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Abstract 
This study starts by pointing out culture a phenomenon that nowadays 
plays an important role in cities. Along the northern cost in Sweden some 
of the municipalities have decided to build big houses aimed for culture, 
one of these cities is Umeå. The aim for this study is therefore to analyse 
how the already existing culture actors find themselves affected by the 
new house for culture.  
 
All of the actors find it hard to say that the house for culture is the main 
cause behind the changes in their operation. But they all share the view 
that it is getting harder for smaller groups to stay in the citycentre 
because of the high rents. And that the house for culture can’t be seen as 
a solution for this, since the rents are far to high for these smaller groups. 
Also the municipality’s head of culture means that it’s getting harder for 
smaller actors to stay in the city centre.  
 
Finally the actors and the municipality’s head of culture share the 
viewpoint that diversity, the municipality´s role, the infrastructure and 
cooperation are important factors for the cultural development.  
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1.1. Introduktion 
Städer har genom historien spelat en stor roll i samhällsutvecklingen och 
det finns inga tecken på att deras betydelse kommer att minska 
(Mellander et al. 2011). Det är därmed inte överraskande att det är i 
städerna som kulturutbudet och kulturkonsumtionen är som mest 
etablerade. Kulturen har med tiden vuxit till en allt mer prioriterad fråga 
i stadsplaneringen.  Idag sker stora satsningar på kultur i både svenska 
och utländska städer. Ett skäl till detta är att både människor och företag 
idag är mer mobila, vilket bidrar till en allt hårdare konkurrens mellan 
städer (ibid). Cars (2006) hävdar att det finns ett samband mellan väl 
utvecklade städer och kultur. Han menar att kultur och kulturmiljö 
spelar stor roll för var människor väljer att bosätta sig och att kulturen 
skapar mervärden.  
 
”Kultur har traditionellt betraktats som ekonomiskt tärande. Så är det 
inte idag. En genomtänkt kulturinvestering kan bidra till att skapa 
värden som betydligt överstiger de kostnader den är förenad med” 
(Cars 2006 sida 65) 
 
Även Bille (2014) hävdar att satsningar på kultur skapar positiva effekter 
i städer. Hon använder begreppet ”spill-over” effekter och gör gällande 
att effekterna visar sig på olika vis. Dels indirekt genom ökad kunskap, 
image och en ökad förståelse för omvärlden. Vidare beskrivs marknaden 
dra nytta av kulturen genom inkomster från turister som i samband med 
kulturevenemang ofta även besöker restauranger, butiker och övernattar 
på hotell. Positiva effekter kan även uppkomma genom att satsningarna 
lockar nya investerare och befolkning (Bille 2014).  
 
Under de senaste åren har flertalet svenska städer valt att satsa på kultur 
i form av kulturhus. Längs norrlandskusten invigdes Luleås kulturhus 
2007, Skellefteå planerar byggstart för ett kulturhus under våren 2017, i 
Örnsköldsvik genomförs en fördjupad utredning för kulturhus och i 
Umeå invigdes kulturhuset Väven år 2014 (Kulturens hus 2017, 
Kulturhus Skellefteå 2016, Örnsköldsviks kommun 2017, Väven 2017). 
Samtliga dessa etablerade eller planerade kulturhus är nya byggnader 
anlagda i centrum med tämligen varierat utbud men innefattar ofta 
bibliotek, museum och teaterscener (Kulturens hus 2017, Kulturhus 
Skellefteå 2016, Örnsköldsviks kommun 2017, Väven 2017 a).  
 
I Umeås fall togs beslutet om att bygga kulturhuset Väven i samband 
med att staden utsågs till kulturhuvudstad år 2014. Ett av de begrepp 
som var återkommande under marknadsföringen var kulturdriven 
tillväxt. Kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark var en av de politiker
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som flera gånger använde sig av begreppet. Rönnmark var även en av de 
personer som aktivt drev frågan om att bygga ett kulturhus. Hon beskrev 
att satsningar på kultur och konst är viktiga för att öka människors lust 
att vilja bo kvar eller flytta till staden. De kreativa näringarna beskrevs 
som en av framtidens främsta sektorer (Aronsson 2012).  
 
I en tid då städer genomför stora satsningar på kultur är det av intresse 
att studera hur nya kulturverksamheter påverkar den rumsliga 
kontexten, främst kulturverksamheter emellan. Denna studie kan ses 
som en fördjupning i det lokala kulturlivet och vara intresse både för 
vetenskapen och för beslutsfattare i kommuner som planerar för större 
kultursatsningar.  
 
1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur kulturutbudet förändrats i 
Umeås stadskärna efter satsningen på kulturhuset Väven och hur några 
av de sedan tidigare befintliga kulturaktörerna anser sig påverkade av 
Väven. Syftet preciseras i följande frågeställningar: 
 

- Vad motiverar kommunen att satsa på kultur? 
- Hur anser några av de sedan tidigare befintliga kulturaktörerna 

att kulturhuset har påverkat deras verksamhet och hur ser 
kommunens kulturchef på detta? 

- Vilka faktorer anser kulturaktörerna samt kommunens kulturchef 
vara viktiga för att främja kulturverksamheter? 

 
1.3. Disposition 
Andra kapitlet börjar med en presentation av likartade studier samt 
begreppsförklaring av kultur och kulturdriven tillväxt. Vidare förs en 
redogörelse för studiens teoretiska ansatser.  
 
I det tredje kapitlet redogörs för studiens tillvägagångsätt och metodval. 
Texten är uppdelad i sju rubriker: övergripande metodval och 
avgränsning, datainsamling, fallstudie, intervjuer, urval, analysmetod, 
verifiering av empiri källkritik samt metoddiskussion.  
 
Det fjärde kapitlet är en sammanställning av den rumsliga kontexten och 
bakgrunden till Umeå, kulturhuvudstadsåret, kulturhuset och de 
intervjuade kulturaktörerna. Texten är uppdelad i sju rubriker.  
 
I det femte kapitlet presenteras studiens resultat. Texten är uppdelad i de 
tre rubrikerna: kommunens motiv till att satsa på kulturverksamhet, de 
direkta och indirekta verkningarna av Väven och centrala beståndsdelar 
för kulturverksamhet 
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Det sjätte kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion där empiri 
och teori knyts samman och slutsatser dras. Det lämnas också förslag till 
vidare studier.   
 
 
2. Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner 
 
2.1. Tidigare studier 
Denna studie har delvis vuxit fram som en fördjupning av följande två 
studier: 
 
”Effekter av byggandet av kulturens hus i Luleå” är en fallstudie från 
2010 där författaren Kristina Laurell Stenlund undersökt processen från 
byggandet av kulturhuset till effekterna av det färdiga huset. Laurell 
(2010) konstaterar att effekterna av kulturhuset bland annat är att en 
positivare inställning till kultur har infunnit sig hos Luleåborna samt att 
Luleåborna blev nöjdare med kulturutbudet efter uppförandet av 
kulturhuset. Vidare konstaterar Laurell (2010) att kulturhuset varit 
fördelaktigt för näringslivet men att det är svårare att bedöma huruvida 
kulturhuset bidragit till befolkningstillväxt. 
 
I studien ”Kulturens betydelse och effekter som utvecklingsstrategi – en 
fallstudie om kulturhuvudstadsåret och kulturdriven tillväxt i Umeå” 
från 2016 studerar Emilio Arango Nilsson hur kultur användes som 
utvecklingsstrategi i samband med kulturhuvudstadsåret i Umeå samt 
positiva och negativa effekter av detta. Arango (2016) konstaterar att 
samverkan mellan kommuner och aktörer är något som behöver 
utvecklas efter satsningen. Vidare konstaterar författaren att använda 
endast kulturen som ett verktyg för utveckling kan vara problematiskt för 
både privata aktörer, kommunen och allmänheten. Risken beskrivs då 
vara att endast den en viss form av kultur prioriteras och att mångfalden 
skadas. 
 
2.2. Kultur och kulturdriven tillväxt  
Ordet kultur beskrivs som ett av de mest mångfasetterade och 
svårdefinierade orden i vår tid trots dess ökade relevans i regional 
planering (Fornäs 2012). Fornäs (2012) beskriver fyra definitioner av 
kultur: ontologisk, antropologisk, hermeneutisk och estetisk. Den 
estetiska definitionen avser kultur som en konstform där dans, teater, 
film, litteratur, musik och arkitektur inräknas. Denna definition av kultur 
använde sig bland annat Myndigheten för kulturanalys av när de på 
uppdrag av regeringen genomförde en omvärldsanalys år 2015 om hur 
samhällstrender påverkar kulturen och kulturpolitiken. Föreliggande 
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studie har i likhet med Myndigheten för kulturanalys utgått från Fornäs 
(2012) estetiska definition.  
 
Begreppet kulturdriven tillväxt har med tiden blivit allt mer 
förekommande i svenska kommuners utvecklingsstrategier. Med 
begreppet avses att satsningar på kultur och kreativa näringar i sin tur 
skapar ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt (Tillväxtverket 2016). 
 
2.3. Kultur, kreativitet och tillväxt 
År 2002 etablerade Richard Florida begreppet den kreativa klassen i 
boken ”The rise of the creative class”. Han beskriver där sambandet 
mellan den unga kreativa klassen och städers förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt. Den kreativa klassen beskrivs som en heterogen 
grupp som definieras av att vara högutbildade, välbetalda och vars arbete 
är en direkt förutsättning för städers tillväxt. Gruppen beskrivs arbeta 
inom varierande yrken såsom underhållning, journalistik, ekonomi och 
som konstnärer. Florida (2002) redogör för hur städer anstränger sig för 
att attrahera dessa unga talangfulla personer och att vissa städer lyckas 
bättre än andra. En av de mest avgörande orsakerna till att vissa städer 
lyckas bättre än andra beror på städers mångfald, då den kreativa klassen 
efterfrågar mångfald i allt från människor till underhållning, musik och 
mat (ibid).  
 
År 2005 publicerades ”Cities and the creative class” som beskrivs av 
Florida som uppföljaren till ”The rise of the creative class”. I boken 
vidareutvecklas sambandet mellan städers tillväxt och den kreativa 
klassen. Florida (2005) presenterar tre t;n som beskrivs som viktiga 
förutsättningar för att städer ska lyckas attrahera den kreativa klassen 
och därmed skapa en ekonomisk tillväxt. De tre t:na är: teknologi, talang 
och tolerans. Begreppet teknologi innefattar kunskap och utveckling 
såsom universitet, hög teknologi och innovationer. Begreppet talang 
innebär att staden behöver talangfulla personer med hög utbildning och 
kunskap. Vidare beskrivs det sista begreppet tolerans som en nyckel för 
att de övriga två begreppen ska existera och fungera väl. Tolerans 
innebär att det finns en öppenhet, inkluderande synsätt och mångfald i 
staden vilket gör det attraktivt för talangfulla personer att bosätta sig i 
staden.  
 
Florida (2005) poängterar att de traditionella anledningarna till 
ekonomisk tillväxt såsom utvecklad infrastruktur och god tillgång till 
naturtillgångar är ofullständiga som förklaringar till varför vissa städer 
lyckas bättre än andra. Vidare beskrivs städers satsningar på stora 
idrottsarenor, köpcentra och temaparker inte bidra till att locka den 
kreativa klassen, då de snarare föredrar småskalig mångfald. Florida 



	   5	  

(2005) tydliggör även att den kreativa klassen inte flyttar till städer på 
grund av låga skatter och att företagen snarare flyttar efter den kreativa 
klassen än tvärtom.   
 
Richard Florida har citerats av många beslutsfattare och ekonomer 
världen över efter att ”The rise of the creative class” publicerades 2002. 
Dock menar författarna David Emanuel Andersson, Åke E Andersson och 
Charlotta Melander i boken ”Handbook of creative cities” från år 2011 att 
sambandet mellan ekonomisk utveckling och kreativitet presenterats 
redan år 1985 av Åke E Andersson, fast på svenska. Åke E Andersson är 
en svensk nationalekonom och år 1985 publicerades hans bok 
”Kreativitet – Storstadens framtid” där han presenterade sambanden 
mellan kreativitet och ekonomisk tillväxt (Jönköpings universitet 2017). 
Andersson och Floridas teorier skiljer sig delvis åt men båda poängterar 
vikten av kreativitet i staden.  
 
”Kreativitet förutsätter förmåga att kombinera kunskaper och 
kompetens så att något nytt skapas” (Andersson 1985 sida 79).  
 
Åke E Andersson vidareutvecklade sambandet mellan kreativitet och 
ekonomisk tillväxt tillsammans med Ulf Strömquist i boken ”K- 
Samhällets framtid” från år 1988. Där beskrivs samhällsomvandlingen 
från industrisamhälle till K-samhälle. K-samhället bygger på 4 k:n: 
kunskap, konst, kreativitet och kommunikation, vilka anses som viktiga 
förutsättningar för att städer ska lyckas ställa om från industrisamhället 
och skapa nydanande ekonomisk tillväxt. I likhet med Florida (2002) 
belyser Andersson & Strömquist (1988) att närheten till naturtillgångar 
och stora industrier inte längre är självklara förutsättningar för 
ekonomisk tillväxt. Snarare beskrivs företag föredra att etablera sig i 
områden där de fyra tidigare presenterade k:na är etablerade. Några av 
de städer som författarna beskriver som lyckade exempel är San 
Fransisco Bay, London och Umeå. Umeå beskrivs som en välutrustad 
stad på grund av universitetet, vilket bidrar till kunskap som i sin tur 
bidrar till kreativitet, kommunikationskapacitet och kulturutbud. 
Andersson et al. (2011) menar att den främsta skillnaden mellan Florida 
och Andersson är att Andersson (1985) anser att kommunikation är en 
viktig förutsättning medan Florida (2002) istället belyser vikten av 
tolerans. Med detta menas dock inte att Florida (2002) anser att 
kommunikationer inte spelar roll, på samma sätt som Andersson (1985) 
inte förnekar att tolerans är viktigt (Andersson et al. 2011).    
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3. Metod 
 
3.1. Övergripande metodval och avgränsning 
Studien har en kvalitativ ansats då syftet är att undersöka djupet och 
skapa en förståelse. Via kontakt med Umeå kommun har information 
tagits fram om vilka kulturverksamheter som fanns inom 
centrumfyrkanten år 2010 och 2016. Utifrån detta har förändringen av 
kulturutbudet efter kommunens satsning på Väven kunnat redovisas. 
Vidare har intervjuer genomförts med informanter från fyra av de 
verksamheter som fanns inom centrumfyrkanten innan Vävens 
etablering. Detta för att undersöka hur informanterna anser att 
verksamheterna påverkats av Väven. En intervju har även genomförts 
med kommunens kulturchef. Kulturverksamheterna benämns i studien 
emellanåt som kulturaktörer och de intervjuade företrädarna som 
informanter. Hantering av datainsamling och urval presenteras nedan 
liksom källkritik, verifiering av empiri och avslutande 
metoddiskussionen.  
 
Studieområdet är avgränsat till Umeås centrum vilket benämns som 
centrumfyrkanten (se figur 1). Motivet till avgränsningen är att 
undersöka om de mest närliggande verksamheterna dragit nytta av 
etableringen eller om det snarare skett en konkurrenssituation, vilket 
kan vara intressant ur ett planerarperspektiv. Den begränsade tiden har 
varit en avgörande faktor till att inte inkludera kulturverksamheter 
utanför centrum.  
 
3.2. Fallstudie  
Denna studie syftar till att skapa en ökad förståelse för processer inom 
ett område. Enligt Denscombe (2009) har fallstudier med tiden blivit allt 
mer förekommande i samhällsvetenskaplig forskning när studier syftar 
till denna förståelse. Dock innehar alla metoder vissa nackdelar, en 
nackdel med fallstudier är att det ofta är svårt att dra generella slutsatser 
då processer på en viss plats ibland skiljer sig från processer på andra 
platser (ibid). Ytterligare en nackdel med fallstudier är risken att de som 
ingår i studien känner sig alltför observerade vilket kan innebära att 
forskaren påverkar hur de svarar med sin närvaro. Däremot betonas att 
en av de främsta egenskaperna hos fallstudier är att frågan varför kan 
besvaras, vilket bidrar till en djupare förståelse (ibid).   
 
3.3. Datainsamling  
För att undersöka vilka kulturaktörer som fanns inom Umeås stadskärna 
före etableringen av Väven har data hämtats hos Umeå kommuns 
ansvariga person för kulturstöd. Utifrån kommunens data har de 
kulturaktörer inom stadskärnan som fick stöd år 2010 och år 2016 legat 



	   7	  

till grund för studien. Dock har även de kommersiella aktörer som inte 
får bidrag av kommunen, däribland SF, också ingått i studien. På grund 
av tidsbrist har Region Västerbottens och Västerbottens läns landstings 
data över bidragstagare inte undersökts. Detta innebär att det finns en 
risk att någon aktör inom studieområdet utelämnats. Emellertid har en 
god lokalkännedom i staden varit fördelaktig. 
 
3.4. Intervjuer  
Utifrån studiens syfte har intervjuer ansetts som den bästa metoden då 
metoden är ett bra sätt för att skapa insikt och förståelse (Denscombe 
2009). Ingen annan metod har ansetts som lämplig för att besvara 
studiens frågeställningar och syfte då andra metoder inte är lika 
användbara för att komma nära och skapa förståelse för informanten. 
Exempelvis hade en metod som enkäter troligtvis inte fångat upp den 
större bilden som informanterna beskrivit under intervjuerna. Men 
eftersom intervjuer kan genomföras på olika sätt behövs ett flertal 
aspekter tänkas igenom. I denna studie är intervjuerna 
semistrukturerade, vilket innebär att frågor och ämnen har förberetts 
med en viss anpassbarhet. Detta gör att den intervjuade har möjlighet att 
själv stanna på en fråga särskilt länge om hen känner för det. Frågorna 
behöver heller inte nödvändigtvis följa en viss ordning (ibid). Vidare är 
samtliga av studiens intervjuer personliga intervjuer vilket innebär att 
närvarande vid intervjun varit undersökaren och den intervjuade. 
Denscombe (2009) beskriver att det ofta kan vara lättare att intervjua en 
person i taget för att förstå och sätta sig in i personens tankar, vilket 
motiverar valet av personliga intervjuer. Det är därmed tänkbart att 
exempelvis en gruppintervju hade genererat andra svar, då personerna i 
en grupp i vissa fall påverkar varandra.  
 
Den intervjuade tenderar att påverkas av forskarens etniska ursprung, 
ålder och kön vilket Denscombe (2009) benämner som 
intervjuareffekter. Men då det är omöjligt att bortse från sin identitet kan 
den som leder intervjun endast göra sitt yttersta och vara medveten om 
de eventuella intervjuareffekterna. Vidare beskrivs även platsen ibland 
påverka hur den intervjuade svarar. I denna studie har val av plats skett i 
samråd med den intervjuade då Denscombe (2009) poängterar vikten av 
att platsen upplevs bekväm. Dock har alltför högljudda platser uteslutits.  
 
Intervjuerna i denna studie har dokumenterats via ljudupptagning. Efter 
detta har allt material transkriberats. Samtliga informanter har 
kontaktats via mail och informerats om ämnet. Vidare har kontakt skett 
via mail och telefon för att bestämma plats och tid för intervjun. Samtliga 
av de informanter som var av intresse att intervjua har ställt upp, ingen 
har nekat att delta i studien. Informanterna har getts möjlighet att titta 
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igenom frågorna innan intervjun ägt rum. Detta har bedömts fördelaktigt 
för att ge dem en chans att förbereda sig. Vidare har samtliga 
informanter läst igenom resultatet, för att undvika misstolkningar. Några 
av dem har efter att ha läst igenom materialet bett om små justeringar, 
vilket genomförts. Trots att det finns risk att dessa små justeringar 
påverkat resultatet har det ansetts rimligt att följa informanternas 
önskan, för att undvika att någon inte längre skulle vilja vara delaktig i 
studien.  
 
3.5. Urval 
Valet av vilka personer som ska intervjuas baseras ofta på den 
tillfrågades insyn eller roll, ofta representerar personen en fråga eller 
organisation (Denscombe 2009). Så har även fallet varit i denna studie, 
samtliga av de som intervjuats representerar en kulturverksamhet eller 
är ansvarig för en kommunal fråga. Undantaget är Umeå Teaterförening 
där teaterchefen Anna Cedergren ansåg att det var lämpligare att 
intervjua producenten Eva Lindau då Cedergren ansåg Lindau som mer 
lämpad för studiens frågor. Vidare har det på grund av tidsbrist inte 
funnits möjlighet att genomföra intervjuer med samtliga nuvarande och 
tidigare kulturaktörer inom studieområdet. Det kan därför tänkas att 
aktörer som inte varit en del av studien har andra erfarenheter av hur de 
anser sig ha påverkats av Väven. De informanter som valts ut för att 
intervjua har bedömts lämpliga baserat på verksamhetens omfattning 
och koppling till studiens avgränsning till begreppet kultur. De som 
intervjuats i studien presenteras nedan: 
 
Fredrik Lindegren – Kulturchef Umeå kommun 2017 
Einar Norén Selberg – Kulturproducent Verket 2017 
Eva Lindau – Producent Umeå Teaterförening 2017 
Ingunn Grande – Verksamhetsledare Ögonblicksteatern 2017 
Kjell Englund – VD och konstnärlig ledare Norrlandsoperan 2017 
 
3.6. Analysmetod  
De första två delarna av resultatet har inte analyserats utifrån någon 
analysmetod utan är mer av en sammanfattning angående kommunens 
motiv till att satsa på kultur samt de indirekta och direkta verkningarna 
av Väven. Då frågorna angående detta, liksom svaren, var tydligt 
formulerade har det inte ansetts rimligt att genomföra någon särskild 
metod för att leta svaren i transkriberingarna.  
 
Däremot har den sista delen av resultatet ”Centrala beståndsdelar för 
kulturverksamhet” analyserats utifrån metoden tematisk analys. Vilket 
motiveras av att frågan angående detta genererade väldigt öppna svar 
och tenderade att vara en av de frågor som informanterna pratade mest 
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om.  Den tematiska analysens flexibilitet och arbetssätt ansågs då som en 
bra metod att använda sig av för att finna representativa svar. 
Flexibiliteten som Braun & Clarke (2006) beskriver kan vara båda av för- 
och nackdel har därmed främst upplevts som en fördel. De öppna svaren 
har kunnat analyseras på ett systematiskt vis vilket bidragit till en ökad 
insikt och representativitet för informanterna. Då det varit 
eftersträvansvärt att utgå från informanterna har den induktiva ansatsen 
ansetts som mer lämplig, då den utgår från empirin istället för teorin 
(Braun & Clarke 2006).   
 
Trots den tematiska analysens flexibilitet menar Braun & Clarke (2006) 
att vissa steg bör följas för att uppnå ett representativt resultat. De steg 
som presenteras är följande: noga inläsning i materialet, kodning, 
gruppering av koderna, tematisering och avslutande inläsning. Denna 
process behöver nödvändigtvis inte vara linjär men samtliga steg bör 
ingå. Informanternas svar angående centrala beståndsdelar för 
kulturverksamhet har analyserats utifrån Braun & Clarks (2006) 
arbetsgång för tematisk analys. Efter inläsning har kodning genomförts, 
de koder som liknat varandra har sedan grupperats samman. Dessa 
grupperingar av koder har sedan blivit tillfördelade teman som fångat 
upp kodernas innebörd. Efter detta har inläsning skett igen för att 
undersöka hur väl dessa teman finns representerade i texten. Efteråt har 
ett fåtal teman strukits då de inte ansetts vara representativa. 
Avslutningsvis har fem teman bedömts som representativa: Kommunen 
som stöttepelare, mångfald, samarbete och infrastruktur för kultur. 
Dessa är därmed de mest omfattande delarna under rubriken ”Centrala 
beståndsdelar för kulturverksamhet” och för att visa på det är de 
redovisade i kursivt.  
 
3.7. Verifiering av empiri 
I forskning är det viktigt att de studier som genomförs verifieras och 
därmed godkänns (Denscombe 2009). Det finns fyra konventionella 
grundpelarna som syftar till att verifiera studier: validitet, tillförlitlighet, 
generaliserbarhet och objektivitet. Validitet handlar om att de data som 
används är de rätta för studiens syfte. Tillförlitlighet syftar till att avgöra 
om resultatet skulle bli desamma om undersökningen genomfördes vid 
olika tillfällen och hur forskarens ”jag” har påverkat empirin. I denna 
studie kan det bedömas svårt att förneka att forskaren ”jag” inte påverkat 
empirin då både frågorna och transkriberingen är genomförd av endast 
en person. Generaliserbarhet handlar om resultatet går att anpassa på 
andra platser eller om det snarare är en platsbunden företeelse. Denna 
studies generaliserbarhet är troligtvis svag då informanternas ansedda 
känsla av hur de påverkats är en del i den rumsliga kontexten och 
därmed inte representativ för alla samtliga kulturaktörer. Även 
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Denscombe (2009) menar att generaliserbarhet på kvalitativa fallstudier 
är svårbevisad och att mindre fallstudier behöver andra angreppssätt än 
generaliserbarhet. Vidare syftar objektivitet till hur väl forskaren 
undviker att snedvrida och påverka resultatet. Studien kan till vis del 
anses som objektiv då samtliga informanter har läst igenom 
resultatredovisningen och accepterat tolkningen. Men då intervjuerna 
tolkats och analyserats finns det alltid en risk att något missuppfattats av 
skribenten. De fyra konventionella grundpelarna har ibland kritiserats av 
kvalitativa forskare som menat att kvalitativa studier inte går att 
bedömas såsom kvantitativa studier. Trots detta menar många att det är 
viktigt att dessa övervägs, vilket är genomfört i denna studie (ibid). 
 
3.8. Källkritik 
Empirin i denna studie baseras på hur informanterna anser att de 
verksamheter de företräder är påverkade av kommunens satsningar. 
Därmed kan andra kulturaktörer inom studieområdet ha andra åsikter 
om effekterna av Väven än de som presenteras i denna studie. Det kan 
även vara så att informanterna präglas av sin personliga åsikt om Väven 
och svarar utifrån sig själva istället för utifrån den verksamhet de 
representerar.   
 
3.9. Metoddiskussion 
Avgränsningen till att undersöka hur kulturutbudet förändrats efter 
kommunens satsning på Väven har varit relativt okomplicerat att 
undersöka, då kommunen hade bra data på detta. Däremot har det varit 
svårare att undersöka hur verksamheterna ansetts påverkats av Väven i 
sig. Detta då samtliga informanter har haft svårt att knyta samman 
verkningarna direkt till Väven. Därför hade det troligtvis underlättat att 
bredda studien och även inkludera hur samtliga anser att 
kulturhuvudstadsåret har påverkat kulturverksamheterna.  Vidare har 
det varit svårt att under intervjuerna ställa följdfrågor till påståenden 
som informanterna bedömt som självklara. Vilket troligtvis beror på en 
viss osäkerhet hos intervjuaren. Därför är de sista intervjuerna mer 
utförliga än de första, då det varit en lärande process att be 
informanterna att utveckla sina resonemang.  
 
Emellertid har det hos aktörerna funnits en viss försiktighet kring att tala 
kritiskt om kommunens arbete. Samtliga har poängterat att kommunen 
är en viktig del för att verksamheten ska kunna fortsätta och utvecklas. 
Det kan därmed tänkas att aktörerna är måna om att inte tala negativt 
om kommunen för att inte riskera att relationen skadas och att det finns 
aspekter och effekter som aktörerna valt att inte nämna under 
intervjuerna.  
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4. Bakgrund och rumslig kontext 
 
4.1. Umeå kommun 
Umeå kommun ligger i Västerbottens län längs kusten och hör till 
landsdelen Norrland. Invånarantalet i kommunen är drygt 120 000 
invånare varav i staden bor drygt 83 000 personer 
(Nationalencyklopedin 2017 a). Den privata och offentliga tjänstesektorn 
är den främsta arbetssektorn i kommunen, de största arbetsgivarna är 
landstinget, kommunen och universitetet (Nationalencyklopedin 2017 b). 
Under senare delen av 1900-talet var Umeå en av landets snabbast 
växande städer och sedan universitetets etablering år 1963 utvecklades 
staden som Norrlands kulturcentrum (Nationalencyklopedin 2017 a).  
 
Tidigare nämnda Åke E Andersson var aktiv under Umeås utveckling på 
1980-talet (Björk 2017). Andersson var verksam vid universitetet och 
arbetade för att staden skulle satsa på kultur, vilket kommunen till viss 
del också gjorde. Andersson var också delaktig i satsningen på att bygga 
Folkets Hus, omlokaliseringen av stadsbiblioteket och Norrlandsoperan 
(ibid). Kommunen har fortsatt att satsa på kultur, efter Folkets hus 
invigning 1986 är nu även Norrlandsoperan och kulturhuset Väven 
etablerade (Umeå kommun 2015, Umeå kommun 2016). Vidare utsågs 
Umeå år 2009 till Europas kulturhuvudstad år 2014 och under 
kulturhuvudstadsåret var Umeå den kommun som lade mest pengar på 
kultur per person i Sverige (Askerfjord 2016)  
 
Umeås stadskärna benämns i folkmun som centrumfyrkanten (Umeå 
kommun 2014 b). Området har avgränsningar i form av Umeälven, 
järnvägen, Västra Esplanaden samt Östra Kyrkogatan (se figur 1). 
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Figur 1 Centrumfyrkanten i Umeå stad. 
Källa: Författaren 
 
Inom Umeås centrumfyrkant fanns det år 2010 tio kulturaktörer. Efter 
etableringen av Väven fanns det nio kulturaktörer, inklusive Väven. 
Nedan redovisas samtliga aktörer vid båda tidpunkterna. 
 
Tabell 1 Kulturaktörer inom centrumfyrkanten år 2010 och 2016 
Källa: Författaren     
 

Aktörer år 2010:  Aktörer år 2016: 
Umeå Teaterförening Umeå Teaterförening 
Ögonblicksteatern  Ögonblicksteatern   
SF bio    SF bio   
Norrlandsoperan  Norrlandsoperan   
Folkets bio  Folkets bio 
Hamnmagasinet   Hamnmagasinet 
Umeå dansskola   Umeå dansskola 
Föreningen Verket  Guitars museum     
Stadsbiblioteket  Kulturhuset Väven (bl.a. stadsbibliotek) 
Saga-teatern 
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4.2. Kulturhuvudstadsåret 2014 
Det övergripande syftet med kulturhuvudstäder är att främja den 
kulturella rikedomen i Europa och skapa relationer mellan städerna. 
Varje år utses två städer i Europa till kulturhuvudstäder (Kulturrådet 
2017). År 2008 öppnades ansökan för att bli kulturhuvudstad 2014, ett 
tiotal svenska städer ansökte och i slutändan var det Umeå och Lund det 
stod emellan. Efter att juryn besökte staden år 2009 var det Umeå som 
utsågs som den bästa kandidaten, vilket motiverades av Umeås 
välskrivna program samt den eniga politiska viljan i kommunen. Den 
andra Europeiska huvudstaden år 2014 var Lettlands huvudstad Riga 
(Kulturrådet 2017).  
 
En av förhoppningarna hos kulturhuvudstadsdirektören Jan Björinge 
inför satsningen var att Umeås strategi skulle bli en förebild för hur 
städer kan lyckas med kulturdriven tillväxt (Björinge 2014). Därmed var 
förhoppningen att satsningen skulle locka både betalande 
kulturbesökare, investerare och attrahera fler personer att bosätta sig i 
staden (Björinge 2014). Kulturhuvudstadsårets program var indelat i åtta 
årstider, efter de samiska årstiderna, och bestod av varierat innehåll. 
Vidare genomfördes upprustningar av stadsparker och generellt 
utökades kulturutbudet i staden. I samband med kulturhuvudstadsåret 
byggdes kulturhuset Väven i stadens centrum.   
 
4.3. Kulturhuset Väven 
Kulturhuset Väven beskrivs vara Umeås nya plattform för kultur och en 
plats där människor och nya idéer vävs samman (Väven 2017 a). Väven 
är upprättad genom privat-offentlig samverkan och kommunen hyr idag 
stora delar av lokalerna. I lokalerna återfinns: stadsbibliotek, 
kvinnohistoriskt museum, folkets bio, scener, café, restauranger, 
konferensrum, lokaler att hyra och hotellverksamhet (Väven 2017 a). 
Vävens scen består av moderna och omfattande tekniska installeringar 
och är en så kallad multiscen vilket innebär att det går att anpassa 
inställningarna efter önskemål (Väven 2017 b). 
 
4.4. Föreningen Verket 
Verket är en lokal förening i Umeå som arbetar för att erbjuda alternativa 
musikstilar scener och lokaler att öva i (Verket 2017). Föreningens 
lokaler används även till andra former av arrangemang såsom 
föreläsningar, workshops, kurser och konstutställningar. Verket startade 
år 2006 i centrala Umeå men sedan slutet av 2016 har föreningen flyttat 
till lokaler utanför centrum. Föreningen är ett kooperativ som drivs 
ideellt, dock har kommunens bidrag skapat förutsättningar för att två 
personer arbetar som deltidsanställda (ibid).  



	   14	  

 
4.5. Umeå teaterförening 
Umeå teaterförening är landets största teaterförening och startade år 
1934 (Umeå teaterförening 2014). Föreningen producerar teater- och 
dansföreställningar, producerar evenemangstidningen Rajden och driver 
Biljettcentrum i delägarskap med Folkets hus.  Fram till slutet av år 2014 
drev teaterföreningen tillsammans med andra föreningar och ideella 
organisationer Sagateatern vilket var en teater i centrala Umeå. När 
kommunen meddelade att det inte längre skulle ge bidrag för att kunna 
driva verksamheten upphörde Sagateatern under hösten 2016 och 
kommunen erbjöd nya lokaler i kulturhuset Väven (ibid).  
 
4.6. Ögonblicksteatern 
Ögonblicksteatern bildades år 1974 i Umeå (Ögonblicksteatern 2017). 
Förutom att producera teaterföreställningar används föreningens lokaler 
även till föreläsningar, konserter och liknande. Föreningen syftar till att 
erbjuda kultur till alla och att via arrangemangen lyfta osynliggjorda 
frågor (ibid).  
 
4.7. Norrlandsoperan  
Norrlandsoperan etablerades år 1974 och idag är delägarna Umeå 
kommun och Region Västerbotten (Norrlandsoperan 2016). 
Verksamhetens uppgift är att producera, utveckla och främja 
konstnärliga uttryck såsom dans, opera, musik och scenkonst. 
Norrlandsoperan producerar egna arrangemang, agerar värd åt 
föreställningar utifrån och turnerar med vissa föreställningar. Vidare har 
verksamheten eget biljettkontor, tillverkningsverkstäder och arrangerar 
festivaler. År 2015 var cirka 124 personer anställda i verksamheten (ibid).  
 
 
5. Resultat 
 
5.1. Kommunens motiv till att satsa på kultur 
Samtliga informanter gör gällande att det inte är kulturens uppgift att 
skapa befolknings- eller näringslivstillväxt. Att kommunen skulle ha 
sådana förväntningar på kulturen anses inte som ett rimligt antagande. 
Däremot menar samtliga att det är möjligt att kultur kan bidra till en 
positiv utveckling, men att det snarare är något som i så fall sker och inte 
något som bör eftersträvas.  
 
”Så om man tycker som politiker att man satsar på kultur för att vi vill 
ha tillväxt... så länge de pengarna omsätts av ett dynamiskt och fritt 
kulturliv är det helt ok” (Fredrik Lindegren Umeå kommun) 
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Vidare menar några av informanterna att det inte är rimligt att kultur ska 
antas bidra till tillväxt i hårda tal utan att det snarare kan bidra till en 
tillväxt som inte kan mätas. 
 
”Jag tycker väl att tillväxt lika väl skulle kunna betyda att kvalitén på 
saker och ting ökar alltså att man kan ha en kulturell tillväxt och inte 
kulturdriven tillväxt” (Einar Norén Selberg Föreningen Verket) 
 
Något som återkommit under intervjuerna med kulturaktörerna är hur 
kulturhuset Väven var efterfrågat och i så fall av vem. Ingen av de 
intervjuade ansåg sig ha gett uttryck för behov av ett kulturhus. Flera 
menar att viljan kom från politikerna. Därefter uttrycker bland annat 
Einar Norén Selberg att lokalerna inte är anpassade efter de 
verksamheter som ska äga rum utan snarare har verksamheterna 
anpassats efter lokalerna, trots att huset kallas för kulturhus.  
 
Kulturchefen Lindegren förklarar att en av anledningarna till att 
kommunen valde att bygga Väven är för att utveckla projektet staden 
mellan broarna. Projektet beskrivs som en politisk vilja att vända staden 
mot älven och öppna upp ytor för allmänheten. Dock har buden om vad 
som skulle byggas varierat från badhus till hotell och shopping. 
Lindegren tror att kulturhuvudstadsåret blev incitamentet för att bygga 
ett kulturhus. Huruvida kulturhuset hade byggts om Umeå inte utsetts 
till kulturhuvudstad år 2014 är svårt att bedöma. Dock har Lindegren 
svårt att se att byggnationen skulle gått lika fort om det inte vore för 
kulturhuvudstadsåret. Att Umeå satsar på kultur anser Lindegren bero 
på en konsekvent politisk vilja under flera decennier. Ett viktigt årtal är 
1974 då det tillfördes statliga pengar till kultur och samma årtal 
etablerades både Norrlandsoperan och Ögonblicksteatern. Kommunens 
satsningar på kultur fick år 1986 nationell uppmärksamhet genom att 
Umeå utsågs till kulturhuvudstad av Dagens Nyheter. Lindegren anser 
att det var en form av erkännande att satsningarna var lyckade. Efter att 
Stockholm utsågs till kulturhuvudstad år 1998 väcktes, enligt Lindegren, 
ett politiskt intresse för att Umeå skulle ansöka nästa gång det blev 
aktuellt.  
 
”Det har varit en lång väg men det har funnits drivna kulturpolitiker 
som sett effekterna av att stan har utvecklats i nån positiv aura också. 
Och nu satsar vi mest bland kommunerna i Sverige” (Fredrik Lindegren 
Umeå kommun)   
 
5.2. De direkta och indirekta verkningarna av Väven 
Samtliga informanter förklarar att det är svårt att avgöra till hur stor del 
den verksamhet de företräder upplever sig påverkade av enbart Väven, 
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då Väven bara är ett av flertalet kommunala beslut som tagits de senaste 
åren. Vidare menar företrädarna för Verket, Teaterföreningen och 
Ögonblicksteatern att det fanns en viss oro för att pengarna som gått till 
föreningarna skulle minska då Väven kunde kräva stora resurser.  
 
”Nä men rädslan fanns ju någonstans att det skulle ta väldigt mycket 
resurser i anspråk och missgynna kulturlivet, det var rädslan som kom 
tidigt” (Eva Lindau Umeå Teaterförening) 
 
Däremot skiljer det sig mellan informanterna huruvida de upplever att 
detta förverkligats. Sagateatern som drevs av Teaterföreningen är en av 
de lokaler som försvunnit från centrumfyrkanten efter etableringen av 
Väven. Dock förklarar Lindau att det funnits en osäkerhet kring 
Sagateatern i flera år. Lokalerna var gamla liksom utrustningen. Umeå 
kommun som enda bidragsgivare har inte velat satsa på en långsiktig 
lösning för teatern. Så det har hela tiden funnits en osäkerhet kring hur 
länge bidraget skulle fortsätta att ges och utan anslag skulle det inte gå 
att fortsätta driva verksamhet i lokalerna. Därför menar Lindau att 
Sagateaterns bortfall inte enbart är en effekt av Väven men att 
etableringen av Väven blev den avgörande faktorn för att stänga ned 
samtidigt som bidraget skulle upphöra. Dock ansåg kommunen att 
Sagateatern skulle flytta till Väven, vilket Lindau beskriver som en 
svårighet då Sagateaterns identitet låg i lokalen, i tillgänglighet till 
amatörkulturen och de låga hyreskostnaderna. Bortsett från Sagateaterns 
nedläggning anses Teaterföreningen inte ha påverkats av Väven på annat 
sätt än att den samlade biljetthanteringen splittrats. Emellertid ser 
Lindau att ett stort fokus hos kommunens har lagts på Väven och att det 
är viktigt att den större bilden inte frånses. 
 
Ingunn Grande vid Ögonblicksteatern menar att rädslan för att 
föreningen skulle påverkas av Väven till viss del befogats. Även om det 
kommunala bidraget till verksamheten inte minskat efter etableringen 
menar Grande att det inte heller är troligt att bidraget kommer att öka, 
vilket då kommer att påverka verksamheten. Trots Ögonblicksteaterns 
lokalisering intill Väven kan Grande inte fastslå att verksamheten 
påverkats positivt genom ökat antalet besökare. Samtidigt konstaterar 
hon att det inte uppstått någon konkurrenssituation.  
 
”Det tror jag inte, vi har vår publik så jag tror inte att det sker någon 
konkurrens på det sättet” (Ingunn Grande Ögonblicksteatern) 
 
Kjell Englund på Norrlandsoperan resonerar på liknande sätt som 
Lindau angående kommunens fokus på Väven. Trots att Englund anser 
att kommunen visar stor aktning och förståelse för Norrlandsoperan så 
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anser han att Väven tagit mycket uppmärksamhet. När Englund 
tillträdde till sin tjänst år 2009 fanns det vissa fysiska 
arbetsmiljöproblem som behövdes ses över. Samtidigt hade kommunen 
utsetts till kulturhuvudstad år 2014 och investeringar skulle genomföras. 
Därmed uppkom en viss besvikelse hos Englund att inte 
Norrlandsoperan erbjöds vara en del av det planerade kulturhuset. 
Englund menar att de resurser och erfarenheter som fanns i 
verksamheten kunde blivit en bra stomme i kulturhuset och i samma 
veva kunde arbetsmiljöproblemen lösas. Av kommunen fick Englund 
uppfattningen att det var av stort kommunalt intresse att bygga nya 
lokaler för kultur. Och att Norrlandsoperans verksamhet inte skulle 
inrymmas i Väven.  
 
”... och jag sa att det här är ju kulturens hus i Umeå och varför ska vi 
bygga ett nytt” (Kjell Englund Norrlandsoperan) 
 
Trots detta poängterar Englund att Norrlandsoperan inte blivit direkt 
lidande av Väven. Sedan ett tag tillbaka har kommunen bidragit med 
pengar för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen och någon 
konkurrenssituation har inte uppstått.  
 
Att föreningen Verket har påverkats direkt av Väven har 
kulturproducenten Einar Norén Selberg svårt att se. Däremot menar han 
att föreningen påverkats av den större stadsomvandlig, som Väven är en 
del av. Centrumområdet försköts ner mot älven vilket bidrog till att 
fastighetsägarna utvecklade sina fastigheter och hyrespriserna därmed 
ökade. Verket som låg i kvarteret fick inte förlängning av sitt 
rivningskontrakt som de hade med Norrporten vilket resulterade i att 
föreningen flyttade till en lokal utanför centrum. Även Fredrik Lindegren 
upplever att det skett en utveckling i centrum som bidragit till att 
verksamheter flyttat ut på grund av höga hyror eller att hyreskontrakten 
inte förlängts. Dock ser Lindegren inte att Väven är en del av detta utan 
hoppas snarare att Väven fört kulturen närmare medborgarna. Vidare 
menar Lindegren att Väven skapat möjlighet för Folkets bio att ta upp 
konkurrensen mot SF. Sagateaterns nedläggning beskriver Lindegren 
som ett bortfall som förhoppningsvis Väven kan ersätta i framtiden. 
Utöver detta säger Lindegren att han inte tagit del av att någon av de 
övriga aktörerna påverkats.  
 
5.3. Centrala beståndsdelar för kulturverksamhet 
Vikten av att det finns en mångfald av aktörer, en blandning mellan 
kommersiella och amatörer, är något som samtliga konstaterar är viktigt 
för Umeås kulturliv. Mångfalden beskrivs som en direkt förutsättning för 
att kulturutbudet i Umeå ska fortsätta utvecklas. För att behålla och 
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utveckla mångfalden krävs det en hållbar infrastruktur i form av lokaler 
och scener. Detta menar bland annat Eva Lindau på Teaterföreningen 
som gör gällande att det måste finnas lokaler som inte kostar för mycket 
så att mindre grupper har möjlighet att hyra.   
 
”Så lokalerna är viktiga och att det inte är så extremt dyrt så att det blir 
mångfald och inte bara det kommersiella” (Eva Lindau Umeå 
Teaterförening) 
 
Vidare berättar Lindau att Sagateatern fungerat som en lokal där 
föreningar kunde betala av hyran genom att erbjuda arbetskraft. Detta 
bidrog till att även grupper med mindre ekonomiska resurser kunde 
använda lokalerna. Även Einar Norén Selberg, producent för föreningen 
Verket, betonar att mångfalden av kulturutbud endast är möjlig om det 
finns infrastruktur i form av lokaler för att utöva sin verksamhet och att 
det är kommunens ansvar att det finns lokaler för mindre kapitalstarka 
även i centrum. Föreningen Verket erbjuder lokaler både för repetition 
och förställningar till relativt låga priser och det finns ett system som gör 
det ekonomiskt hållbart för en mindre publik. Norén Selberg anser att 
det är en av Verkets främsta egenskaper som kulturaktör i Umeå.  
 
”Att bidra med en scen som ett nystartat band med 16-åriga kids kan 
spela sin första spelning på och göra sin grej även om det kommer 10 
personer, det tycker jag kanske är det bästa och största vi gör” (Einar 
Norén Selberg Föreningen Verket)  
 
Att det finns en mångfald beskrivs av Fredrik Lindegren som direkt 
nödvändigt för kulturen. Lindegren betonar att även om de kommersiella 
ofta har bättre resurser och erfarenhet av att arbeta med avtal och 
liknande så är det av stor vikt att det finns utrymme även för amatörer. 
Kommunen ska stötta samtliga aktörer liksom staten och regionen 
anser Lindegren. Att skapa en nivå där människor kan leva och verka 
även om de inte är så väl etablerade. Sagateaterns upphörande beskriver 
Lindegren som ett avbräck men teatern var samtidigt i behov av 
upprustning, vilket även Lindau konstaterat. 
 
Aktörerna och kulturchefen gör gällande att det måste finnas utrymme 
för mångfald. Det som därefter betonas bland flertalet av aktörerna är 
Vävens kostnader för lokalhyra som beskrivs som alltför höga för de 
mindre resursstarka, vilket kan skada kulturen.  
 
 ”Välkommen att vara hos oss men ni får betala det här. Jag vet att det 
finns ett stort missnöje” (Ingunn Grande Ögonblicksteatern) 
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Samarbete är något som framställs som viktigt bland samtliga 
föreningar. Företrädarna för Ögonblicksteatern, Teaterföreningen och 
Norrlandsoperan anser att samarbete är en viktig förutsättning för att 
producera bra kultur. Grande förklarar att Ögonblicksteatern 
samarbetar både lokalt, nationellt och internationellt, vilket också 
stämmer in på Norrlandsoperan och Teaterföreningen. Även föreningen 
Verket samarbetar en del med andra föreningar, dock inte i samma 
omfattning som de andra verksamheterna.   
 
”Det är viktigt att vi inte blir en ö med en vallgrav runt utan att vi 
samarbetar med alla möjliga olika aktörer på olika sätt” (Kjell Englund 
Norrlandsoperan) 
 
Bland kulturaktörerna beskrivs kommunen som viktig, både för kulturen 
i stort och som en stöttepelare för verksamheterna. Kommunen är dels 
viktig rent praktiskt i form av kulturbidrag men hos vissa av aktörerna 
finns också en uppfattning om en välvilja hos kommunens tjänstemän. 
Vidare menar både Englund och Norén Selberg att universitetet påverkar 
kulturverksamheterna positivt. Englund beskriver en symbios där 
universitetet är en central del som lockar hit unga människor som vill 
utbilda sig och kulturutbudet kan vara en faktor som gör att dessa 
personer väljer att stanna kvar i staden. När människor kan välja mellan 
att bo var som helst menar Englund att det krävs att staden har något 
extra att erbjuda, vilket i Umeås fall kan vara kulturutbudet. Även 
universitetssjukhuset och den närliggande naturen menar Englund kan 
vara av stor vikt. Norén Selberg beskriver universitetet som en faktor 
som gör att unga vuxnas incitament för att bo kvar i staden vilket gör att 
universitetet bidrar till en återväxt. Även Umeås rykte som en stad med 
flertalet musikscener menar Norén Selberg öka stadens attraktivitet. Han 
redogör för att många bland de aktiva kulturaktörerna inte ursprungligen 
är från Umeå utan härstammar från andra delar av Sverige. Norén 
Selberg talar om universitetet som en faktor som är attraktiv för unga 
kreativa människor. 
 
”… och det är en bidragande orsak till att Umeås kulturliv ser ut som 
det gör och det skulle jag väl säga också att det samlar ihop kreativa 
krafter” (Norén Selberg Föreningen Verket)  
 
Ingunn Grande på Ögonblicksteatern upplever inte att universitetet är en 
viktig del för verksamheten. Hon beskriver studenterna som en av de 
svåraste målgrupperna att nå, trots flertalet försök. Däremot förklarar 
hon att grundskolorna är av stor vikt för Ögonblicksteatern. Detta då 
kommunen köper ett visst antal föreställningar av föreningen varje år 
som de spelar för eleverna. Indirekt blir därmed återigen kommunen en 
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viktig stöttepelare för föreningens verksamhet. Lindau på 
Teaterföreningen tycker också att studenterna är svåra att nå, då andelen 
studenter i publiken är liten i förhållande till hur många som bor i Umeå. 
Universitetet och sjukhuset som stora arbetsplatser är däremot viktiga 
för verksamheten. Lindau nämner även kommunikationer som en faktor 
som till viss del kan påverka föreningen. Hon förklarar att det måste 
finnas någon form av symbios som skapar förutsättningar för att 
personer även utanför Umeå kan ta del av utbudet. Även om Lindau har 
svårt att peka på kommunikationer som direkt avgörande för 
Teaterföreningen så menar hon att det påverkar. 
 
Kulturchefen Fredrik Lindegren menar i likhet med Englund och Lindau 
att universitetssjukhuset har betydelse för stadens kulturutbud. Att det 
finns bra sjukvård menar han påverkar var människor väljer att bosätta 
sig och därmed skapa underlag för befolkning som kan medverka i 
kulturen. Lindegren menar även i likhet med Lindau att bra 
kommunikationer är av stor vikt för kulturen. Även biblioteken är 
centrala då det skapar möjlighet för en bred kulturgrund hos invånarna. 
Vidare beskrivs öppenhet och förståelse som viktigt för kulturlivet, även 
om dessa dimensioner är svåra att mäta.  
 
6. Sammanfattande diskussion 
Det kan utifrån studien konstateras att det är svårt för informanterna att 
bedöma till hur stor del Väven har påverkat verksamheterna. Med 
hänsyn till detta kan det likväl konstateras att det skett en del 
förändringar bland kulturaktörerna i Umeås centrumfyrkant. En 
intressant allomfattande upptäckt är att ingen av aktörerna anser att de 
har påverkats positivt av Vävens etablering. Det skulle exempelvis tänkas 
rimligt att Ögonblicksteatern som ligger beläget intill Väven dragit nytta 
av detta. Eller att Väven har attraherat en större publik som i samband 
med att de besöker Väven också tar del av andra verksamheters utbud. 
Även om vissa av aktörerna menar att Väven kan ha bidragit till detta så 
är det inget som ännu går att visa på. Enligt tidigare nämnda Florida och 
Andersson & Strömquist beskrivs kultur och kreativitet som två av de 
fyra k:n som tillsammans skapar mervärde. Därför är det 
intresseväckande att Väven inte anses ha bidragit till mervärde inom 
kultursektorn.  
 
Emellertid har det tagits en del kommunala beslut i samband med 
beslutet om Väven. Däribland att de fysiska arbetsmiljöproblemen på 
Norrlandsoperan fick vänta med att lösas till dess att Väven var byggt. 
Samt beslutet om att sluta bidra med driftsbidrag till Sagateatern efter 
Vävens uppförande och istället erbjuda lokaler i Väven. Utifrån detta kan 
det anses som en motiverad åsikt hos företrädarna på Norrlandsoperan 
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och Teaterföreningen att Väven tagit mycket uppmärksamhet från 
kommunen. Vidare är det tänkvärt att inte frånse att samtliga av de 
intervjuade aktörerna inte erbjöds lokaler i Väven. Även om några av 
verksamheterna säger att det inte varit av intresse så menar bland annat 
Englund på Norrlandsoperan att han gärna sett att Norrlandsoperan fått 
vara en del av satsningen. Därmed är det inte orimligt att ana att det 
finns en känsla av övergivenhet bland aktörerna. Resultatet hade därför 
troligtvis inte varit desamma om studien även inkluderat aktörer som 
numera har sin verksamhet i Väven. Exempelvis Folkets bio som 
Lindegren menar har stärkt konkurrensen mot SF bio.   
 
Vikten av mångfald är återkommande hos samtliga, inte minst hos 
Lindegren. Därför kan det vara bekymmersamt att varken Verket eller 
Sagateatern inte längre finns etablerade i stadens centrum, då båda var 
lokaler med lägre hyreskostnader. Utvecklingen som både Norén Selberg 
och Lindegren beskriver med ökade hyreskostnader i centrum bidrar till 
sämre förutsättningar för grupper med svagare ekonomi, vilket kan 
skada mångfalden. Så även om utvecklingen visar på att kultur blivit allt 
mer prioriterat i stadsplanering kan det utifrån detta konstateras att det i 
Umeås fall inte är de mindre grupperna eller amatörerna som 
prioriterats. Detta kan i sin tur bidra till minskat kulturutbud och skada 
kreativiteten vilka är två av de fyra k:n som Andersson & Strömquist 
menar är viktiga faktorer.  
 
De tre t:n och fyra k:n vilka tidigare redovisats som faktorer som främjar 
kultur och kreativitet påminner till stor del om informanternas 
uppfattning om vad som främjar kulturen. Exempelvis menar både 
Lindau och Lindegren att goda kommunikationer främjar kulturlivet, i 
linje med Andersson & Strömquist (1988). Liksom universitetet vilket 
beskrivs av Norén Selberg och Englund som en viktig faktor i likhet med 
Andersson & Strömquist (1988). Även Florida (2002) beskriver kunskap 
och utveckling som en viktig faktor, då det inkluderas i hans begrepp 
teknologi. Vidare menar Florida (2002) att det är centralt att det finns en 
tolerans för att lyckas med sambandet mellan kreativitet och tillväxt. 
Vilket även Lindegren menar är en grundläggande förutsättning för 
kulturlivet. Utifrån detta kan det konstateras att flertalet faktorer som 
enligt teorin är viktiga för kultur och kreativitet även anses som viktiga 
bland Umeås kulturaktörer och kommunens kulturchef.  
 
Den främsta skillnaden mellan informanterna och teoretikerna Florida, 
Andersson & Strömquist är hur de ser på sambandet mellan kultur och 
tillväxt. Även om informanterna gör gällande att kultur ibland kan skapa 
tillväxt så vill flera poängtera att det inte kulturens mål och bör därför 
inte vara en förväntan. Vidare visar både Florida (2002) och Andersson 
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& Strömquist (1988) att det finns ett tydligt samband mellan främjande 
av kultur, kreativa människor och tillväxt. Även tidigare nämnda 
kommunalrådet Rönnmark låter sig övertygas av sambandet. En 
förklaring till varför informanterna inte anser att kultur bör förväntas 
generera tillväxt är rädslan för att det kan skada mångfalden. Att den 
kulturyttring som inte bidrar till tillväxt inte anses av lika stor vikt. Vilket 
bland annat Lindegren uttryckte när han förklarade att det inte är 
skadligt att tro på tillväxt så länge kulturlivet får vara fritt.  
 
Flertalet informanter har pekat på kulturhuvudstadsåret som den 
avgörande faktorn för kommunen att bygga kulturhuset. Emellertid finns 
det bland kulturaktörerna en viss förvirring angående vem Väven är till 
för och varför kommunen valde att satsa på ett kulturhus utan att fråga 
om det fanns efterfrågan hos stadens kulturaktörer. Förvisso menar 
några av aktörerna att det finns en viss efterfrågan på lokaler men att det 
är främst för de föreningar och grupper med en svagare ekonomi. Det 
som efterfrågas är lokaler med låga hyreskostnader, vilket Väven inte 
anses svara upp till. Lindegren hävdar att ett av skälen till att kommunen 
byggde Väven var att projektet staden mellan broarna skulle utvecklas. 
Att marken skulle användas till kultur var inte självklart, då olika förslag 
dykt upp de senaste åren. Utifrån tidigare nämnda Andersson & 
Strömquist (1998) och Florida är det inte orimligt att ana att kulturhuset 
i första hand inte var till för bara kulturen utan snarare för att förstärka 
kulturutbudet som i sin tur bidrar till tillväxt. Det vill säga att Väven var 
en satsning som syftade till något större än att främja det nuvarande 
lokala kulturlivet och därför upplever informanterna att det inte var en 
fråga som kom från dem.  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att det skett en del förändringar hos 
kulturaktörerna i Umeås centrumfyrkant efter att Väven byggts. Samt att 
Umeå kommuns förmåga att genomföra större satsningar på kultur är 
lika aktuell nu som på 70-talet. Emellertid är det av stor vikt att inte 
förbise att kultur fungerar som bäst i samexistens med andra faktorer 
och att satsningar på exempelvis kommunikationer kan bidra till att 
skapa mervärde även för kulturen.   
 
6.1. Vidare studier 
Att städer satsar på kultur i centrala lägen kan ses som naturligt då det 
verkar finns en generell uppfattning om att kultur kan bidra till att skapa 
tillväxt. Däremot är det intressant att just kulturhus är av sådan 
prioritering. Med tanke på vikten av mångfald skulle det vara av intresse 
att undersöka hur mångfalden ser ut i svenska städers kulturhus. Vilket 
skulle kunna påvisa till att undvika att mångfalden skadas.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide till kulturaktörer 
 
1. Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
• Vilken är din roll i verksamheten? 

 
2. Verksamheten 

• Hur ser du på er verksamhets roll som kulturaktör i Umeå?  
• Hur omfattande är verksamheten och hur har verksamheten 

utvecklats under de senaste 5 åren?  
• Hur vill du karakterisera målgruppen?  
• Samarbetar den verksamhet du företräder med övriga aktörer inom 

kultursektorn i Umeå? I så fall vilka och hur? Har det blivit fler 
samarbeten de senaste fem åren? 

• Är det några företeelser i staden som du anser är särskilt viktiga för 
er verksamhet? I så fall vilka, hur och varför? 

 
3. Kulturen i Umeå 

• Hur upplever du att kommunen främjar verksamheten? 
• Hur ser du på att kultur förväntas skapa befolkning- och 

näringslivs tillväxt? 
 
4. Kulturhuset Väven 

• Har den verksamhet du företräder påverkats av Väven? I så fall 
hur? (Omfattning, besöksantal, målgrupp, samarbeten) 

• Trodde ni att er verksamhet skulle påverkas i och med etableringen 
av Väven? I så fall hur? 
 

5. Är det något som bör tilläggas? 
 
6. Finns det möjlighet att återkomma om jag behöver 
komplettera något? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   28	  

Bilaga 2  
 
Intervjuguide till kommunal företrädare 
 
1. Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat med kulturfrågor?  
• Vilken är din roll i kommunen? 

 
2. Kulturutbudet i Umeå 

• Varför satsar Umeå kommun på kultur? 
• Hur ser du på kultur som tillväxtstrategi? 
• Är det någon av stadens företeelser som du anser är särskilt viktiga 

för kulturen?  
• Tror du att det är bra att det finns en blandning av både stora och 

små kulturaktörer?  
 

3. Kulturhuset Väven 
• Varför valde kommunen att satsa på ett kulturhus?  
• Vilka är målgruppen för Väven? 
• Var det någon verksamhet som var av särskilt intresse att erbjuda 

lokaler till i Väven? I så fall vilken/vilka och varför? 
• Hur bedömer du att Väven har påverkat det övriga kulturutbudet i 

centrumfyrkanten? 
• Anser du att Väven motsvarat de förväntningar som kommunen 

hade inför etableringen? 
 

 
4. Är det något som bör tilläggas? 
 
5. Finns det möjlighet att återkomma om jag behöver 
komplettera något? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


