150 000 kronor.

WINDOW REfLEcTIONs Anders Sletvold Moe
i samband med byggandet av den nyinvigda Bobergs-
skolan bredvid gasklockorna beställde stockholm Konst 
tre verk. tydligast synligt utifrån är anders sletvold Moes 
Window Reflections som består av en väggrelief och en  
betongskulptur. Verket kostade 1 271 500 kronor att uppföra. 

Fler konstverk i Norra Djurgårdsstaden:

Kartläggning:

Konst i Norra  
Djurgårdsstaden 
Norra Djurgårdsstadens miljö har inte skapats 
enbart genom att byggnader rests och områdets 
ytor landskapats. Mellan fasader, genom parker 
och över sten- och asfaltsytor växer områdets 
offentliga miljö fram också formad av investeringar 
i offentlig konst och ett stort antal konstnärers 
arbete. Vilka är konstnärerna och vem beställde 
konstverken? Stockholmstidningen inventerar 
Norra Djurgårdstadens konst. 

Research: johan Palme och Holly Keasey 
Foto: Holly Keasey (om inget annat anges)
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vARDAgsLIvETs gÅNg
Gunilla Klingberg  
längs gångvägen från 
ropstens tunnelbanestation 
till gasklockorna sträcker 
sig Gunilla Klingbergs verk 
Vardagslivets gång. Verket 
kostade 600 000 kronor att 
uppföra och beställdes av 
exploateringskontoret i sam-
band med projekteringen av 
norra Djurgårdsstaden.

WATER pAvILION Jeppe Hein 
Den danske konstnären Jeppe Heins 
fontän Water Pavilion är både det dy-
raste och det mest omdiskuterade av 
Djurgårdsstadens konstverk. Prislap-
pen hamnade på 580 000 euro – över 
5,3 miljoner kronor. Verket som be-
ställdes av exploateringskontoret har 
dragit på sig ett stort antal klagomål 
från grannar och har varit nedstängt 
under perioder.

A TONE Of WATER 
Pia Törnell  
På väg ut till färjorna i 
den nya Värtatermina-
len går passagerarna 
genom en lång gång. 
längst ena väggen 
har keramikern och 
formgivaren Pia Tör-
nell placerat ut en se-
rie keramiska plattor. 
Verket beställdes av 
stockholms hamnar 
och kostade 400 000 
kronor att uppföra.

 
pORT Lisa Gerdin
Vid Hamnplan och vid busspiren är  
lisa Gerdins skulpturgrupp Port utpla-
cerad. som utgångspunkt för verket 
har konstnären använt sig av mått och 
proportioner från hamnmiljöns stan-
dardkontainrar. Verket, som är tillverkat 
i cortenstål som med åren antar en 
rostad yta, beställdes av stockholms 
hamnar och kostade 1 730 000 kronor 
att uppföra.

 4 frågor
Till SOuNdZ OF THE SOuTH

TA TILLBAKA STADEN. För hiphopkollektivet 
Soundz of the South är poesi, musik och konst 
ett verktyg för politisk förändring och radikal 
pedagogik. Stockholmstidningens Elof Hellström 
ringde upp kollektivet för att höra mer om deras 
metoder för att låta konsten ta plats i staden.

STOcKHOlmSTidNiNgEN: Kan ni berätta kort om hur ert 
kollektiv uppkom och hur ni arbetar? 

SOuNdZ OF THE SOuTH: i vårt arbete försöker vi med experi-
mentella metoder ta tillbaka staden till arbetarklassen. samti-
digt vill vi göra unga människor i sydafrika politiskt medvetna, 
eftersom de under lång tid hindrats från att aktivt bilda ett 
politiskt motstånd. Vi motsätter oss därför den etablerade 
berättelsen om att arbetarklassen befriades och stärktes när 
nelson Mandela blev president 1994. Vi framhåller ett an-
nat narrativ: ingen befriade oss och vi är fortfarande inte fria. 
arbetet för frihet förblir ett pågående motstånd. Detta är ett 
folkbildningsprojekt, för vars syfte vi kan använda musik, teater 
och film med målet att organisera unga människor, försvara 
arbetarklassen och ta tillbaka staden. 

Kapstaden är en märklig plats. Det politiska system som en 
gång byggde staden fortsätter att genomsyra den. Vi är fortfa-
rande oförmögna ta oss ur denna situation. För att ge dig ett 
exempel på hur det förflutna påverkar nuet: när folk vill ut-
trycka sin positiva inställning till Kapstaden brukar de kalla den 
för ”moderstaden”. Med det uttrycket vill de framhäva staden 
som kontinentens födelseplats. Kapstaden anses nämligen 
vara utgångsplatsen för kontinentens moderniseringsprocess 
som följde på kolonialiseringen. Uttrycket ”moderstaden” 
implicerar därmed att afrika var ”upptäckt” av kolonisatörerna, 
vilket uppenbart är ett eurocentriskt perspektiv. 

All skönhet, rikedom och alla resurser som finns i Kapstaden 
är associerade med en viss klass och en viss ras. i vårt arbete 
befinner vi oss bland det fula och missanpassade, bland arbe-
tarklassen som oftast är svart. För att vara en del av innersta-
den måste du vara rik och vit. Med andra ord: du måste tillhöra 
kapitalistklassen. Våra stadsdelar, exempelvis Khayelitsha, kän-
netecknas av droger, våld och underutveckling. Detta är ingen 
slump. Dessa stadsdelar är underutvecklade för att stadskär-
nan med omnejd ska kunna utvecklas. Detta förtryck har på-
gått länge men intensifierats av den nyliberala politik som förs 
av city of cape town och Democratic alliance på lokal nivå, och 
anc ((african national congress) på nationell nivå. Vår musik 
är en reaktion på denna situation. Med musik och utbildning 
försöker vi upplysa de förtryckta att vi inte har något annat att 
förlora än våra kedjor. Var vi än befinner oss, på en konsert eller 
på tåget, skapar vi beats! Vi måste slå tillbaka!

ST: i en svensk kontext hörs ofta att den bästa konsten 
befinner sig bortom det politiska. Er verksamhet verkar 
befinna sig i en motsatt position. Berätta mer om hur ni ser 
på konstens relation till politiken?

SOS: Det personliga är politiskt och det politiska är personligt. 
Dessutom kan vi inte hålla tyst om vår verklighet. lyssna exem-
pelvis på låten Zabalaza som berättar om de män och kvinnor  
från arbetarklassen som stiger upp ibland så tidigt som kl 03:00, 
för att ta sig till Kapstaden med ett fullpackat tåg utan fönster. 8

NOT I de ovannämnda kostnaderna ingår bland annat material, 
transport, utrustning, resor, eventuellt boende, eldragning, gjutning, 
underleverantörer, försäkring, lön till konstnären och eventuella assis-
tenter och oförutsägbara utgifter. Summorna kan till exempel jämföras 
med områdespriset för en 62,5 kvm lägenhet (vilket är Stockholm stads 
genomsnittliga storlek för nyproducerade lägenheter, 2017) som är 5,14 
miljoner och de pengar som vd:n för SSM Holding AB (fastighetsut-
vecklare av kvarteret Stora Sjöfallet 4 i Norra Djurgårdsstaden) tjänat, 
nämligen 4.636.000 i lön och förmåner 2017 när kvarteret stod klart, 
enligt Fastighetsvärldens uppskattningar.
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Väl i Kapstaden producerar de samhällets rikedom, för att se-
dan kl 18:00 åka tillbaka till stadsdelar där de måste vara på sin 
vakt för att inte bli skjutna. Vi vill förklara denna situation med 
konstnärliga medel. 

i låten Zabalaza firar vi både arbetarklassens kamp mot ar-
betsköparna och dess förmåga att utstå hårda tider. när låtens 
musikvideo spelades in var Kapstaden drabbad av vattenbrist 
på grund av klimatförändringarna. i videon korsklipps det fula 
och det vackra: bilder på fattiga kvinnor på jakt efter vatten 
sammanförs med bilder på swimmingpoolerna i stadens lum-
miga förorter. Vi är glada att vi med konsten kan skapa kritiska 
narrativ som ifrågasätter och exponerar dessa orättvisor för 
offentligheten. Detta är den typ av motstånd vi arbetar med. 

ST: Berätta mer om de specifika organiseringsmetoder ni 
använt i Khayelitsha och hur de förhåller sig till det politiska 
landskapet i Kapstaden?

SOS: Vi säger det hela tiden: Kapstaden är en märklig plats. 
Kapstaden är full av hunger, svält och fattigdom. Men i turist-
broschyrer och liknande framstår staden som en välfungerande 
storstad i världsklass. På ett sätt är det senare sant. När jag har 
vänner på besök från andra delar av kontinenten blir de alltid 
överraskade över stadens infrastruktur av vägar och belysning 
och de förvånas över att till och med taffelberget är upplyst på 
kvällarna. Det finns pengar, men de används för att bygga en 
välfungerande stad separerad från de som skapar rikedomen. 
en av metoderna vi använder för att få ut vårt budskap är graf-
fiti. Staden har därför börjat vidta allt hårdare åtgärder i form av 
en polisenhet för att motverka detta. Det har gått så långt att 
polisen sanerar graffiti dagligen. Samtidigt vill stadens politi-
ker framställa Kapstaden som en inkluderande stad. På så sätt 
kan staden använda graffiti och hiphop som ett redskap för 
att gentrifiera stadsdelar. Men för att återkomma till din fråga 
skulle jag säga att vi föredrar ”take back”-metoden. För oss är 
det viktigt att ta tillbaka stadsrummet, om så bara för en sön-
dagskväll. Vi gör det genom att arrangera konserter eller po-
esiuppläsningar i stadsparker där det vanligtvis krävs tillstånd 
för att anordna saker. Vi omvandlar parken till ett konstnärligt 
utbildningsrum. Vi tror att konsten som utgångspunkt för sam-
tal och utbildning utgör fröet till ett nytt samhälle, samtidigt 
som den kan vara en trotshandling mot nuvarande auktoriteter. 
Vi försöker också omvandla andra rum, som tåg- eller tun-
nelbanevagnar, till konstnärliga utbildningsrum. På tåget från 
Kapstaden till Khayelitsha, och från Khayelitsha till Kapstaden, 

vill vi uppmana människor att under några timmar tänka på sig 
själva som medskapande konstnärer istället för publik eller kon-
sumenter. Vi uppskattar inte att det finns en grupp som kallas 
publik och en annan som kallas konstnärer, och att den senare 
är beroende av den förra. sådana relationer är problematiska 
eftersom de befäster existerande hierarkier och begränsningar.  
i våra ögon är alla som försöker genomdriva förändring och 
göra motstånd de sanna konstnärerna. De som trotsar oddsen 
är de som skapar det nya ur det gamla.

ST: varför bestämde ni er för att arbeta som ett kollektiv?   

SOS: Vi var inspirerade av befrielserörelser från det förflutna 
och vårt mantra var, och är fortfarande, att man kan uträtta 
mycket om man arbetar tillsammans. arbetar man själv har  
ens arbete ingen större effekt. Konkurrensen mellan individer 
gör att du söker förändra dig själv snarare än samhället. Detta 
utgör ett hinder för bildandet av rörelser. när du väl är en del  
av en rörelse som gemensamt strävar efter jämlikhet och soli-
daritet, inser du att arbetet inte bara får större effekt, utan att 
du själv samtidigt utvecklas på ett personligt plan. Den kol-
lektiva formen gör att du alltid kan bidra och lära dig något på 
samma gång. Vi arbetar dessutom med en kollektiv form utan 
hierarkier. På så sätt speglar vårt arbete det samhälle vi efter-
strävar. Vi ställer oss kritiska till både företagens och den tradi-
tionella stalinismens organisationsformer som båda bygger på 
hierarkiska strukturer. När vi började var det viktigt att finna  
en form som inte speglade det nuvarande tillståndet. Vi kunde 
inte adoptera en företag- eller partistruktur, eftersom företagen 
och partierna är problemen vi vill bekämpa. Vi såg kollektivet 
som ett experiment som kunde utgöra ett verkligt alternativ. 

:: soundz of the south är ett kollektiv boende och verksamma i Khayelitsha, Kapstaden. 
Kollektivet använder konst, poesi, pedagogik och hiphop för att organisera, mobilisera 
och skapa andra framtider bortom nyliberalismen.

översättning från engelska: Samuel Richter

Vi försöker 
omvandla andra 
rum till konstnärliga 
utbildningsrum. 
På tåget från 
Khayelitsha till 
Kapstaden uppmanar 
vi människor att 
under några timmar 
tänka på sig själva 
som medskapande 
konstnärer istället 
för publik eller 
konsumenter.

Fyra av medlemmarna i Soundz of the South. Foto: Jonas Gratzer

Forts. 4 frågor till Soundz of the South
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Det finns en tydlig distinktion i dagens stads-
politik: medan rika människor, företag och 
kapital attraheras genom en kontinuerlig po-
litik, ska fattiga människor och utsatta om-
råden hjälpas genom olika ”projekt”. Denna 
essä vill diskutera detta i relation till stadspo-
litikens klasskaraktär.

pROJEKTIsm

Att olika projekt ska lösa städers fattigdom 
och segregering är en tanke som har följt oss 
i några decennier nu. Några karakteristiska 
kännetecken på projekten är att uppdraget 
är temporärt med en start och ett slut, att 
det tillförs resurser av något slag, att det ska 
göra något som inte är gjort innan och att 
det ska leda till ett slutresultat. Under New 
Public Management kan vi också tillägga 
att detta slutresultat ska vara mätbart.

När ett projekt som ska reducera fattig-
domen och bryta segregationen inte lyckas 
med sina ambitioner så fortsätter man med 
nya projekt. Och de nya projekten behövs 
så klart, eftersom problemen är kvar. Det 
leder till projekt efter projekt. Detta ska vi 
kalla projektism i denna essä: en tro på att 
man med rätt idéer och riktade temporära 
insatser ska kunna lösa problem med till 
exempel segregation och fattigdom i utsat-
ta områden. Om ett projekt inte fungerar 
behövs inte bara flera projekt, utan också 
nya projekt, nya sätt att tänka på — nya 
innovativa sätt att tänka på. Gärna utanför 
det man kallar boxen och alltid med sam-
ma entusiasm: nu ska vi göra verkliga för-
ändringar. En premiss med projektism är 
att projekten är något utanför den vanliga 
politiken, något extraordinärt utanför de 
vardagliga åtgärderna. En grundföresats är 
att projekten inte ska ändra den politiska 
ekonomin.

Malmös nyare historia är ett gott exempel 
på hur projektismen fungerar i relation till 
såväl forskning som politik. Mellan 2000 
and 2011 påbörjades till exempel 345 forsk-
nings- och utvecklingsprojekt bara i Ro-
sengård i Malmö, med 319 miljoner kronor 
i budget. I stadspolitiken i Malmö ser vi hur 
det ena stora projektet avlöser det andra: 
Blommansatsningen från 1995 till 1999, 
Storstadssatsningen från 1999 till 2004, 
Välfärd För Alla från 2004 till 2008 och 
Områdesprogrammen från 2010 till 2015. 
Efter 20 år av olika projekt kan vi också se 
hur de skiljer sig ifrån och liknar varandra: 
många av problemen och målen är i stort 
sett de samma, men de formuleras utifrån 
sin tids språk, som svar på olika tiders skif-
tande politiska diskussioner.

Projektism är en generell trend, men 
de olika projekten skiftar i fokus. Några 

kan fokusera på ekonomisk utveckling eller 
deltagande i den representativa demokra-
tin, andra på medverkande, några har fo-
kus på kultur, och andra jobbar direkt med 
att bryta segregation. Flera kritiska forska-
re har gjort intressanta studier, Mailin Mc 
Glinn har till exempel granskat europeiska 
projektpengar genom The European So-
cial Fund (ESF) i Malmö, och en av hennes 
slutsatser är att ”den grundläggande förut-
sättningen av ESF-ekonomin i Sverige”, är 
”äktenskapet mellan förvaltning av med-
känsla och medlidande för dem som lider 
av arbetslöshet och social utslagning, och 
en marknadsekonomi som behöver lidan-
det för att locka till sig projektfinansiering”. 
Mc Glinn kallar det ”neoliberal välgören-
het”. Nazem Tahvilzadeh och Lisa Kings 
har studerat områdesavgränsade projekt i 
förortspolitiken och de drar slutsatsen att 
dessa ”bidrar till att forma urbana styr-
regimer som genom demokratiska spel 
engagerar förortsbornas deltagande och 
kalibrerar deras aktiviteter från konflikt-
betonade till mer samförståndsinriktade.” 
Detta skapar, enligt Tahvilzadeh och Kings, 
dåliga förutsättningar för kritiska röster i 
den urbana periferin.

Det är inte oproblematiskt att dra ge-
nerella slutsatser om alla urbana projekt 
i Sverige de senaste decennierna. Men tre 
generella slutsatser är inte orimliga. För 
det första, som bland andra Tahvilzadeh, 
Kings och Mc Glinn visar, finns det stora 
problematiska sidor av många projekt. 
För det andra, eftersom varken segreger-
ing eller fattigdom verkar försvinna, har 
projekten det gemensamt att de inte löst 
problemen. Och för det tredje — vilket är 
i fokus i denna text — ingår projekten i 
en bredare politisk ekonomi. För även om 
projekten, per definition, försöker ställa sig 
vid sidan om den generella och vardagliga 
utvecklingen av våra samhällen, så ingår 
alla projekt i en vidare kontext. Genom att 
diskutera såväl projekten som kontexten 
från ett klassperspektiv, kan vi också syn-
liggöra projektism som problem.

KLAss OcH sTAD

Vad vi menar med klass beror både på vår 
världsbild och hur vi analyserar den poli-
tiska ekonomin i stort. Men det beror också 
på hur vi avgränsar frågan. Vi ska här skilja 
mellan ett avgränsat och ett fördjupat syn-
sätt. I det första är klass något avgränsat, 
hanterbart och synligt. I en del av staden 
bor till exempel de med pengar, i en annan 
del de utan. Några arbetar som advokater 
och läkare, andra som högstadielärare och 
städare — några på kontor eller fabrik, an-
dra på sjukhus eller skolor. Diskussioner 

om klass inom detta synsätt börjar ofta 
med hur mycket pengar folk har och vidare 
vad man kan göra med dessa pengar. En 
central fråga, åtminstone från ett progres-
sivt perspektiv, blir därmed hur de fattiga 
ska kunna få mer pengar.

Reflektioner kring klass inom projektismen 
utgår från en sådan avgränsad förståelse. 
Ett avgränsat perspektiv på klass kommer i 
olika varianter och former. Inom klassteori 
kan man relatera ett avgränsat perspektiv 
till stratifieringsperspektiv, där fokus lig-
ger på individuella attribut och livsvillkor. 
Man delar in befolkningen i olika ”strata”, 
baserade på deras attribut och sedan ka-
tegoriserar man materialförhållandena i 
olika hierarkier som till exempel baseras 
på löner, levnadsvillkor, hyror eller hälsa. 
De rika är rika eftersom de har gynnsamma 
egenskaper eller kapital, de fattiga är fat-
tiga i avsaknad av detsamma. Om fattiga 
människor bara fick mer fördelaktiga attri-
but skulle också de kunna bli rika. Klasser 
reduceras till en kvantifierbar fråga. Vill 
man göra en komplex analys kan man lägga 
flera strata på varandra. Men djupare än så 
går man inte inom detta tillvägagångsätt. 
Detta kallas också för ett icke-relationellt 
perspektiv. Om människor i ett område, säg 
ett typiskt arbetarklassområde, ges bättre 
förutsättningar, skulle det inte påverka ett 
rikare område. Inom detta perspektiv finns 
också drömmen om att vi ”alla kan bli med-
elklass” (förutom de rika, såklart, som kan 
förbli rika).

Ett exempel på ett avgränsat perspektiv 
som vi ofta ser i dag är drömmen om me-
ritokrati — alltså idén att begåvning, ut-
bildningsresultat och prestationer och inte 
arv eller familjebakgrund, ska avgöra var 
man hamnar i världen. En rättvis klasspo-
litik från detta perspektiv artikuleras som 
lika möjligheter. Alla, rika och fattiga, ska 
ha samma chans att bli rika och mäktiga 
(och implicit: samma risk att bli fattiga och 
maktlösa). Detta är uppenbart mera rättvist 
än att rikedom ska gå i arv, men baseras 
fortfarande på premissen att klassamhället 
ska bestå. Man tar ojämlikhet i samhället 
för givet, frågan om rättvisa reduceras till 
vem det är som ska få sitta på toppen.

Går vi tillbaka till staden ser vi avgrän-
sade klassanalyser i diskurser om social 
mix och områdesprogram. Med social mix 
kommer idén att fattiga människor mår 
bättre av att bo nära rika; de kommer bort 
från problemområden, de lär sig de rätta 
värderingarna och koderna, får lättare jobb, 
barnen hamnar kanske i bättre skolor och 
allt blir bra. En socialt ”mixad” stad är nog 
att föredra framför en extremt segregerad 
stad, men diskursen har också en fruktans-
värd underton att rika människor är bättre 
än fattiga — kombinerad med en underlig-
gande rasism, där vita är bättre än icke-vita 
— och det är intressant nog alltid fattiga 
som ska ”flyttas”, man diskuterar aldrig 
att ”flytta” rika till fattiga områden. Social 
mix är också problematisk eftersom den 
är avgränsad, fattigdom ska lösas genom 
att lyfta enskilda människor ur den. I bak-
grunden kör det stora politisk-ekonomiska 
tåget vidare som om ingenting hade hänt. 
Områdesprogram har liknande problem. 
Genom att lyfta ett fattigt område ska man 
lösa fattigdomen. Men eftersom underlig-

gande strukturer inte ifrågasätts, är det 
vanligaste sättet att lyfta ett område att helt 
enkelt flytta de fattiga och gentrifiering blir 
därmed en nyckelkomponent här.

En fördjupad analys betonar i motsats 
till en avgränsad analys också relationen 
mellan de mer och de mindre synliga ut-
trycken för klass och den politiska ekono-
min dessa ingår i. Ett projekt måste inom 
en fördjupad analys också ses i relation till 
klasskaraktären inom både ekonomin och 
politiken. Beträffande ekonomin är en cen-
tral komponent i klasskaraktären givetvis 
ägarskap. Vem äger bankerna som finan-
sierar byggandet? Vem äger infrastruktu-
ren och vem äger energibolagen, vem äger 
byggföretagen och vem äger fastigheterna? 
Vem betalar arkitekterna? Eftersom svaren 
på alla dessa frågor i allt ökande grad är 
privata kapitalister och allt mindre kom-
munen eller kooperativ, så har staden en 
allt tydligare kapitalistisk klasskaraktär.

I denna text ska vi dock fokusera mera 
på hur klass också reproduceras genom 
politik i allmänhet, och genom stadspolitik 
i synnerhet. Två frågor möter oss omedel-
bart, den första är vilka man bygger och 
planerar för? Den andra är vilka man pla-
nernar tillsammans med? Det första hand-
lar om politikens resultat: vilka vill man ha 
här? Det andra handlar om process; vilka 
anser man det naturligt att ha dialog och 
samarbeta med?

Den klasskaraktär som finns i ett projekt 
(till exempel mera resurser till fattiga, så 
de kan lära sig skriva CV) kan från ett av-
gränsat perspektiv vara progressivt (mera 
resurser till fattiga!). Men från ett fördju-
pat perspektiv kan vi se att det också håller 
fokus borta från en annan klasspolitik, där 
kapitalägare har intresset av en viss ar-
betslöshet eftersom det kan hålla lönerna 
nere. Huvudfrågan blir alltså inte ”arbete 
åt alla”, utan att de fattigaste ska ha bättre 
chans att söka de tjänster som finns. Så 
något som kan verka progressivt i ett av-

Segregation, fattigdom, och arbetslöshet är 
reella problem i svenska städer och verkar inte 
vilja försvinna av sig själva. Politikerna kommer 
med ständigt nya förslag på hur detta ska 
förändras; gärna i form av ett innovativt och 
nytänkande projekt som backas upp av ”ny 
forskning” eller senaste trenden inom offentlig 
förvaltning. När det ena projektet är slut,  
börjar nästa. 

Stoppa projektism!
– En essä om klass, stad och politik
:: STÅlE HOlgERSEN

När ett projekt 
som ska reducera 
fattigdomen och 
bryta segregationen 
inte lyckas med 
sina ambitioner så 
fortsätter man med 
nya projekt. Och de 
nya projekten behövs 
så klart, eftersom 
problemen är kvar. 
Det leder till projekt 
efter projekt.  
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gränsat perspektiv (till exempel att lägga 
pengar på ett projekt för att hjälpa männis-
kor i en fattig stadsdel), kan i ett bredare 
perspektiv vara — best case — brandsläck-
ning eller småpotatis, eller även legitimera 
en reaktionär status quo.

pRODuKTION OcH DIsTRIbuTION 
I mALmö

En stads klasspolitik är aldrig helt homo-
gen eftersom det där finns olika intressen, 
motsättningar och konflikter som i all poli-
tik. Ändå finns det en tydlig skillnad i hur 
man förhåller sig till rika och fattiga, där vi 
ser en kontinuerlig och generell politik för 
företag, rika och kapital, samtidigt som det 
pågår olika tidsbegränsade sociala projekt 
för stadens fattigare. Denna distinktion 
kan förefalla förenklad eftersom också ny-
byggnation för rika kan saluföras i form av 
projekt, som i exemplet med den kanske 
största och första symbolen för Malmös ny-
liberala omvandling: bostadsutställningen 
Bo01. Eftersom att mycket pengar spen-
derades på ett avgränsat område under 
en avgränsad tid, kan man kalla Bo01 för 
ett projekt. Ändå bör inte Bo01 inkluderas 
under projektism, eftersom det inte var ett 
projekt som lämnade de generella struk-
turerna i den större politiska ekonomin 
i fred: Bo01 representerar den generella 
strukturen i den politiska ekonomin. Bo01 
var nämligen inte något som avvek från 
den generella politiken om att attrahera 
rika, entreprenörer och företag; tvärtom 
var detta kärnan i Bo01.

Jag har tidigare försökt fånga denna 
distinktion i stadens politik genom be-
greppsparet produktion av staden och 
distribution i staden. Å ena sidan finns 
det en officiell stadspolitik, politikens hu-
vudfokus. Det är här man försöker skapa 
”bilden” av staden som kommunen gärna 
vill skryta om, och som ska definiera vad 
staden är. Detta är stadens ekonomiska 
politik och genom denna ska arbetsplatser 
skapas, och kapital och resurser attraheras. 
Det är inom denna kontext som man byg-
ger skrytbyggen, som man tar lån för att 
finansiera höghus, näringslivskluster, uni-
versitetsbyggnader, konsertanläggningar 
eller flygplatser. Det är inom denna kontext 
man artikulerar sin politik och ekonomi.

Genom produktionen av staden ska den 
profilera sig som kunskapsstad, kulturstad, 
finansstad, eventstad, shoppingstad eller 
miljöstad. Och genom att bygga gynnsam-
ma stadslandskap, ofta med kontorslokaler 
och attraktiva lägenheter vid havet, ska 
städer attrahera entreprenörer och skatte-
betalare, och därmed kapital och resurser.

I en ren nyliberal anda kan man där-
efter ta det lugnt eftersom kapital, pengar 
och resurser — enligt teorin — genom själv-
verkande mekanismer kommer att sippra 
ner på alla och gynna hela staden. Men rik-
tigt så nyliberala vågar inte svenska städer 
vara, åtminstone inte Malmö. Här har man 
förstått att pengarna inte sipprar ned au-
tomatiskt. Därför genomför man olika pro-
jekt så att resurserna som har attraherats 
kan distribueras till hela staden.

Distinktionen mellan produktionen av sta-
den och distributionen i staden syns tydligt 
redan i stadens Visionsarbete från mitten 
av 1990-talet. Många av Malmös industrier 
hade redan haft problem ett tag och flera 
av de som inte redan lämnat staden, gjorde 
det — eller gick i konkurs — 1991, samma 
år som Sverige också gick in i en massiv fi-
nanskris. Vid valet 1994 då Socialdemokra-
terna och Ilmar Reepalu kom till makten, 
accelererades förändringsprocesser som 
redan var på gång.

Reepalu initierade snabbt det som 
kallades visionsarbete, och från januari 
1995 till februari 1996 organiserades åtta 
olika grupper som alla artikulerade sina 

tankar och idéer om hur Malmö skulle bli. 
Dessa var ekonomi-, närings-, utbildnings-, 
miljö-, stadsbyggnads-, och kulturvisionen 
samt den sociala visionen och ungdomsvi-
sionen. Det var i denna ordningsföljd som 
de presenterades i dokumentet Vision 2015 
— om framtidens Malmö, en tydlig hierarki 
med ekonomi, näring och utbildning först 
och sist kultur, det sociala och ungdomen.

Distinktion mellan produktion av och 
distribution i staden är tydlig i till exempel 
ekonomivisionen. Här står det att ekono-
misk tillväxt ska ”ge goda cirklar”, och vara 
ett medel ”för att vidareutveckla välstånd 
och välfärd i ett samhälle som har en eko-
nomi i balans”, och öka ”utbudet av kultur, 
utbildning och omsorg m.m.”. Idén om att 
tillväxt ”ger goda cirklar” bygger i grunden 
på nyliberal ideologi där pengar och resur-
ser ska sippra ner — trickle down — från 
de rika till alla andra. Tankesättet säger 
att man först måste attrahera kapital och 
resurser för att sedan kunna distribuera. 
I en ren nyliberal version sker detta auto-
matisk, i en svensk variant genom policy 
och projekt. Tankesättet finns kvar i över-
siktsplaner i Malmö, men det finns också 
artikulerat i själva de sociala projekten.

Det projekt i Malmö som kanske klarast 
har artikulerat detta är Välfärd för alla, 
där intentionen var att sprida den postin-
dustriella stadens förtjänster till hela sta-
den. Projektets undertitel var ”det dubbla 
åtagandet”, det första var att alla i Malmö 
skulle få tillgång till välfärd och det andra 
att Malmö skulle vara en ”tillväxtmotor” 
för Skåne och Öresundsregionen. Socialpo-
litik och ekonomisk politik är här samman-
kopplade, eller som de uttryckte det ”ett 
ekonomiskt svagt Malmö kan inte klara av 
välfärden för sin befolkning”.

Distinktionen finns också i stadens 
översiktsplaner. I Översiktsplanen 2000 
slås den ekonomiska strategin från vi-
sionsarbetet fast: det sägs att Malmö 
måste anpassa sig till internationella om-
ständigheter, vilket bland annat betyder 
att kommunen bör erbjuda ett brett spek-
trum av branscher och företag ett urval 
av utmärkta platser för att kunna etablera 
sig. Vidare bör tillväxten ”framför allt ske 
inom näringslivet, genom expansion i be-
fintliga företag och genom nyetableringar 
i regionen. Denna expansion förutsätter 
att befolkningens utbildningsnivå höjs 
ganska snabbt, vilket förutom insatser på 
utbildningsområdet kräver en förhållande-
vis omfattande inflyttning av välutbildade 
personer.” Alltså, antingen måste nytt folk 
komma in, eller så måste stadens befolk-
ning förändras, snabbt.

Det finns något intuitivt logiskt här, det 
får erkännas. Det skulle till exempel vara 
idiotiskt att distribuera pengar som man 
inte har. Logiken är att om vi inte först gyn-
nade folk som redan har pengar, till exem-
pel attraherade entreprenörer, finanskapi-
tal och annat relativt rörligt kapital samt 
skattebetalare och studenter till Malmö, 
med vilka pengar skulle vi då kunna hjälpa 
de fattiga?

Men det som inte klargörs i visionsar-
bete eller senare i stadens politik, är den 
urbana politiska ekonomins klasskaraktär. 
Det som inte ska attraheras är fattiga män-
niskor och människor som kanske behöver 
extra mycket vård- och omsorg eller stöd 
från samhället. Få kommuner har ju under 
de senaste decennierna sörjt om kommu-
nens fattigaste invånare har flyttat ut.

Som i all ekonomisk politik finns det 
också här en klasskaraktär, och även här 
som i andra områden försöker man göm-
ma och legitimera klasskaraktären genom 
hävdandet att politiken är för allas bästa. 
Vilket är en god definition av hegemoni: att 
få en politik som gynnar en klass att fram-
stå som det gemensamma intresset för alla.

Rätt många människor lämnade Malmö 
på 1970- och 1980-talet, och inte minst var 
det skattebetalare som flyttade till förmån 

för de rika kranskommunerna. Bara under 
1970-talet lämnade 33,000 människor sta-
den, och först 2003 var invånartalet högre 
än vad det hade varit 1971. Det gav därför 
intuitivt mening att locka dem tillbaka. 
Detta var Ilmar Reepalus mantra som sta-
dens starka man: det är bättre att företaga-
re och ”tongivande personer” i Malmö ock-
så bor, arbetar och skattar i Malmö, än att 
de bor och skattar i rika grannkommuner 
som Vellinge. Återigen hittar vi något som 
vid första ögonkast verkar förnuftigt. Skat-
tepengarna behövs definitivt mer i Malmös 
fattiga områden än de gör i Vellinge. Om 
detta var hela berättelsen, så skulle jag hål-
la med Reepalu och stötta hans politik. Om 
vi avgränsar frågan till precis detta — ska 
rika skatta i Malmö eller i Vellinge? — så är 
det förstås mer progressivt att säga att de 
ska bo och skatta i Malmö än tvärtom.

Men detta är inte hela historien. Den poli-
tiska ekonomin fungerar inte som avgrän-
sade små delar som opererar autonomt. 
Om vi studerar kontexten, om vi ser på den 
politiska ekonomin i stort och om vi zoo-
mar ut, ser vi att i princip alla städer har 
tänkt precis samma sak. ”Alla” städer har 
arbetat med att attrahera entreprenörer, 
företag, (rörligt) kapital och skattebetalare, 
och ”alla” städer har varit nöjda om de 
fattigaste flyttat till andra sidan av kom-
mungränsen. Detta har vidare skapat en 
distinkt klasskaraktär i stadsutvecklingen, 
eftersom det har uppstått en konkurrens 
mellan städer om att gynna de rikaste. Vi 
ser samma logik på statlig nivå, där stater 
säkrar sina skatter (eller tar bort möjlighe-
ten till insyn i den finansiella sektorn) för 
att attrahera kapital. Genom denna logik 
har en klass intressen blivit ”allas” intresse.

Hegemonins kraft blir synlig om vi åter-
vänder till distinktionen mellan produktion 
av staden och distribution i staden. Ingen 
har lyckats utmana eller kunnat etablera 
alternativ till den rådande produktionen av 
staden. Därmed har distributionen — den 
sociala politiken, de sociala projektens ut-
formning och innehåll — blivit den huvud-
sakliga arenan för politisk dispyt. Ingen har 
lyckats etablera alternativ till att attrahera 

rika människor, (kontorsbaserade) företag 
och (finansiella) entreprenörer. Man har 
kunnat vara emot byggandet av skrytbyg-
gen eller att bostadsområden ska vara för 
de rika, men i avsaknad av reella alternativ 
till hur man organiserar den urbana poli-
tiska ekonomin har kritiken aldrig kun-
nat utmana hegemonin. Stadspolitikens 
klasskaraktär har därmed varit svår att se 
och följaktligen att kritisera.

Det är inte meningen att säga att man 
inte ska ta strid om socialpolitik, eller att 
en bör bortse från detta fält till förmån för 
den politiska ekonomin. Det är också klart 
att alla gränser mellan produktion och dist-
ribution i staden inte alltid är kristallklara. 
Det centrala här är att hegemonin i stads-
politikens nuvarande klasskaraktär har 
varit så stark att den politiska diskussionen 
har styrts mot andra områden. Debatter 
om klass och stad har blivit avgränsade 
till att handla om projektens innehåll. Hur 
fungerar de? Hur ska projekten utformas 
och genomföras? Inkluderar de perspektiv 
underifrån? Är de stigmatiserande gente-
mot de (rasifierade och) fattiga? Hur myck-
et pengar rör det sig om? Och hur kan pro-
jekten bli bättre? Detta är viktiga debatter 
i sig, men när diskursen styrs åt detta håll 
blir det svårare att identifiera och diskutera 
den bredare stadspolitikens klasskaraktär.

Det är inom ett sådant avgränsat tillvä-
gagångssätt som klass normalt diskuteras i 
Sverige. Klass avgränsas till hur vi fördelar 
pengar som redan är ”attraherade”. Vad 
som förbises är att klasser etablerats, och 
att klass har spelat en avgörande funktion, 
redan innan pengar distribueras genom 
olika projekt. Relativt långt från diskussio-
ner om stadsplanering och stadsbyggna-
tion, diskuterar Karl Marx skillnaden mel-
lan produktion och distribution i ekonomin 
i introduktionen till Grundrisse. Även om 
Marx använder begreppen produktion och 
distribution annorlunda än vad vi gör här, 
har Marx en poäng som i högsta grad också 
är relevant i vår kontext: Det är genom pro-
duktionen som den verkliga distributionen 
av makt och resurser i ett samhälle sker. 
Alltså, de som äger vill genom produktion 
av varor och tjänster kunna bli rika och bli 

Efter 20 år av olika 
projekt kan vi se hur de 
skiljer sig ifrån och liknar 
varandra: många av 
problemen och målen är i 
stort sett de samma, men 
formuleras utifrån sin tids 
språk, som svar på olika 
tiders skiftande politiska 
diskussioner.

Forts. Stoppa projektism!, Ståle Holgersen
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mäktiga. Detta är en form för distribution 
av resurser som sker i det dolda, och i stor 
grad genom mervärdesproduktion i arbete. 
Om vi återgår till vår distinktion mellan 
produktion och distribution, så ser vi att 
denna distribution genom produktion 
också sker genom prioriteringar i politiken. 
Medan vi ofta tänker att resurser distribue-
ras genom sociala projekt, så har den stora 
distributionen av makt och resurser i själva 
verket redan hänt. Att städer bygger för och 
med en viss samhällsklass allokerar makt 
och resurser till en klass. I denna mening 
så är produktion också distribution. Detta 
är den dagliga reproduktionen av ojämn 
fördelning av makt och resurser som har 
varit så svår att utmana.

Jag nämnde ovan att insatser i fattiga om-
råden kan vara ”social brandsläckning”, 
och jag har också använt denna metafor 
tidigare. Metaforen fungerar eftersom 
både brandsläckning och sociala projekt i 
fattiga områden är reaktiva åtgärder. Men 
annars är det en dålig metafor. När man 
släcker en brand, försvinner branden. Den 
kan inte omintetgöras, men den kommer 
hellre inte tillbaka. Projektismen är inte 
brandsläckning. När ett projekt är slut-
fört är inte (den sociala) branden borta. 
Genom sociala projekt försvinner inte den 
sociala branden, den kvarstår eftersom 
samma processer som skapade problemen 
genererar dem på nytt.

Det är i denna kontext, med en stadspo-
litik som har klasskaraktär, och en brand-
släckning som inte är en brandsläckning, 
som Malmö dras isär. Skillnaderna mellan 
fattiga och rika ökar, medan fokus är på 
projekten. Men vad ska man göra efter un-
gefär tjugofem år med olika sociala projekt, 

och inga synliga resultat? Fortfarande hop-
pas politikerna att nya projekt ska lösa pro-
blemen — fortfarande lever projektismen, 
trots att resultaten uteblivit. En premiss i 
projektism, som tidigare nämnts, är att den 
breda politiska ekonomin inte ska föränd-
ras, men när det blir allt tydligare att pro-
jekt efter projekt inte fungerar måste man 
hitta andra orsaker till den ökande ojäm-
likheten och segregeringen. Om politikerna 
inte klarar av att förhindra segregeringen 
och minska fattigdomen kommer de män-
niskor som har minst möjlighet att försvara 
sig till slut att få bära skulden. Fattigdom 
och segregation kommer i slutändan att 
vara de fattigas fel. Vilket argument man 
använder kan variera — de är lata, dumma, 
outbildade, ointresserade av framgång, 
kriminella, det är deras ”kultur”, eller de är 
alltför glada i alkohol eller droger — men 
konklusionen är densamma; fattigdom för-
blir de fattigas fel. Och när klassamhället är 
så rasifierat som i dagens Sverige, så vet vi 
vartåt diskursen barkar. I en sådan kontext 
är det inte längre bara Sverigedemokrater 
som använder rasistiska diskurser om ”kul-
tur”, ”etnicitet” och ”religion” som förkla-
ringsmodell för växande fattigdom.

Lyft inte området eller individen: lyft 
klassen!

Vi har sett hur begränsade de avgrän-
sade diskussionerna om klass i staden 
verkligen är. Såväl social mix, områdes-
program, sociala program eller att viljan 
attrahera rika till en fattig kommun kan 
vara progressiva insatser inom små ramar, 
men de blir problematiska när vi under-
söker frågan i ett vidare perspektiv. Att 
lyfta individer ur fattigdom och in i rike-
dom (som genom meritokrati, eller social 
mix), eller att göra fattiga områden finare 

och rikare (som genom områdesprogram/
gentrifiering), är inte progressivt om inte 
också ojämlikheten minskar. Debatter om 
att ”hjälpa” områden genom nya byggna-
der eller ny infrastruktur tenderar till att 
bli vad vi kan kalla en rumslig fetischism: 
man gör om sociala problem till rumsliga, 
området blir problemet, och icke sociala 
strukturer som klass.

Snarare än att lyfta individer eller en-
skilda områden, så skulle en mer fördjupad 
analys, och mer radikal konklusion, vara 
att stadens arbetarklass och fattiga ska 
lyftas som klass. Det var en sådan form av 
klasskamp som bidrog att lyfta den nord-
iska arbetarklassen ur fattigdomen för 
ungefär hundra år sedan. Detta är vår tids 
stora utmaning.

Hur kan vi etablera en ny klasspolitik 
för staden? Hur kan vi skapa en stad och 
en ekonomi som har som utgångspunkt att 
den ska gynna arbetarklassen och fattiga? 
För att kunna svara på det måste vi börja 
med båda ekonomin och politiken. Beträf-
fande ekonomin, som jag bara indirekt 
har hanterat i denna text, så måste man 
etablera andra former av ägande än privat 
ägande. Hur kan vi organisera kollektivt 
ägande av bland annat byggnader, byggbo-
lag, infrastruktur, arbetsplatser och företag 
(och pubar!) som utmanar det rådande sys-
temet? Beträffande stadspolitiken: hur ska 
man bryta logiken om konkurrensen mellan 
städer om att attrahera rika? Hur kan icke-
kommersiella aktörer finansiera och bygga 
bostäder för arbetarklassen och fattiga?

Svaret på frågan om hur vi bygger med 
och för den breda arbetarklassen, snarare 
än den så kallade medelklassen och de rika, 
är inte enkelt. Det är inte givet hur det ska 
gå till. Och det kan verka svårt. Men om nå-

got kan det vara en tröst att det inte heller 
var givet hur dagens klasspolitik och pro-
jektism skulle se ut för trettio år sedan. Det 
var snarare rätt främmande för människor 
på säg 70-talet att Sveriges och Europas 
städer skulle konkurrera om att attrahera 
rika människor baserat på logiken att gyn-
nar man de rika så gynnas alla. Den klass-
politik vi känner idag formades genom 
politisk kamp från högern, internationell 
klasskamp ovanifrån och genom lokala 
visionsarbeten i otroligt många städer. Att 
skapa en annan klasspolitik kommer inte 
att bli mindre utmanande och omfattande. 
Men stora förändringar har skett i stadspo-
litiken tidigare. Det enda vi vet är att stora 
förändringar kommer att ske igen. Frågan 
är vilka klasser som ska gynnas, och vilka 
som eventuellt måste missgynnas.

:: ståle Holgersen är forskare vid iBF och 
Kulturgeografen, Uppsala universitet. Han 
publicerade boken staden och Kapitalet 
i 2017, som undersöker förutsättningarna 
för berättelsen om Malmös resa från en 
industristad till en nyliberal post-industri-
ell stad.

Texten skrevs ursprungligen för forsk-
ningsprojektet Stadsfabula vid malmö 
universitet, 2018.

Jag är uppvuxen bland höghus, betong och 
projekt. Jag växte upp som ett projektbarn. 
såg hur människor som inte såg ut som jag, 
som inte pratade som oss, som inte bodde 
grannar med oss, kom utifrån, med blickar 
som sa att de skulle rädda oss, de skulle fixa 
oss, de skulle lära oss. De klev av tunnelbanan, 
exotifierade oss med sina kortsiktiga insatser 
och lämnade oss mitt i. Projekten startade, 
inspirerade. en boll kastades upp i luften som 
ingen i slutändan tog emot. Hjulen skulle 
uppfinnas gång på gång och där stod vi, 
dränerade på idéer, innehåll, kraft, medan 
projektledarna och cheferna fyllde sina cV:n 
och sina fickor. De tog tunnelbanan vidare 
till platserna där kropparna som var kvar i 
vagnarna blev vitare och rikare. Gick av och 

sov tryggt i sina hem. Medan vi stod kvar, i vår 
verklighet med våra kamper. 

genom erfarenhet och iakttagelse lärde jag 
mig hur projektplanen görs, hur pengarna 
söks, hur språket ska pratas. Vi gjorde festiva-
ler, dansworkshops, studiecirklar. trots välvil-
liga och drivna själar som ville förändra och 
göra gott i samhället såg jag att jag användes 
som ett alibi av cheferna och checklistorna 
bockades av.

i ett av de tusen projekten kom en dag 
två personer som såg ut som jag. Bruna, 
vackra, pratade inte om oss, utan tillsammans 
med oss. De skulle göra communityteater 
och communitydans i mitt kvarter. Paloma 
Madrid, flamencodansaren som gjorde ett 
konstnärligt dansprojekt i samarbete med 
biblioteket, sa att vi inte behövde rekrytera 
”professionella” dansare. Hon sa att alla kunde 
dansa, och att vi alla var experter för att vi 
genom våra levda erfarenheter hade makten 
och kunskapen som ingen annan utomstå-
ende hade. Projekten de gjorde baserades på 
augusto Boals forumteater som är besläktad 
med Paulo Freires lära om pedagogik för 
förtryckta. De som har makten att frigöra oss 
från förtrycket är vi själva. Det är inte någon 
annan som ska rädda oss. 

Efter att ha varit med i Dans i lägenhet, 
projektet som Paloma Madrid arbetade med, 
fick jag jobba med Botkyrka Community 
Teater & Dans. Där fick jag förtroendet att 

driva vidare egna idéer och projekt. ett av 
mina första konstnärliga projekt var en dans-
film. Eftersom att projektet skulle drivas i 
community-anda valde jag att storyboarden, 
innehållet och idéen till filmen skulle tas fram 
av deltagarna, ett gäng 14-åringar. Deras stora 
fråga just då, som många ungdomars idag, 
handlade om bilden av förorten. titeln för 
dansfilmen blev Falska fördomar. 

Förutom den stora insikten om att jag hade 
makten att frigöra mig själv från förtrycket, 
fick jag uppleva det i praktiken. Jag var 19 år 
och de vuxna projektledarna litade på mig, 
gav mig ansvar. Förutom det gav de mig en 
lön som ett bevis för att min erfarenhet och 
engagemang var värt något. Jag var inte bara 
ännu en kvot att fylla. 

tack vare de insikterna och jobbet med 
deltagande och demokrati, blev jag inte en so-
cial entreprenör. Jag blev inte en produkt som 
skulle sälja mig själv. Jag blev inte en repro-
duktion av kapitalism. tack. istället blev jag en 
projektledare som kunde göra projekt tillsam-
mans med, av och för mitt område. Jag blev 
fritidsledare, jag organiserade mig och blev 
aktivist i jakt på rättvisa. Jag pluggade retorik 
och opinionsbildning och till slut utbildade 
jag mig till konstnär. Vilket tar emot att säga, 
för jag tror på att alla är konstnärer och att alla 
ska ha rätten att uttrycka sig kreativt. Jag gick 
på Konstfack för att vinna tid och få csn – och 
för att lära mig att avkoda processerna och 
strukturerna som gör att vissa får bidrag och 

Om du måste arbeta med 
projekt sprid resurserna till så 
många du kan, och berätta 
för alla som deltar att de är 
experter, skriver konstnären, 
fritids- och projektledaren, 
Emma Dominguez. Istället för 
en soloutställning arrangerade 
Dominguez i sitt examensarbete 
från Konstfack ett kollektivt 
övertagande av skolans galleri 
med rasifierade konstnärer.

RE 1: EmmA DOmINguEz svarar på Stoppa Projektism!

Använd ditt utrymme!
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pengar för att skapa medan andra systema-
tiskt utestängs från resurserna och rummen.

den form som samhället ger konsten att 
verka inom är i princip projektets form. ned-
slag, med början mitten och slut. Hur gör vi för 
att inte bli verktyg eller reproducera individua-
lism? Under min verksamma tid som aktivist, 
projektledare och konstnär har jag förstått att 
vi inte kämpar mot nyliberala strukturer. Jag 
har fattat att vi lever i dem. Varje dag, genom-
dränkta av reklam, varor, marknad, effektivitet 
och en hierarkisk trappa där vi ska klättra 
genom att använda varandra som trappsteg. 
Vi måste hitta strategier för att navigera och 
inte drunkna i denna situation. 

i min nuvarande position har jag inte mak-
ten att besluta att vi ska sluta gentrifiera och 
göra projekt i utsatta områden för att istället 
bygga långsiktiga insatser som kan förändra 
på riktigt. Jag sitter inte på någon budget 
eller bakom en klubba. Jag är en konstnär 
med bred erfarenhet som genom konsten, 
aktivismen och genom att tänka som en 
anarkist väljer att försöka bryta ner hierarkier 
och maktstrukturer genom hur jag arbetar 
och med vem. Jag försöker göra det jag kan 
där jag för tillfället befinner mig.

Som mitt ”solo”-projekt på Konstfack 
valde jag att istället skapa rum för ett kol-
lektivt övertagande av utställningsrummet 
Vita havet. tjugofem konstnärer ställde ut i 
Konstfacks 491 kvadratmeter stora vita hav. 
Jag bjöd in alla rasifierade som ville ställa ut 
i rummet, helt öppet, och alla som anmälde 
sig fick vara med. Jag sökte pengar av skolans 
budget för breddad rekrytering och spred 
medlen bland alla konstnärer som deltog. 
inte mycket kanske, men en faktisk fördel-
ning av ackumulerade resurser är alltid att 
föredra istället för att en enskild individ ska 
sitta på hela potten. Alla fick ett arvode, allas 
namn stod lika stort på affischen, jag var inte 
”konstnären” som gjorde ett kollektivt eller 
community-projekt där andra var del av ett 
experiment eller ett projekt. Jag tog min blipp 
som öppnar alla verkstäder på Konstfack och 
försökte springa runt med den så att alla fick 
möjlighet att ta del av skolans resurser. 

när jag tidigare jobbade som projektle-
dare för att engagera ungdomar i Botkyrka 
byggde jag enligt samma politik upp projekt 
där jag koordinerade men fördelade budge-
ten och resurserna så att unga från området 

fick lön för sitt deltagande och engagemang. 
Vi glömmer ofta att utan ”deltagarna” i varje 
projekt skulle inte projektledaren ha en lön, 
eller något projekt att skryta med från för-
sta början. Ungdomarna fick, förutom lön, 
ett första eller andra arbete att skriva på sitt 
cV. i stället för att tilldelas rollen som passiv 
deltagare fick de möjlighet att utveckla, lära 
sig och påverka projektet, festivalen, föreställ-
ningen eller vad nu projektet gick ut på. 

till mitt examensprojekt på Konstfack 
gjorde jag också ett verk om min mammas 
kamp mot Försäkringskassan som drog 
paralleller till hur platserna hon bott på, under 
tiden som hon arbetat ihjäl sig, lämnat ärr 
på hennes kropp. Jag vet att min mammas 
berättelse inte är unik så jag träffade tio andra 
konstnärer med liknande berättelser, vars 
mammor lidit av fysiskt och psykiskt våld 
orsakat av samhällets strukturer. Vi ställer ut 
tillsammans på Botkyrka konsthall i vår. 

det kanske låter som dubbelmoral att 
berätta om allt jag gjort när jag arbetar för att 
inte reproducera individualismen i konsten 
och inte begå våld mot konstens eller konst-
projektens deltagare. Jag försöker dela med 
mig av mina erfarenheter och sätt att jobba 
på, inte för att du ska tycka att jag är bra, utan 
för att visa på andra sätt, andra möjligheter. 
Jag hoppas att vi en dag ska sluta behöva 
hitta strategier för att navigera i orättvisan. 
Jag hoppas att vi genom att fortsätta arbeta 
för att bryta ner maktstrukturer och fördela 
resurser, en dag ska bli tillräckligt många och 
starka för att skapa andra system, skaka om 
och bygga en rättvis värld. till dess, om du nu 
ska in och arbeta i ett ”projekt” uppmanar jag 
dig att göra följande: 

analysera maktförhållanderna. Vilka får ta 
plats i rummet, vilka pratar mest, vilka syns 
mest? Vilka får ta beslut? använd din konst 
och ditt utrymme för att ifrågasätta och bryta 
dessa normer och strukturer.

Få det inte att handla om dig. om möjligt, 
likställ din roll med alla andra deltagares. 
skippa projektledarrollen och fördela upp-
gifterna: en sammankallar, en har hand om 
ekonomi, en har hand om press och så vidare. 
alla kan lära sig och växa i projektet. 

Fördela resurserna som du kommer åt så 
brett som du bara kan. sprid ut budgeten, låt 

alla deltagarna få lön. Öppna upp lokalerna, 
låt alla som behöver komma in och använda 
det ni har tillgång till. är det en utställning? 
Låt flera vara skapare av verken, öppna upp 
din plats för fler. Sitter du på kontakter? Dela 
med dig av din presslista.

Berätta för alla som deltar att de alla är 
experter. att deras levda erfarenheter är lika 
mycket värda som någon annans utbild-
ning och att de har makten att frigöra sig 
själva från förtrycket. Men bara om vi gör det 
tillsammans. 

:: emma Dominguez är konstnär med examen från 
Konstfack. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasät-
tande av maktstrukturer och vilka som syns, hörs och 
tar plats i våra gemensamma rum. Genom konstnärliga 
aktioner, interventioner och skapande arbetar hon för att 
hantera och omförhandla orättvisor i samhället. 

    
Fördela resurserna som 
du kommer åt så brett 
som du bara kan. Sprid 
ut budgeten, låt alla 
deltagarna få lön. Öppna 
upp lokalerna, låt ALLA 
som behöver komma in 
och använda det ni har 
tillgång till. 

Havet – en kollektivutställning, Konstfack, 2018, performance av carina michele do. Foto: FernanDo illezca 

Forts. RE 1: Använd ditt utrymme, Emma Dominguez
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Men det kändes hela 
tiden som att vi var 
steget efter. I boken 
”Gräv där du står” 
beskriver Sven Lindqvist 
just forskning som en 
offensiv arbetsmetod. 
Men jag hade inte läst 
den då och hade jag gjort 
det hade jag eventuellt 
agerat annorlunda. 

Projektet som form äter sig in 
i livet på alla nivåer. Johannes 
Samuelsson berättar om vardag, 
gentrifiering och hur kulturhuvud-
stadsåret fick Umeås konstnärer 
att börja och sluta hoppas. 

RE 2: JOHANNEs sAmuELssON svarar på Stoppa Projektism!

För inte så länge sedan blev jag erbjuden att 
vara konstnärlig handledare för ungdomar 
och lovades då lön vare sig ungdomarna dök 
upp eller inte. Det dök inte upp några ung-
domar. Det kändes inte okej att ta den lönen, 
så nu ska jag vara med i ett nytt försök med 
bättre förberedelser. 

Jag har just lagt mitt barn och innan jag 
började skriva denna text kollade jag på den 
hemsida som skapats för att ungdomarna 
ska kontakta oss handledare. ingen har hört 
av sig ännu. Det finns ju så klart sämre extra-
knäck men det är något märkligt med detta 
att ha en tillvaro fylld av projekt. allting bli 
inkapslat och passar man sig inte så tappar 
man kontinuitet i tillvaron – det är så det 
känns ibland i alla fall. när jag inte gör kortare 
tidsbegränsade lärarinsatser eller inhopp i 
kulturprojekt som någon annan konstnär 
eller kulturinstitution beviljats pengar för, så 
gör jag egna konstnärliga ”projekt”. 

Nu kämpar jag till exempel med ett projekt 
som förvisso är intressant och roligt men där 
projektpengarna, från Konstnärsnämnden, 
tog slut för ett tag sedan. Jag måste bli klar 
med det för att kunna söka nya pengar, men 
ju mer jag jobbar med det desto större blir 
det. nu har jag dessutom hamnat i ett läge 
där jag absolut inte har råd att tacka nej till 
andra projekt eftersom jag, min partner och 
vårt barn lyckats byta till oss en större lägen-
het i vårt kvarter. egentligen borde jag ju inte 
klaga. För det är underbart att inte behöva 
sova i köket och eftersom Konstnärsnämnden 
inte bryr sig om mätbarhet (vilket är grymt 
bra) kan man ju jobba med det konstnärliga 
så som man vill. Det är speciellt skönt när 
man ändå sitter och gör det på ”fritiden”.   

 
KuLTuRHuvuDsTADsÅRET

Jag är huvudsakligen utbildad vid Högskolan 
för fotografi i Göteborg, där jag också jobbade 
som sommarkurslärare i grundläggande 
foto. Det var samtidigt som Bolognaproces-
sen infördes på skolan och plötslig fanns 
möjlighet att skapa kurser som kunde för-
packas som små godbitar snarare än hela 
utbildningar. Det hela funkade bra tills jag 
hamnade i konflikt med prefekten på skolan. 
Då tystnade det kring mig i fikarummet och 
jag fick inte förfrågan om att göra några mer 
sommarkurser. Hur som helst så tänkte jag 
inte så mycket på det faktum att allt vi gjorde 
på skolan paketerades i projekt. Under nästan 
hela studietiden höll jag på med ett projekt 
som jag byggde vidare på för varje kurs jag 
tog. Kursmålen var dessutom inte fullt så 
rigida som jag hört att de har blivit på senare 
tid. Mitt projekt handlade då om konflikterna 
kring ostindiefararen Götheborg iii. initiativ-
tagarna till att bygga en replik av det skepp 
som förliste i Göteborgs hamninlopp 1745 blev 
utmanövrerade av Göteborgs stad och ett 

antal stora företag som tog över projektet på 
ett ganska fult sätt. Jag skrev till slut en bok 
om detta, den heter Att skriva ett modernt 
äventyr. 

2011 hamnade jag i umeå på grund av en all-
varlig knäskada. Jag var full och klättrade på 
byggnadsställningarna vid den nya konsthög-
skola som då höll på att byggas. Det slutade 
med att jag fick flytta hem till mina föräldrar 
under rehabiliteringstiden och blev sen kvar 
här på grund av kärleken. 

Umeå hade blivit utnämnd, tillsammans 
med riga, till europeisk Kulturhuvudstad år 
2014 och från ett kulturspektakelsperspektiv 
så tyckte jag flytten från Göteborg till Umeå 
var som att hamna ur askan i elden. Det fanns 
ingen hejd på hur mycket politikerna pratade 
om kulturdriven tillväxt. Men det tydligaste 
tecknet i staden på det annalkande kulturhu-
vudstadsåret var de byggnader som höll på 
att byggas. Framförallt var det en fastighetsä-
gare, Balticgruppen, som använde året som 
språngbräda för att lyckats få uppföra bygg-
nader som sedan kommunen och universitet 
tecknade långa och dyra hyreskontrakt för. 
egentligen ingick hela centrum i ett omge-
staltnings– och gentrifieringsprojekt som fick 
fart tack vare kulturhuvudstadsåret. Det blev 
inte bättre sen då iKea etablerade sig i ut-
kanten av staden. De små aktörerna tappade 
underlag samtidigt som hyrorna steg. 

Då var jag singel, knäskadad och bodde 
hos mina föräldrar och det kändes som en 
ganska fri tillvaro. Det vill säga jag kunde 
uttrycka vilka åsikter jag ville utan att sätta 
min personliga ekonomi på spel. Jag fick ett 
kort jobb via en bekant där jag skulle föreläsa 
om Umeå på den nya arkitekthögskolan och 
fastnade då för korvförsäljaren Helmer Holm, 
som kämpade för att behålla sin vagn i Umeå 
centrum. som ett led i den allmänna gentri-
fieringsprocessen hade tekniska nämnden 
fått för sig att bygga nya och öppna korvvag-
nar till stadens korvförsäljare. Jag intervjuade 
kommunfolk och alla möjliga inblandade 
samtidigt som jag skrev debattartiklar och 
demonstrerade för Helmer på ett sätt som 
jag nog kanske inte skulle våga göra idag. 
Jag gjorde mig ovän med många på kom-
munen. samtidigt socialiserade jag med 
lokala konstnärer och kulturfolk. Det fanns 
då förhoppningar om att kulturen skulle få 
ta plats i staden. att makt och pengar skulle 
överföras till oss konstnärer. Dialog var kom-
munens ledord och det var nog många av oss 
som ändå tänkte att kulturhuvudstadsåret till 
slut skulle göra att vi skulle kunna försörja oss 
på vår konst. 

Vid ett tillfälle organiserade sig till och med 
de lokala konstnärerna och lämnade över en 
lista med krav på kommunen till kulturpoliti-
kerna i stadshusets foajé. Jag minns att Marie 
louise rönnmark (s), som var den politiker 
som tog åt sig äran att staden tilldelats kultur-
huvudstadsåret, sa att konstnärerna var vik-
tiga för att vi hjälpte till att hålla det snyggt på 
gatorna. Hon menade nog inte att vi skulle gå 
runt och städa men uttrycket kändes typiskt. 

Nu när kulturhuvudstadsåret är över har 
man rivit den enda lagliga graffitiväggen 
och det är ingen som pratar om kulturdriven 
tillväxt längre. Under en period var det ganska 

kul att prata med media om problematiska 
aspekter av kulturhuvudstadsåret och höra 
sina ord i nationella mediekanaler. Men med 
tiden blev det deppigt eftersom fastighets-
politiken och utförsäljningen av offentliga 
tillgångar bara fortsatte. Kritiken som jag la 
fram, som handlade om att konstnärerna och 
kulturen blivit alibin för en stadsomvandling 
som främst gagnade de stora fastighetsä-
garna, gav ingen effekt. Jag och mina gelikar, 
flera konstnärer och andra som delade mitt 

dialogen om Rådhusesplanaden på platsen för det nyss 
rivna Apberget, en populär stentrappa med talarstol i cen-
trala umeå byggd 1987 och riven i september 2013 efter 
påtryckningar av fastighetsägaren, 11 november 2013.  
Foto: JoHannes saMUelsson

Protestinstallationer av studenter på umeå Konsthögskola 
i förgrunden och av studenter vid umeå Arkitekthögskola 
i bakgrunden på Apbergsplatsen, 8 mars 2014.  
Foto: JoHannes saMUelsson

Projekt överallt
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De fria kulturskaparna är en lättdresserad 
yrkesgrupp. Vi springer mot pengarna. Vi lär 
oss spela spelet och knäcka koderna kring hur 
man söker projektstöd. Konstnärer blir passivt-
aggressiva när självbilden ständigt kraschar 
med verkligheten – konstnären deklasseras. 
enligt idealet ska konsten (konstnären) vara 
fri, kreativ, obunden och potent. istället för-
minskas och inlemmas hen i progressivt väl-
menta preventiva myndighetsprojekt för att 
öka deltagande och trygghet i lokalsamhället. 
Men vilket är det egentliga problemet som vi 
talar om här? Med utgångspunkt i egna erfa-
renheter av statens Konstråds projekt Konst 
händer resonerar jag här om konstvärldens 
projektformer och mer specifikt runt Konst 
händer i Jordbro, ett av de 15 projekt i landet 
som fick del av Konstrådets resurser. Syftet 
med Konst händer, en del av regeringens 
satsning äga rum (2016-2018), var att genom 
konsten bidra till ökat medborgardeltagande, 
i synnerhet i så kallade utsatta områden. 

ägare till Konst händer i Jordbro var 
Jordbro Världsorkester (JVo), en produktions-
plattsform för yrkesverksamma producenter 
och kulturskapare med fokus på community-
arbete och kopplingen mellan det lokala och 
det globala. Flera av oss har vuxit upp i Jord-
bro. 2011 var vi drivande i att göra nedlagda 
Jordbromalmsskolan till Jordbro Kulturhus. 
Under åren har vi arbetat med olika projekt, 
pedagogiska aktiviteter och arrangemang i 
kulturhuset, men även med internationella 
samproduktioner. 

Politikerna i Haninge kommun har nu be-
slutat att Jordbro Kulturhus ska rivas, senast 
vintern 2019/20. Fastighetsföretaget sam-
hällsbyggnadsbolaget (sBB) har köpt Jordbro 
centrum med option på att bygga bostäder 
på den mark där kulturhuset nu står. 

vEm TROR EgENTLIgEN pÅ pROJEKTEN?

Konst händer i Jordbro tolkade Konstrådets 
hemsida som att det nu gick det att söka stöd 

för att arbeta med konst och kultur i förorten 
som en metod för social mobilisering. Vi 
skulle kunna arbeta för social förändring med 
målet att ge makt åt de boende att både 
formulera sig kring och konkret forma sina 
livsmiljöer med hjälp av konsten. Bra tyckte 
vi, och skickade in en ansökan med projekt-
namnet oceanens varelser som argumen-
terade för Jordbro Kulturhus och en idé om 
att arbeta med muralmosaik i ett samarbete 
mellan lokala konstnärer, hantverkare och 
den nicaraguanska konstnären Daniel Pulido. 
Vi trodde att vi skulle få makten över hela 
projektbudgeten. när Konstrådet kontaktade 
oss stod det klart att detta projekt sannolikt 
inte kunde göras; Konstrådet hade andra 
direktiv kring vilka konstnärskap som var 
”godkända”, och höll ganska hårt i pengarna 
själva. Vi sög på karamellen, och gick ändå 
vidare i samarbetet.

när vi arbetade med Konst händer i Jord-
bro brukade jag och en kollega skämta om 
att det fanns folk i projektvärlden som faktiskt 
trodde på projekten och dess framtvingade 
floskler. Vi var inte troende. Vi fann snart att 
flera av Konstrådets funktionärer, befriande 
nog, inte heller var det. Vi hade ett bra samar-
bete som byggde på att vi förstod och respek-
terade varandras olika roller i spelet. Vi var på 
det klara med att dessa funktionärer hade att 
följa regeringens och kulturdepartementets 
direktiv och skrivelser i regleringsbrev, och 
därför inte kunde släppa iväg kontrollen över 
projektet till oss, vilket enligt vår analys varit 
det bästa. De å sin sida begrep att vi inte 
stred för vår ställning inom konstfältet, utan 
för Jordbro Kulturhus. av detta blev en drag-
kamp mellan vår vilja att jobba med lokala 
konst- och kulturskapare och Konstrådets 
direktiv att anlita kända, erkänt professionella, 
ibland internationella, konstnärer. 

när det kom till kritan gick det inte att 
rikta pengarna i Konst händer direkt till folket 
i förorten. Pengarna skulle gå till professio-
nella konstnärer som ibland flögs in till en ort, 
gjorde något konstartat och flögs ut. Vi visste 
hela tiden att detta reproducerade överhe-
tens privilegier att tala om för alla andra hur 
de mår och hur deras situation ser ut – alltså 
uppfostran – men bedömde att det ändå 
skulle gå att fördela en del av resurserna till 

boende i Jordbro och till ”egna” konstmani-
festationer. som enda Konst händer-projekt 
i landet lyckades vi få egna pengar, en egen 
budget, vilket rättfärdigade projektet för  
vår del. 

På det hela taget tycks de som arbetar 
med projekt ofta betrakta dessa som någon-
ting nödvändigt ont. ett rum möblerat av 
andra där det gäller att vara smart och stra-
tegisk om man ska få stöd. trots kritiken är 
projektformen inympad i offentlig förvaltning. 
Kommuner, regioner och stat behöver dess 
kortsiktiga, tidsbegränsade arbetsformer; 
new public management har skapat en värld 
av styrsystem runt dem. Många, även konst-
närer, är nu beroende av projekten för att få 
en inkomst. Projektlogiken, att projektpengar 
går till problemområden, gör att problemi-
fiering, högt tonläge och alarmism blir en del 
av projektens möjlighetsvillkor. Helt klart är 
att föremålen för projektens samhällsförbätt-
rarnit – de boende i projektutsatta områden 
– inte alltid jublar inför nya projekt. Projekt-
trötthet lyder diagnosen. se på Jordbro där 
vi i Jordbro Världsorkester länge arbetat. 
Här har hundratals miljoner projektkronor 
rullat runt under olika namn som Blomman-
pengarna på 90-talet, Storstadssatsningen 
i början av 2000-talet, Medborgardialog för 
några år sedan plus olika panikprojekt för att 
nå ungdomar. trots allt detta är Jordbro idag 
en av de orter där polisen i sin senaste analys 
av utsatta områden ser en negativ trend. Hur 
kommer det sig?  

KAKA söKER mAKA  

en stark kraft som reglerar vilka projekt som 
anses vara kvalitativa, och vem som får pro-
jektpengar, är den järnhårda lagen om homo-
gami. inom sociologisk teori är homogamin 
den kraft som antas bestämma vem vi bildar 
par med; som gör att alla på en konstskola, 
trots sina individualiteter, ser likadana ut och 
att chefer rekryterar människor som liknar 
dem själva. enligt teorin om homogami trivs 
vi bäst när vi identifierar våra likar, som vi 
anser vara mest kompetenta för att skapa 
skenbart ”trygga rum” där vi slipper motstånd, 
konflikt och kritik. Avvikande sållas bort, en 
gemensam världsbild etableras. Prövar vi 

Göran Lidbrink från Jordbro 
VärldsOrkester berättar om en 
jättestor stridstupp och kampen  
för egen projektbudget.

RE 3: göRAN LIDbRINK svarar på Stoppa Projektism!

Flyg in en konstnär!

perspektiv, jobbade nog mer som aktivister 
än som forskare under den här tiden. Men 
det kändes hela tiden som att vi var steget 
efter. i boken Gräv där du står beskriver sven 
lindqvist just forskning som en offensiv ar-
betsmetod. Men jag hade inte läst den då och 
hade jag gjort det hade jag eventuellt agerat 
annorlunda. 

 
väRsT föR DEN sOm INTE fÅR LöN

Jag inser att jag låter lite bitter här i soffan. 
så är det nog också. Det är desillusionerande 
att jobba i projekt, speciellt när man ser dem 
kapas av rika jönsar. Det är ju det ståle Hol-
gersen sätter fingret på i sin essä. Men det 
är ju så klart värst för den som inte får några 
stipendier eller lön alls eller är tvingad att 
vara med på grund av man hamnat i något 

åtgärdsprogram. även om mina föräldrale-
dighetspengar är slut så skiter det sig inte 
för mig. när jag krossade knäet ställde mina 
föräldrar upp och även om mamma gått bort 
så får jag säkert hjälp av pappa ett tag, om 
det skiter sig det vill säga. Kanske får jag hjälp 
med pengar så att jag kan plugga till något 
annat. ett medelklassprivilegium som ger 
trygghet. ibland tänker jag att jag ska försöka 
bli begravningsentreprenör. 

För att återgå till detta med projekt så har 
jag en kompis som också är konstnär, han är 
nu pensionär, och han brukar alltid pika mig 
när jag säger att jag jobbar med projekt. Han 
har alltid haft verkstadsjobb och liknande för 
att överleva. Hans kommentarer har gjort att 
jag börjat se allt fler problem med att man 
måste förpacka sin konst som projekt för att 
kunna få stipendier (finansiering). Och mitt 

största praktiska problem är att det alltid 
förväntas en tidsplan vid projektansökningar. 
eftersom jag av naturliga skäl inte kan veta 
vad jag i mina undersökningar kommer stöta 
på (om jag visste det så skulle det inte vara 
undersökningar), så kan jag antingen reali-
sera projektet för att sedan söka pengar och 
låtsas att projektet precis är initierat (vilket 
aldrig hänt), eller så blir det så som det alltid 
tenderar att bli: jag får fortsätta jobba utan 
lön när projektpengarna tagit slut. 

:: Johannes samuelsson är konstnär bosatt och verksam 
i Umeå. Han jobbar med dokumentär fotografi och es-
säistiskt skrivande. Han samarbetar ofta med människor 
utanför samtidskonstbranschen. Under 2019 gav han ut 
boken Bärtider som handlar om bärbranschen i norrland 
och globalt. 

Forts. RE 2: Projekt överallt, Johannes Samuelsson
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teorin här talar mycket för att den som förde-
lar projektpengar känner igen somliga som 
sina likar där ute, och att många av de som 
söker pengar är av samma sort som de som 
fördelar dem. så skapas en ohelig allians mel-
lan anslagsgivande politiker, kulturbyråkrater 
och de som söker projektpengar. Vi i Jordbo 
Världsorkester och Konstrådets tjänstemän 
utgjorde inget undantag, utan bekräftade var-
andras värderingar, samhällssyn och habitus. 
så växer klyftan mellan oss och projektens 
objekt – folket – trots att vi vill motsatsen. 
Klassamhället visar sig. 

vILKA sTRATEgIER HAR vI ANväNT föR 
ATT HANTERA ETT pROJEKT sOm KONsT 
HäNDER?

Vi i Jordbro Världsorkester kallar ibland våra 
community-arbeten för nysituationistiska 
brukskonstprojekt. smeknamnet antyder 
att vi förhåller oss otrogna och kritiska till 
det postpolitiska skenet av demokrati och 
delaktighet, men samtidigt ser möjligheter 
att uträtta något. Denna blandning av humor, 
allvar, pragmatism och ompositioneringar 
blev utmärkande för Konst händer i Jordbro. 
Vår tanke var att använda Konst händer för 
att lyfta fram Jordbro Kulturhus som en  
allmänning, en del av det gemensamma,  
och på så sätt skydda kulturhuset mot riv-
ning. Vi såg till att överföringen av resurser 
(pengar) i projektet i första hand gick till lokalt 
aktiva personer i Jordbro Kulturhus, inte till 
oss som professionella ”projektister” utan till 
människor och verksamheter som byggde, 
målade, arrangerade, formgjöt, filmade och 
uppträdde. att vidga kretsen av vilka som ar-
betar i ett projekt och dessutom tjänar på det 
är avgörande för att förankra och legitimera 
det. Vi lyckades skapa engagemang och lyfta 
fram platsen genom att bland annat kol-
lektivt bygga en gigantisk stridstupp som vi 
placerade på kulturhusets tak, och en lysande 
näsa vid entrén. Vi gjorde en rad offentliga ar-
rangemang, varav ett besöktes av dåvarande 
kulturministern alice Bah Kuhnke och ett par 
diskreta säpovakter. Vi genomförde namn-
insamlingar och enkätundersökningar om 
hur folk ville utveckla kulturhuset, och olika 
massmediala utrop. Men – och detta är det 

stora problemet – vi förlorade likväl striden: 
Haninge kommun ska ändå riva huset och 
marken säljs till privata fastighetsaktörer.  
Den ”kreativa förstörelsens” krafter var 
övermäktiga. nu överlåter vi i Jordbro Världs-
orkester det långsiktiga resultatet till det 
dialektiska förnuftet: ibland måste saker bli 
sämre innan de kan bli bättre. Men näsan 
lyser fortfarande i Jordbro!

Hur balansera den statliga konstvärldens 
anspråk på ”smakmakten” att uttolka kvalitet 
och utse konstnärliga nyckelpersoner? Vi i 
Jordbo Världsorkester hade erfarenhetsba-
serad kunskap och ”hemortsrätten” genom 
att flera av oss vuxit upp i området, och under 
decennier arbetat professionellt inom kultur-
fältet. Vi ansåg att vi hade legitima maktan-
språk kring detta, och sa nej till ett par förslag 
från Konstrådet samtidigt som vi fick igenom 
möjligheten att använda en del av projekt-
budgeten till helt ”egna” projekt med lokala 
konstnärer. Överlag har vår strategi gått ut 
på att ifrågasätta och ibland driva med både 
barnsjukdomen ”radikalism” som präglar 
många utifrånkommande konstnärers syn på 
”orten” och det drag av ”white man’s burden” 
– kolonialherrens tunga plikt att korrigera 
dysfunktioner bland folket – som lyser ige-
nom hos många politiker och tjänstemän när 
de vill lösa förortens problem. Maktanalysens 
kritik – ”den andre” ges inte rätten till ett 
eget språk och förvägras rollen som politiskt 
subjekt (blir subaltern, utan röst) – kan lätt 
riktas mot projekten i sveriges förorter och 
miljonprogramsområden. Men människor 
i förorter kan samtidigt inte reduceras till 
”den andre” utan representerar en hel värld 
av olika tillägnelsepositioner, ideologier och 
inbördes maktrelationer. ett postkolonialt 
perspektiv synliggör hur förorten görs till en 
plats för undantagstillstånd där problemen 
tornar upp sig, men vi arbetar inte för att 
lösa detta genom satsningar på generell 
och jämlikhetsinriktad välfärdspolitik, utan 
genom riktade, tidsbegränsade insatser för 
att motverka kriminalitet, våld och otrygghet: 
genom projekt. Projekt som i en logik där 
den subalterna, den utan röst, aldrig kan bli 
projektägare eller ens inbjuden, bara föremål 
för andras projekt.  

INNEbOENDE pRObLEm I pROJEKTET 
sOm fORm OcH HuR DET DRAbbAT Oss

Projekttrötthet är en realitet i många områ-
den. Misstron växer när allt tar slut och dör. 
samhället har dragit sig tillbaka i förorter och 
i glesbygd. Människor ser disparata, desperata 
satsningar som kostar mycket och ger lite. 
Men projekten kan aldrig göra anspråk på att 
ersätta samhälleliga grundfunktioner som bra 
skolor, anständiga boendeformer, god hälso- 
och sjukvård och arbetstillfällen. i Jordbro 
som varit platsen för så många projekt har 
den enda F-9 skolan lagts ner, centrumet är 
bland det mest slitna som står att finna i Sve-
rige, vårdcentralen har extremt dåligt rykte, 
familjecentralen har stängts, valdeltagandet 
är i vissa valdistrikt bland det lägsta i landet 
och trångboddheten mycket stor. samtidigt 
tar internationella riskkapitalbolag som 
Blackstone över alltmer av bostadsbeståndet 
och kombinerar renovräkning med att låta 
hus förfalla. trots att den medborgardialog 
som genomfördes för några år sedan pekade 
på just kulturhuset som den mötesplats som 
behövs i Jordbro ska kulturhuset nu rivas. Fler 
projekt kan alltså inte lyfta Jordbro – för det 
verkar en målmedveten jämlikhetsinriktad 
fördelningspolitik krävas. 

Den misstro människor känner mot projek-
ten riskerar att leda till en mer generaliserad 
misstro mot samhället. Den som får misstrons 
blick riktad mot sig får också svårt att verka 
inom förorternas lokalsamhällen. själva till-
liten eroderar, och projektet har då blivit rent 
kontraproduktivt. Projektens byråkrati är 
dessutom ett slitsamt arbete för kulturskapare 
som ständigt söker, genomför och rapporte-
rar. allt detta kämpade vi med i Jordbro. 

Projektformen har förstås också styrkan 
att vara ganska självklar. något ska göras. Vi 
tillför resurser och gör det som behöver göras. 
Vi utvärderar och går vidare. Här påminner 
projektet om en konstnärlig produktionspro-
cess. ofta har vi i Jordbro Världsorkester kun-
nat använda projekt på detta sätt, antingen 
direkt i en konstnärlig produktion eller pro-
cessperiod, eller med tydliga synergier som 
gynnat våra möjligheter att fungera som fria 
kulturproducenter i ett område vi själva valt.

DET EgENTLIgA pRObLEmET  

Det egentliga problemet är inte projekten i 
sig utan vilka som har rätt att tala och vilka 
som förväntas lyssna, alltså själva diskursens 
ordning. efter snart fyrtio år i och vid det 
konstnärliga fältet kan jag konstatera att ing-
en annan samhällssektor är så hårt reglerad 
utifrån privilegier, kontakter och klass som 
konst- och kulturvärlden. Det är så genant 
tydligt att jag drabbas av sekundärskam när 
jag märker att aktiva konst- och kulturskapare 

Näsan som ritades av arkitektgruppen muf från london lyser över jordbro kultur- och föreningshus.  
Foto: GÖran liDBrinK
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We are curious undersöker och tolkar skulpturen Emi-
granterna av carl milles som står uppställd i korsningen 
mellan Rundelsgatan och djäknegatan i malmö.  
Foto: ioana coJocariU

Det vandrande kollektivet We are curious 
har åkt tillsammans till platser i Malmö och 
visat och berättat för varandra var de upplevt 
solidaritet, och kartlagt de människor som 
står för omsorgsarbetet i deras bostad eller 
kvarter samt placerat dem på en karta. runt 
dessa stadens ”känslomässiga ankare” delade 
gruppen historier och drömde om att besöka 
dem. Gruppen har tagit sig till platser som 
medlemmar upplevt som otillgängliga, samt 
skissat på ett möjligt nytt konstverk som först 
var en trappa, sedan en stol och till sist blev 
ett ljudverk på en busstur om hur kroppar 
som anses främmande kan (om)definiera 
”tillhörighet” utifrån frågor om vilka rum 
dessa kroppar har tillgång till och vad som 
hindrar dem från att tillhöra staden de lever i. 
Gruppen har besökt skattekontoret, delat sina 
erfarenheter av institutionen och drömt om 
möjliga interventioner att göra där. Gruppen 
har sett och interagerat med offentlig konst i 
Malmö – både utforskat den med sina krop-
par och spekulerat om varför och när den 
sattes upp i det offentliga rummet.

”Vi valde också ut skulpturer som vi passerar 
dagligen på väg till jobben, mataffären eller 
skolan, och skrev om dem som om de hörde 
hemma bland våra minnen”, berättar grup-
pen. ”M skrev att Sillagumman från södra 
Fisktorget var hans mor. Han brukar sätta sig 
på en bänk i hennes närhet när han behöver 
en paus, berättade han. nästa gång kunde 
han inte vandra med oss, han jobbade kväll. 
Vi andra åkte till hans mor vid Fisketorget 
och skickade en hälsning därifrån. när r tog 
oss till den runda flottan vid kanalen där hon 
sitter dagligen sprang vi på en kvinna som 
plockade khubaisa för kvällens middag. Hon 
visade oss hur den ska plockas och berättade 
hur den ska lagas. Hibiskus finns överallt i 
denna stan, sa hon, men inte många tar vara 
på den. Vi fick ta med oss gratis mat från 
Malmös gator.”

ana Ionescu (aI): Varför ville ni som ini-
tiativtagare samlas tillsammans med andra 
människor? Vad var er motivation bakom det-
ta? Detta ger oss ett ramverk att prata inom. 
Varför samlades människor – och lyckades vi 
göra något tillsammans eller ej? 

Helena Fernández-cavada (HFc): Det 
var ett sätt att appropriera staden och reflek-
tera över tillhörighetens politik.

Ioana cojocarIu (Ic): och ett sätt att 
vara tillsammans. Det började med ett möte 
där vi på en fysisk karta märkte ut platser som 
vi ville åka till, och sen pratade vi om att be-
söka alla platser tillsammans, inte individuellt. 

Hfc: och om att skapa nät av omsorg. 

AI: Jag hade såna här diskussioner förr, på 
universitetet eller i samband med arbete, 
med en massa akademisk terminologi, men 
det här gäller praktik och handling på fältet.

Hfc: Här handlar det om hur vi omsätter det i 
praktik. Vi utforskade det genom att göra och 
vara tillsammans över en lång tid, i över ett 
år. De här övningarna vi gör med varandra är 
inte bara övningar utan ett sätt att skapa ett 
nät av omsorg, och en känsla av att höra till 
någonstans – till en grupp, men också till sta-
den. Genom att göra det upplever vi vad det 
betyder när alla dessa olika kroppar rör sig till-
sammans som en kropp till platser som vi inte 
”ska” gå till, vilken typ av motsättningar som 
uppstår när vi rör oss tillsammans. Det är mer 
ett görande än ett skapande av teori. idén var 
inte att ”göra ett projekt” utan snarare att se 
hur vi kan skapa och underhålla långa relatio-
ner och nyfikenhet.

Ic: Vi måste se på vad som hände med be-
hoven hos var och en av oss i gruppen, varför 
några dragit sig tillbaka. Främst var det att 
några av oss var tvungna att fokusera på aku-
ta behov som att få ett brödjobb som betalar 
hyra och mat, vilket såklart måste prioriteras. 
ett prekärt och ömtåligt omsorgsnätverk, 
men ändå. 

susanne ovelIus (so): Med detta i åtanke 
känns det viktigt att ha en öppen struktur där 
alla har utrymme att dela, där vi skapar något 
av det alla tar med in i nätverket. Men det är 
svårt. Du har en idé och vill initiera och bygga 
ett helt öppet rum där alla är med och skapar 
strukturen... är det ens möjligt?

Hfc: Jag föreställer mig att det i en snar 
framtid kunde göras med en uppsättning öv-
ningar, ett score (ett slags skript med instruk-

tion för utförandet av till exempel musik eller 
rörelse, reds anm), som kan omsättas i prak-
tiken av olika personer i skåne som tar över 
övningarna. Så vi tillhandahåller ett flexibelt 
score som de kan omvandla hur de vill. Vi ger 
ett a, B, c, D och resten av vokabulären kan 
utvecklas genom görande. 

AI: Jag vill prata om detta nät av tillit som vi 
kallar det. Funkade det?

Hfc: Funkade det för dig?

AI: Ja, till viss del. Men det här nätverket var 
inte min enda källa till tillhörighet. Jag var 
intresserad av ämnet för det relaterar till mitt 
studiefält. Först skapade det en härlig känsla, 
sen blev det hektiskt för mig. Jag är inte heller 
säker på hur vi ska komma vidare.
 
Hfc: För mig skapade nätverket verkligen 
en känsla av tillhörighet. Men inte som nå-
got nytt utan som att det vi gör hör till an-

nästan alltid har familjeband till andra dito, 
och många gånger kommer från burgna 
förhållanden. Det är ett känt faktum att det 
råder social snedrekrytering till konstskolor, 
arkitektutbildningar och andra utbildningar 
som lär oss vad som är fint, fult, rent, smutsigt, 
förfinat, vulgärt, högt och lågt. Privilegier 
blandas systematiskt ihop med begåvning.  
De människor som ska befolka och leva sina 

liv i staden och dess periferier ges nästan ald-
rig ett ord med i laget kring stadens planering 
och gestaltning. 

Konst händer är nu avslutat i Jordbro. näsan 
lyser näsvist och påminner om att vi lätt 
blir dragna vid näsan. oddsen för kulturen i 
kampen mot det byggindustriella komplexet 
är dåliga. som alltid gäller: Du har inte en 
chans – ta den!

:: Göran lidbrink är kulturvetare, etnolog och producent. 
Under ett par år var han verksamhetschef för Haninge 
kommuns ungkultursatsning Lakeside/Porten med 
lokaler i Jordbro Kulturhus. idag frilansar han och är aktiv 
inom den egna produktionsplattformen Jordbro Världs-
orkester.

 

Omsorgsnätverket We are 
Curious organiserar konstnärer, 
kulturarbetare och aktivister i 
Malmö för att vandra, kartlägga 
och på olika sätt appropriera 
Malmös gator tillsammans. 
Medlemmarna Ioana Cojocariu, 
Helena Fernández-Cavada, 
Ana Ionescu och Susanne 
Ovelius samtalar om gruppens 
gemensamma ansträngning att 
arbeta bortom projektismen.

RE 4: WE ARE cuRIOus svarar på Stoppa Projektism!

Omsorg mot projektism

Forts. RE 3: Flyg in en konstnär , Göran Lidbrink

    

Vi blev pirater som tog de 
här ”ögonblicken” från 
staden även om vi inte 
hade tillåtelse till det, för 
vi var åtta personer och 
bara en hade passerkort.
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väggen fungerade som tillfällig fysisk kartläggning av gruppens vandringar i staden under våren 2019.  
Foto: ioana coJocariU

strängningar som andra grupper har gjort 
i historien, i andra former. Denna strävan är 
inte isolerad utan införlivad i andra kollektiva 
ansträngningar, som en del av en ström av 
ansträngningar för att göra liknande saker, 
med liknande kartläggningsmetoder och 
verktyg. en del grupper försvinner och omor-
ganiserar sig i en organisk process över tiden. 
Men för mig, Helena – när vi rörde oss tillsam-
mans och delade personliga historier och 
reflekterade över språk, yrkesliv och migra-
tion, upptäckte vi platser som jag inte hade 
upptäckt utan att vandra med ”oss”. Det är ett 
nät jag vill fortsätta med eftersom det föränd-
rade mig. 

i en övning vi gjorde tog vi varandra till 
olika platser. och såg vilka som har begrän-
sat tillträde; som de platser du behöver ett 
passerkort till. Keenan, en av medlemmarna, 
hade ett kort så vi kunde åka upp till toppvå-
ningen på niagarahuset på Malmö universi-
tet. Han tog med oss alla dit upp så vi kunde 
se utsikten. Det var ett meningsfullt ögon-
blick att stå där tillsammans på natten och 
dela utsikten över staden. inte konceptuellt, 
men genom att vi praktiserade detta hände 
något. Känslan av ett nät av omsorg... och 
vi blev pirater som tog de här ”ögonblicken” 
från staden även om vi inte hade tillåtelse 
till det, vi var åtta personer och bara en hade 
passerkort för att komma upp till översta 
våningen. 

AI: Det handlar också om att bygga nya rela-
tioner. 

Ic: att bygga nya relationer i det rummet 
och inte i det privata som folk vanligtvis gör. 
Man bjuder hem folk till sig, vi bjöd istället in 
varandra till gatorna.

Hfc: och sättet vi gjorde det på, med ett visst 
mått av improvisation, när vi på något sätt 
skulle få in var och ens historia i ett gemen-
samt språk. Med olika bakgrunder skapade vi 
alla ett sätt att röra oss tillsammans genom 
staden. Jag tror det finns många projekt 
samtidigt som använder liknande verktyg. 
Det handlar inte om att skapa ett nytt projekt 
som försvinner utan om att skapa en gemen-
sam intelligens så att nästa gång vi behöver 

organisera oss – vid behov eller för gemen-
samt stöd – har erfarenheter och kan röra oss 
snabbare. Det är som en muskel som behöver 
tränas upp och tränas på daglig basis.
 
AI: Kan det vara så att våra försök att bjuda 
in varandra, antingen till platser ute i staden 
någonstans eller till någon av våra hem, i nå-
gon mån motverkar bristen på trygghet, eller 
känslan av isolation som följer med kultur- 
och språkbarriärer? Den här rörelsen i rum-
met kan hjälpa till att underlätta för oss i de 
processer som gör att vi känner oss otrygga i 
en annan kultur med ett annat språk. Jag fick 
den känslan när vi gick tillsammans i staden 
för att se de olika statyerna och platserna 
tillsammans. 

sO: Hur mycket tror ni att den här känslan av 
att inte höra till staden kommer från hur sta-
den är strukturerad, och hur mycket kommer 
den från människors individualistiska förhåll-
ningssätt eller att människor följer kapitalis-
tiska tankesätt? 

Ic: staden är utformad för konsumentkollek-
tivtet.

AI: staden är utformad för en planerad kol-
lektivitet, inte för en kollektivitet som bygger 
sig själv. Kan vi agera från ett motstånd och 
tala om den mänskliga rättigheten att för-
ändra staden som vi vill? idén om att ”knyta 
ihop staden”, som lokala politiker pratar om, 
kan ses som en tvåvägsprocess. Å ena si-
dan refererar det till Malmös multikulturella 
mångfald, och alla typer av segregation som 
staden upplever. Å andra sidan relaterar det 
till ett uppifrån-och-ned-förhållningssätt i 
stadsplaneringen och skapandet av rum där 
deltagandet, som verktyg för inkluderande 
demokratisk praktik, inte direkt uppnår sina 
syften utan fortsätter som en främst symbo-
lisk process. Många studier visar att deltagan-
de som initieras från institutionell nivå ofta 
har dessa resultat. Som följd reflekteras inte 
stadens faktiska invånare i dess utformning, 
utan snarare en ”ideal” befolkning. 

Vi pratar om kollektivitet och delande, men 
hur kan detta faktiskt reellt existera om sta-
den är byggd för en planerad kollektivitet? en 

verklig gemenskap bygger sig själv och kräver 
vissa lösa strukturer och en viss flexibilitet för 
att ta form. Processer för invånarnas delta-
gande är ofta väldigt långsamma, de kräver 
tid och resurser. Kanske kan den aspekten 
bli till ett sorts motstånd. trots allt är det en 
mänsklig rättighet att kämpa för att kunna 
påverka och förändra stadsrummet, vårt 
habitat, på ett sätt som främjar vår känsla av 
tillhörighet. Kommunen försöker arbeta med 
socialt kapital och gillar att kommunicera det 
som en av sina prioriteringar. Men det är en 
svår och lång process, möjligen återspeglar 
den byggda miljön för lite av denna trevande 
deltagande process

Jag tycker namnet på vår grupp är bra och 
suggestivt – Vi är nyfikna! Det uttrycker en 
idé om att förflytta gränserna och utmana 
normerna för hur vi samspelar med platser i 
staden, hur de kan göras mer inkluderande 
och vänliga i vardagslivet. Vi kan se det som 
vårt sätt att ”knyta ihop staden”. Kanske vore 
det fint om fler människor och grupper skulle 
ta sig den rätten.

sO: en sak vi börjat uppleva är relationen 
till projekt som initieras ovanifrån. även om 
vi, medan vi rört oss genom olika faser och 
sökande processer, ibland känt tidsbrist när vi 
inte kunnat stanna i en fas längre, placerar vår 
flytande process oss i en motposition i jämfö-
relse med strukturella projekt med särskilda 
syften och mål som kommunen och andra 
institutioner implementerar i staden. nät-
verkets processer gör det möjligt för oss att 
upptäcka våra behov med tiden.

:: omsorgsnätverket We are curious samlar konstnärer, 
kulturarbetare och aktivister för närvarande bosatta i 
Malmö, för gemensamma kartläggningar av staden.

översättning från engelska: maja Hammarén

    

Det handlar om att bygga 
nya relationer i det 
offentliga rummet och 
inte i det privata som 
vanligtvis. Man bjuder 
hem folk till sig – vi  
bjöd istället in varandra 
till gatorna.
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Under hösten 2019 skapade den kommu-
nala muralmålningsfestivalen Wall Street 
Nacka stor debatt på grund av den så kall-
lade programkod som styrde innehållet 
(se bild på nästa sida). Festivalen väckte 
också frågor om vem som tillåts definiera 
vad konst är samt vad som går förlorat när 
graffiti och gatukonst planeras ovanifrån. 

Den svenska debattens ”för” eller ”mot” 
har skiftat till en konsensus bland politiker 
och tjänstemän – graffiti och gatukonst har 
ett värde och kan kallas för konst när den 
genomförs legalt och svarar mot etablis-
semangets begär efter trivsel. Underkas-
telsen är avgörande för att den här konsten 
ska anses ha ett värde.

Jag tror att många associerar graffiti 
med klotter, vilket är missvisande. 
Graffiti är en konstform med en rik 
kulturell historia. Den ska inte förknip-
pas med olaglig förstörelse.  
Jonas Naddebo (C) i Dagens Nyheter 
(150818)

Vi moderater tar ansvar för vad  
skattebetalarnas pengar går till  
och dit hör inte klotterväggar.  

Mats Gerdau (M) i Nacka Värmdö 
Posten (220319)

Epoken som blev känd som nolltoleransen 
i städer som Göteborg och Stockholm ”tog 
slut” runt 2014 och ersattes av vad jag kallar 
för toleransens epok. I städer som exempel-
vis Göteborg och Stockholm har denna för-
ändring främst handlat om att kommunala 
bolag och förvaltningar började praktisera 
en mindre strikt tolkning av sina egna poli-
cydokument mot klotter och skadegörelse. 
Detta har lett till en vänligare attityd till ini-
tiativ och projekt som använder sig av gatu-
konst och graffiti som uttrycksform. Det är 
också viktigt att påpeka att i Göteborg har 
det funnits en laglig vägg för graffiti sedan 
år 2011 och ett stöddokument för kommu-
nens verksamheter, Vägledning för gatu-
konst på kommunens ytor, sedan år 2014. 
Dokumentet ger vägledning till kommunala 
bolag och förvaltningar i frågor gällande 
upplåtande av ytor och projekt gällande 
”gatukonst”. Den restriktiva nolltolerans-
liknande tolkningen av Policy för arbete 
för en trivsam stad – fri från klotter och 
annan skadegörelse upphörde dock först 
två år senare med upprättande av Urban 

Konst inom Göteborgs stad, en verksamhet 
som jag har arbetat med att utveckla sedan 
starten. Urban Konst skapades officiellt i 
slutet av 2015 med målsättningen att vända 
nolltoleransen mot klotter och graffiti i sta-
den till att istället lyfta de kulturella och 
konstnärliga värdena i uttrycket samt främ-
ja möjligheterna till lagliga ytor och konst-
närliga initiativ i stadsrummet. I Stockholm 
har slutet på nolltoleransen inneburit ett 
upphörande av censur mot all slags graffiti 
som uttrycksform i stadens verksamheter, 
och precis som i Göteborg även en viss grad 
av främjande arbete för dessa uttryck i le-
gala former under kommunens regi. 

Vi vill ta bort den antiintellektuella 
hållning som förts gentemot den här 
konstformen. Det har bland annat fun-
nits exempel på där man inte kunnat 
annonsera för konstutställningar med 
graffiti eftersom Stockholms stad då 
hotat med att dra in sitt stöd. Det här 
innebär att det ska vara fritt fram att 
prata om graffiti.
Roger Mogert (S) i SVT Nyheter 
(15102014) 

Det som inte uppmärksammas är att lag-
stiftningen om skadegörelsebrott succes-
sivt har skärpts de senaste femton åren. 
Idag kan brottet straffas med fängelse i 
högst två år plus skadestånd, och det som 
betecknas som grov skadegörelse (om ska-
dan medfört betydande fara för någons liv 
eller hälsa, eller drabbat egendom av stor 
kulturell eller ekonomisk betydelse) kan ge 
fängelse i högst sex år. Så frågan kvarstår: 
har nolltoleransen verkligen upphört?

Om nolltoleransen byggde på bevak-
ning, snabb sanering och en demoniseran-
de diskurs kring graffiti och graffitimålaren, 
bygger denna nya toleransepok fortfarande 

på bevakning och snabb sanering. Men den 
demoniserande diskursen har bytts ut mot 
vad vi kan summera som en marknadsan-
passad och instrumentaliserande diskurs.

Under nolltoleransen sågs graffitin 
som ett dåligt beteende som riskerade att 
sprida sig som en social smitta om inte hår-
dare tag och snabb sanering tillämpades. I 
Stockholm gick nolltoleransen så långt att 
det tidigare inbegrep en total censur mot 
graffiti som uttrycksform i kommunala 
verksamheter. 

Staden ska inte medverka till eller 
stödja verksamheter eller evenemang 
som inte klart tar avstånd från 
klotter, olaglig graffiti och liknande 
skadegörelse. Staden ska inte heller 
medverka till verksamheter som på 
något sätt kan väcka intresse för och 
leda till klotter, olaglig graffiti eller 
liknande skadegörelse. 
Stockholms Policy mot klotter och 
liknande skadegörelse (2007) 

Det är en auktoritär förbudslogik som ock-
så går att finna i exempelvis den pågående 
debatten om migration, papperslösa och 
tiggeri. Ett av de mest frekvent använda ar-
gumenten under nolltoleransen mot graffiti 
byggdes på föreställningar om spridnings-
effekt och smittorisk med hänvisning till 
Broken Windows-modellen, en krimi-
nologisk teori för brottsbekämpning och 
brottsprevention lanserad av sociologen 
George L Kelling och statsvetaren James Q 
Wilson 1982. I stora drag utgår denna teori 
från idéen att det viktigaste är att återställa 
ordning på allmänna platser och i bostads-
områden, eftersom ifall man tillåter vissa 
beteenden (småbrott, antisocialt beteende, 
civil olydnad) kommer hela den lokala kon-
trollen falla samman. Att injaga rädsla för 

daniel Terres: ”Under Hammar-
kullen Urban art 2017 gjordes 
Hammarkullens första graffitijam, 
med grannar och målare från hela 
Göteborg och Stockholm. Vi fick stöd 
av dåvarande distriktsförvaltaren för 
Bostadsbolaget, den lokala hyres-
gästföreningen och ligisd från FY 
crew, annars hade det blivit svårt att 
genomföra. Fasaderna som använ-

des var och är fortfarande riktigt 
nedslitna. Jag tänkte att om Bostads-
bolaget klagar får de väl måla över, 
det har de inte gjort på decennier. 
För några veckor sedan promene-
rade jag i Hammarkullen och upp-
täckte att det enda som målats över, 
möjligen av Bostadsbolaget, från det 
närmare fyra kvarter långa graffiti-
jammet var Black lives Matters.”

”Bilden är tagen på Magasingatan, 
en ganska själlös lunchgata mitt i 
Göteborg. Vid tillfället guidade jag 
journalister från england som ett 
kommunalt eventbolaget hade 
skickat till mig. av någon anledning 
tyckte de att gatan var attraktiv. Jag 
samordnade stora delar av artscape 
2016, den då största gatukonstfesti-
valen i skandinavien. Dock hade jag 

ingen påverkan över konstnärerna 
och konstverken, artscape arbetar 
så. Vid tiden såg jag samarbetet 
som en strategi för att ge staden en 
god erfarenhet av initiativ i denna 
storlek. artscapes kommersiella ap-
proach gick också hem hos de flesta 
förvaltningar och kommunala bolag 
och efteråt blev det lättare att skapa 
utrymme för andra initiativ.”

Målning från graffitijammet under Hammarkullen Urban Art 2017. 
Foto: FUtUro BerG

Konstverk av Hueman på magasinsgatan. Turister under Artscape 2016.  
Foto: Daniel terres

Graffiti och gatukonst har slutat demoniseras 
och blivit en quick-fix för kommuner och 
bostadsområden som ska profilera sig och 
”placera sig på kartan”. Hur blev det så? Daniel 
Terres, som arbetar med produktion av urban 
kultur och konst, nystar i konstpolitiken, 
relationen mellan kommunala och privata 
intressen, och en förändring som manifesterar 
sig på ytan men inte i lagstiftningen.

Toleransens epok 
– Graffitin som en kommunal quick-fix 
:: dANiEl TERRES
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småbrottslighet blir alltså ett recept för att 
förebygga grövre brottslighet. Men för att 
förstå logiken bakom nolltoleransen är det 
viktigaste att se de ekonomiska faktorerna 
bakom den. Om skadegörelse kostade sam-
hället skattepengar så kostade nolltoleran-
sen ännu mer som en logisk följd av kravet 
på snabb sanering. Privata säkerhetsbolag 
och saneringsfirmor fick lov att dansa vals 
med den offentliga sektorn. I boken Noll 
tolerans: Kampen mot graffiti av Jacob 
Kimvall, doktor i konstvetenskap, tydlig-
görs behovet av att betrakta nolltoleransen 
ur ett ekonomiskt perspektiv för att begripa 
dess livskraft över tid. Graffitiborttagning-
en blev en av flera tjänster på en marknad 
där allt fler offentliga verksamheter lades 
ut på entreprenad. 

[E]n sökning på klottersanering bland 
företag på eniro.se visar att det i dag 
finns nästan 1500 företag i Sverige 
som erbjuder kommersiella tjänster 
inom området. 
Jacob Kimvall, Noll tolerans: Kampen 
mot graffiti

Nolltoleransens tydliga och kortsiktiga mål 
med snabb sanering skapade en uttrycklig 
relation mellan dess beställare (kommu-
nen) och underleverantörer – något som 
påminner om dagens recept för ”otrygg-
heten”, där bevakningskameror i miljon-
programmet och flera privata vakter utgör 
svaret. En ny lukrativ affär tar fart, mellan 
kommunen och den privata leverantören.

Nolltoleransen kan också ramas in i 
en diskussion om konstpolitik och offent-
liga rum. Institutionernas självutnämnda 
expertis kring kvalitet tillsammans med 
kommuners restriktiva syn på initiativ i of-
fentliga rum, och en nyliberal politisk styr-
ning, skapar i praktiken en situation där 
den offentliga sektorn och det privata har 
ensamrätt till stadsrummet. Möjligheter 
för initiativ inom offentlig konst som inte 
är beställningar ovanifrån har väldigt litet 
utrymme. Hur kan det genereras offentliga 
medel för att främja och finansiera konst-
närliga initiativ som inte är beställningar? 
Frågan kvarstår. Många gatukonstfesti-
valer genomförs idag i samarbete mellan 
kommunala bolag och näringslivet. Denna 
finansieringsstrategi har öppnat stads-
rummet för flera aktörer och konstnärer 
men samtidigt lett till marknadsanpass-
ning och instrumentalisering med vanliga 

måttstockar som ökad turism och att vara 
störst, mest och vackrast. 

No Limit är en street art festival 
som bjuder in konstnärer från hela 
världen att delta i förvandlingen av 
det offentliga rummet och skapa ett 
gigantiskt utomhusgalleri.  
No Limits Borås hemsida (2019)

ARTSCAPE 2019 LJUSDAL is the 
event that lets rural Sweden compete 
with the global megacities for urban 
art supremacy :) 
Artscapes hemsida (2019) 

Wall Street Nacka är en medskapande 
internationell muralmålningsfestival 
i världsklass som ska genomföras 1-15 
september 2019. Wall Street Nacka – 
HELA världen till HELA Nacka.  
Wall Street Nacka – när konsten är 
guldet. Wall Street Nacka - purpose 
over profit. 
Nacka kommuns hemsida (2019)

ExEmpLET WALL sTREET NAcKA

Ett av de mest aktuella exempel på kom-
modifieringen av gatukonstfestivaler är det 
redan nämnda kommunala initiativet och 
festivalen Wall Street Nacka, som i början 
av hösten 2019 väckte kontroverser i media 
och bland konstnärer på grund av sin ”pro-
gramkod” för innehållstyrning. Den kom-
munala festivalen genomfördes i samarbete 
med byggaktörer och näringslivet och utgör 
ett tydligt exempel på hur konsten kan vill-
koras men också på hur lätt den konstnär-
liga yttrandefriheten kan sättas ur spel även 
under kommunens egna initiativ. Men det 
som skiljer Wall Street Nacka från sina jäm-
lika festivaler är varken den nära relationen 
mellan kommunala bolag och näringslivet 
eller relationen mellan kommunal ängslig-
het och marknadens instrumentalisering av 
konsten – utan dess arrogans. Wall Street 
Nacka tog sig också friheten att definiera och 
diskvalificera delar av den kultur de själva 
approprierade. 

Olagliga grafittiverk utan konstnärlig 
ambition och höjd kallas klotter. Olag-
liga muralmålningar utan konstnärlig 
ambition och höjd kallas också klotter. 
Nacka kommuns hemsida (2019)

DNA- eller programkoden som Nackas 
stadskreatör, Fredrika Friberg, skrev för fes-
tivalen står för den DNA eller stomme som 
styrde innehållet i arbetet med festivalen. 

Dokumenten kan både läsas som ett anti-
konstmanifest och som ett transparent och 
ärligt dokument kring kommunens inten-
tioner. Wall Street Nacka kommunicerade 

”Det finns en missuppfatt-
ning i sverige om att gatu-
konst ska vara vacker och 
behaga. näven är målad av 
nabila abdul Fattah som 
bodde en stor del av sitt liv 
i Hammarkullen innan hon 
flyttade till Stockholm. När 
jag bjöd henne till Ham-
markullen Urban art 2017, 
så hade privatiseringsvågen 
i miljonprogrammet redan 
börjat. i stockholm var hon 
en del av kampanjen Alby 
är inte till Salu och när hon 
kom till festivalen ville hon 
hylla just den kollektiva 
kampen och organisering-
en i våra stadsdelar. Detta 
var nabilas första mural och 
första gången hon målade 
med sprejfärger. Jag tror 
många i området känner 
som hon, och som jag, att 
konsten inte är någon un-
derhållning.” 

”Jag har på olika sätt med-
producerat runt tjugofem 
muraler i Göteborg men 
denna är min favorit, även 
om jag inte hade något att 
göra med dess produktion 
utöver att jag lyckades få 
Hyresgästföreningen att 
betala för liften. Den produ-
cerades av Himed & reyben 
på initiativ av Hammarkul-
len 365 som drivs av Gloria 
esteban. Den vita mannen 
med kostym som håller i en 
nyckel och ett handtag, och 
vars händer syns på denna 
bild, är den absoluta makt-
symbolen, han beslutar vem 
som kommer in och har all-
tid möjlighet att stänga dör-
ren. en kommentar som de 
flesta i området förstår och 
kan relatera till. Målningen 
inspirerade Hammarkullen 
Urban art året därpå.”

Himed & Reybens andra muralmålning  
för Hammarkullen urban Art 2017.  
Foto: Daniel terres

Konstnär Nabila Abdul Fattah under Hammarkullen 
urban Art 2017. Foto: FUtUro BerG

Programkod för Wall Street Nacka, Nacka kommun 2019

    

Om nolltoleransen 
byggde på bevakning, 
snabb sanering och en 
demoniserande diskurs 
kring graffiti och 
graffitimålaren, bygger 
denna nya toleransepok 
fortfarande på bevakning 
och snabb sanering.
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(över-)tydligt att de tog avstånd från graffiti 
och all konst i form av text som kunde på-
minna om detta uttryck, men att gatukonst 
är eller kan bli en del av den offentliga 
konsten om den förblir en dekoration och 
ett instrument för stadsmarknadsföring. 
Det är viktigt att uppmärksamma att Nacka 
kommun driver en nolltolerans mot graffiti 
och en ”gatukonst”-festival samtidigt. 

Syftet med festivalen är att stärka 
arbetet för det goda samhället där 
människor trivs och mår bra. Den ska 
förstärka identiteten på olika platser 
och göra Nacka attraktivare att bo i, 
besöka, investera i och driva företag i. 
Mats Gerdau (M) i Nacka Värmdö 
Posten (130919)  
 

Lika tydligt som på en HD-skärm träder en 
bild fram, där offentlig konst är det som kan 
ägas och kontrolleras. På samma hemsida 
där programkoden presenteras betonas att 
den konstnärliga friheten är viktig, och att 
ingen politiker varken vill eller kommer 
lägga sig i den enskilda konstnärens arbete. 
Men varför skulle politiker behöva lägga 
sig i när tjänstemän tar på sig uppdraget att 
begränsa och kontrollera vad konsten kan 
vara och kommunicera? Wall Street Nacka 
och dess programkod/DNA för konst – ”Vi 
är alla ett”, ”Fredligt, mjukt” och ”För det 
goda samhället” – får mig att tänka på 
Sverigedemokraternas konstpolitik i Söl-
vesborg, där kommunen i september 2019 
beslutade att prioritera ”klassisk och tidlös 
konst” framför det man kallar ”utmanande 
samtidskonst” vid konstinköp. 

När jag 2014 arbetade som utredare i 
Göteborgs stad för att se över kommunens 
arbete med klotter och graffiti, var det svårt 
att föreställa sig att det skulle gå att på kort 
tid förändra kommunens restriktiva håll-
ning, något jag senare fick uppleva som pro-
jektledare för verksamheten Urban Konst. 
På samma sätt var det svårt att tänka sig 
att gatukonstfestivaler skulle anpassa sig 
och formas efter etablissemangets begär av 
underhållning så snabbt. Något som talar 
mer om marknaden och svårigheterna att 
få finansiering än initiativtagarna. 

ETT Rum ATT ANDAs I

Igår som idag är konsten ett spektakel för 
vissa, och för andra ett rum att andas i, 
att få kraft och självrespekt i, ett rum för 
att reflektera, göra motstånd och föra kol-
lektiv kamp. Det rummet öppnades genom 
Benny Cruz och Pantrarnas mural på Vår-
väderstorget i Västra Hisingen i Göteborg. 
Rosa Parks, Malcolm X, Tupac, Nelson 
Mandela och Muhammed Ali avbildades 
offentligt i en stad där bostadsmarknaden 
liknar apartheid, där människor diskrimi-
neras för sin hudfärg, sitt ursprung, sitt 
språk och sin religion. Jag minns Himed 
och Reybens kommentarer om migration 
i monumentala muraler i Hammarkullen 
i Göteborg, under initiativ Hammarkullen 
365 och Hammarkullen Urban Art 2017. 
Jag minns känslan av att se dessa väggar 
som plötsligt talade till mig, min familj, 
mina vänner och andra med liknande erfa-
renheter, om kollektiv kamp och motstånd 
i en stad där konsten sällan talar med an-
dra än konstkritiker, konststuderande, 
en vit medelklass. Jag minns att Ortens 
Konstfestival på Magasinet 113 i Friham-
nen i Göteborg öppnade ett faktiskt rum 
där konstnärer från miljonprogrammet 
definierade vad konst är utifrån sig själva. 
Jag minns Nabila Abdul Fattahs hyllning 
till bostadskampen och den lokala själv-
organiseringen genom målningen av ett 
höghus som blir en knuten näve. Jag minns 
de långa köerna till Ortens bästa poet utan-
för Angereds arena år 2018. Det rum som 
öppnades eller skymtade i dessa stunder 
fick mig att åter tro på att konsten även i 
detta land kan befria sig från marknadens 
krav och institutionernas vita blick. Igår 
som idag synliggör konsten strukturer som 
vi kan förlita oss på eller utmana.

:: Daniel ricardo terres, tidigare utredare 
för Göteborgs stad i frågor om graffiti och 
medgrundare till staden är din, driver 
idag podcasten tredje rummet och ar-
betar som projektledare på Urban Konst. 
Har över åren producerat urban kultur 
i många former, ofta kopplat till socialt 
förändringsarbete.

”Händerna i Himeds & reybens 
mural klättrar på varandra, men det 
är oklart om de hjälper eller drar ner 
varandra. Motivet påminner om min 
känsla när jag landade i sverige och 
när jag först flyttade till området, 
klaustrofobin i tvingande situationer 
och avsaknaden av alternativ. Konst-
närerna bodde tre veckor i Hammar-
kullen och muralen uppfördes under 

Hammarkullen Urban Art 2017 som 
projektleddes av Urban Konst, Ham-
markullen 365 och den lokala Hyres-
gästföreningen. tiden som de var på 
plats gav en dimension till i projektet 
som speglades i verken. alla konst-
närer kom från liknande socioekono-
miska förhållande och arbetarklass-
områden, det underlättade arbetet 
och gav djup i relationerna.”

mexikanska duon Himed & Reybens andra muralmålning för Hammarkul-
len urban Art 2017. Foto: FUtUro BerG 

Forts. Toleransens epok, Daniel Terres

Kartläggning:

Kollektiv  
organisering
:: HElEnA FErnándEz-CAvAdA oCH SEBASTiAn 
dAHlqviST

Idag upplever vi återigen framväxt och norma-
lisering av fascistiska och reaktionära rörelser. 
Med vilka metoder och material kan konstnä-
rer inte bara beskriva denna utveckling, utan 
också bli en motkraft? Konstnärerna Sebastian 
Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada vän-
der blicken mot tidigare kollegors strävan och 
misslyckanden för att se möjliga strategier för 
politiskt bildskapande och kollektiv organise-
ring. Kartläggningen är en del av en pågående 
undersökning av kollektiv och rörelser verk-
samma i Stockholm under åren 1938–1955. 

:: Helena Fernández cavada är bildkonstnär baserad i 
Malmö. Hon tecknar varje dag för att formulera frågor och 
leka med dem, en process Hannah arendt refererade till 
som ”att förstå” och som sträcker sig från att ifrågasätta 
givna relationer till att frambringa motsägelser som en 
attityd till livet. 

:: sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i 
Malmö och i stockholm. Hans konstnärliga praktik inbegri-
per ofta samarbeten och uppehåller sig vid frågor som re-
laterar till kollektivt minne, hur historia skrivs och tolkas och 
produktionen av sociala och politiska förhållanden till rum.
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Horst Rittel och Melvin Webber skriver i 
sin klassiska planeringsartikel från 1973, 
”Dilemmas in General Theory of Plan-
ning”, att själva definierandet av proble-
met bär lösningen inom sig. Hur vi ramar 
in något, själva problemformuleringen, 
blir avgörande för vilka lösningar vi se-
dan kan finna. Definierar vi att problemet 
är att det är för lite ”stadslik miljö” blir 
lösningen att skapa fler sådana miljöer. 
Definierar vi att problemet är otrygghet 
blir lösningen att skapa mer trygghet. 
Problemformuleringen är med andra ord 
aldrig neutral utan bär på värderingar. 
Snarare än att gå direkt in på problemlö-
sandet, för Rittel och Webber fram att vi 
behöver lägga mer tid för själva problem-
sättandet, att finna de rätta frågorna. Det 
är genom att ge mer tid åt det som vi i för-
längningen kommer att kunna ta klokare 
beslut. Fast det var länge sedan denna 
artikel skrevs känns den aktuell idag.

Att arbeta med samhällsplanering 
innebär att organisera och planera för en 
framtid som vi ännu inte vet någonting 
om. Det handlar om hur vi ska forma en 
framtid där människor och icke-männis-
kor, nu och i kommande generationer, 
ska kunna leva tillsammans. Det innebär 
att förhålla sig till komplexitet och mot-
stridiga viljor där det finns olika uppfatt-
ningar om vad det ”sanna” och ”riktiga” 
är. Sådana processer handlar med andra 
ord inte om enkla faktafrågor utan snara-
re om omdömesfrågor där det inte finns 
några enkla rätt och fel. Snarare än att 
gå alltför fort in på lösningarna behöver 
vi tid och utrymme för att hitta vilka de 
brännande frågorna är. Vi behöver tid 
och utrymme för att stå kvar i de  svåra 
frågorna, lyssna och undersöka dem till-
sammans, och fråga oss vilka framtider 
vi vill vara med och bidra till.  Dagens 
samhällsbyggnadsprocesser ger inte till-
räckligt utrymme åt detta, utan ställer 
snarare krav på snabbhet och kortsiktigt 
ekonomisk mätbar nytta. 

DELTAgANDE sTyRNINg 

De senaste decennierna har synen på 
samhällsplanering förändrats. Från att 
ha varit en expertstyrd verksamhet där 
planeringen sker för medborgarna har 
idealet nu blivit att samhällsplanering 
idag ska göras i dialog tillsammans 
med medborgare och andra aktörer i 
samhällsbyggnadssektorn. Som en följd 
bjuds invånare, boende, användare och 
”brukare” i allt större utsträckning in för 
att delta i stadsplanerings-, visions-, och 
ombyggnadsprocesser. 

Den senaste demokratiutredningen 
(2016) lyfter fram just detta – att låta fler 

bli medskapare i samhällsplaneringen 
– som avgörande för att skapa ett mer 
jämlikt inflytande och ett hållbart sam-
hälle. Sveriges kommuner och landsting 
formulerar i sin skrift 11 tankar om med-
borgardialog i styrning behovet av att 
öka medborgares delaktighet utifrån en 
förändrad samhällsutveckling med ett 
minskat partipolitiskt engagemang, en 
allt mer heterogen befolkning, ett sjun-
kande valdeltagande och ett ökat glapp 
mellan förtroendevalda och medborgare. 
Dialog med invånare blir i denna kontext 
ett verktyg för att öka delaktigheten bland 
boende, framförallt i så kallade socioeko-
nomiskt svaga bostadsområden för att på 
så sätt stärka representation och föra in 
annars marginaliserade perspektiv i pla-
neringsprocesser (Karlsson, 2017). Bo-
verkets rapport Socialt hållbar stadsut-
veckling – en kunskapsöversikt betonar 
dialog med invånare som en av de fem 
viktigaste aspekterna för att stärka den 
sociala hållbarheten i ett bostadsområde. 

Demokratiforskaren Nazem Tahvilza-
deh spårar i Deltagande styrning – opti-
mistiska och pessimistiska perspektiv på 
medborgardialoger som demokratipoli-
tik det samtida intresset för att bjuda in 
invånare som medskapare i olika former 
till tre policyområden: 1) Diverse urbana 
utvecklingsprogram från 1960-talet och 
framåt där medborgardeltagande va-
rit mer eller mindre centrala inslag, till 
exempel Blommansatsningen och Stor-
stadssatsningen. 2) Den nationella demo-
kratipolitiken som lanserades 2000 med 
Demokratiutredningens betänkande En 
uthållig demokrati! (SOU 2000:1) vilket 
bland annat rekommenderade att den 
representativa demokratin bör komplet-
teras med ”deltagardemokrati med deli-
berativa kvaliteter”, och som följdes upp 
2016 med Låt fler forma framtiden! 3) 
Det senaste decenniets fokus på hållbar 
stadsutveckling där medborgardialoger 
ofta lyfts fram som centrala för hållbar-
hetens sociala dimensioner, och för att 
planera rättvisa städer.

Under de senaste åren, som en del 
av jakten på nya sätt att planera och en-
gagera boende, har också ett växandet 
intresse för att involvera konstnärer i 
stadsplaneringsprocesser visats från ett 
offentligt håll. I kommuner som Sund-
byberg, Stockholm, Haninge, Karlskrona 
med flera har konstnärer bjudits in för att 
ta fram offentliga verk, göra platsanaly-
ser och genomföra dialoger med tjänste-
personer och invånare. På liknande sätt 
som i retoriken kring medborgardialoger 
finns även här stora förhoppningar på att 
konstnärer ska kunna bidra till allt från 
att skapa trivsammare miljöer och öka 

valdeltagande till att ge ny förståelse för 
platsen.

Planeringsforskaren Jonathan Metz-
ger beskriver att konstnärers närvaro och 
arbetssätt kan bidra till kritiskt utrymme 
för reflektion i annars tidspressade pla-
neringsprocesser och till att rucka på och 
synliggöra etablerade normer. Konstnä-
rer kan här fungera som katalysatorer 
som ger plats för det som skaver och är 
komplext. Med andra ord bidra till att 
just möjliggöra tid för problemformule-
ringar, och till att stå kvar i de svårlösliga 
frågorna tillsammans, det som Rittel och 
Webber efterfrågade. I sin följeforskning 
av regeringsuppdraget ”Samverkan om 
gestaltning av offentliga miljöer” beskri-
ver Maria Håkansson att värdet som ska-
pas i en gestaltningsprocess därmed inte 
enbart handlar om att skapa vackra och 
funktionella offentliga miljöer, utan om 
att identifiera och lyfta fram problema-
tiska och motstridiga intressen.

Samtidigt med de höga förväntning-
arna på konstens förmågor hörs kritiska 
röster varna för att konstnärer riskerar 
få höga förväntningar projicerade på sig, 
som samhällets demokratiförändrare 
som ska lösa problemen med hållbarhet 
och segregation – frågor som egentli-
gen är strukturella fördelningspolitiska 
frågor. Denna mer reserverade hållning 
går att koppla till en bredare kritisk dis-
kussion kring deliberativa styrmodeller i 
stort, där intresset för deltagagandepro-
cesser från offentligt håll beskrivs som del 
av en postpolitisk samtid. Snarare än att 
ge mer inflytande till boende ses de frågor 
som invånare inbjuds att delta i ha liten 
politisk relevans och snarare fungera som 
ett sätt att osynliggöra de ”riktiga” poli-
tiska frågorna. Flera av de områden där 
konstnärer ska komma in och arbeta dia-
logbaserat är områden där det offentliga 
samtidigt dragit bort service som vård-
centraler och skolor. Konstnärer riskerar 
i praktiken att verka som distraktion från 
mer akuta politiska frågor – att fungera 
som avpolitiserande förvaltningstekni-
ker.  Magnus Dahlstedt, professor i so-
cialt arbete, kopplar också intresset för 
dialog och deltagande till framväxten av 
ett ökat fokus på ett ”aktivt” medborga-
rideal, där invånare ska gå från att vara 
passiva mottagare av välfärdstjänster till 
att bli aktiva medborgare som själva tar 
ansvar. Detta formuleras som ett sätt att 
stärka individers egenmakt. Samtidigt 
syftar det på en viss typ av medborgare, 
som är aktiva utifrån en entreprenöriell 
diskurs inom ramen för New Public Ma-
nagement-baserade styrsystem.

vAD KONsTEN sKA LösA

Som jag inledningsvis skrev handlar sam-
hällsplanering om att relatera till kom-
plexa framtidsfrågor som inte har några 
givna svar. Det handlar om hur vi och 
framtida generationer ska leva tillsam-
mans, om demokrati och gemenskap; och 
om att handla i förhållande till en framtid 
som vi inte kan förutse. Detta är frågor 

som det inte finns något ”neutralt” sätt 
att lösa. Hur mycket vi än mäter, räknar 
och kalkylerar kommer vi inte kunna nå 
fram till det bästa svaret, det handlar om 
omdöme och värderingar. Snarare än 
bättre mätverktyg eller effektivare pro-
cesser behöver vi våga stå kvar i att inte 
veta, i att kollektivt undersöka och söka 
svåra frågor, och engagera oss i grundläg-
gande diskussioner om vilka framtider vi 
vill vara med och skapa.

Under den tiden jag har följt den här 
utvecklingen har jag sett exempel där 
konstnärer kommit in och just bidragit 
till utrymme för att stanna upp i skavan-
de, konfliktfyllda och komplexa frågor. 
Samtidigt har jag sett många exempel 
på där konstnärer snarare använts som 
ett sätt att marknadsföra en kommun, 
höja markvärdet och producera ”glada 
budskap”. Ibland har båda funnits inom 
samma process. 

Det är svårt, och kanske inte ens önsk-
värt att beskriva konstnärligt deltagande 
i stadsplanering som ett fenomen. Det 
finns inte ett sätt att verka konstnärligt, 
det kan skilja sig totalt beroende på vem 
det är som arbetar. Varje kontext är unik, 
har olika villkor och ramar vilket gör att 
det också beror på platsen och samman-
hanget. Kanske riskerar vi just genom att 
bunta ihop det och beskriva det som ”ett” 
fenomen missa att se det finkorniga, just 
det som kan innehålla både politiskt vik-
tiga och problematiska aspekter. 

Det största problem jag ser är den 
större retoriken runt vad konsten ska 
komma in och ”lösa”. Att konsten för 
att ha ett berättigande i sammanhanget 
behöver beskrivas som politiskt nyttig 
genom att bidra till högre valdeltagande, 
ökat lokalt engagemang eller nya meto-
der för platsförståelse, snarare än att ha 
ett värde i sig bortom det mätbara. Det 
här speglas i att kommuner gärna vill ha 
in konstnärer och föra dialog i utforskan-

För stadsplaneraren finns bara svåra frågor 
utan tydliga rätt eller fel. Sofia Wiberg reflekte-
rar över planerarens roll och relationen mellan 
konst och planering i en värld präglad av tids-
brist och snabba beslut.

Lösning, problem  
eller distraktion? 
:: SOFiA WiBERg

På liknande sätt  
som i retoriken kring 
medborgardialoger 
finns även här stora 
förhoppningar på att 
konstnärer ska kunna 
bidra till allt från att 
skapa trivsammare 
miljöer och öka val-
deltagande till att 
ge ny förståelse för 
platsen.
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Forts. Lösning, problem eller distraktion, Sofia Wiberg

de processer samtidigt som detta trycks 
in i en logik där det snabbt avkrävs kon-
kreta, gärna mätbara, resultat. Om det 
finns ett genuint intresse för att lyssna 
går det dock inte i förväg att bestämma 
sig för vad som ska höras. Det kräver ett 
mått av oförutsägbarhet på tvärs mot hur 
New Public Management-styrda organi-
sationer fungerar. 

Att ge tid för att stanna upp i det som 
är komplext och skaver är inte en upp-
gift enbart för konsten, utan centralt för 
hela samhällsplaneringspraktiken. Det 
handlar inte om brist på metoder. Det 
finns bred erfarenhet inom samhällspla-
neringskåren kring att arbeta platsspeci-
fikt, att använda olika tillvägagångssätt 
för att få in information och att involvera 
boende. Ja, på flera sätt är det rätt likt det 
arbete som gjorts inom ramen för många 
av de processer där konstnärer bjudits in. 
Det som saknas är snarare just möjlighe-
ter att arbeta utforskande i organisatio-
ner där mätbarhet värderas högt. Detta 
är inget som konsten kan lösa, eller som 
går att lösa på individnivå. 

Urbanforskaren Anyana Roy framhåller 
vikten av att utbilda planerare som är 
politiska, står på sig, och försöker skapa 
utrymme för att agera och förskjuta ar-
betssätt i sina praktiker – för att bidra 
till att planering blir ett verktyg också för 
motstånd och social förändring.

Frågan gäller kanske inte enbart 
konstens roll i stadsplaneringsprocesser 
eller planeringens roll för konsten, utan 
snarare hur vi – oavsett våra roller – kan 
skapa utrymme för reflektion i samhälls-
planeringens processer för att kunna 
stanna upp och ställa brännande frågor. 

:: Sofia Wiberg är forskare och lärare på 
skolan för arkitektur och samhällsbygg-
nad på KtH. Fokus för hennes forskning 
är situerad och erfarenhetsbaserad 
kunskap. Hon disputerade 2018 med 
avhandlingen Lyssnandets praktik – 
medborgardialog, icke-vetande och 
förskjutningar, där hon utforskar förhåll-
ningssätt till lyssnandet som en politisk 
praktik.

Texten är ett bearbetat utdrag ur 
forskningsrapporten Att hålla ”båda 
och”. 
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Läs mER:

Att ge tid för att 
stanna upp i det 
som är komplext 
och skaver är inte 
en uppgift enbart 
för konsten, utan 
centralt för hela 
samhällsplanerings-
praktiken.

 3 frågor
Till ÅSA STjERNA

HAV OCH LYXBOSTÄDER. Om havet som 
allmänning och att att dra kabel i ett 
nyliberalt Stockholm. Konstnären Åsa Stjerna 
förvandlar ljudmaterial från vetenskapliga havs-
observationer till rumsliga installationer i det 
offentliga rummet. Stockholmstidningens Helen 
Runting ställer tre frågor om Stjernas arbete.

STOcKHOlmSTidNiNgEN: din konst verkar föreslå att det 
finns en större, stökigare verklighet därute som är oändligt 
mycket rikare och svårare att avgränsa än den vanliga  
definitionen av plats eller site. Hur arbetar du med att för-
söka utvidga det offentliga rummet och samtidigt behålla  
en specificitet?

ÅSA STjERNA: i Currents (2011) använde jag realtidsdata från 
Golfströmmens flöde – som hänger ihop med Arktis smäl-
tande isar och den globala växthuseffekten – för att styra ett 
ljudverk på oslooperan. Mare Balticum – Ett soniskt porträtt 
av Östersjön (2015) kom till då jag som konstnär bjöds in till ett 
eU-projekt. Vetenskapliga institutioner från sex länder som 
gränsar till Östersjön mätte mänskligt genererat buller från 
båttrafiken i Östersjön genom att lägga ut trettioåtta hydrofo-
ner – undervattensmikrofoner – runt om Östersjön under ett 
år. Mitt uppdrag handlade om att transformera dessa många 
terabytes rådata, ljudmaterial med inspelningar av Östersjön, 
till en konstnärlig ljudupplevelse. även om akustisk undervat-
tensteknik, alltså inspelningar av ljud i havet, är en vanlig ve-
tenskaplig metod, används egentligen aldrig ljuden i sig i den 
vetenskapliga redovisningen, utan som råmaterial för matema-
tiska analyser och visuella diagram. i grund och botten, bok-
stavligt talat, satt jag och lyssnade igenom ett enormt ljudarkiv 
över Östersjön, som jag nu är den enda som lyssnat igenom. 
ljudet av trålare, passagerarfartyg och fraktfartyg hördes mer 
än ljuden av fiskar och däggdjur. I slutändan skapade jag en 
ljudande, rumslig installation baserad på ljudmaterialet där jag 
valde ut ljud från tolv av de trettioåtta platserna. Var och en av 
de tolv högtalarna i ljudinstallationen motsvarade en specifik 
plats i Östersjöns undervattenslandskap.

Havet ses ofta som en romantisk utopi för frihet och en na-
turlig allmänning, men genomkorsas av regler och lagar, och 
domineras av mänskliga aktiviteter i kommersiellt syfte. Män-
niskor vill exploatera naturresurser som olja och använda havet 
för vindkraftverk eller en kommersiell båttrafik, vilket direkt 
påverkar klimatet och havslevande kulturer och naturer. Vatten 
och havsströmmar verkar på en större skala utan gränser och 
överskrider det mänskligas territorier. Vad som händer på en 
plats får en direkt återverkan på en annan plats! Denna dub-
belhet intresserar mig när det kommer till arktis. Å ena sidan 
är arktiska havet ett slags allmänning, som kulturellt befolkats 
sedan årtusenden, å andra sidan har det genom västvärldens 
modernitetsprojektet och ”upptäckande av kontinenter” ter-
ritorialiserats, kommersialiserats, exproprierats och som gräd-
den på moset har det arktiska havet blivit en slags sinnesbild 
för samtidens globala växthuseffekter. Vad som händer på en 
plats – arktis isar smälter – får direkta, ödesdigra konsekvenser 
någon annanstans. 

Detta omöjliggör den tidigare territoriella förståelsen av plats. 
I den platsspecifika praktiken kräver det en lyhördhet: konst-
nären lyssnar in och handskas med platsens specificitet. Den 
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globala växthuseffekten träder fram med sin för denna plats 
unika skepnad, och som konstnär lyssnar jag på hur den mate-
rialiseras just specifikt här, bortom allmänna generaliseringar. 
Expansion och fokus, det storskaliga och det specifika, är inte 
motsatser utan olika aspekter som behöver varandra för att 
nyansera och fördjupa förståelsen av en plats som både unik 
och del av ett större sammanhang. 

ST: Från havet till ditt arbete i städer: Har städer ”attityder” 
som medverkar i dina ljudmässiga förhandlingar med dem? 
Hur deltar, stödjer eller komplicerar staden ditt arbete?

ÅS: Ja, städer har attityder. Vi möter summan av platsen som 
den framträder i just detta nu, som en effekt av komplexa 
processer mellan stadens ingående materialiteter, ideologi, 
sociala strukturer, arkitektur och natur i ständig förhandling. 
stockholm är den stad som stöttat min konstpraktik minst. På 
samma sätt som en plats kan förstås som effekten eller ”sum-
man” av en konstant pågående förhandling mellan krafter, är 
ljudverket en konsekvens av en process mellan teknologi, arki-
tektur, ideologi, människor och klimat där allt har agens – en 
kapacitet att påverka och bli påverkat. att söka tillstånd att dra 
en högtalarkabel mellan punkt a och B under produktionspro-
cessen blir en lika viktig del av det soniska resultatet som frågor 
om hur verket låter på plats. 

Detta, och hur stockholms nyliberala politik fungerar, blev 
väldigt tydligt när jag arbetade med ett konstnärligt beställ-
ningsverk i Hammarby sjöstad för ett par år sedan. Det perma-
nenta verket skulle ha uppförts i en park med omkringliggande 
nybyggda kommunala hyresfastigheter. Den känsliga uppspel-
ningsanläggningens dator och förstärkare skulle förvaras i ett 
förråd vid ett dagis i ett av hyreshusen. efter ett politiskt beslut 
bestämdes det att hyreshusen skulle omvandlas till bostadsrät-
ter, vilket medförde en osäkerhet om dagisets och elektroni-
kens framtid. Det blev i slutändan omöjligt för den kommunala 
uppdragsgivaren, stockholm konst, att i framtiden behöva för-
handla med en privat bostadsrättsförening. själva juridiken som 
omgärdade grävningen av en kanal för högtalarkabeln mellan 
parken och elektroniken i förrådet, blev så komplex att det blev 
omöjlig att genomföra verket. Det blev för svårt att förhandla 
med exploateringskontoret om vem som egentligen var ägare, 
vem som hade ansvar, var tomtgränserna gick och vem som 
skulle betala för grävarbetet. Det vid första tanken enkla arbetet 
att installera en högtalarkabel är i allra högsta grad en politisk 
process som synliggör den attityd en plats har. i det här fallet 
stockholms nyliberala politik där grävandet också blottlade plat-
sens segment av ideologi, materialiserat genom privata ägare 
och osäkerhet vad gäller långsiktiga avtal. 

ST: ditt arbete handlar om omvandling och du jobbar i områ-
den som undergår radikal omvandling, som de gamla hamn- 
och industriområden som nu blir Norra djurgårdsstaden. 
Hur förhåller sig de här olika omvandlingarna till varandra, 
och du till dem? 

ÅS: Konstens kapacitet att förändra en plats har varit utgångs-
punkten sedan jag började arbeta platsspecifikt för femton år 
sedan. Hur ljudverket kan förändra och aktivera besökarens sätt 
att lyssna och relatera till den specifika platsen. I grund och bot-
ten handlar det om att fördjupa relationen mellan besökaren 
och platsen, och få betraktaren att känna att hon är del av ett 
större sammanhang. 

att säga att man vill nå förändring genom konsten är en sak, 
men hur man egentligen gör det i praktiken är en helt annan.  
i min avhandling i konstnärlig forskning, Innan ljudet – trans-
versala processer i platsspecifik praktik, utforskade jag vad 
transformation, eller vad man vardagligt kallar för omförhand-
ling, egentligen innebär i praktiken, från en konstpraktiks 
perspektiv. För att kunna tala om hur förändring i konst går till 
måste vi synliggöra konstnärens vardag, hur det minsta och 
oansenliga härbärgerar den mest visionära potentialen; i när-
mast osynliga detaljer kan möjligheten till omförhandling och 
transformation lokaliseras. 

Utifrån ett filosofiskt perspektiv utgår förhållningssättet från 
en ”platt ontologi” (flat ontology), det vill säga olika filosofiska 
traditioner som alla motsäger sig idén om rum som en tom 
behållare som fylls med subjekt. Platser förstås istället som pro-
cesser där varje komponent har agens, kapaciteten att påverka 
eller påverkas. att skapa en ljudinstallation handlar inte om att 
fylla ett rum med ljud. Vi måste vända blicken mot en komplex 
process där varje komponent påverkar och påverkas. Verket 
växer fram i förhandlingen med platsens alla agenser. Hur man 
kan eller inte kan dra en högtalarkabel har en stor agens för om 
verket går att färdigställa eller inte. 

En platsspecifik praktik kan förstås som utforskandet av de in-
terrelationella processer som skapar en plats, och å anda sidan 
som omförhandlandet av dessa genom transformerande eller 
deterritorialiserande strategier som förändrar platsen. Från det 
visionära (vad är intentionen med verket?) till det verkligt ma-
teriellt jordnära (hur kan högtalarkabeln dras eller inte dras och 
hur påverkar det upplevelsen av verket?). Det platsspecifika är 
inte en form som fylls med ett fördefinierat innehåll, utan kom-
plexa experiment med omförhandlande tillvägagångssätt som 
ständigt måste prövas direkt mot en specifik plats materiella 
och ideologiska förhållanden. Konstnärens möjlighet att kunna 
transformera en plats beror alltid på den specifika platsens rela-
tion till den specifika samtidens politiskt-rumsliga villkor.

Både lyxiga hus i Djurgårdsstaden och ett nytt ljudkonstverk 
handlar om processer av förvandling. Vad tillåts att ta plats 
i det offentliga rummet? Vad tillåts inte? Vilken exkludering 
ger byggprojektens storskalighet, de investerade pengarna, 
den gentrifiering som detta ger upphov till i slutändan? Vad 
osynliggörs? Kärnan i en platsspecifik praktik är den situerade, 
inkännande och långvariga processen med platsens oändliga 
intensiteter, som förmår synliggöra sådant som vanligtvis läm-
nas ohört och förbisett.

Verket som aldrig kunde uppföras i Hammarby sjöstad föreslogs 
i slutändan att istället uppföras på en ny skola i norra Djurgårds-
staden. Det är en helt annan historia men visar på något cen-
tralt; hur den konstnärliga praktiken i varje andetag, från kabel-
dragningen till det sammanhang som konsten blir en del av, 
andas politik. oavsett om konstnären säger sig arbeta politiskt 
eller inte.

:: Åsa stjerna är en konstnär och forskare som använder ljud och lyssnande som konst-
närliga medier i utforskandet av det offentliga rummet. I platsspecifika ljudinstallatio-
ner undersöker hon platsers underliggande historiska, sociala och politiska strukturer, 
för att göra dem förnimbara genom konst.

Åsa Stjerna monterar Currents, Oslo Opera (2011). Foto: Åsa stJerna
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Det var en gång en konstnär. Konstnären 
var inte rik. Året var 2019. Platsen var 
Stockholm. 

En dag fick konstnären ett telefonsamtal, 
från en herre konstnären inte kände. Bengt 
Bo Lennartsson, biträdande förvaltnings-
chef på kultur-, sport- och fritidsförvalt-
ningen i Svarthåls kommun, ett av Stor-
stockholms nya stadsutvecklingsområden. 
De hade tydligen träffats förut, när de varit 
inblandade i samma projekt, en utställning 
på kommunens konsthall. Det hade för-
resten inte riktigt varit en utställning utan 
en serie curatoriella performancediskurser, 
på temat ”diskursens omöjlighet”.

Konstnären hade tyckt att det hade pratats 
lite mycket på alla planeringsmöten, så 
konstnären hade gjort en skulptur, en 
stum svart amorf klump i storlek av en 
medicinboll eller en rejäl deg, som hade 
varit placerad på en meterhög piedestal 
mitt på scenen under de curatoriella 
performancediskurserna. Den passade ju 
också för temat, tänkte konstnären.

Konstnärens bidrag hade varit mycket 
spännande, tyckte Bo Lennartsson. En så-
dan, fast i större skala, skulle kunna fung-
era väldigt bra på torget framför den nya 
skolan i Svarthål. Skulle konstnären kunna 
tänka sig att göra en skiss för en ny version 
av verket, anpassat till de annorlunda 
omständigheterna? Vissa tekniska detaljer 
skulle oundvikligen behöva tydliggöras, 
och det vore också önskvärt om verket 
kunde presenteras som mer platsspecifikt, 
i relation till Svarthåls geografiska särart 
och sociokulturella historia.

Oj, tänkte konstnären. Men pengarna 
var bra. Ett arvode på fyrtiotusen kronor 
bara för skissen och en budget på fyra-
hundrafemtiotusen för hela uppdraget, 
om det gick igenom. En ofattbar summa. 
Och konstnären skulle dessutom få betalt 
för sitt arbete, att göra konst. Det skulle 
säkert krävas att konstnären tog hand 
om en del annat också, men det fick man 
godta. Uppdrag som dessa växte inte på 
träd. Konstnären tackade ja. Bengt Bo blev 
mycket nöjd. Vad konstnären inte visste 
var att detta uppdrag skulle leda till det 
svenska konstlivets utplåning.

Konstnären ville göra konst. Det var det 
konstnären hade utbildat sig för. Konstnä-
ren hade en gedigen utbildning. Grund-
skola, gymnasium, några kurser på uni-
versitetet. Sedan förberedande konstskola, 
i två år, följda av fem år på en av de fina 
konsthögskolorna, ett prestigeprogram.
Det hade inte gått dåligt för konstnären 

sedan dess. Konstnären hade fått flera 
stipendier, direkt efter utbildningens slut. 
Ett par ganska stora summor från olika 
fonder och ett statligt arbetsstipendium 
som betalades ut i två omgångar under ett 
år, och som dessutom inbegrep tillgång 
till en ateljé i centrala Stockholm under 
samma period. 

Konstnären hade också blivit kontaktad 
av en gallerist, en ung, energisk och stirrig 
man som drev ett av stadens nya, lovande 
gallerier. Han hade undrat om konstnären 
ville göra en utställning på galleriet, som 
låg i en gammal industrilokal i utkanten 
av innerstan. Galleristen kunde tyvärr inte 
hjälpa till med att bekosta produktionen, 
men hans kommission var ovanligt låg, 
bara fyrtio procent av säljpriset. Det var 
ett erbjudande konstnären inte hade råd 
att tacka nej till och konstnären satsade 
stort. Du investerar i din framtid, menade 
galleristen. Utställningen skulle bestå av 
en hel svit nya verk i olika medier.

Det hade varit mycket lyckat. Konstnären 
hade sålt flera verk till inflytelserika sam-
lare och rentav ett till en viktig institution. 
Vernissagepartyt hade varit en stor succé, 
alla konstnärens gamla studiekamrater 
hade varit där. Utställningen hade också 
uppmärksammats av kritiken och beskri-
vits på det mest förvånande sätt i ett så 
kallat ”gallerisvep” i en av landets stora 
dagstidningar. En ivrigt kringresande 
curator hade tydligen besökt galleriet, för 
nu skulle ett av konstnärens cementblock 
visas i en grupputställning om det antro-
pocena tillståndet i Sydney. Intäkterna 
från försäljningarna hade täckt nästan 
hälften av utställningens produktionskost-
nad, mer än någon vågat hoppas. Återsto-
den av stipendiepengarna hade räckt för 
att betala material, teknik och leveranser. 
Konstnären hade också kunnat låna en 
mindre summa av sina föräldrar.

Arbetet med skissen till skulpturen i 
Svarthål gick snabbt. Konstnären ritade 
en större version av sin svarta amorf, utan 
svårigheter. De tekniska frågorna var 
lite mer komplicerade, men konstnären 
kunde med viss ansträngning reda ut 
dem. Skulpturen skulle behöva gjutas i en 
speciell blyhaltig stållegering för att tåla 
ortens och platsens klimat. Den måste 
monteras på en armerad betongsockel 
förankrad i asfalten på torget, för att möta 
hållbarhetskrav och säkerhetsföreskrifter. 
Och den måste målas med en hartsrik, 
zirkoniumbaserad lackfärg för att få rätt 
matthet och dova svärta. Det hade tydligen 
brutits kol i orten förr i tiden, stora svarta 
klumpar som hade hackats loss och släpats 

upp ur jordens inre, så det där med det 
sociohistoriska och platsspecifika ordnade 
sig av sig självt.

Bengt Bo H Lennartsson var entusiastisk. 
Skissen mottogs utan invändningar av 
kommunens kultur- och utbildningsnämnd. 
Konstnären fick uppdraget. Ett schema 
etablerades och kontrakt signerades. Redan 
skissarvodet räckte mer än väl till att betala 
tillbaka konstnärens skuld till sina föräld-
rar. Och det var bara början. Konstnären 
räknade med att kunna ta ut åtminstone en 
tredjedel av budgeten i arvode, efter skatt 
nästan åttiotusen kronor.

Se till att du har ordentliga marginaler 
bara, hade Bo H skrattat. Du vill ju inte att 
någonting ska gå fel och så sitter du plöts-
ligt där med notan. Konstnären skrattade 
också, fast det inte var roligt. Konstnären 
hade fått presentera sin skulptur för några 
andra inblandade i projektet. De hade 
träffats i ett stort sammanträdesrum med 
utsikt, hos arkitektbyrån Black Arkitekter, 
som hade ritat den nya skolan. Skolans 
blivande rektor var där, men hon var tyst. 
Arkitekterna var trevliga och tillmötes-
gående. De upprepade hur intressant de 
tyckte att projektet var och hur viktigt det 
konstnärliga var för platsens liv och bar-
nens skolgång. De uppmanade konstnären 
att höra av sig om konstnären undrade 
någonting eller behövde hjälp.

Då tar du över härifrån, avslutade Bengt 
Bo H glatt men bestämt och förklarade att 
han hade beslutat sig för att gå vidare med 
andra möjligheter och nu tyvärr lämnade 
sin tjänst som biträdande förvaltningschef 
och därmed projektledare. Min efterträ-
dare kommer att kontakta dig, lovade han. 
Konstnären noterade att den tysta rektorn 
hade felknäppt blus. Arkitekterna undrade 
om konstnären ville ha en espresso. Så 
mjukt de rör sig, tänkte konstnären och 
tackade ja.

Ingen av de hantverkare konstnären 
kontaktade kunde utföra uppdraget inom 
konstnärens budget. Deras offerter var 
på flera miljoner. De förklarade också att 
konstnärens tekniska specifikationer var 
felaktiga och att materialen var livsfarliga. 
Det var tydligen krävande att producera 
offentlig skulptur. Ett företag i Kina som 
dök upp i konstnärens Facebook-flöde er-
bjöd sig att göra jobbet snabbt och nästan 
gratis men någonting kändes inte rätt och 
dessutom fanns det ju klimataspekten att 
tänka på, med alla transporter. En vän 
till konstnären som själv hade gjort flera 
offentliga gestaltningar rekommenderade 
en hantverkare hon hade arbetat med. 
Hantverkaren var något av en excentriker, 
han arbetade i en egen verkstad med 
ingång från en tunnelbanetunnel i Masmo 
och kunde vara svår att kommunicera 
med. Men han var pålitlig och billig.
Samtidigt hade konstnären mycket an-
nat att tänka på. Galleristen hade bett 

konstnären om ett nytt verk för en ny-
startad konstmässa för unga gallerier som 
arrangerades i anslutning till den stora 
konstmässan i Zürich. Och så var frakten 
med cementblocket till Sydney spårlöst 
försvunnen. Curatorn var väldigt stressad 
och olika assistenter mailade oavbrutet. 
Konstnären ringde upp hantverkaren i 
tunnelbanetunneln som svarade genast 
och utan att tveka accepterade uppdraget, 
inom budget. Han hade skrovlig röst. Kom 
ut hit så kollar vi tillsammans, sade han. 
Jag har fullt med grejer här.

Hur ska du ha det då, sade hantverkaren när 
konstnären hade letat sig ned i verkstaden. 
Det var som att stiga ned i ett glödande hål. 
Mörkt, trångt, rökigt, varmt. Tunnelbanorna 
dånade. Konstnären beskrev sin skulptur 
så detaljerat konstnären kunde. Ritningen 
fanns ju också, påpekade konstnären. Fy fan 
så det ska vara en massa bly, sade hantver-
karen och hostade. Han tände sin svetslåga 
och började svetsa ihop två plåtar. 

Det var en som du, en konstnär som skulle 
göra någon skulptur, skrek hantverkaren 
över svetsens larm. I sten. Han skulle 
hugga stenen, för hand. Detta var tydligen 
roligt, för hantverkaren skrattade högt. 
Och det var dyrt som fan och svårt. Och 
han högg och högg och alla pengarna tog 
slut och det blev försenat. Hantverkaren 
skrattade ännu högre. Sen blev han sjuk, 
men han fortsatte hugga för han var rui-
nerad. Dag och natt högg han. Slet ut sig 
helt. Sen dog han. Hantverkaren kvävdes 
nästan av skratt och hostningar. Konstnä-
ren såg sig omkring. Hur ska man få upp 
en skulptur härifrån?, tänkte konstnären.

För att kunna gå vidare med planeringen 
av skulpturens sockel och montering 
på torget behövde konstnären närmare 
uppgifter, helst från någon som skulle 
vara praktiskt inblandad, så konstnären 
kontaktade arkitekterna. Problemen med 
frakten till Sydney fortsatte. Konstnären 
hade fått ett trackingnummer från FedEx 
men deras hemsida kunde inte identifiera 
det och ingen svarade i telefon. Cement-
blocket var borta. Curatorns assistenter 
blev alltmer upphetsade och pratade nu 
om kontraktsbrott och återbetalnings-
skyldighet. Men ni betalar ju ingenting och 
det är jag som har lagt ut för frakten, skrev 
konstnären tillbaka. 

Det var faktiskt ganska komplicerat att 
kommunicera med hantverkaren. Han 
föredrog att ta allt per telefon, även 
tekniska detaljer, och han arbetade bara 
på nätterna. Och nu började galleristen 
bli stressad också. Konstnären hade inte 
hunnit göra färdigt verket till konstmässan 
i Zürich och det visade sig att galleristens 
inbjudan till mässan hängde på konstnä-
rens närvaro med nya verk. Det här kan 
vara väldigt viktigt för din framtid, insis-
terade galleristen. På konstnärens konto 
fanns en första tredjedel av budgeten för 

En konstnär tar ett uppdrag som leder till det 
svenska konstlivets utplåning. Konstkritikern 
och forskaren Kim West berättar hur det gick  
till i en novell med oväntade vändningar.  

mn
:: Kim WEST

Språngbrädan
– En sedelärande satir om konstnärens 

arbetsvillkor inom projektekonomin
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skulpturen i Svarthål, men konstnären 
vågade inte ta ut något arvode. Det var 
fortfarande så oklart med alla kostnader. 
Konstnären kunde låna en mindre summa 
av sina föräldrar.

Ska det fungera så här? Konstnären hade 
beskrivit situationen ganska ingående för 
en vän till föräldrarna, en vresig, progres-
siv konstnär av den gamla skolan som 
hade gjort flera offentliga verk på sjuttio- 
och åttiotalen. Det låter helt vansinnigt, 
hade den äldre konstnären svarat. De har 
bara vält över alla risker och allt ansvar 
på dig och verkar inte ha något engage-
mang eller någon idé om varför de gör det 
de gör. Det borde finnas en myndighet 
någonstans, människor du kan vända dig 
till, med erfarenhet och expertis. Och det 
hela borde ju handla om kulturpolitik, om 
att konsten ska ha en samhällsnytta, om 
att konst har med frihet och oberoende 
att göra och att den borde vara tillgänglig 
för alla, i deras vardag, i arbetslivet. Den 
äldre konstnären var upprörd. Det låter 
gammalmodigt, sade konstnären. Skyll dig 
själv, sade den äldre konstnären.

Nästa morgon hade konstnären fått mail 
från en advokatfirma med huvudkontor 
i Sydney. Det var en stämning av något 
slag, aggressivt formulerad. Konstnären 
raderade mailet. Vad kunde de göra, från 
Australien? Konstnären hade också fått ett 
mail från en arkitektbyrå, Pedersen & Lön 
Arkitekter AB. De förklarade att de hade 
fått konstnärens fråga vidarebefordrad 
från Black Arkitekter, som anlitade dem för 
att detaljplanera och överse byggandet av 
en skola i Svarthåls kommun. Nu undrade 
de vilken roll konstnären hade i projek-
tet och om konstnären ville komma och 
berätta om sina idéer på ett möte tillsam-
mans med byggherren och representanter 
ur Svarthåls fritidsförvaltning. Då kunde 
konstnären passa på att ställa frågor också.

Det ringde på konstnärens porttelefon. Det 
var FedEx, som returnerade cementblock-
et. På fraktsedeln kunde man se att de via 
en underleverantör hade försökt lämna ut 
försändelsen till adressen i Sydney, men 
att ingen hade varit anträffbar. Detta var 
ett problem. Blocket skulle inte ens gå 
in genom konstnärens port. Konstnären 
hörde av sig till galleristen och meddelade 
att verket till Zürich var färdigt. Det är en 
readymade, förklarade konstnären. Det är 
viktigt att emballaget och alla adresslappar 
sitter kvar. Galleristen var mycket lättad. 
Verket skulle precis hinna med frakten till 
Schweiz. På natten ringde hantverkaren. 
Hans röst var ovanligt skrovlig och han 
pratade osammanhängande om att blyle-
geringen var volatil och att det nog skulle 
ta längre tid att bli klar. Han lät sliten. Att 
han inte dör där nere, tänkte konstnären.

Hantverkaren är död, berättade konstnä-
rens vän skärrat. De hade hittat honom 
i verkstaden. Brandlarmet hade gått på 
Masmos tunnelbanestation och hela tun-
nelbanan hade stängts av. Kolmonoxidför-
giftning. Konstnären fick yrsel och satte 
sig ned. Det var svårt att samla tankarna. 

Tiden hade gått snabbt. Enligt kontrakt 
skulle skulpturen vara installerad och 
besiktigad om tre månader. Det fanns 
inga marginaler kvar. Konstnären hade 
också betalat ut över fyrtiotusen kronor till 
hantverkaren för material. Kanske skulle 
det gå att få tillbaka dem på något sätt, 
men det skulle dröja och dessutom var det 
osmakligt att tänka på sådant nu. Konst-
nären letade upp det kinesiska företaget 
online. Enligt webbformuläret kunde 
de fortfarande genomföra uppdraget i 
tid, men priset hade mångdubblats och 
skulle ta nästan hela konstnärens arvode 
i anspråk. En kundtjänstbot på företagets 
hemsida förklarade att företaget tilläm-

pade dynamisk prissättning. Dynamisk i 
förhållande till vad, undrade konstnären. 
De visste väl ingenting om konstnärens 
situation eller om hur byggnadsprojektet 
utvecklades i Svarthål. 

Ingen ny projektledare hade hört av sig. 
Konstnären fick till sist kontakt med en 
kommunikationsadministratör på Svart-
håls kommun. Administratören kände inte 
till konstnärens uppdrag men kunde få 
upp kontraktet på sin skärm och kon-
staterade att det var juridiskt bindande. 
Konstnären var skyldig att leverera vid det 
överenskomna datumet och skulle annars 
bli tvungen att återbetala hela budgeten. 
Konstnären gick vidare med beställningen 
från Kina. Alla ritningar och specifikationer 
gick att ladda upp via ett enkelt gränssnitt, 
konstnären behövde inte ens översätta. Det 
kom nya mail från den australiska advokat-
byrån, men nu från London-kontoret. Det 
var oroande. Konstnären vidarebefordrade 
allting till galleristen. Readymades, skrev 
konstnären. Galleristen svarade med en 
rad party-emojis.

Mötet konstnären hade bjudits in till ägde 
rum i en byggbarack vid Flemingsberg 
Havsbad, ett av Storstockholms nya 
stadsutvecklingsområden, där byggherren 
hade ett annat projekt. Rummet var litet 
och fullt av människor konstnären inte 
hade träffat förut. Lysrören i taket spred 
ett starkt kallt ljus. Alla fick presentera sig. 
Där var byggherren och två arkitekter från 
Pedersen & Lön. Där var representanter för 
entreprenörer som hade upphandlats för 
att utföra olika delar av bygget, från VVS 
och cementleverans till elinstallation och 
prefab-montering. Flera av entreprenörer-
na hade egna jurister med sig. Där var sko-
lans nya blivande rektor. Den förra hade 
gått in i väggen. Där var en miljökonsult 
anlitad av Svarthåls sport- och utbildnings-
förvaltning. I ett hörn satt någon konstnä-
ren faktiskt kände igen, en av curatorerna 
för utställningen om diskursernas omöjlig-
het på Svarthåls konsthall, där konstnären 
hade gjort sin första svarta amorf.

Det var ett tekniskt och inte särskilt 
trevligt möte. Samtalen tycktes framför 
allt handla om de olika entreprenörernas 
ansvarsområden, som det rådde delade 
meningar om. Var det VVS uppgift att 
montera väggfästen och isolering för utrör, 
eller skulle prefab stå för det? Föll lampar-
maturer inom elinstallatörernas budget 
eller inom inredningsarkitekternas? Juris-
ter citerade olika kontrakt och klausuler. 
Entreprenörer anklagade varandra för att 
lägga över kostnader på varandra. Stäm-
ningen blev hätsk. Byggherren ställde sig 
upp och sade myndigt att nu var det jävligt 
viktigt att alla kavlade upp skjortärmarna 
och tog ansvar. Det betydde ingenting men 
han var storväxt och hans röst var stark, så 
det hade viss effekt i rummet. Konstnären 
fick intrycket att alla försökte lura alla. 
Rektorn och miljökonsulten sade ingen-
ting men nickade ofta och försökte utstråla 
auktoritet. Curatorn var försvunnen.

Efter två timmars diskussioner vände sig 
byggherren till konstnären. Ja så har vi en 
konstnär här också. Vad var det du ville, 
du hade någon liten fråga. Jag har faktiskt 
flera frågor, sade konstnären och försökte 
låta ödmjuk men samtidigt säker på sin 
sak. Jag har ju fått i uppdrag att göra en 
skulptur för torget och undrar vem jag ska 
vända mig till. Jag behöver veta vem jag 
ska prata med om monteringen av betong-
sockeln. Jag behöver veta vem jag ska prata 
med om transporten och installationen. Jag 
behöver veta vad ni har för tidsplaner. Jag 
behöver veta hur det ska fungera med belys-
ning och om det måste planeras för el. Jag 
behöver egentligen veta allting. Det fanns 
en projektledare förut, men han slutade och 
jag har inte hört från någon annan.

Vad tänker du göra åt det då?, frågade 
byggherren. Konstnären visste inte hur 
konstnären skulle svara men kände sig 
ändå oansvarig och misslyckad på något 
sätt. Och har du tänkt på brukarnas per-
spektiv?, stämde den nya rektorn in. Det 
var första gången hon tog till orda. Har du 
frågat barnen som ska gå på skolan vad de 
tycker om din skulptur? Borde du kanske 
ha gjort det? Och vad händer om de klätt-
rar upp på den, kan de falla ned då? Vad 
gör du åt det? Jag blir också upprörd, sade 
miljökonsulten. Som jag har förstått det 
tillverkas skulpturen i Kina. De har inte 
alls samma miljötänk som vi här i Sverige. 
Är alla material miljöcertifierade? Det har 
jag verkligen svårt att tro.

Nej nu börjar det bli för mycket konst 
här, avbröt byggherren. En ny diskussion 
inleddes, som handlade om planeringen 
av personalparkeringen. Enligt Blacks 
ritningar ska den ligga strax bakom 
huvudbyggnaden, förklarade arkitek-
terna från Pedersen & Lön och visade 
på en planritning. Det betyder att en ny 
avfart måste dras från huvudvägen, vilket 
förstås innebär merarbete och kostnader. 
Byggherren, rektorn och miljökonsulten 
nickade instämmande och alla var överens 
om att man skulle titta på andra lösningar. 
Mötet avslutades. Konstnären kunde 
knappt stå på benen. Men nu hade konst-
nären förstått vad konstnären måste göra.

En av konstnärens bekanta från tiden på 
universitetet var journalist. Konstnären 
stämde träff med henne och berättade 
om uppdraget och alla komplikationer. 
Jag har aldrig hört något liknande, sade 
journalisten och förklarade att hon gärna 
ville skriva. Konstnären gav henne alla 
dokument och all korrespondens från 
projektet. Men det är viktigt att det inte 
blir en text som handlar om byråkratisk 
skleros och slöseri med skattemedel, sade 
konstnären. Tvärtom, vill du skriva om 
min erfarenhet så måste det handla om 
konstnärens prekära arbetsvillkor och om 
nedmonteringen av alla offentliga ansvars-
strukturer. Om att konstnärer utnyttjas 
som billiga dekoratörer och för att ge 
prestige åt giriga byggherrar. Journalisten 
var inne på samma spår. Men det blir svårt 
att återge allt det här utan att det låter som 
en absurd fars, skrattade hon.

Konstnären visade ett utkast av journalis-
tens text för sin vän, hon som hade gjort 
flera offentliga gestaltningar. Konstnä-
rens vän var bestört. Det här kan ni inte 
publicera, utbrast hon. Förstår du inte. 
Ingen kommer att vilja jobba med dig. Och 
inte med mig heller. Du riskerar allting. 
Och vad skulle det kunna leda till? Tror du 
att det plötsligt kommer att lanseras nya 
kulturpolitiska satsningar och progressiva 
reformer? Du får väl vara realistisk. Det 
här är en nätverksekonomi, den har ingen 
utsida. Man kan bara påverka inifrån. Du 
har ju inte gått minus i alla fall. Och det 
är inte så illa överallt. Det finns bra folk 
på olika kommunförvaltningar och på 
statlig nivå. Det enda det här kan leda till 
är kulturförakt och nedskärningar och att 
vi aldrig mer får några offentliga uppdrag. 
Konstnären log mot henne.

Curatorn hörde av sig från Svarthål. Han 
var ny biträdande HR-chef på kommunens 
sport- och fritidsförvaltning och därmed 
projektledare. Det har kommit en stor 
transport, meddelade han. Det var skulp-
turen, från företaget i Kina. Konstnären 
förstod inte hur det var möjligt. Det hade 
bara gått några veckor sedan konstnären 
gjorde beställningen. Företaget hade 
inte ens fått någon leveransadress ännu. 
Konstnären packade upp skulpturen. Den 
liknade inte alls ritningen, men den var 
svart och amorf och hade ungefär rätt stor-
lek. Det såg ut som att den var handgjord. 

När konstnären tog på den blev konstnä-
rens hand svart och började klia. Det hade 
bestämts att torget framför skolan skulle 
bli en parkeringsplats istället. Där skulle 
den passa bra, tänkte konstnären.

Texten publicerades bara ett par dagar 
efter invigningen av skolan i Svarthål. 
Konstnärens sista pengar från uppdraget 
hade gått till att betala en extra försäkring 
för verket. Leveransen från Kina hade varit 
tidig och skulpturen måste enligt kontrak-
tet vara försäkrad fram till det stipulerade 
datum då den skulle övergå i kommunens 
ägo. Konstnärens föräldrar hade inte råd 
att låna ut några mer pengar. Galleristen 
hörde av sig med goda nyheter. Han hade 
sålt konstnärens cementblock dyrt till en 
samlare med en privat konsthall i skogen 
utanför São Paulo. Blocket fraktades med 
privatjet till samlarens eget flygfält, så 
den här gången skulle det inte komma på 
avvägar. Konstnärens intäkter skulle räcka 
till förlikning med advokatbyrån i Sydney. 
Det var en lättnad.

Journalistens text fick ett genomslag som 
ingen hade väntat sig. Den blev omedel-
bart viral. Den verkade nå alla och väcka 
allas intresse. Den diskuterades på tid-
ningarnas kultursidor, men också i ledare 
och nyhetsprogram. Den kommenterades 
av debattörer, politiker och mediafigurer. 
Ett kulturprogram på TV ägnade en hel 
timme åt en paneldiskussion om texten, 
med intervjuer av flera inflytelserika 
kulturprofiler. Bekymrande nog verkade 
ingen bry sig om textens argument. Precis 
som konstnärens vän hade befarat lästes 
den tvärtom som ett bevis på att konstnä-
rer drunknade i offentliga medel och att 
kulturlivet kvävdes av byråkratisk struktur 
och godtyckliga regleringar. Tonläget var 
agiterat, närmast hatiskt.

Frågan nådde parlamentarisk nivå. Avskyn 
mot offentligt finansierad kultur tycktes 
vara en stark enande kraft. Blocköverskri-
dande överenskommelser träffades. Den 
socialdemokratiska och centerpartistiska 
koalitionsregeringen fick samtliga riks-
dagspartiers stöd för en omfattande reform 
och tillsatte som ny nationell kultureffek-
tiviseringssamordnare Bengt H Lennarts-
son. H Lennartsson har stor erfarenhet 
som samordnare inom kultursektorn och 
har vårt fulla förtroende, förklarade kultur-
minister Amanda Lind. Tack Amanda, sade 
Bo och avvecklade i snabb följd Kulturrå-
det, Konstnärsnämnden, Statens Konstråd, 
alla kommunala kulturförvaltningar, all 
offentlig finansiering av kulturutbild-
ningar och kulturinstitutioner och till sist 
Kulturdepartementet. Nu var kulturen fri. 
Så gick det till när konstnärens offentliga 
gestaltningsuppdrag orsakade utplåningen 
av det svenska konstlivet.

:: Kim West är kritiker och forskare, base-
rad i stockholm.
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Konstnären Sara Söderberg gjorde det 
första offentliga (mot-)verket inom 
Mossutställningars Konstnärliga av-
smyckningar av Norra Djurgårdsstaden: 
en grill och eldplats av handgjort och 
hittat tegel. Söderberg skriver om cirku-
lationen av byggmaterial bakom sam-
tida utvecklings- och avvecklingsprojekt 
med exempel från Kiruna, Årstafältet 
och Norra Djurgårdsstaden. 

Vi kan förklara ett material med adjektiv som 
beskriver hur det känns i handen eller med 
substantiv som beskriver vad jag som män-
niska förnimmer att materialet är genom mina 
kulturellt projicerade erfarenheter, förvänt-
ningar, förädlingar. 

En rostfri bänk är en sittmöbel gjord av ett 
hårt, kallt, opersonligt, praktiskt och gråfärgat 
material som ska tåla slitage och grov rengö-
ring, kanske utomhus eller på en annan offent-
lig plats. 

En rostfri bänk är också ett sår i ett berg, 
järnmalm som sorterats i en gruva, smälts i en 
masugn, legerats, framställts till plåt, form-
givits, klippts, svetsats och transporterats. 
Bänken består av förbrukad energi. Koldioxid 
fyller atmosfären.

Livscykelanalysen torde göra den rostfria 
bänken otroligt kostsam och dyrbar, men det 
är den inte. Vår kultur är byggd på föreställ-
ningen att resurser är ändlösa och vi har skapat 
ett ekonomiskt system som kräver produktion 
och konsumtion av nytt framför ett cirkulärt 
återvändande. 

Den rostfria bänken är också inte en bänk 
i snidat trä, murad av handslaget tegel eller 
skulpterad i sten. Uteblivandet av dessa hant-
verksföremål, av handens spår, är också en 
konsekvens.

Genom historien har människor behövt 
handskas med de lokala förutsättningar de haft 
för handen och därmed varit i direkt relation 
till jorden, skogen, vattnet och berget. 

Den nordamerikanska ursprungsbefolk-
ningen Zuni beskriver sin viktigaste resurs, 
leran, som köttet av en kvinnlig gud[1]. Det 
lokalt tillgängliga naturmaterialet har genom 
generationer brukats till kultur av kvinnors 
händer som omsorgsfullt bearbetat leran från 
jorden till samhällen byggda av artefakter, 
krus och adobehus[2]. Materialet har lånats en 
stund för att fylla behoven hos människorna 
på platsen av att bygga och forma. Sedan åter-
går det oundvikligen till jorden och det geolo-
giska kretslopp där lera blir berg som åter blir 
lera, förädlas till tegelsten, blir lera, blir berg, 
och så vidare. 

I vår så kallade postindustriella samtid 

väljer och vrakar den rika delen av jordens 
befolkning från ett globalt smörgåsbord av 
”naturresurser” utan en relation till dess 
ursprung. Naturens material görs till männis-
kans materiella kultur när de sprängs, utvinns, 
fraktas, processas, fraktas, förädlas, fraktas, 
prefabriceras, fraktas, konstrueras, rivs, 
fraktas, bränns, grävs ner…på en obegriplig 
global skala som gör det svårt att definiera vad 
materialen omkring oss egentligen är, vilka 
konsekvenser förädlingen har. 

cEmENT

Cement används som huvudingrediens i betong 
som är det mest förekommande konstgjorda 
materialet globalt. Under hela 1900-talet 
förbrukade USA 4,5 miljarder ton cement. Idag 
produceras nästan lika mycket årligen, drygt 
4 miljarder ton, varav hälften enbart i Kina. 
Mellan 2011 och 2013 konsumerade Kina över 
6 miljarder ton cement – på tre år förbrukar nu 
Kina 45% mer än USA gjorde under hela förra 
seklet.[3]

Vad fyller tomrummet när detta material 
grävs upp för att dominera samtida materiell 
kultur? Vad fyller det fysiska tomrummet efter 
uppgrävd kalksten och sand? Vad fyller det 
estetiska, sensibla och taktila tomrummet efter 
andra skapade material när cement i många 
fall ersatt dem. Märks det?

ÅRsTAfäLTET

På Årstafältet i Stockholm ska en ny stadsdel 
byggas. Marken behöver stabiliseras och 1,6 
miljoner ton lera ska avlägsnas. Denna lera har 
inget värde utan omformas i processen till ett 
väldigt kostsamt avfall. 1,6 miljoner ton ska 
köras bort från Årstafältet till en deponi i Upp-
sala. Varje lastbil tar 30 ton, det vill säga 53 
000 lass körs till Uppsala med en förbrukning 
om fyra liter diesel per mil, à cirka 17 kr per 
liter, det vill säga 70 kronor per mil. Det är 8 
mil till Uppsala och lastbilen kör tur och retur. 
Transporten av leran kostar alltså totalt cirka 
60 miljoner kronor enbart i bränslekostnader. 

Detta lokala markmaterial som inte tas till-
vara motsvarar cirka 400 miljoner tegelstenar, 
det vill säga mängden tegel för att bygga femtio 
Stockholms stadshus, eller femtio årsproduk-
tioner från Sveriges enda kvarvarande industri-
ella tegelbruk, Haga tegelbruk i Enköping. 

KIRuNA

Tänk att denna så kallade logik är standard: 
LKAB extraherar 75000 ton järnmalm per 
dygn vilket just nu genererar ett värde på 64 

miljoner kronor per dygn. Ändå är plåten på 
nya stadshuset Kristallen importerad från Kina 
och gjord av järn från Australien. Fasaden 
består av granit bruten i Italien som flögs till 
Texas, USA, för att poleras innan den flögs 
till Kiruna. Ton och åter ton tung granit flögs 
alltså över halva jordklotet tur och retur trots 
att sten inte direkt är någon lokal bristvara. 
Golvet i entréhallen är utformat av svart granit 
importerad från Kina. Samtidigt rivs det gamla 
stadshuset Igloo som när det invigdes 1963 
var ett exceptionellt dyrt och materialmäs-
sigt exklusivt bygge, till stora delar möjligt 
att plocka isär. Knappt något återanvänds, 
förutom vissa symboliska artefakter som de 
snidade dörrhandtagen i björk och renhorn av 
Esaias Poggats och Bror Marklunds klocktorn. 
Den samlade inköpta konsten från Igloo får 
inte heller hängas upp på väggarna i Kristallen 
eftersom ansvariga arkitektkontoret Henning 
Larsen vill att huset ska tala för sig självt, så 
konsten är magasinerad.

mALmbERgET

Malmberget är ett 130 år gammalt gruvsam-
hälle som helt håller på att avvecklas för att 
göra plats för den växande järnmalmsgruvan. 
Till skillnad från Kiruna flyttas inte staden, 
istället förtätas närliggande Gällivare. Ett 
mindre antal byggnader flyttas till en ny 
plats, men allt från timrade sekelskifteshus, 
funkislängor och 70-talsbrutalism rivs. LKAB 
har räknat på summan att flytta hus kontra 
att erbjuda boende nya hus och det rör sig om 
ungefär samma kostnad. 80 procent av invå-
narna väljer ett nytt hus framför en flytt av det 
gamla. Den ursprungliga kostnaden för bygget 
av husen, inklusive energiåtgång och belast-
ning av jordens resurser, är uppenbarligen 
preskriberad. Det är omöjligt att kostnaden 
för ett Älvsbyhus med golv av kolmårdsmar-
mor, handgjorda fönster, timmer av virke vars 
kvalitet inte ens finns längre, snickarglädje och 
andra sensibla detaljer är samma som för ett 
nytt hus. 7 löpkilometer virke går åt till ett nytt 
Älvsbyhus, det blir totalt över hundra mil virke 
som produceras för att ersätta de 150 villor 
som ska rivas. Hundra mil virke för något som 
redan finns. 

NORRA DJuRgÅRDssTADEN

Kina, Thailand, Brasilien, Indien, Australien 
– globala är Norra Djurgårdsstadens material 
och produktionen som förberett dem som 
byggmaterial i stadsdelen som marknadsförs 
som en av världens mest hållbara stadsbygg-
nadsprojekt. Den nybyggda stadsdelen i det 

Materialtransport 
– Om köttet av en kvinnlig gud  
och en global byggindustri
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gamla industriområdet nedanför Hjorthagen 
i Stockholms stad tar varje år emot tusentals 
internationella delegater för att se och lära 
hur en hållbar stad byggs. Nollenergihus, 
avfallskvarnar, rening av dagvatten, förbud 
mot användande av ädla träslag från regnskog 
är några åtgärder som presenteras. Samtidigt 
konstrueras inga hus för att garanterat hålla 
längre än femtio år – och absolut inte längre. 
Femtio år är det generella minimikravet men 
enligt återkommande kommentarer satsar 
sällan byggherrar på material som håller längre 
än tio-tjugo år, samma tidsspann som deras 
försäkring ska täcka oväntade omkostnader. 
När NDS beräknas stå klart 2030 har de första 
kvarteren i Etapp norra ett som började byggas 
2011 nått medelåldern. Livscykelanalyser — det 
vill säga analyser av hur utvinningen av ett 
material påverkar de social omständigheterna 
på platsen där det utvinns och produceras — 
är gjorda av ett material — den gatsten som 
importeras från Kina. Materiella riktlinjer för 
hållbarhet som tagits fram specifikt för Norra 
Djurgårdsstaden kan vara ett förbud mot att 
använda exempelvis zink som fasadmaterial 
då det kan fälla partiklar som hamnar i vatten-
drag, men nämner inte användandet av exem-
pelvis tunnputs som ytskikt, ett kortsiktigt och 
billigt fasadmaterial som kräver kontinuerlig 
renovering. Det finns inga krav på att teglet ska 
vara svenskproducerat, eller att i första hand 
använda återbruk av material som redan finns.

KöTTET Av EN KvINNLIg guD

Som konstnär arbetar jag i material som jag 
tar hand om och förädlar för hand. Jag använ-
der kunskaper från en mänsklig tradition där 
(konst)hantverk och arkitektur är samman-
flätade och utgår från samma kroppsliga och 
sinnliga behov. För att kunna gestalta alter-
nativa värden måste jag undersöka relationen 
mellan vad jag gör när jag bearbetar material 
och den industri som skapar merparten av den 
materiella kulturen omkring oss och därmed 
definierar dess värde.

Mitt verk för det offentliga konstprogram-
met Konstnärliga avsmyckningar av Norra 
Djurgårdsstaden[4] – Köttet av en kvinnlig 
gud (2018-2019) – utformades under ett års 
undersökande arbete, materialefterforskningar 
och dialog med platsen för den nybyggda 
stadsdelen. Arbetet avslutades med en plats-
specifik installation genom att olika sorters 
tegel av tillvarataget material murades upp till 
ett möblemang med eld- och grillplats i Norra 
Djurgårdsstaden mitt i den nybyggda arkitek-
turen. Konstverket är ett slags fältstudie av 
naturen som resurs, av resan från till exempel 
dyrbart eller energikrävande förädlat material 
till värdelöst avfall när det i den globala mate-
rialekonomin snabbt blir ”billigare” att ta mer 
natur och göra nytt någon annanstans. Verket 
kom till i direkt relation till sin plats, den 
marknadsfört ”hållbara” Norra Djurgårdssta-
den, och till den samtida globala byggindustri 
jag gett svenska exempel från här.

Byggindustrin producerar 50 procent av 
världens avfall och använder 50 procent av 
dess råmaterial[5]. Jag samlade material i 
dialog med stadsbyggnadskontor och exploate-
ringskontor, på byggarbetsplatser och vid riv-
ningar, med återvinningscentraler, tegelbruk, 
åkeri och boende. Hur gör vi natur till värdefull 
resurs som sedan snabbt blir värdelöst avfall? 

Vilka är konsekvenserna för den kroppsliga och 
estetiska upplevelsen när de mått, linjer, ytor 
och material som omger oss är utformade för 
att vara billiga och få plats i först en fabrik, se-
dan i en fraktcontainer, och vars värde sjunker 
ofattbart snabbt och till och med är gjorda för 
att gå sönder och ge plats för nytt.

Hela Stockholm är byggt på en bädd av lera. 
Jag fick inte ta vara på materialet som schakta-
des bort för att bygga Norra Djurgårdsstaden, 
så jag grävde upp hundratals kilo lera från 
Årstafältet, som skulle fraktas bort och bli av-
fall. Jag blandade leran jag grävt upp med sand 
och sågspån, slog i formar för hand, bearbetade 
massan och brände till 1040°C. Handgjorda 
tegelstenar av lokalt markmaterial blev bygg-
material. Ur rivningsmassor från Nobelberget i 
Sickla tog jag reda på andra tegelstenar, de blev 
som nya efter att det gamla bruket hade knack-
ats loss. Jag fick obränt tegel från Sveriges enda 
kvarvarande tegelbruk Haga tegelbruk och bjöd 
in till tegelverkstäder för att även andra skulle 
kunna vara med och lämna sina händers spår i 
materialet till ett offentligt rum.

De samlade tegelstenarna murades sedan 
med ett visst kalkbruk till en temporär instal-
lation i Norra Djurgårdsstaden. Ett bruk utan 
cement, med bärighet att bygga flervåningshus, 
men som kan knackas loss utan att teglet går 
sönder. Denna typ av gestaltad miljö som mu-
rades upp – handgjord, mjuk och platsspecifik 
i sina material – är påfallande frånvarande i 
nybyggda stadsrum. En omsorgsfull detalj med 
spår av en människas hand kan synliggöra al-
ternativ till de sanningar vi har lärt oss om vem 
som får planera och bygga staden, för vem, hur 
och i vilka material. 
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Fasaden består av 
granit bruten i Italien 
som flögs till Texas, 
USA, för att poleras 
innan den flögs till 
Kiruna.
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Det är tunnelbanan det gäller. 
 Vi vill ha fest, glädje 
     och färgprakt i tunnelbanan. 

       Detta är det enkla 
människornas, de billösas 
  dagliga trafikled... 

    Förr hade människorna 
kyrkorna. På dem ödslades 
    all tänkbar utsmyckning, 
hopades kronor av vad landet hade  
  av konst... 

Låt oss få det i underjorden,  
     katedraler under jorden! 

 Varje hållplats ett sagoslott!

KONSTNÄREN VERA NILSSON TILL POLITIKERN HJALMAR MEHR 1955


