
Hur ska 
staden utformas 
och gestaltas för 

att attrahera 
människor och 

företag? 

Kreativa näringar, konstnärliga 
värden & stadsutveckling

Tisdag 29/3, kl. 13:00-16:30 
Konferens Kobran, 
Telefonplan, Stockholm
Föreningen för Samhällsplanering Stockholm Mälardalen i samarbete med 
Tillväxtverket och Statens konstråd. 



En mötesplats mellan planerare/arkitekter och konstnärer/kreativa företag, om nödvändigheten och 
behovet av ökat växelspel i utvecklingen/gestaltningen av städer och platser. 

De senaste åren har ett ökat fokus riktas mot kulturella och kreativa näringar*. Dels för att entreprenör-
skapet och företagandet inom näringen förväntas öka, dels för dess del i att medverka till att skapa 
attraktivitet, varumärke och en konkurrensfördel mellan regioner, städer och stadsdelar. 

Vi tänkte fokusera på: Hur kan stadsutvecklingen vara en del i att stötta de kulturella/kreativa näringarna 
och vice versa hur kan de kulturella/kreativa näringarna stötta stadsutvecklingen? Hur berikar de varandra? 
Vilka är framgångsfaktorerna? Vad krävs för att processen skall komma igång?

Vi kommer att vara vid Telefonplan, en plats som blir särskilt intressant att ta avstamp ifrån då konst/design 
inriktningen i form av företagande - utbildning - forskning rimligen är särskilt intresserade att bli 
involverade och bidra att utveckla platsens rumsliga/arkitektoniska/konstnärliga kvalitéer. 

* Till kärnan av de kreativa näringarna räknas bildkonst, scenkonst och kulturarv. Därutöver räknas även turism, media, måltid, 
marknadskommunikation, mode, film/foto, litteratur, upplevelsebaserat lärande, musik, arkitektur och design till de kreativa 
näringarna.

Hur ska staden utformas och gestaltas för att attrahera 
människor och företag? Kreativa näringar, konstnärliga 
värden OCH stadsutveckling

Foto av konstverket ”Colour by Numbers” vid Telefonplan gjort av konstnärerna Erik Krikortz, Loove Broms, Milo Lavén. Foto: Malin Arnesson



Programmet

13:00-13:10  Inledning & välkomna! 

13:10-13:50  Stadsutveckling, kreativa företag och konstnärliga värden

  Tillväxtverkets arbete med Handlingsplanen för kulturella och kreativa 
  näringar. Per-Olof Remmare, Tillväxtverket 

  Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, ett pågående uppdrag 
  mellan Statens konstråd, Boverket, Arkitekturmuseet och Riksantikvarie-
  ämbetet. Henrik Orrje, Statens konstråd och Lena Dübeck, Boverket

13:50-14:40  Forskningsfronten Stadsutveckling / Kreativa företag

  Arkitekturens betydelse för en plats och hur arkitekturen/stadsbyggandet 
  kan skapa attraktivitet för människor och företag. Jerker Söderlind, arkitekt  
  SAR/MSA Tekn. Dr. Journalist JHS, KTH / Stadsliv AB

  Hur resonerar kreativa företag kring valet av sin lokalisering och vilka krav 
  de har på platsen för deras lokalisering. Vad kan de kreativa företagen bidra 
  med till en plats? Johan Jansson, bitr. lektor, Kulturgeografiska institutionen,
  Uppsala Universitet 

14:40-15:00  Kaffe/Te

15:00-16:15  Exempel på stadsutveckling, kreativa företag och konstnärliga värden

  Telefonplan – en kreativ mötesplats. Vilka är styrkorna och svagheterna med 
  Telefonplan? Hur ska Telefonplan utvecklas i framtiden? Vad vore nästa 
  naturliga steg? 

  Monica Slama, projektchef, stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen, 
  Stockholm stad,
  Dag Levander, Vasakronans fastighetschef Telefonplan
  Ivar Björkman, Konstfacks rektor
  Åsa Bergqvist Håål, Transit kulturinkubator
  Tomas Bokstad, utvecklingsansvarig, SITE
  Per Key, Keyfuture

  Hur Helsingborg låter konstnärer och alternativa perspektiv vara en del av 
  hjärtat i genomförandet av H+. Kristoffer Nilsson, arkitekt, Helsingborg stad

  Konst och dess betydelse för stadsutvecklingen. Exemplet Colour by 
  Numbers. Erik Krikortz, Milo Lavén, Loove Broms. Konstnärerna  bakom bl a  
  Colour by Numbers

16:15-16:30 Diskussion & Avslutning

  Hur kan stadsutvecklingen vara en del i att stötta de kulturella/kreativa 
  näringarna och vice versa hur kan de kulturella/kreativa näringarna stötta 
  stadsutvecklingen? Hur berikar de varandra? Vilka är framgångsfaktorerna? 
  Vad krävs för att processen skall komma igång?

Foto av konstverket ”Colour by Numbers” vid Telefonplan gjort av konstnärerna Erik Krikortz, Loove Broms, Milo Lavén. Foto: Malin Arnesson

Anmäl dig till ffs.stockholm@planering.org senast den 25 mars



www.planering.org


