
Den offentliga konsten ger oss nya perspektiv och vidgar vyerna  
för samhällsförändring och stadsutveckling.  
Det är en viktig källa till förståelse för offentliga miljöers betydelse,  
tillgänglighet och attraktivitet för de som vistas eller bor i olika områden. 

Konstnavet 2.0
Sammanställning av projektet, resultat och erfarenheter
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STINA NYBERG VAR EN AV DE 

KONSTNÄRER SOM JOBBADE 

MED PROJEKTET. 

FOTO: RICARD ESTAY, 

STATENS KONSTRÅD

Bakgrund och upplägg
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Sundsvalls kommun och SKIFU har del
tagit i Statens konstråds regeringsuppdrag 
Kunskapsutvecklingföroffentligkonstoch
gestaltning av gemensamma miljöer. Vi be
viljades medel från Statens konstråd 2018 
från en av deras tre utlysningar; Loka la 
konstprojekt, Konst i stadsutveckling och 
Första gången – steget vidare. Som en av sju 
kommuner och regioner, var vi en del av 
projektet Konst i stadsutveckling där vi  
arbetade med Konstnavet 2.0. 

Projektet har genomförts tillsammans 
över förvaltnings och bolagsgränserna 
i kom munen samt med Stadsutveck ling 
i Sundsvall AB. Dessutom har privata aktö
rer och medborgare varit del av projektet. 
Projektstarten med konstnärerna inled des 
i januari 2020.

Sammanställning
Utifrån inspel från arbets och styrgrupp 
samt diskussioner vid två konferens till fällen, 
har vi sammanställt erfaren  het er na från 
oss på stadsbyggnadskontoret, kultur och 
fritids förvaltningen, SKIFU, Stadsutveck
ling i Sundsvall AB, Statens konstråd och 
konst närerna Stina Nyberg och Bastarder.

Navetområdet i fokus
Kollektivtrafikens infrastruktur är under
förändring i Sundsvall. Centralstationen och 
Navetområdet,somstadstrafikenutgårfrån,
ärresnodersomdeflestanågongångbesök
er. Platser där människor väntar, betraktar, 
passeraroch träffarvarandra–ochsomav
många upplevs som otrygga. Det är inte 
bestä mt vilken funktion Navet området får 
i framtiden, något som gett oss utrym me att 
undersöka platsen och med hjälp av konst
närliga processer påverka utformningen. 

Konstnärer
Den kollektiva designduon Bastarder,  
bestående av Samir Alj Fält och Alicia  
DonatMagnin, samt dansaren och koreo
grafen Stina Nyberg tillsammans med pro
ducenten Therese Johnson, upphandlades för 

Initialt tog 
konstnärerna 

fram idéförslag 
som de senare 
blev tvungna 

att revidera på 
grund av corona 

pandemin. De 
fick skala bort en 

del planerade 
insatser och 

levererade utifrån 
de nya förutsätt

ningarna. 

att arbeta med området i dialog med Sunds
vallsbor och kommunens tjänste personer. 
Uppdraget innebar att undersöka hur till
fälliga rum och aktiviteter kan visa hur fram
tidens stadsutveckling kan förändras och  
utvecklas utifrån ett konstnärligt perspektiv. 

Projektupplägg
Ifebruari2020fickvitadelavkonstnärernas
idé förslag. I augusti och september presente
rade de sina respektive konstnärliga gestalt
ningar.Idecemberfickstyrocharbetsgrupp
samt Statens konstråd ta del av deras erfaren
heter vid en slutkonferens och i januari och 
februari 2021 fick vi ta del av Bastarders
och Stina Nybergs slutdokumentationer.

Initialt tog konstnärerna fram idéförslag 
som de senare blev tvungna att revidera på 
grund av coronapandemin. De fick skala
bort en del planerade insatser och levererade 
utifrån de nya förutsättningarna. Efter idé
studien påbörjades ett undersökande arbete 
med olika former av dialogmetoder. Konst
närerna genomförde sedan publika inter
ventioner på eller i anslutning till parken 
Oasen och bussnavet i Sundsvall. Som en 
sista del i projektet levererade konst närerna 
sina erfarenheter i en slutdokumentation.
Pandeminficktillföljdattdetblevsvårt

att nå ut till så många som både kommunen 
och konstnärerna hade som ambition. Det 
har naturligtvis även påverkat möjligheter
na att arbeta med kommunens och ytterli
gare verksamheters tjänstepersoner. Det är 
av den anledningen även svårt att utvärdera 
projektet då förutsättningarna blev så uni
ka. Det kan också ha påverkat kopplingen 
till platsens nu och för framtiden. 

I projektet har den publika aktiviteten, 
i form av exempelvis Bastarders utom
hussnickeri och Stinas performance, varit 
en del. Nya sätt att arbeta med dialog och att 
se på stadsutveckling ur ett nytt perspektiv 
ytter ligare en del. Samarbetet över organi
sationsgränser och andra verksamheter är 
en mycket viktig aspekt och den under
sökande processen det mest primära.
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DANSBANAN I OASEN VAR 

EN AV DE SPINOFFEFFEKTER 

SOM UPPSTOD I OMRÅDET.

FOTO: SBK

Resultat och erfarenheter 
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Deltagande med nya ögon
Vi har fått mer kunskap och blivit upp
märksamma på behovet av att arbeta mer 
med lyssnandets praktik.Att använda fler
sinnen, stå kvar när det känns jobbigt och 
att observera och lyssna in mer än att ställa 
frågor. 

Genom att arbeta med ett utifrån och 
inperspektiv får vi kanske större möjlighet 
att faktiskt nå ut med frågor och skapa  
engagemang inom stadsutveckling.

Konstnärerna har bidragit med inno va
tiva lösningar, kreativa processer, deltagar
baserat skapande med mera. De har visat 
konstnärskapets möjligheter att påverka 
proces ser där vi i vårt samhälls planerings 
arbete kan bli stelbenta och låsta, inte bara 
kopplat till lagar och regler, utan till hur vi 
arbetar i dag i samtalet med våra invånare 
och hur vi kan förändra vårt förhållnings
sätt för dialog och deltagande. 

De publika insatser som genomfördes 
i Navet  området i slutet av sommaren/början 
avhösten2020fickpositivresponsfrånall
mänheten och bidrog till att göra området 
mer levande.Många nyfikna invånare har
spontant tagit del av aktiviteterna och ställt 
många frågor. 

Spinoffeffekter i området 

Projektet har visat att aktiviteter som lockar 
människor till centrala staden nödvändigt
vis inte behöver vara de stora, dyra publika 
arrangemangen. Inte heller behöver konst 
vara fasta installationer i form av statyer, 
muralmålningar eller liknande gestaltning
ar. Även mindre omfattande aktiviteter kan 
göra stor skillnad i stadens funktion och 
attraktivitet. 

Stadsplanering med konstnärlig kompe
tens ruckar på gränser för vad man kan 
göra i stadsrummet och hur vi kan arbeta 
tillsammans. Exempelvis har en spinoff
effekt inneburit att en dansbana, ettmini
bibliotek, advents kalenderpoesi, tillfälliga 
aktiviteter och popupkonst med mera fått 
plats i staden. 

Hur skapar vi 
förutsätt ningar 

för att göra 
stads planerings

arbetet mer 
flexibelt, utanför 

det ramverk  
som sätts både 

utifrån vad vi 
betraktar som 

givna parametrar,  
men också  
som kanske  

går stick i stäv 
med tidigare 

målsätt ningar?

Vi har fått två stycken exempel på hur 
stadsrummet kan brukas på andra sätt i vårt 
sam arbete med Bastarder och Stina. Det har 
fött diskussioner kring innehåll för gemen
skap och skapande och om hur vi ska  
mötas i fram tiden. Det har lyft frågor om 
platsen som en naturlig träffpunkt i Sten
stan och belyst aktivi teter och människor 
i centrum. 

Det åligger nu kommunen att ta med 
erfaren heterna från arbetet in i det framtida 
plan arbetet. Projektet har visat oss nya sätt 
att arbeta med dialog och förändrade per
spektiv.

Viktigt planarbete återstår

Vi behöver fundera över vad man ska 
använ da staden till. Planområdet för Norr 
om Stenstan är stort och täcker mer än bara 
Navet. Projektet har gett oss inspel som kan 
tas vidare i planerings arbetet. 

Hur skapar vi förutsättningar för att göra 
stadsplaneringsarbetet mer flexibelt, utan
för det ramverk som sätts både utifrån vad 
vi betraktar som givna parametrar, men 
också som kanske går stick i stäv med tidi
gare målsättningar? Hur utvärderar och 
mäter vi projekt när vi inte har något 
att jämföra med? 

Detta är frågor som vi också behöver ta 
med oss i det kommande implementerings
arbetet. 

Konstnärerna har utgått från platsens 
fysis ka förutsättningar och dess sociala 
dimen sioner. Kommunens planeringskom
petens har engagerat sig i arbetet men 
planarbe tet för just Norr om Stenstan är 
vilan de, varför erfarenheterna ännu inte  
tagits med i just det arbetet. Det är ett vik
tigt internt arbete som återstår.

Navetpaviljongens framtid
Såväl Bastarder som Stina använde pavil
jongen,somfinnscentraltpåNavetönmitt
i det aktuella området, som ateljé – vilket 
också gav en naturlig koppling till platsen. 
Många av dem som passerade området 
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tog kontakt med konstnärerna och många 
frågade om vad som skulle ske med 
byggnad en i framtiden. Flera har gett ut
tryckförattdevilleattdenskullefåfinnas
kvar.
Dessutomfinnsfråganomdetärviktigt

att ta häns yn till att paviljongen är en av de 
få byggnaderna i stan från den tid en. Det 
somtalaremotattbyggnadenskafåfinnas
kvar är att många inom dialog arbetet för 
Hållplats Stenstan haft en nega tiv uppfatt
ning om byggnaden. Detta ska även kopplas 
till den verksamhet som funnits i byggna
den tidigare. Det som nu hände var att vi 
genomdeaktivitetersomgenomfördesfick
möjlighetattseattdetfinnsenannanoch
mer positiv potential för byggnaden.

Det föreligger stora driftskostnader och 
den nu varande placeringen går inte i linje 
meddeplanersomnufinnsförplatsen.

Bilden av staden
Inriktningen på konstnärernas publika in
satser var av skild karaktär. På det stora 
hela har de tagit fasta på att möta upp det 
behov som idag finns kring att aktivera 
stadensoffentligarum.

Coronapandemin har till stor del påverkat 
projektets genomförande och omfattning, 
men trots detta har konstnärerna kunnat 
genom föra projekten vilket har varit av vikt 
i en tid då mycket av kulturlivet har satts 
på paus.

Stinas vandring genom staden gav nya 
perspektiv på stadsutveckling på ett över
gripande plan. Skvallret är en koreografe
rad upplevelse av Sundsvall som berättar 
om staden från en hunds perspektiv. Stinas 
performance och ljudverk Skvallret bjöd på 
en vandring i centrum vilket gav oss en ny 
dimension av stadens olika lager. Här var 
det inte de vackra byggnaderna eller trä
patronernas påverkan på stadsutvecklingen 
som stod i fokus. Här lyftes inte blicken mot 
devackra stenhusens fasader, utan vifick
istället följa hundars promenader och berät
telser i stadsvandringen. 

Genom att lägga märke till stadens till  
synes obetydliga historier, gathörn och kiss
fläckarflyttadesuppmärksamhetenfråndet
storslagna till det intima. Stinas samarbete 
med agilityföreningarna SAgiK Sundsvall 
Timrå, SAgiK Mitt och Matfors bruks
hundsklubb med flera, bjöd in deltagare
som kanske använder stadsmiljön ur ett helt  
annat perspektiv än den vanlige besök aren. 

De publika aktiviteterna kunde också ses 
av en målgrupp som i vanliga fall kanske 
inte tar del av temporära konstnärliga  
gestaltningar, där exempelvis dans är något 
som framför allt framförs på scen inom 
scenkonstens institutioner, verksamheter 
där det behö vs en biljett och ett aktivt  
intresse för att delta. Av den anledningen var 
det viktigt att fram trädandena tog plats på 
våra gator och torg så att även den oinvigde 
erbjöds en möjlighet att ta del av det. 

Nya möjligheter till möten
Bastarder fångade området i sitt arbe te med 
de som vistas på platsen, de som reser med 
kollektivtrafiken och KRIS (Kriminellas
revansch i samhället), vars medlemmar 
många gånger vistats i området. 

De kopplade även samman olika grupper 
som kanske inte möts naturligt. Sundsvall 
DemolitionRollersfickdräktersomSuper
stickarna skapade, barn i för skolan rita de 
skisser som kom munens tjänstepersoner 
snickrade, Supersnickarna byggde snicke
ribänkar som gav allmänheten en möjlighet 
att skapa något själv mitt inne i staden. De 
medverkandefrånKRISgavnyabilderav
meningen med livet.

Bastarder lyfte fram intressanta frågor om 
hurvikanläggapåytterligarelagermedfler
funktioner till infra strukturarbetet i sitt pro
jekt Superstruktur. Deras utomhussnickeri 
lockade barn och vuxna till ett eget skapan
de. Personer som inte bor i tätorten, utan 
kommermedkollektivtrafikfrånvåraytter
områden, blev en del av stadsgemenskapen 
och gav oss inblick i hur vi kan jobba för att 
skapa en annan form av delaktighet. 

De publika  
aktiviteterna  

kunde också ses 
av en målgrupp 
som i vanliga fall 
kanske inte tar 

del av temporära 
konstnärliga 

gestaltningar, 
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som framför allt 
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scenkonstens 
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NAVETPAVILJONGENS 

FRAMTID OCH FUNKTION  

HAR DISKUTERATS FLITIGT 

UNDER PROJEKTET.  

FOTO: BASTARDER
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De frågor och 
idéer som lyfts 

kopplat till 
konstprojektet 
kan delas med 

olika yrkes
grupper inom 
kommunens 

verksamheter 
och bidra 
till gräns

överskridande 
arbete och skapa 

nya formati
oner inom 

stadsplanering. 

Internt och externt samarbete 
Vi har fått syn på fördelarna med samarbete 
över verksamhets och bolagsgränser och 
med privata närings idkare. Vi har haft 
många gemensamma diskus sioner om hur 
vi kan arbeta tillsammans med offentliga
ytor i kommunen, kring konstnärernas idéer, 
platsen och metoder kring samskapande 
och dialog. Det i sig har gett nya perspektiv 
och inne burit att nya idéer fötts och också 
blivit verklighet. Nya samarbeten och spin
offeffekterhar involveratfleraolikaavdel
ningar inom förvaltningarna. 

Det fort satta samarbetet är en viktig in
grediens i implemen terings arbetet. Vi har 
prövat varandra och fått en inblick i och en 
större förståelse för våra olika förutsätt
ningar. De frågor och idéer som lyfts kopp
lat till konstprojektet kan delas med olika 
yrkes grupper inom kommunens verksamhe
ter och bidra till gränsöverskridande arbete 
och skapa nya formati oner inom stadsplane
ring. 

De projekt som vi själva har genomfört 
och där Konstnavet 2.0 har varit en inspira
tionskälla blev möj liga tack vare att många 
kollegor har varit involverade och bidragit. 
En viktig lärdom är att vi blir så mycket 
starkare med våra olika kompetenser och 
våra olika perspektiv. Vi behöver fortsätta 
den gemensamma dialogen om hur vi tar 
fasta på erfarenheter och kun skaper efter 
Kunskapsnavet och fråga oss hur vi bli bätt
re på att dela goda exempel och lära av var
andra. Vi behöver även stärka sam arbetet 
och kommunikationen lokalt mellan konst
aktörer, kommun och region och ge uttryck 
för vilket stöd vi behöver från statliga och 
regionala aktörer.

Vad kan vi göra annorlunda? 
Coronapandemin har påverkat möjligheten 
förosstjänstepersonerattdeltaiflerdelarav
konstnärernas arbete, vilket i vissa fall har 
lett till en frustration. I ett annat läge hade vi 
i större utsträckning kunnat delta i arbetet 
och vid möten med kommuninvånare.

Det krävs en balansgång mellan den 
konstnärliga processen, möjligheten att ut
forma arbetet i dialog och behovet av att 
koppla ihop erfarenheterna och lärdomarna 
med kommunens processer och uppdrag. Vi 
har framför allt uppmärksammat fyra områ
den:
• Vi har olika kompetenser i styr och arbets
grupp och konstnärerna har olika grad av 
kunskap gällande stadsplanering och kun
skap om platsen. Det innebar till viss del att 
det fanns en försiktighet i det initiala skedet 
från alla parter. Vi hade kunnat vara tydli
gare i vad vi förväntade oss av projektet uti
från våra olika kompetensområden och 
gjort plats för fler frågor och diskussioner
om vad vi ville uppnå. Det hade kunnat på
verka konstnärernas idéförslag, vilket hade 
inneburit att vi lättare kunnat vara del av den 
konstnärliga processen. Nu fanns det ibland 
en skiljelinje mellan stadsplaneringsarbetet 
och det konstnärliga arbetet.
• Vi deltog inte i konstnärernas dialoginsat
ser med olika grupper. Vi försökte vara  
tydliga med att vi inte hade någon önskan 
om att påverka hur dialog arbetet genom
fördes, men vi hade velat vara en del av  
processen eftersom att just utvecklingen  
av medborgardialog varit en mycket viktig 
parameter. 
• En viktig lärdom är att i det inom de plan
projekt, där det kan vara aktuellt, skulle 
behö vas en länk mellan konstnärer och 
kommunens tjänstepersoner. Någon med 
kompetens inom såväl konstområdet som 
stadsplanering. Denna kompetens såväl 
som själva konstprojektet borde även ligga 
inom projektbudget. 
• Vi behöver diskutera frågor om deadlines 
och hur viktigt det blir i projektarbetet. I det 
här fallet fick vi inte slutdokumentationen
från konstnärerna på utsatt tid. Detta påver
kades naturligtvis till viss del av pandemin, 
men det förklarar inte allt. Vi hade velat ha 
slutdokumentationerna i vårt eget arbete för 
att kunna presentera resultatet inom aktuellt 
tidsfönster.
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DIÖS UPPLÄT SKYLTFÖNSTER  

DÄR KONSTNÄRERNA KUNDE 

VISA SINA PROJEKT.

FOTO: RICARD ESTAY, 

STATENS KONSTRÅD 
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mitt i centrum, inslag i sociala medier med 
mera. Detta sammantaget har inneburit att 
vi har nått ut till en mycket stor målgrupp. 

Vi har genomfört ett stort antal möten 
med före trädare för privata aktörer på ex
empelvisföretagsträffar,viharmöttpoliti
ker, kommunmedborgare och tjänsteperso
ner. Det har gått ut information inom 
kommunens samtliga interna och externa 
kanaler. Det har helt enkelt genom förts om
fattande kommunikationsaktiviteter. 

Däremot tar vi med oss att kommunika
tionsinsatserna mellan konstnärer och be
ställare behöver planeras i ett tidig are ske
de.Mendetfinnsenproblematik i det att
kommunicera konstnärernas arbete när de
ras planerade dialog insatser inte kommuni
ceras till arbetsgruppen samt att det är svårt 
att kommunicera något som är i ett pla
neringsstadium. Vad kan medborgarna för
vänta sig att de ska få ta del av?

Kommunicera det okommunicerbara

Det är svårt att kommunicera konst som inte 
”syns”. Att berätta att det är den konstnärli
ga processen som är själva ”konsten” och 
konstnärens uppgift. Det gäller både inom 
som utanför organisationen. Den konstnärli
ga processens syfte i ett stadsomvandlings
projekt är att ge ytterligare en dimension 
utanför det färdiga ramverket. Något som 
föregår det faktiska byggandet eller detalj
planerandet. Att det undersökande arbetet 
kan förändra de planer som funnits initialt. 

Låt det vara lite stökigt

Detkanupplevassomflummigtelleroprak
tiskt att konst skulle vara en del av stadsut
vecklingen. Att det försenar processer såsom 
de alltid sett ut under processernas gång. Det 
är ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att 
angripa ett projekt. Men språket kan också 
isigvarabegränsande.Deflestaavdekom
muner och regioner som deltagit i projektet 
Kunskapsnavet har gett uttryck för denna 
frågeställning, hur kommunicerar vi något 
som många gånger är okommunicerbart? 

Vikten av att kommunicera
Arbetsgruppen har haft konstruktiva samtal 
med såväl konstnärerna som Statens konst
råd under arbetets gång kopplat till förvänt
ningar och de konstnärliga processerna. 

Det har varit angeläget att nå ut med 
informa tion om projektet, både externt som 
internt inom verksamheterna. Men också 
för att utifrån en över gripande nivå visa hur 
kommunen med hjälp av State ns konstråd 
och konstnärlig kompetens försökt finna
nya metod er att arbeta med stadsutveckling. 
Ett tyst projekt skapar inte engagemang och 
del aktighet. Strategiska kommunikations
insatser är därför ytterst viktiga och avgöran
de för att arbetet ska synliggöras och även 
skapa engagemang i det fortsatta arbetet. 

Vi hade kanske önskat att konst närernas 
olika projekt synts mer, men pandemin har 
fått till följd att såväl dialoginsatser som 
deltagande i aktivitet er begränsat dessa 
kom munikativa möjligheter. Konstnärernas 
arbets sätt har ju till stor del byggt på fysisk 
närvaro och workshoppar. Men offentliga
ytor som varit tillgängliga utan trängsel har 
ändå kunnat synlig göra konstnärernas res
pektive projekt. 

Fastighetsägaren Diös erbjöd skyltfönster 
där konstnärerna har kunnat visa sitt arbete. 
Kommunen har stått för fysiska platser för 
projekten i form av ateljé och parken Oasen, 
offentligaplatsersomkunnatsesavSunds
vallsborna och som i sig bidragit till att 
kommunicera projektet på övergripande 
nivå såväl som varje enskilt projekt för sig. 
Dessa platser har naturligt befolkats av in
vånarna i kommunen som passerat området 
eller i sin väntan på bussen.

Vi har systematiskt arbetat utifrån den 
kommunikationsplan som togs fram för 
projektet. Det har handlat om såväl inslag 
och artiklar i tidningar, TV och radio. Tre 
olika artiklar har beskri vit projektet i tid
ningen Byggplats som skickats till samtliga 
hushåll i kommunen. Det har affischerats
i staden, möblerats i stads rummet, frågor 
om stadsutveckling strajpades på Storgatan 

Vi behöver  
hitta ett  

gemensamt  
språk kring 

stads plan er ing 
där konstnärliga 
processer är en 
del av arbetet. 



11Projektutvärdering februari 2021

Vi behöver hitta ett gemensamt språk 
kring stadsplanering där konstnärliga pro
cesser är en del av arbet et. Kreativa proces
ser behöver kanske få vara lite stökiga sam
tidigt som vi har att förhålla oss till rådande 
lagstiftning och givna parametrar såväl 
inom konst som för stadsplanering i stort. 

Vad ryms inom konst?
Några medborgare har varit mycket negati
va och inte velat se och uppleva denna typ 
av konst eller till och med ifrågasatt om det 
verkligen är konst. Det är viktigt att vi fråg
ar oss själva om konst, i den mening som 
folk i allmänhet lägger i begreppet, har bi
dragit till en bättre kommunikation om 
stads utveckling. Det är tveksamt om den 
bredare allmänheten delar upp levelsen av 
det här projektet, naturligtvis är även detta 
svårt att bedöma beroende på pandemin 
som påverkat arbetet i mycket stor utsträck
ning. Men värdet av historia, kulturarv,  
kultur och konst i stadsrummet har lyfts 
och tagits fasta på i ett större sammanhang. 

Även det som skapas, som inte blir perma
nent konstnärlig gestaltning och som inte 
finnsikvar,kanbliettkollektivtminnepre
cissomenteaterföreställning,konsert,film
eller, som nu, Stinas och Bastarders projekt. 
Definitionen av begreppet konst har vid

gats precis som att frågor om stadsutveck
lingens olika para metrar klargjorts på ett 
bättre sätt. Dessa värden har också tagits fas
ta på av både kommunorganisationen, stads
utvecklingsbolag och fastighetsägare. Vi 
somarbetariprojektetserpositivaeffekteri
de slutsatser vi drar. Frågan är också hur vi 
kan utveckla enprocent regeln, går det hitta 
alternativafinansieringsformerförkonstnär
lig gestaltning och konstnärliga processer? 

Det är viktigt att hitta en balans mellan 
konst närens fria roll och planeringsproces
sens möjlig heter att förändras under resans 
gång och de förväntningar och mål som 
finnsinomkommunen.Detärenutmaning
att kommunicera detta till ytterligare aktör
er och medborgare.

PROJEKTET SYNTES PÅ FLERA STÄLLEN I STADEN, BLAND ANNAT I DIÖS 

SKYLTFÖNSTER PÅ STORGATAN, PÅ STORA TORGET OCH I OASEN.

FOTO (UPPIFRÅN OCH NER): RICARD ESTAY, STATENS KONSTRÅD,

BASTARDER, PERNILLA NORDSTRÖM, SKIFU.
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SUPERSNICKARNA BYGGDE 

ETT UTOMHUSSNICKERI  

I PARKEN OASEN. 

 FOTO: BASTARDER

Projektdeltagarnas perspektiv
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Konstnärernas, Statens konstråds, arbets
gruppens och styrgruppens perspektiv och 
erfarenheter som togs upp vid slutkonferen
sen den 8 december 2020. Slutdokumentation 
från konstnärerna bifogas utvärderingen.

Bastarder
Bastarder, en designerduo bestående av  
Samir Alj Fält och Alicia DonatMagnin, 
upplever att de har arbetat på det sätt som 
uppdraget beskrivit. De hade önskat fler
möten med arbetsgruppen under hösten, 
något som pandemin också påverkat. Men 
detharvaritbraattallaharvaritsåflexibla
i denna föränderliga process. Pandemin har 
påverkat projektet mycket då deras arbets
sätt bygger på möten med människor och 
har inneburit att de inte har kunnat komma 
i kontakt med så många som de velat. 

En sorg är att paviljongen inte har kunnat 
användas som det var tänkt – som en öppen 
arbetsplats. Trots detta är de nöjda med vad 
de har kunnat genomföra. 

Aktiviteterna öppnar för samtal 

Bastarder arbetar med kommunikation efter 
genomförda aktiviteter. Men när de genom
förde utomhussnickeriet upplevde de att 
många besökare läst om arbetet innan. De 
rekryteringar av deltagare som gjordes  
genom kommunens Facebookinlägg blev en 
succé,defickkontaktmedmångastickare
på det sättet. De har även på ett enkelt sätt 
fått kontaktmed skola ochKRIS (Krimi
nellas revansch i samhället). Däremot var 
detsvårareattnåsnickare,mendefickhjälp
även där. Corona ställde till det med att 
möta den äldre målgruppen dock.

De berättar att de väljer att inte nämna de 
”stora orden”  för stadsplanering i sitt arbe
te. Det är svåra ord att kommunicera och 
det är bättre att göra till sam mans istället 
och att lyssna. Genom att genom föra aktivi
teter tillsammans öppnas samtalet upp. 

De lyfter även paviljongens många fördelar 
och att byggnaden har potential att fungera 
som arbets plats, mötesplats, ateljé eller annat. 

De berättar att 
de väljer att 

inte nämna de 
”stora orden”  för 
stadsplanering 
i sitt arbete. Det 
är svåra ord att 
kommunicera 

och det är 
bättre att göra 
till sam mans 

istället och att 
lyssna. Genom 

att genom
föra aktiviteter 
tillsammans 

öppnas samtalet 
upp. 

Bastarder kände sig välkomna när de 
kunde nyttja byggnaden. De lyfter även frå
gan om konstnärer i Sundsvall skulle kunna 
använda pavil jongen för att synas genom att 
till exem pel använ  da skyltfönstren. Men 
även att and ra tomma lokaler i stad en skulle 
kunna användas för sådana ändamål. 

Bastarder väljer att inte arbeta med trygg
het som begrepp. De vill jobba med 
människor som kan leda till trygghet och 
i nästa steg arbet  a med platsen geno m akti
viteter och skapa förutsättningar för ett 
deltag ande. De visade tillit genom att till 
exem pel lämna kvar verktyg i området 
kopplat till utomhus snickeriet.

Projektet har väckt många tankar

Efter projektet ser de på stad och stadspla
neringpåettheltannatsättmedennyfiken
het på staden och hur man kan komma till 
en ny plats och upptäcka den. 

De har sett att man kan använda platser 
och funktio ner på ett annat sätt än vad de är 
tänkta för. De ser detaljer som de inte sett 
tidigare, att man kan använda saker på an
nat sätt som är lite av deras idé med super
struktur – men det har alltid funnits där.

De har undersökt andra metoder om hur 
man kan ta del av andras kunskaper. De har 
jobbat med stad en, människor och metoder 
tidigare. Nu har de gjort det tillsammans 
med tjänstepersoner på Sundsvalls kommun 
– vilket har påverkat deras arbetssätt. De  
upplever att vi i kommunen varit öppna och 
modiga i processen och att det har varit  
annorlunda att få ta del av de resurser som 
finnsienkommun.Detärnyttfördemattdet
går att arbeta med en stor samarbetspartner.

Mötesplatser 

De har, som tidigare nämnts, inte kunnat 
genomföradeträffarsomvarplaneradepå
grund av corona, i den tilltänkta platsen 
paviljong en, men det kan vara en möjlighet 
för framtiden. Att mötas från olika grupper 
eller instanser. 

– Det är intressant att kunna spräcka hål 
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... här har vi inte 
mött samma 

motstånd – det 
har varit mer 
positivt med 

mer öppenhet 
och nyfikenhet 
än från andra 

platser.

SAMIR ALJ FÄLT

på för domar – vi har tidigare mött mycket 
motstånd från stad och kommun. Men här 
har vi inte mött samma motstånd – det har 
varit mer positivt med mer öppen het och 
nyfikenhet än från andra platser, säger 
Samir.

Genom att få tillgång till paviljongen, 
som har varit planerad för något helt annat 
och som omvandlats med tidens gång, har 
de kunnat använda den som en ateljé men 
även en mötesplats vilket är intressant ur ett 
stadsutvecklingsperspektiv. De har använt 
byggnaden på många olika sätt, att kunna 
samla grupper och visa utåt vad som hän
der, paviljongen har varit en praktisk bas 
för dem som utomstående konstnärer.  Det 
har också varit intressant att få vara på den 
plats som är i förändring och del av proces
sen, 24 timmar om dygnet.

Många de mötte hade en relation till den 
här plats en som de upplevde som mer neu
tral, inte så institutionell och att den var till
gänglig och välkomnande. Många trodde 
att det fortfarande var en väntsal och kom 
in. När man bjuder in till möte kan det vara 
viktigt att ha med sig – vad signalerar 
mötes lokalen? 

När de jobbade utanför byggnaden kom 
personer och pratade med dem, de frågade 
vad de gjorde vilket gav intressanta och 
starka möten. När det fort farande gick hade 
de gruppmöten i huset vilket fun gerade bra. 
En målgrupp bjöd de på lunch i lokalen. Ge
nom att vara på plats i den aktuella fysiska 
miljön, har de stått mitt i den kreativa pro
cessen i planering och aktion, och därmed 
nära målgruppen hela tiden. 

Genomförande

Tanken var att ladda byggnaden och platsen 
med en ny referens. 
1. Mötet med förskoleklasser. De hade 
möten med barnen vid tre tillfällen. Barnen 
fickgenomlekochfantasiskapaberättelser,
bland annat genom att använda lera. Temat 
var deras resa från Navet till förskolan. 
Bastarder testade att förstora barnens skis

ser som kommunens tjänstepersoner sedan 
snickrade och de placerade ut de objekten 
på olika platser i staden. Det blev intressant 
att se barnens skisser i uppförstorad skala. 
2. Meningen med livet. Bastarder genom
förde en filosofisk trerätters designlunch
med en fråga till varje rätt. Det blev ett lyck
at möte tack vare deltagarna från KRIS
(Kriminellas Revansch I Samhället). Flera
av del tagarna hade bott utomhus nära Navet. 
DehadeävenenträffiKRISlokaler,samtal
som också framgår i slut dokumentationen.
3. Utomhussnickeri. Snickeriet bestod av 
två delar där den ena delen med supersnick
arna inte riktigt fungerade som det var 
tänkt. Tanken från början var att snickarna 
skullebyggauppsnickeriet.NufickBastar
der göra det istället. De var på plats både 
lördag och söndag 12 och 13 september 
2020 och många av de som deltog på lörda
gen kom tillbaka på söndagen. Många för
väntade sig också att det skulle återkomma 
vid fler tillfällen och de frågade när det
skulle öppna igen. 

Det var mest familjer som kom och äldre 
och unga snickrade tillsammans. Bastarder 
blev överraskade av att målgrupperna på
mindeomdemålgrupperdeträffadeiSkär
holmen där många personer hade liknan de 
ursprung. Besökarna hittade till platsen 
dire kt utan hänvisningar. De hade lite olika 
grepp under dagarna, ena dagen var det fritt 
skapande medan den andra var mer upp
giftsbaserad. Det var ett omtyckt evene
mang och många visade sin uppskattning 
genom att vilja bjuda på glass och pizza  
eller något annat. 

Många skapade något till sina hem exem
pelvis sko hyllor. Flera av de berättelser de 
hörde under dagarna kommer att finnas
med i slutdokumentationen. 

– Hela projektet skulle kunna vara base
rat på snickeriet bara, säger Samir. 
4. Superstickarna. Som en symbol för alla 
föreningarsomfinnsiSundsvallvaldestvå
föreningar ut för ett möte. En hantverksför
ening för stickare och en rollerderbyfören
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DESIGNERDUON BASTARDER, 

MED SAMIR ALJ FÄLT OCH 

ALICIA DONAT-MAGNIN.

FOTO: SANNA LINDBERG
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ing. Bastarder ville se vad som hände i mö
tet mellan dessa två. Vad hände fysiskt, 
estetiskt och mänskligt? De hade två 
workshops men sedan kom corona emellan. 
Några eldsjälar fanns dock kvar som gjorde 
saker hemifrån. Idén var att stickarna skulle 
skapa en rollerderbydress.
Efter en tid fick Bastarder mer kontakt

med en av superstickarna, en kvinna som 
de valde att göra en djupdykning hos. De 
drackkaffeochpratadeomSundsvall.Hon
stickade knäskydd och en utsmyckning som 
man kunde sätta på ryggen. 

De kom henne nära och pratade med hen
ne om hennes kreativi tet, vem hon var samt 
tankar kring stadsplanering. Hon visade en 
stor stolthet i att vara kreativ och att få dela 

med sig kunskaper och hantverket. Hon 
hade aldrig tidigare hört talas om roller
derbymen blev nyfiken på sporten under
projektets gång. 

Genom att lära känna en person kan man 
sedan börja prata om kärnfrågorna, platsen 
med mera. Detta var ett möte mellan två 
föreningar men det skulle lika gärna kunnat 
vara några andra föreningar eller grupper. 
Vad uppstår när grupper möts och delar 
med sig av sina kunskaper, det kan använ
dasiflersammanhang.

Reflektioner

Sammanfattningsvis har de fått många mail 
och reakti oner som exempelvis ”Jag såg 
skyltningen… – spännande med snickeriet”. 

SUPERSTICKARNA 

GJORDE UNIFORMER TILL 

SUNDSVALL DEMOLITION 

ROLLERS. FOTO: BASTARDER

Hon hade aldrig 
tidigare hört talas 

om rollerderby 
men blev nyfiken 
på sporten under 
projektets gång. 
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Man kan också 
tänka på om 

det vi gör på en 
plats är tillräckligt 
intressant för att 

ändra flödet.

SAMIR ALJ FÄLT, 
BASTARDER

Det visar att tomma och användbara platser 
kanvaramycketeffektiva.

De arbetade med fyra olika typer av  
arbetsmetoder där vissa var mer lyckade 
änandra.Sedanhardetuppståttbieffekter.
De har sett att en stad kan användas på ett 
annat sätt än vad den är gjord för. Bastarder 
harhaftsinnyfikenhetochdriviattuppleva
något nytt med de människor som bor 
i Sundsvall och med de resurser de haft. 
Närdetfinnsenoidentifierbarplatsmed

ettflödekanmanbararåkahamnadär.Vill
manomdefinieraettrumsåkandetvarabra
attskapaflöden.

– Ja, det kan spela roll med bara 100 meter. 
Man behöver ta hänsyn till vad det är för 
typ av plats, hur laddad den är och vad det 

finns för flöden.Man kan också tänka på
om det vi gör på en plats är tillräckligt  
intressantförattändraflödet.Braatttänka
på det och använda de orden, definierbar,
odefinierbarochflöden,sägerSamir.

Det är intressant med tillgängligheten 
kring paviljongen – jämfört med Kulturma
gasinet eller kommunhuset. Man passerar 
det här och kan ta del av det som händer där 
en kort eller längre stund. Den känns mer 
tillåtande och mindre institutionell. Det kan 
göra att paviljongen känns mer välkomnan
de, mer tillåtande med färre gränser och 
hinder. I förlängningen skulle man kunna 
skapa en länk mellan dessa instanser. Det 
somsker/finnsienbyggnadkanspillautpå
miljön runt omkring.

RITNING ÖVER PAVILJONGEN, 

DÄR BASTARDER HUSERADE 

UNDER DELAR AV PROJEKTET.  

FOTO: BASTARDER
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Det var modigt 
att våga använda 
kreativa metoder 

och modigt att 
på riktigt ta fasta 
på medborgares 
tankar och idéer.

PIA FJÄLLMO 
DEMOKRATI

SAMORDNARE

För det första 
så var de helt 

makalösa 
människor. Man 

kände inte av 
fördomar och 

andra negativa 
vibrationer som vi 
annars är vana vid. 

KRISTINA FRÅN KRIS

KRIS MEDLEMMAR ÅT 

LUNCH OCH  PRATADE OM 

MENINGEN MED LIVET. 

 FOTO: BASTARDER
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Det blev inte 
så stort och 

komplicerat vilket 
gjorde att det blev 

enkelt att delta, 
jag tänkte inte ens 
på att jag stod mitt 

i stan. Det fanns 
ett färdigt koncept 

där vi fick bidra 
till att förverkliga 

barnens idéer.

CAROLINE MOSSBERG 
NÄMNDSEKRETERARE

Det var en sån där 
upplevelse som 

gjorde mig varm i 
hela kroppen, hur 
de på ett kravlöst 

men ändå uppstyrt 
sätt gjorde det till 

en härlig stund. 

LOTTA FRÅN  
LILLHÄLLOMS FÖRSKOLA

DET KREATIVA RESULTATET 

FRÅN BASTARDERS MÖTE 

MED FÖRSKOLEKLASSER. 

 FOTO: BASTARDER
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STINA NYBERG SATTE UPP 

EN PERFORMANCE I FORM AV 

EN STADSVANDRING. 

FOTO: RICARD ESTAY, 

STATENS KONSTRÅD
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Stina Nyberg 
Koreografen och dansaren Stina Nyberg 
har genomfört projektet Skvallret tillsam
mans med Therese ”Terry” Johnson. Stina 
upplever att arbetet med projekt et har fung
erat bra på det stora hela. Kom munen har 
haft en stor arbetsgrupp, vilket också har 
varit bra, men det har tagit tid att lära känna 
alla. Kommunikation och samverkan kring 
projektets förändrade förutsättningar har 
trots allt fungerat bra. Det har funnits en 
förståelse och en flexibilitet för de olika
scenarier som pandemins utveckling fört 
med sig. 

De hade önskat sig en tyd ligare beskriv
ning av kommunens förväntningar på deras 
kom munikationsinsatser och att det hade 
varit bra att samskriva kommunikations
planer för att kunna synka alla akti viteter. 
Terry lyfte även problem et med att deras 
performance och ljudverk Skvallret genom
fördes mitt i sommaren, under semester
perioden. 

För att ett område ska kännas tryggare 
uttryckte Stina att det är aktiviteter på en 
plats som har en sådan effekt. Hon lyfte
även vikten av att vara i paviljongen och 
hon hade önskat att hon kunnatmöta fler
där, något pandemin satte stopp för.

De har funderat kring hur de skulle  
hantera slut dokumentationen kopplat till 
deras performance. Historiskt har det foku
serats på att det är en konstart som inte går 
att dokumentera. Den är tillfällig, flyktig
och lever kvar som ett minne av upplevel
sen på en plats. Det handlar om det globala 
kroppsliga, det icke materiella och vad kan 
mandokumenterafråndet,vadfinnskvar?
En rapport dokumenterar delar av proces
sen men det som lever kvar är upp levelsen 
hos dem som varit med och tagit del av de 
performan ces som gjorts. 
I slutdokumentationen presenteras flera

texter som är baserade på olika möten. 
Bland annat om ett möte med kaninhopp
ningstävling på Alnö som en del av deras 
erfaren heter.

Stina utforskade 
parken Oasen 
med omnejd 

utifrån vad man 
upptäcker från 

hundhöjd och de 
repeterade också 
mycket i parken. 
De frågade folk 

om råd och 
personer kom 

fram och frågade 
vad de gjorde. 

Det blev många 
möten och de 

fick många 
frågor. 

Under starten av projektet var de mycket 
i paviljongen, mitt på Navet, för att lära 
känna platsen och ställde frågor om vad  
Navet är och kunde vara? De samlade in  
information kring området från många  
olika håll, från olika möten och från vad  
de hört om Navet. Via föreningar hörde de 
sig för om platsen och de valde föreningar 
med någon rörelsegrund utifrån deras 
inriktning på koreografi. De fokuserade
först på det existerande och sedan på det 
framtida.

Tre teman:
1. Detaljernas historia.
2. Mötesplatser som Oasen och om för en
ings liv som en ursäkt eller möjlighet att  
mötas.
3. Göra konst ihop, ett tema för, men också 
medskapare av. 

Tre akter:
1. Insamlande
2. Workshopperiod
3. Föreställningsperiod

Förarbetet

Stina och Terry började samarbeta med 
bildkonstnären Tove Dreimann kring ut
formningen av det fort satta arbetet. Tove 
jobbade mycket med det visuella och 
agility banan. 

De utgick mycket från paviljongen och 
Oasen. Stina utforskade parken Oasen med 
omnejd utifrån vad man upptäcker från 
hundhöjd och de repeterade också mycket 
i parken. De frågade folk om råd och per
soner kom fram och frågade vad de gjorde. 
Detblevmångamötenochdefickmånga
frågor. De tog fram en lista på de föreningar 
ochpersonersomdeträffade.

Coronapandemin förändrade pro jektet 
och de valde att gå över till att fokusera mer 
på detalj ernas historia och jobbade mer på 
distans. De kände sig trygga med att saker 
i projektetfick förändrasochupplevdeatt
det var ett bra samarbete med kom munen. 
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STINA NYBERG DANSADE OLIKA HUNDHISTORIER  

I SIN PERFORMANCE I CENTRALA SUNDSVALL. 

FOTO: RICARD ESTAY, STATENS KONSTRÅD

tidstypiskt och beskriver hur det är somma
ren 2020. Det är många små historier som 
de fått höra, som att alla hundar kissar på 
FNmonumentet till exempel.
De satte upp flera texter vid och kring 

paviljongen. 
– Vi skrev texterna tillsammans med 

Tove och det skulle se ut lite som tvättstuge
lappar i sitt uttryck, säger Stina Nyberg.

En text sattes upp vid en installation med 
grushög innanför och utanför ett skyltföns
ter längs Stor gatan. Installationen var rik
tad till hundar. I fönstren kommunicerades 
också vad som skulle hända längre fram. 

Stina dansade olika hundhistorier under 
den performance som de bjöd på i centrum. 
Hundsportföreningen deltog i Oasen och 
de gjorde banvandringar utan hundar. Det 
blev som en dans i sin form. Tove Dreimann 
var med och utformade själva agility banan 
som blev specifik för denna performance.

Genomförande

De startade med att jobba med hörlurs verket 
Skvallret. Efter det hade de en digital work
shopmedSofiaWibergochJensStrandberg
tillsammans med tjänste personer från kom
muner och bolag. Skvallret blev både texter 
utifrån hur hundar rör på sig inom olika plat
ser i staden, hörlursverk och stadsvandring. 

Under hela processen diskuterade de 
relation en stadsplanering och konst. De 
disku terade hur kommunanställda kunde 
vara med i processen och om vad som kom
mer att hända sedan med de konstnärliga 
förslagen. Detta var också grunden till 
workshopenmedSofiaochJensförattkun
na diskutera det här tillsammans. 

Hörlursverket gjordes rent tekniskt på 
platsiStockholm.Verketfinnspåkommu
nens webbplats och det går fortfarande att 
ladda ner och lyssna på Skvallret. Verket är 
en berättelse om platsen som är extremt 

Skvallret blev 
både texter 
utifrån hur 

hundar rör på 
sig inom olika 

platser i staden, 
hörlursverk och 
stadsvandring. 
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Hur ska jag  
ta mig an de 

specifika politiska 
frågorna som 

upplevd trygghet, 
otrygghet när jag 
inte bor här? Vad 
jag i ett tillfälligt 

verk kan ta i?

STINA NYBERG

STINA VILL ATT KOMMUNEN 

ÄVEN FOKUSERAR PÅ 

DETALJERNA, INTE BARA 

PÅ EN ÖVERSIKTSPLAN. 

FOTO: RICARD ESTAY, 

STATENS KONSTRÅD

Den bestod av soptunna, parkbänk, skyltar. 
Föremål som är viktiga på hundnivå och del 
av deras kommunikation. En av stadsvand
ringarna syntolkades.

Reflektioner

Närde reflekteraröverprojektet tyckerde
att det har varit bra att jobba med en pro
jektgrupp från kommunen, en grupp perso
ner som är intresserad och engagerad i att 
jobbameddethär.Deharhaftflertaletupp
riktiga diskussioner som inte nödvändigtvis 
lett fram till något svar men där de har kun
nat och vågat prata om problem eller sådant 
man inte fattar vilket varit roligt. Det har 
också varit bra att ha en specifik plats att
förhålla sig till som Oasen.
– Hurskajagtamigandespecifikapoli

tiska frågorna som upplevd trygghet, 
otrygghet när jag inte bor här? Vad jag i ett 
tillfälligt verk kan ta i?

Som frilansare hade de behövt mer tyd
lighet om vilken information som krävts 
från dem. Kanske hade det varit bra att  
tidigt tillsammans ha en gemensam ide om 
hur man skulle kunna kommunicera pro
jektet i sin helhet vad är konstens roll i sam
hällsplanering och stadsbyggnad?

Det de vill skicka med oss i framtida  
arbete är att det tema som de jobbat med, att 
fokusera på detaljerna är viktigt, inte bara 
att tänka utifrån en översiktsplan. Att sätta 
fokus på sinnena och lyssnandets praktik, 
vad väljer man att inte höra eller att inte 
räkna? 

– Konkret vill jag understryka att pavil
jongen är en fantastisk plats som den är och 
ser ut – vore fantastiskt om den kan fortsät
ta vara konstnärsverkstad,  konst mitt i stan, 
säger Stina.

– Eller ett föreningsresidens – de som 
vanligtvis inte möts kan göra det mitt i stan.
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Jag tycker att det 
var häftigt att visa 

upp Sundsvall 
ur ett annat 

perspektiv. Visa 
upp det på mitt 
sätt och sprida 
i mina kanaler. 
Jag spelade in 

och visade på min 
Facebooksida 

och det sågs av 
människor i bland 

annat USA och 
Tyskland.

JULIA HEDSTRÖM 
SAGIK  

SUNDSVALLTIMRÅ

LOKALA HUNDSPORT-

FÖRENINGAR DELTOG I 

SKVALLRET.

FOTO: RICARD ESTAY,  

STATENS KONSTRÅD
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Statens konstråd
AndreasRothfrånStatenskonstrådundrar
om inte kommunen skulle kunna uppmärk
samma konst närernas undersökande fokus 
mer. Förhållandet skulle kunna vara mer 
öppet, att kommunen är mer transparent 
och släpper på standardrollen. Han berättar 
även om hur han väljer att prata om tillit 
snarare än om trygghet. 

– Vikten av att ha ett gemensamt mål att 
arbeta mot är en tydlig framgångsfaktor för 
att lyckas med samverkan, och något vi kan 
se i nästan alla av Kunskapsnavets projekt. 
I och med konstnärernas medverkan skapas 
en konkret situation som i sin tur stärker 
rela tioner och utvecklar ett gemensamt språk 
säger Åsa Mårtensson på Statens konstråd. 

– Vad är konst? Och vad är en medbor
gardialog? Oavsett vad vi svarar här så är 
det tydligt att när konstnärer blir delaktiga 
i processer där de möter invånare så vidgas 
intebaradefinitionenavvadkonstkanvara
utan också vad som utgör en medborgar
dialog. Jag tycker att  Sundsvall har varit 
mycket modiga i de konstnärliga dialog
projekt de bjudit in till!

Arbetsgruppen
Hur kan platser användas?

Som del i projektet Hållplats Stenstan kom
mer Navet ön att bli en förlängning av Espla
naden, men ingen särskild funktion är 
koppladtillplatsen.Härfinnsenmöjlighet
attskapaflexiblaytor.Somdetärnufinns
ettnaturligtflödemellanStorgatan,Oasen
och Navet med alla passerande resenärer. 
Vadhändermeddetflödetnärbusstrafiken
försvinner från platsen?
–Kan vi tillsammans från flera förvalt

ningar jobba med det ihop – då skulle vi 
behö va en plan. Det är intressant och se vad 
som händer när folk trillar in i det till skillnad 
mot riktade dia loger ute i bostads områden, 
säger AnnaKarin Ogén i arbetsgruppen. 

Erfarenheterna från konstnärernas aktive
ring av ytorna är bland annat kunskap de fått 
ta del av från de medborgare som passerat. 

Frågan att ställa 
sig är om vi 

har fler platser 
i staden med 

naturliga flöden 
som skulle kunna 
generera sådana 

aktiviteter.

Ytorna skulle kunna aktiveras på olika sätt 
för att kunna riktas till olika målgrupper. 
Fråganattställasigäromviharflerplat

seristadenmednaturligaflödensomskulle
kunna generera sådana aktiviteter. Konst
projekt av den här typen kan hjälpa till att 
programmera om ett område, att lägga ett 
nytt lager eller nya känslor på en plats. 
Grupper kan initiera aktiviteter, skapa nya 
saker i ett område och på sikt programmera 
om förståelsen för platsen eller kanske för
ståelsen för hela samhället.

Konstnärerna uppfattade bussnavet som 
ett dragplåster, en magnet och beroende på 
var busstrafiken flyttar blir flödet också
flyttat dit.Då blir nuvarande område som
en baksida mot ån. 

I stadsrummet har vi historiskt samlats 
runt statyn, i det här projektet har Navet
paviljongen blivit statyn med konst och 
kreativi tet där det funnits verksamma konst
närer på plats. Området vid statyn skulle kan
ske kunna förvandlas till ett kreati vt rum. 
Det finns olika rum i staden. Norr om

stenstaden är mer busigt, med nytt hotell, 
skatepark med mera. Stenstaden har sitt 
mer ståtliga, äldre uttryck med sina vackra 
stenhus. Man kan prägla rum och vi behöv
er jobba med mer variation. En del av sta
den skaver och det ska vara så. 

Vad ryms inom stadsplaneringen?

Det kan vara olika verksamheter, fastighets
ägare,evenemangsarrangörermedflerasom
kan skapa aktiviteter kopplade till stads
utveckling och planering. Vi behöver bli 
bättre på att ta till vara varandras olika 
kompetenser för att kunna skapa och driva 
processerna tillsammans. Det är där vi ser 
de största vinsterna. 

Vi är i behov av att hitta samarbeten så 
att vi kan gå vidare att jobba på detta sätt. 
Vi måste också våga utmana från kom
munens sida och våga släppa. Politiken för
väntar sig tydliga underlag om vad som 
planer as ska hända i ett område. Där måste 
vi vänja oss själva och allmänheten att 
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detkanskeintefinnsetttydligtsvarpåvad
det kommer bli och det är just poängen. 

Vi har i vårt arbete sett att när vi gjort 
tillfälliga installationer som åter bruk av det 
enkla som dansbana av gamla träpallar, 
återanvända trä kuber med mera så har det 
haft ett stort värde. 

– I vårt arbete med områdesplaner1, där 
vi har tagit fasta på och utgår från pro
jektet BoTryggt2, ser vi det som en möjlig
het att arbeta på ett liknande sätt, säger  
AnnaKarin Ogén. 

Ett sätt att arbeta vida re med att aktivera 
stadsrummet skulle kunna vara att göra 
platsprogram och involvera många aktör er 
i detta.

– Det vi ser nu är att staden förändras och 
att det som tidigare varit grunden, kommer
sen och handeln, förändras. Platsens utbuds
mix blir i framtiden mer central för att ska
pa tillväxt och attra hera både boende och 
besökare. Vikten av platssamverkan har 
därför blivit ännu större. Stadskärnans ak
törer har ett ansvar och en möjlighet att ge
nom sam verkan kunna erbjuda unika pus
selbitar som skapar stadens helhet. Något 
somkrävermodattvågatestaochenflexi
bilitet hos både fastighetsägare och kom
muner. Erfarenheterna från detta projekt 
vis ar att vi på nya sätt kan hitta något som 
kan ge fortsatt liv i staden och bidra till att 
stadslivet i centrala delar fortsätter, säger 
Jonas Albecker, i arbetsgruppen. 

Vi pratar om en tredje part, medborgaren. 
Hur ska den som bor i staden kunna ta plats? 
Bastarder hade som ambition att ladda den 
fysiska paviljongen, inte bara att folk skulle 
känna till den och göra saker i den, utan att 
de skulle vilja ha den efter projektet. Stick
arna sa sig vara beredda att ta över pavil
jongen, Bastarder pratade med de som håller 
påmedgraffittisomocksåvarintresserade
att fortsätta använda platsen. 

Skulle kommunen vara intresserad av att 
släppa in föreningar, konstnärer eller fria 
grupper? Hur fria skulle de kunna få vara 
rent konkret i byggnaden eller på andra 

Stadskärnans 
aktörer har ett 
ansvar och en 
möjlighet att 
genom sam
verkan kunna 
erbjuda unika 

pusselbitar som 
skapar stadens 
helhet. Något 

som kräver mod 
att våga testa 

och en flexibilitet 
hos både 

fastighets ägare 
och kommuner.

JONAS ALBECKER, 
ARBETSGRUPPEN

platser? Hur tänker vi inom kommunen, 
skulle de kunna få samma frihet som Bas
tarder och Stina och kunna skapa och yttra 
sig fritt utan att kommunal kontroll? 

När Bastarder genomförde sitt uppdrag i 
Skärholmen upplevde de sig som en fri och 
provocerande kraft i området. Bastarder 
ifrågasatte mycket i sina undersökningar 
och upplevdes till viss del som besvärliga, 
och att kommunen inte hade kontroll efter
somattBastarderhadeenannanfinansiär.
Detta kan göra att man blir motarbetad. 

Vad är konst?

Hur ser medborgare på användningen av 
skattemedel kopplat till konst? Finns det 
konflikterdärmansominvånareifrågasät
teromskattemedelskafinansierakonstnär
lig gestaltning? 

Kommunikationen kring varför skatte
medel ska finansiera konst och konstnär
liga processer är viktig. Att argumentera 
om konstens funktion och möjligheter att 
erbjuda öppna samtal, ge plats för kritik och 
ifrågasättande samt att skapa fria ytor. När 
vi arbetar med stadsplanering har vi regel
verk att förhålla oss till, men som vi kan 
välja att förhålla oss till på olika sätt. Det 
finnsävensystemförhurvistöttar fören
ingslivet samt att politikerna har sina priori
teringar. Hur hanterar politikerna kritik 
som gäller konstnärliga satsningar?

Frågor som behöver lyftas är hur vi be
skriver en konstnärlig process, det omät
bara, och vad konst egentligen är? Hur kan 
vi skapa stolthet för ett arbete som inte 
blir ”synligt” så som ett konstnärligt verk 
kan bli? Vilka är det som är kritiska mot 
experimen tella projekt och vilka lyssnar 
man till? 

Det kan vara en fördel att ha en konstnär 
som en brandvägg, där den konstnärliga fri
heten gör en process eller ett verk legitimt.

Ur en demokratisk aspekt kan det vara  
viktigt att ha en plats där kritiken får vara 
synlig – vidmakthålla demokrati. Konst kan 
skapa det utrymmet.  
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VAD HÄNDER MED  

FLÖDET PÅ NAVET NÄR 

BUSSTRAFIKEN FÖRSVINNER?  

FOTO: RICARD ESTAY, 

STATENS KONSTRÅD

Begrepp och förklaringar

1 Områdesplan 
Som en del i Sundsvalls kommuns 
övergripande politiska målsättningar 
finnsenhuvudprioriteringsomsäger
att alla Sundsvallsbor ska ha likvär
diga förutsättningar att leva ett bra 
liv. Kommunorganisationen ska bi
dra till att utjämna sociala skillnader 
i levnadsvillkor mellan sundsvalls
borna. Del i arbetet är att genom en 
helhetssyn verka för detta inom vissa 
prioriterade områden. 

2 BoTryggt
Standarden BoTryggt2030 handlar 
om att samla och sprida kunskap 
om hur olika aktörer kan förebygga 
brott och öka tryggheten i nyproduk
tion och ombyggnation genom det 
fysiska rummets utformning. Stiftel
sen Tryggare Sverige som är en 
parti politiskt och religiöst obunden 
tankesmedja som drivs utan bakom
liggande vinstintresse. Syftet är att 
förbättra hjälpen till brottsdrabbade 
och att främja utvecklingen inom det 
brottsförebyggande området. Arbetet 
är inriktat på att erbjuda nya idéer, 
nya samverkansformer och nya lös
ningar. Mer information hittar du på 
botryggt.se
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