
Enradig underrubrik här 

CREATE BOX - PILOTPROJEKT 

Vad är Create Box?  
Create Box fungerar som ett verktyg till InfraSweden2030. En 
service som erbjuder kreativa utvecklingsprocesser som bidrar till: 

• Nya tankar och idéer 

• Utveckling kring aktuell och formulerad utmaning 

• Kreativa metoder designade utifrån ett konstnärligt 
förhållningssätt. Detta innebär att prova nya mindset, verka 
utanför komfortzonen etc. 

• Stärkandet av banden i projektgruppen. 

En bonus är också att genom samarbeten på nya sätt med nya 
metoder och genom att se nya kompetenser hos varandra skapas 
också en sammansvetsad projektgrupp. 

Tillämpning av ”konstnärliga interventioner” för ökad innovation 

 Genom att arbeta med en formulerad utmaning utanför sin trygghetszon kan nya saker 
hända, nya tankar tänkas och nya idéer skapas. Detta är grunden i de kreativa 

processerna och det konstnärliga förhållningssättet.  

Projektledare: Johan Lundbladh, TILLT AB 

Hur går det till? 
Processledarna möter parterna och diskuterar utmaningen som det 
ska arbetas med. Utifrån detta och parternas önskan om omfattning 
skapas projektstrukturen. Därefter matchas uppdraget till en 
konstnär. 

Konstnär, processledare och deltagarna möts därefter regelbundet i 
en process där konstnären fungerar som en motor för deltagarnas 
egen kreativitet. Målet är att deltagarna själva ska skapa och 
formulera tänkbara lösningar på den utmaning som är satt vid 
projektstarten. 

Fungerar det? 
Vid en kreativ utvecklingsprocess av det här slaget med 
konstnärer som generator är målet att deltagarnas egen 
kreativitet ska ta plats och växa.  

Arbetet med artistic interventions som är det vedertagna 
begreppet på processer av det här slaget har belysts i 
flera internationella sammanhang. Den mest omfattande 
studien gjordes av stiftelsen IMIT som under flera år 
följde ett 50-tal årslånga projekt.  

Det finns mycket material och dokumentation om 
genomförda projekt och uppföljningsstudier.  

Läs mer på TILLT:s hemsida: www.tillt.se 

Pilotprojekt 2015-16  
2015-16 genomfördes ett Create Box pilotprojekt inom InfraSweden2030. Konstnären Malin Bellman provade tillsammans med 
processledare från TILLT metoden på personal vid dels VTI och dels Trafikverket.  Bland insikter och resultat kan följande lyftas fram: 

VTI 
• Effektivt med "slow down" 

• Nya perspektiv på vad tid och 
effektivitet är 

• Nytänk 

• Ny vision kring infrastrukturen i 
Linköping arbetades fram 

Trafikverket 
• Metoden driver framåt 

• Det blir leverans om man som 
deltagare bjuder till 

• Metoden luckrar upp invanda roller, 
vågar bejaka det komplexa. 

• Bra med annorlunda, skapande 
arbetsformer 

• Bättre resultat än andra 
utvecklingsmetoder 

Bild från Create Box Pilot. 
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