
ENGLISH 
The population of Västerbottens are moving from the 
inland and is therefore increasing the centralisation to 
Umeå, leaving some municipalities with a decreasing 
population of 30% over the last 25 years. One way to 
combat depopulation and strengthen the rural villages 
of Västerbotten is by working with the already estab-
lished crafting community which has a strong cultural 
capital. The home craft association is a region wide as-
sociation but they are only situated in Umeå which cre-
ates a gap between the rural and the urban craft com-
munities. By providing a cultural outlet, in a shape of 
a new cultural meeting space for the craft community 
in the inland of Västerbotten, a reason for the creative 
community to visit or to stay in the rural environment 
may be a starting point to combat the depopulation of 
Västerbotten. With the aim of strengthening the rural 
through the art of making, I’m using the issue of depop-
ulation as a point of departure for my thesis. Following 
the removal of the only legal graffiti wall in Umeå, the 
street art community was left without a space to prac-
tice their artform. Therefore I’m including the street 
artists in my proposal, creating an interdisciplinary 
space for all generations.

SWEDISH
Under de senaste 25 åren har Västerbottens befolkning 
flyttat från inlandet vilket har bidragit till Umeås cen-
tralisering. Som ett resultat av detta har vissa kom en 
minskad befolkning på 30 %. Ett sätt att bekämpa den-
na avbefolkning av invånarna och stärka Västerbottens 
landsbygd är att arbeta med den redan etablerade 
hantverkföreningen som har ett starkt kulturkapital. 
Hantverksföreningen är en regionvid förening men de 
är bara belägna i Umeå vilket skapar en klyfta mellan 
landsbygden och staden. Genom att erbjuda ett nytt 
kulturellt utlopp, en ny kulturell mötesplats för hant-
verksföreningen i Västerbottens inland kan vara anled-
ning nog för att få det kreativa samhället att besöka 
eller att stanna i landsbygden. Detta kan vara en ut-
gångspunkt för att bekämpa Västerbottens avfolkning. 
Att stärka landsbygden genom konsten. Jag använder 
problematiken om avbefolkning som utgångspunkt 
för min uppsats. I samband med detta så rev Umeå 
kommun ned den enda lagliga graffitiväggen i Umeå 
till förmån för ny utveckling och lämnar således gatu-
konsten utan utrymme för att öva sin konstform. Därför 
inkluderar jag även gatukonstnärerna i mitt projekt, 
vilket skapar ett tvärvetenskapligt utrymme för alla 
generationer.
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