
Projekt ”Open Minds” - Metoder  

Cultural Planning - Att fånga platsens själ   

Cultural planning är en metod som innebär att man kartlägger de 
kulturella resurserna i ett samhälle genom s k cultural mapping 
(kartläggning) och låter denna kartläggning utgöra grund för beskrivning 
och analys av hur samhället ser ut och upplevs av invånare och 
besökare.  

De kulturella resurserna är i detta sammanhang inte begränsade till 
konst och kultur som produkter att konsumera utan som system och 
processer integrerade i det sociala livet. Det handlar om att hitta och 
beskriva det som är karakteristiskt för en särskild plats eller ett särskilt 
område, lyfta fram och utveckla det som är platsens tillgångar och särart. 
Där finns grunden för den utveckling man vill se i framtiden.  

Cultural planning är en metod för att tillvarata kulturella resurser och 
arbeta mer strategiskt och integrerat med kulturfrågor i 
samhällsplaneringen. Det är en metod som är sektorsövergripande med 
ett tydligt nerifrån- och upp-perspektiv där olika människors värderingar 
och drömmar om framtiden tas tillvara.  

Metoden finns översiktligt beskriven i följande litteratur:  

- Att fånga platsens själ. Handbok i Cultural Planning. SKL 
Kommentus Media AB. 2011 • Lindeborg, Lisbeth & Lindkvist, Lars 
(Red) 

- Kulturens kraft för regional utveckling. SNS Förlag. 2010  

Följande sida på internet ger en överblick: 

https://www.culturalplanningsweden.org 

 

SWOT-analys  

(SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", 
"Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") är ett frekvent 
förekommande företagsekonomiskt planeringshjälpmedel, där man 
försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk 
översyn. Det hindrar inte alla möjliga typer av organisationer att använda 
sig av SWOT-metoden.  

 



Appreciative Inquiry  

(ung. uppskattande fråga/undersökning på svenska) är både en filosofi 
och en förändringsmetod som fokuserar på styrkor.  

Traditionella förändringsmetoder, liksom de flesta av oss människor, har 
en tendens att fokusera på problemen och hur dessa problem ska lösas 
och förebyggas. Appreciative Inquiry tar i stället sin utgångspunkt i det 
som fungerar allra bäst och bygger vidare på styrkorna. Det betyder inte 
att problem negligeras. Men bakom varje problem finns en önskan om 
hur det borde vara i stället. Och det är i denna vision om det önskvärda 
läget som Appreciative Inquiry hämtar kraft.  

Mer information om metoden:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Appreciative_inquiry 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31911/1/gupea_2077_31911_1.pd
f 
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