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Abstrakt 
En av EU:s största största satsningar för att sammanföra européerna är det årliga utnämnandet 

av en europeisk kulturhuvudstad. Målet med projektet är att lyfta Europas kulturella mångfald 

och rikedom. Men i dessa kulturhuvudstäder som ämnar att främja den lokala kulturen finns 

en trend där gräsrotskulturen gör motstånd, ett sådant exempel finns i Umeå som var 

kulturhuvudstadsår 2014. Denna uppsats undersöker med stöd av T.V. Reeds teori om sociala 

rörelser samt med Laclau och Mouffes diskursanalys den motdiskurs och kulturella aktivism 

som bildades inom Umeås gräsrotskultur. Därtill utreds vikten av det gemensamma skapandet 

av kulturella produkter som ett verktyg för bildandet av rörelser. Resultatet av undersökningen 

är att två huvudsakliga teman kan identifieras inom motdiskursen samt en bekräftelse på att de 

kulturella produkter som skapades hade en förenande effekt på en annars heterogen 

gräsrotskultur.  
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1. Inledning 
The European Capital of Culture (ECOC) är ett av EU:s största kulturella projekt och har 

pågått sedan 1985. Kulturhuvudstadsprojektet är ett initiativ som startades av Melina 

Mercouri, grekisk kulturminister och Jack Lang, fransk kulturminister, med syfte att föra 

samman européerna genom att hylla den kulturella mångfalden samt att öka medvetenheten 

om unionens gemensamma värden och historia. Varje år utnämns en europeisk stad till 

kulturhuvudstad i Europa och håller under ett år en mängd kulturella evenemang för att visa 

upp sin stad och sin kultur. Idag hanteras frågan om kulturhuvudstaden och ansökningar om 

att bli kulturhuvudstad av EU-komissionen tillsammans med en internationell panel. 

2014 föll turen på Umeå att bli kulturhuvudstad och staden blev i och med detta Sveriges 

andra kulturhuvudstad, efter Stockholm 1998. Umeå har under lång tid haft ett rikt kulturliv 

med många aktörer och föreningar som arbetat för att skapa platser för kulturellt uttryck 

såsom Norrlandsoperan, vilken är Sveriges nordligaste operahus, Västerbottensmuseet, och 

konstnärligt campus som inrymmer Designhögskolan, Arkitekthögskolan och 

Konsthögskolan. Andra exempel är Folkets bio som sedan 70-talet drivit en alternativ 

verksamhet för visning av film och hardcoregruppen Refused med frontfiguren Dennis 

Lyxzén som under 90-talet öppnade svenska ungdomars ögon för straight edge-kulturen och 

veganismen. 

Umeås utnämnande till Kulturhuvudstad och en rad politiska beslut om stora 

stadsomvandlingar som fattades i samband med det orsakade däremot stor debatt. Framförallt 

inom den lokala gräsrotskulturen som starkt kritiserade hur programåret formades. Missnöjet 

ledde till kulturell aktivism genom en rad aktioner och ockupationer samt bildandet av Umeå 

Kulturhus, en mötesplats för en alternativ kulturrörelse. 

Detta verkar inte vara något unikt då liknande fall av motståndsrörelser finns i många 

europeiska kulturhuvudstäder. Finska Åbo var 2011 kulturhuvudstadsår och under året 

bildades motståndsrörelsen European Capital of Subculture som också utövade kulturell 

aktivism mot kulturhuvudstadsåret. Denna grupp studerades noga av den finska forskaren 

Tuuli Lähdesmäki och resulterade i artikeln Cultural Activism as a Counter-discourse to the 
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European Capital of Culture Programme: The Case of Turku 2011. Denna uppsats tar 

avstamp i Lähdesmäkis artikel och undersöker med liknande teoretiska och metodologiska 

verktyg fallet Umeå2014. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för varför motståndsrörelser 

uppstår i kulturhuvudstäder. Denna uppsats ämnar att undersöka gräsrotskulturens motstånd 

mot det officiella programåret i Umeå 2014 samt vilka sociala och politiska mål den hade. 

Detta sker genom att utreda hur deras motdiskurs producerades. Syftet är också att utforska 

vilken roll kulturella produkter har i skapandet av en rörelse och hur dessa kulturella 

produkter framställdes och presenterades inom gräsrotskulturen i Umeå. 

2.1 Frågeställningar 
- Hur såg motdiskursen kring Umeå Europeiskt Kulturhuvudstadsår 2014 ut? 

- Hur reproducerades denna diskurs genom kulturella uttryck?  

2.2 Design  

Denna uppsats har utformats som en fallstudie. Fallstudier genomförs för att undersöka ett 

specifikt fall grundligt (David & Sutton 2016, 151) och passar därför bra i detta avseende då 

syftet inte är att kunna göra några vidare generaliseringar av andra kulturhuvudstäder utan att 

analysera en specifik diskurs i det specifika fallet Umeå. Fördelarna med fallstudier är att de 

tillåter forskaren att tillbringa mycket tid vid fallet för att verkligen förstå dess uppbyggnad 

och mekanismer. Nackdelarna däremot är att det är svårt att kunna säga något om andra fall än 

just det som varit fokus för studien. Betoningen ligger därför snarare på intern validitet än 

extern validitet (David & Sutton 2016, 151). Detta innebär för den här uppsatsen att man kan 

förstå fallet Umeå2014 på en djupare nivå men inte dra någon slutsats eller generalisera om 

andra kulturhuvudstäder. 
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3. Disposition 
Ovan har uppsatsens syfte och frågeställningar formulerats. Härnäst följer kapitel fyra där 

forskningsläget inom ämnet skildras. I kapitel fem formuleras sedan uppsatsens teoretiska 

anknytning. Därefter följer kapitel sex där en redogörelse för den metod som tillämpats ges 

samt en beskrivning av hur undersökningen genomförts. I kapitel sju redovisas grundligt för 

hur diskursen kring Umeå 2014 formas. I kapitel åtta presenteras sedan tillämpningen av teori 

och metod på det valda ämnet genom en empirisk genomgång och analys. I det avslutande 

nionde kapitlet sammanfattas slutsatserna. Referenser redovisas i kapitel tio. 

4. Tidigare forskning om kulturhuvudstäder 
Då ECOC är ett av den Europeiska Unionens största kulturella projekt har ämnet studerats av 

en mängd forskare. Forskningen har först och främst kretsat kring områden som governance, 

och ekonomisk utveckling. Inom detta ämne är Beatriz Garcia bland de allra mest tongivande. 

Hennes forskning har främst kretsat kring vilka långsiktiga ekonomiska och sociala effekter 

ett kulturhuvudstadsår får på utvecklingen av en stad (Garcia 2019). Hennes analys består 

också till stor del av vilka effekter ECOC har på stadsbyggandet.  

Ett annat exempel på detta är Luis Cesar Herrero och medarbetare som studerat vilka 

ekonomiska effekter kulturhuvudstadsåret hade på den ekonomiska tillväxt i Salamanca 2002. 

De kunde konstatera att kultur är en användbart redskap för att förhöja urban regeneration 

(Herrero et al 2006). Men studien saknade fokus på de sociala aspekterna av 

kulturhuvudstadsåret. 

Vad gäller det huvudsakliga ämnet i denna uppsats nämligen alternativa rörelser och kulturell 

aktivism i kulturhuvudstäder finns hittills inte så mycket forskning. Men ett sådant exempel 

förekommer i fallet Cork, Irland som var kulturhuvudstadsår 2005, där en motståndsrörelse 

som fick namnet Where´s me culture? formades. I artikeln Identity, Politics and Conflict in 

Dockland Development in Cork, Ireland: European Capital of Culture 2005 (O’Callaghan och 

Linehan 2007) undersöker O’Callaghan och Linehan vilken påverkan kulturhuvudstadsåret 

hade på stadsplanering och stadsutveckling i Cork. De belyser utöver detta konflikten mellan 
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beslutsfattare och marknadens krafter och motståndsrörelsen Where´s me culture?. Gruppen 

visade genom en mängd protestaktioner i form av olika evenemang och festivaler att det inte 

var upp till kulturhuvudstadsårskommittén att bestämma vad som var kultur och vad som var 

värt att visa upp, utan att alla ska vara med och bestämma vad kultur är. O’Callaghan och 

Linehan undersöker vilka frågor som motståndsgruppen lyfte fram vilket främst handlade 

ekonomiska frågor, kritik mot globalisering och vinst-driven kultur. Undersökningen saknar 

dock en djupare analys av organisationen. 

Renodlad forskning inom området motståndsrörelser i kulturhuvudstäder har bedrivits av den 

finske kulturvetaren Tuuli Lähdesmäki som studerat aktivism under kulturhuvudstadsåret i 

Åbo 2011. Eftersom denna uppsats ämnar att studera samma sak men ur ett svenskt perspektiv 

kommer Lähdesmäki delvis att agera som en mall. Tuuli Lähdesmäki har studerat hur en 

grupp människor från Åbos gräsrotskultur gick samman under namnet European Capital of 

Subculture för att protestera mot hur lokalpolitikerna drog nytta av den kultur som 

gräsrotskulturen producerade för att vinna titeln som kulturhuvudstadsår 2011 men sedan 

använde titeln för att gentrifiera staden, rensa bort platser som inte längre passade in i 

stadsbilden och generera ekonomisk tillväxt. Lähdesmäki använder i sin studie diskursanalys 

för att undersöka hur och varför motståndsrörelsen producerade en motdiskurs mot 

Kulturhuvudstadsåret. Utfallet av hennes undersökning redovisas löpande i resultatdelen av 

denna uppsats. 

Tidigare har Umeå Kulturhus specifikt studerats av Hudson, Sandberg och Schmauch (2018). 

Deras fokus ligger på hur ett narrativ bildas kring Kulturhuset och hur dess uppgång och fall 

gick till. De har forskat djupare på ämnet dels genom läsning av material skapat av 

kulturhusgruppen och i media samt genom att intervjua en mängd aktivister från Kulturhuset. 

Umeå Kulturhus är en viktig och intressant del av motdiskursen i Umeå 2014. Denna uppsats 

har istället ett övergripande ingång på ämnet och undersöker utöver Umeå Kulturhus helheten 

i den motdiskurs som bildades under kulturhuvudstadsåret i Umeå. Därför är det fortfarande 

intressant och relevant att fortsätta undersöka ämnet. 
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Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att studiet av alternativa rörelser inom 

kulturhuvudstäder växer inom europeisk forskning. I Finland och på Irland har akademiker 

identifierat rörelser som på olika sätt motsätter sig EUs årliga kulturhuvudstadsprojekt och 

undersökt detta. Trots detta finns fortfarande ett stort utrymme för utveckling och progression 

inom området. 

5. Teori 
Som grund för denna uppsats finns vissa två teoretiska grundpelare. En bredare 

epistemologisk diskursteori samt en specifik teori rörande alternativa rörelser. Kapitlet inleds 

med en redogörelse för den breda och avslutas med den fördjupade. 

5.1 Diskursanalys som teori  

Diskursanalys beskrivs av Winter Jørgensen och Philips som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen” (2000, 7) alltså kan diskursanalys förklaras som en metod för att analysera hur 

språket formar samhället omkring oss, hur strukturer formas och upprätthålls genom språket 

(Bergström och Boréus, s 374f). Diskursanalys kan därför ses som ett helhetspaket som både 

inkluderar teoretiska ståndpunkter såväl som praktiska metoder för analys. 

Diskursanalys innefattar många olika typer av angreppssätt och är tvärvetenskaplig, därför 

finns det många olika riktningar att rikta det analytiska fokuset mot. Viss forskning fokuserar 

på empiriska analyser av vardagligt tal och språk medan annan forskning ägnar sig åt bredare 

kartläggning av samhälleliga diskurser och fenomen (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 

27) . I denna uppsats har Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori tillämpats, vilken 

det redogörs för närmare nedan, men först introduceras de generella dragen inom 

diskursanalys och de ontologiska och epistemologiska grundpremisserna.  

Diskursanalys bygger på socialkonstruktivistisk teori. Denna består av en mängd riktningar 

men den absolut grundläggande idén är att ingen objektiv kunskap finns oberoende av oss 

människor utan vår bild av verkligheten är socialt och diskursivt konstruerad (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 11). Hur vi uppfattar och förstår verkligheten beror alltså på vår 
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förförståelse och vårt synsätt på världen och det påverkas av vår historia och kultur. Dessa 

världsbilder har en viss kontingens, vilket innebär att de kan förändras över tid och hade 

kunnat vara helt annorlunda i ett annat sammanhang.  

 Socialkonstruktivismen lägger också stor vikt på vår interaktion med andra. Genom 

interaktion fastställer vi gemensamma sanningar och kämpar om att bilda nya sanningar. Våra 

konstruktioner av sanning och om vad som är kunskap påverkar i slutändan våra handlingar 

och får därmed konkreta utslag (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 11-12). 

Eftersom det inom diskursanalysen inte anses finnas någon objektiv vetenskap får forskarens 

roll vissa konsekvenser. Forskarens uppgift är inte att utreda vad som verkligen menas när 

människor uttrycker sig, den är heller inte att utreda hur verkligheten ser ut bortom diskursen. 

Istället är forskarens roll att undersöka de mönster som finns i hur vi människor talar och hur 

diskurser får sociala konsekvenser (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 28) 

5.2 Laclau och Mouffes diskursteori 

Som tidigare nämnts finns det många olika riktningar inom diskursanalysen, en av dessa är 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori vilket alltså är den riktning som denna 

uppsats bygger på. Detta eftersom deras diskursanalys ämnar att undersöka de stora dragen i 

en samhällelig diskurs vilket passar som teoretisk grund för många olika vetenskapliga 

infallsvinklar. 

Diskursteorin utgår till skillnad från andra diskursiva synsätt från poststrukturalismen och har 

därför en bredare definition av vad som är diskurs. Enligt Laclau och Mouffe är allt diskurs 

och därmed kan alla sociala fenomen analyseras genom diskursanalys (Howarth 2007, 17).  

Viktigt begrepp inom Laclau och Mouffes diskursteori är hegemoni. De diskurser som 

cirkulerar i samhället är ständigt i kamp om att uppnå hegemoni, alltså om att bli den 

huvudsakliga diskursen och är ständigt i förändring (Howarth 2007, 127). Den huvudsakliga 

diskursen får vad som skulle kunna liknas med tolkningsföreträde, alltså bestämmer över hur 

den sociala verkligheten ska ordnas och vilka definitioner samt förklaringar som blir 
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allmängiltiga. Men enligt Laclau och Mouffe är denna kamp om hegemoni evig eftersom en 

diskurs aldrig kan bli total, det finns alltid andra diskurser i konflikt med den. (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, 54). Alla dessa diskurser kan hela tiden ändras och därför också 

den sociala världen. 

Ett praktiskt problem med Laclau och Mouffes diskursteori är att det främst är en teori, 

följaktligen finns inga konkreta verktyg för hur en analys ska gå till. Därför har diskursteorin i 

denna uppsats kombinerats med en mer konkret teori. 

5.3 Teorier om rörelser och aktivism 

Aktivism och sociala rörelser har länge varit ett ämne av intresse för forskare framförallt inom 

sociologin men i framväxten av de nya sociala rörelserna på 60- och 70-talet såsom 

miljörörelsen, civil rights-rörelsen och gayrörelsen (idag HBTQ), kvinnorörelsen och anti-

kärnkraftsrörelsen blev ämnet stort inom en mängd forskningsdiscipliner, däribland 

statsvetenskapen (Wettergren och Jamison 2006, 55). I de nya sociala rörelserna såg 

forskningen ett skifte från den gamla traditionella klasskampen, arbetare mot elit som 

kännetecknat de gamla sociala rörelserna. Man såg att det var nya grupper i samhället som 

framträdde, nu var det inte längre de fattiga arbetarna utan medelklassen som mobiliserade.  

Vetenskapen tog därför ett skifte, i USA utvecklades resursmobiliseringsteorin som var ett 

rationellt sätt att se på sociala rörelser. Det huvudsakliga fokuset var inte längre varför rörelser 

kommer till utan hur de kommer till (Chesters och Welsh 2011). Nu undersöktes hur en 

rörelse organiseras på ett lyckat sätt genom förvaltandet av dess befintliga resurser. 

Teoretikerna menade att individen vid ingång i en rörelse gjorde en rationell avvägning, av 

hur rörelsens resurser såg ut och hur stort det faktiska politiska inflytandet skulle bli (Chesters 

och Welsh 2011, 9). Man menade att en rörelses framgång främst berodde på hur väl den 

förvaltade sina resurser. 

Samtidigt utvecklades en annan forskningsgren bland europeiska forskare. Denna gren 

undersökte på en strukturell nivå varför dessa nya grupper bildas (Chesters och Welsh 2011, 

11). Det vetenskapliga fokuset låg återigen på varför dessa rörelser uppstod. En av de tyngst 
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vägande rösterna inom ämnet är den tyske sociologen Jürgen Habermas som under 1980-talet 

etablerade sin teori om the public sphere. Habermas såg att den medelklass som nu 

mobiliserade drev frågor som tidigare inte varit politiska. Frågor som exempelvis jämställdhet 

mellan könen var tidigare en strikt privat fråga, inte något som talades om inom politiken 

(Chesters och Welsh 2011, 13). 

Chantal Mouffe tar detta ytterligare ett steg i denna riktning och menar att dessa nya aktörer 

och politiseringen av nya frågor beror på det nya kapitalistiska samhället som formar ett nytt 

politiskt och socialt landskap (Chesters and Welsh 2011, 15). Dessa idéer är viktiga för 

uppsatsen och är relativt brukbara. Men det finns kritik mot dem, nämligen att de undersöker 

rörelser på en makronivå och saknar en förståelse för dem på en individnivån. Därför vänder 

vi oss mot Lähdesmäki, hon har baserat sin forskning på ett teoretiskt resonemang av den 

amerikanske nutidshistorikern T.V. Reed vars arbete avhandlar gräsrotskulturer och 

aktiviströrelser. Eftersom denna uppsats ämnar att undersöka en gräsrotskultur är det 

intressant och relevant att undersöka hans teori. 

Reed menar att människan ingår i sociala rörelser och gräsrotskulturer som individer, med en 

individuell drivkraft, men i gruppen erhåller en kollektiv identitet och anser att kulturella 

produkter har en betydelsefull roll i att skapa denna identitet. Vad är då kulturella produkter? 

Det kan innefatta en stor omfattning av kulturella uttryck som olika typer av texter, musik, 

kläder, teater, poesi och grafisk konst.  

Inom rörelsen eller gräsrotskulturen utvecklas också vad Reed kallar movement culture, alltså 

en gemensam samling normer eller kultur som på något sätt motsätter sig den dominerande 

formen av kultur (Reed 2005, 296). Denna gemensamma kultur är vad som krävs av en 

rörelse för att hålla den samman och driva den framåt. Lähdesmäki argumenterar också med 

stöd av Tarrow (1998) att de kulturella faktorerna kanske till och med är viktigare för rörelse 

än en gemensam ideologisk ståndpunkt. Det andra inom rörelser, vilka lagar de kan stoppa 

eller driva igenom, de faktiska förändringar de kan åstadkomma, är enklast att undersöka då 

de är enklast att mäta, men den gemensamma kultur som utvecklas i sociala rörelser är vad 
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som präglar människors tänkande och tyckande och bör därför undersökas vidare (Reed 2005, 

XVII). 

För att få förståelse för rörelsen eller gräsrotskulturen skall den kultur och de gemensamma 

värderingar som bildas inom rörelsen samt de kulturella produkter som skapas genom alla 

aktioner och kommunikation undersökas. De aktioner som rörelsen genomför har inte 

nödvändigtvis en uttalad agenda när det gäller att påverka politiskt eller oppositionerna sig 

mot rådande normer. Detta eftersom politisk, ekonomisk eller social påverkan inte är det 

absolut centrala i dessa typer av rörelser, det är snarare det estetiska och kulturella uttrycket. 

Lähdesmäki menar att den gemensamma kulturen är det som motiverar människor att ansluta 

sig till och att sedermera stanna i sociala rörelser och därför väger tyngre än det politiska 

syftet (Lähdesmäki 2013, 602). Men Reed menar att rörelser genom sitt kulturella uttryck 

sprider och etablerar sina värderingar utanför gruppen och på så sätt utmanar den dominanta 

kulturen och normen. Reed menar att i sociala rörelser är det kulturella, det sociala, det 

ekonomiska och det politiska därför sammankopplade.  

Genom spridningen av de kulturella produkter som rörelsen skapar kan den påverka och 

förändra den dominanta kulturen. Denna expansion är i slutändan den största påverkan en 

rörelse kan ha på dess samtid. 

6. Metod 
6.1 Diskursanalys som metod 

Diskursanalysens uppgift är alltså att dekonstruera språket för att identifiera underliggande 

ordningar och maktstrukturer. Diskursanalysen är till stor del ett vetenskaplig teoretiskt 

verktyg men kan också användas som konkret textanalys som ämnar att studera 

samhällsfenomen där språket är det centrala (Bergström och Boréus, s 374f). Lähdesmäki 

specificerar inte exakt vilken typ av diskursanalys hon använder sig av därför har Laclau och 

Mouffes diskursanalys tillämpats. Detta för att det är uppsatsens grundläggande teori och som 

nämnt ovan eftersom dess breda angreppssätt passar sig för många olika vetenskapliga 

infallsvinklar. Diskursanalys är en form av kvalitativ textanalys som handlar om att identifiera 
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övergripande teman i en text snarare än räkna förekomst av ord som t.ex. innehållsanalys 

(David och Sutton 2016, 289). Eftersom detta är en fallstudie, där ett fall diskuteras, passar en 

kvalitativ metod för denna undersökning. För att möjliggöra denna typ av analys krävs vissa 

analytiska verktyg vilka kommer att redogöras för nedan. 

6.2 Analytiska verktyg 

Diskursteorin är omfattande och innefattar många olika analytiska aspekter, därför har ett 

mindre antal av dessa aspekter valts ut för att underlätta arbetet.  

En grundläggande premiss för diskursanalysen är att diskurser består av tecken. Ett tecken 

kan beskrivas som ett fysiskt ting som har getts ett meningsfullt innehåll, det ord som 

betecknar tinget är något vi tillsammans har bestämt att vi ska kalla det (David och Sutton 

2016, 292). Alla tecken kan ses som knutar i ett nät, där de får betydelse genom att skilja sig 

från andra tecken. I samhället finns många olika diskurser som ständigt kämpar om att låsa 

fast tecknens betydelse (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 32).  

Vissa tecken kan ses som överordnade andra tecken, de kallas nodalpunkter. De har inom 

diskurser en högre, privilegierad status som andra tecken ordnas utifrån och som en diskurs 

byggs kring (Winther Jørgensen och Phillips, s 33). Precis som för andra tecken har dessa 

nodalpunkter ingen egentlig betydelse förrän de kopplas till andra tecken. I vårt fall kan 

tecknet ”Kultur” ses som en nodalpunkt som olika diskurser sätter samman med andra tecken, 

Winter Jørgensen och Philips ger exemplet ”liberal demokrati” som en nodalpunkt som får sin 

betydelse genom att sättas tillsammans med tecken som ”fria val” och 

”yttrandefrihet” (Winter Jørgensen och Phillips 2000, 58). Det gäller även för skapandet av 

identiteter, exempelvis kopplas tecknet ”man” vanligtvis till tecken som ”stark” och ”tuff”. 

och tecknet ”kvinna” till tecken såsom ”vacker” och ”snäll” (Winther Jørgensen och Phillips 

2000, 50). Dessa kopplingar av tecken kallas för ekvivalenskedjor, och är ett verktyg som 

också kommer att användas i denna uppsats. Genom att identifiera dessa ekvivalenskedjor 

kring nodalpunkter kan de tecken som inkluderas och de tecken som utesluts i diskursen 

urskiljas. Detta synliggör de motsättningar som finns mellan olika diskurser. 
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Det tredje och sista verktyget som kommer att användas i denna uppsats är subjektspositioner. 

Individer tilldelas ständigt olika positioner i en diskurs vilka ofta står mitt emot varandra i 

egenskap av man eller kvinna, offer eller förövare, läkare och patient. Med dessa positioner 

kommer vissa förväntade beteenden som individerna tillknyts och måste acceptera och agera 

efter. Genom att analysera diskursens subjektspositioner kan vi försöka förstå aktörerna inom 

diskurserna och hur de kämpar för att definiera den sociala verkligheten. 

Dessa är de verktyg som kommer att användas i denna uppsats. Genom att leta efter de 

knutpunkter, ekvivalenskedjor och subjektspositioner som finns skall motdiskursen kring 

kulturhuvudstadsåret definieras. 

6.3 Material 

Uppsatsens uppgift är alltså att dekonstruera språket. Texter är bärare av språk och därför är 

materialet som skall undersökas olika typer av texter. Fördelen med en analys av textuella 

data är att det finns många olika typer av data, som i många fall är lätt att få tag på. Det är 

dessutom en enkel väg till upphovsmannen av texten (David och Sutton 2016, 159). För att 

genomföra diskursanalysen skall alltså texter som för fram motdiskursen insamlas. 

Lähdesmäkis insamlade data består av ett relativt brett spektrum av material; nyhetsartiklar, 

affischer, YouTube-videos, Facebook-inlägg och andra typer av kommunikativ text 

producerad av rörelsen. Lähdesmäki närvarade även vid ett flertal evenemang och 

tillställningar, men eftersom denna studie påbörjats efter att händelserna ägt rum finns inte 

samma möjlighet att undersöka Umeå Kulturhus på plats. I övrigt har liknande material 

insamlats. Nedan följer en beskrivning av hur detta gick till. 

Inledningsvis genomfördes en genomsökning i lokalmedia för att hitta debattinlägg, intervjuer 

och andra texter där motståndsrörelsen mot Umeå2014 nämndes. De lokala medier som 

undersöktes var Västerbottens-Kuriren, Folkbladet och SVT Västerbotten. Samtliga har 

material lagrat på internet. För att finna relevant material användes sökorden: 

KULTURHUVUDSTAD UMEÅ 2014. På Västerbottenskuriren hittades totalt 129 träffar med 

de nämnda sökorden, på Folkbladet 81 träffar och på SVT 460 träffar. Därefter följde en 

process där en stor del av träffarna sållades ut. Nyhetsartiklar och artiklar som ej behandlade 
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motståndsrörelsen sorterades bort. Urvalet av materialet måste vara representativt för den 

intressanta populationen, alltså motståndsrörelsen. John Scott identifierar fyra olika kriterier 

för att hjälpa forskaren att underlätta urvalet av ett bra textmaterial och bedöma dess 

användbarhet: 

(1) Autenticitet, alltså är texten autentisk eller är det en förfalskning? 

(2) Trovärdighet, vilken trovärdighet har textens innehåll? Är källan till texten trovärdig?  

(3) Representativitet, är texten och författaren representativ för ämnet?  

(4) Mening, alltså det faktiska innehållet i texten och dess betydelse.  

(David och Sutton 2016, 163). Dessa fyra punkter har tagits i beaktning vid urvalet av 

material. I slutet av denna urvalsprocess fanns ca 15 st. artiklar och inlägg kvar som var 

relevanta för undersökningen, således där motdiskursen fördes fram. 

Därefter genomfördes en internetsökning för att ta reda på vilka plattformar Umeå kulturhus 

specifikt fanns tillgängliga på. Sökningarna resulterade i att en facebook-sida samt en officiell 

hemsida identifierades. På facebook-sidan fanns ett stort material, allt från mötesprotokoll, 

nyhetsklipp från lokala tidningar och tv, foton och filmer från evenemang, information samt 

digitala versioner av posters som använts för att marknadsföra evenemang. Genom att göra en 

grundlig och kronologisk genomgång av facebook-sidan från första inlägg till sista lyckades 

en stor samling material insamlas för analys. På sidan kunde ca 300 inlägg identifieras, utifrån 

dessa påbörjades sedan en likadan urvalsprocess som nämnd ovan för att välja ut ett antal 

inlägg med innehåll för analys. 

På den officiella hemsidan fanns inte så mycket material. Detta eftersom hemsidan främst 

användes för att kommunicera information kring en festival som anhölls av föreningen Umeå 

Kulturhus. Därför hade hemsidan en begränsad användbarhet. 

Dessvärre fanns inte de ovan nämnda mötesprotokollen tillgängliga längre. Under tiden då 

föreningen var aktiv lades samtliga mötesprotokoll upp på en hemsida men efter att 

föreningen upphörde togs hemsidan ner. Därför kunde tyvärr detta material inte insamlas 

vilket ju är väldigt synd eftersom det hade varit intressant att ta med i analysen. Istället 
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genomfördes en kort intervju med en av nyckelpersonerna inom Umeås gräsrotskultur och i 

Umeå Kulturhus för att få en insikt i hur organiseringen av Kulturhuset såg ut. 

Övrig information kring Umeå2014 har hämtats från kulturhuvudstadsårets officiella hemsida 

där allt material och information kring programåret, kommunens ansökningar och mål finns. 

Med denna typ av informationsinsamling finns förstås både för- och nackdelar. En fördel med 

informationsinsamling på nätet är att mycket av den vardagliga kommunikationen pågår där 

på plattformar såsom Facebook. Därför är det lätt för forskaren att bilda en uppfattning av hur 

man talar med varandra inom gruppen. Det är dessutom primärdata som kommer direkt från 

motståndsrörelsen, vilket säger mycket om hur de vill framställa sig själva. Lika mycket som 

vad de faktiskt vill kommunicera med texten (David & Sutton 2016, 161). Att materialet är 

lättillgängligt är förstås också en stor fördel. 

Nackdelar vid studiet av arkivmaterial på nätet är att forskaren blir dold för gruppen den 

undersöker, alltså kan ingen se hen i sin forskning (David och Sutton 2016, 165). Vid öppen 

deltagande observation ser undersökningspersonerna forskaren och kan ge samtycke till sitt 

deltagande i studien. Att de som undersöks ej ser forskaren och kan ses som ett etiskt 

problem, speciellt vid undersökningar av arkivmaterial som brev och dagböcker som är 

avsedda för sluten läsning (David och Sutton 2016, 160). Det material som undersökts i detta 

fall är offentligt publicerat material, både den sekundärdata som insamlats såsom 

intervjumaterial från media samt primärdata från motståndsrörelsen. Offentliga uppgifter som 

lämnats till massmedia behöver enligt Vetenskapsrådet inte samtycke för användning, därav 

kan det konstateras att det inte finns något etiskt problem med det valda materialet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Ytterligare ett problem med den valda metoden är att forskarens subjektivitet formar 

uppsatsen. Det material som forskaren väljer och hur denne tolkar materialet beror på dennes 

uppfattning av verkligheten (Bryman 2011). Detta innebär att forskaren inte kan beskriva 

exakt hur verkligheten ser ut, utan kan redovisa resultatet denne fått utifrån dennes urval av 

material med hjälp av den specifika metod som använts. 
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Genom noggrann genomläsning och understrykning av intressanta nyckelord har materialet 

sedan bearbetats för att identifiera teman inom diskursen. Därefter användes de analytiska 

verktyg som beskrivits ovan för att analysera materialet. När texterna genomlästes var fokuset 

på vilka nodalpunkter som diskursen bildas runt, de ekvivalenskedjor som knyts till dem samt 

vilka subjektspositioner som tilldelas aktörerna inom diskursen. 

7. Empiri 
7.1 Motdiskursen formas 

Umeå var en av fyra svenska städer som ansökte om att utses till värdstad för 

kulturhuvudstadsåret 2014. Utöver Umeå ansökte Gävle, Lund och Uppsala. De i slutändan 

mest intressanta kandidaterna hos EUs panel var Umeå och Lund, detta eftersom de i störst 

utsträckning mötte EUs kriterier för en kulturhuvudstad; dels att staden ska kunna visa på en 

tydlig europeisk anknytning och kunna framhäva gemensamma drag i europeisk kultur 

samtidigt som unika kvalitéer och traditioner uppmärksammas. Dels kriteriet att som 

kulturhuvudstad kunna inkludera människor i och omkring staden i de kulturella 

evenemangen (Scott et al. 2009). Redan under ansökningsfasen började motståndet mot 

Kulturhuvudstadsåret. Till en början finns ingen tydlig gruppbildning. Motståndet kom från 

en samling människor från gräsrotskulturen som på olika sätt framför kritik mot 

kulturhuvudstadsåret. 

 I april 2008 ockuperades tullkammaren, en lokal som stått tom under flera år som protest mot 

lokal och europeisk kulturpolitik. I en offentlig skrivelse meddelade ockupanterna sina 

avsikter. 

”I Umeå pågår just nu en satsning för att bli så kallad Kulturhuvudstad i EU 

2014. Vi är många kulturutövare här i stan som länge känt oss ignorerade och 

åsidosatta av kommunen och det finns en tydlig ovilja till stöd för alternativa 

mötesplatser som går utanför ramarna… Den här husockupationen är en 

markering från vår sida att det är dags att börja lyssna och ta debatten med oss 
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som faktiskt finns i gräsrotsarbetet för kulturen istället för att bestämma över våra 

huvuden vad som anses bäst för oss.” (SVT Västerbotten 2008) 

Denna ockupation var en del av en större organiserad demonstration där ockupationer skulle 

äga rum under samma dag på en rad platser i Europa som protest mot hur Europas alternativa 

kulturrörelser behandlades. Ockupationen var endast planerad att pågå under ett dygn, vilket 

den också gjorde. Trots att den ingick i en internationell satsning baserades den på lokala 

grunder. Umeås gräsrotskultur hade under många år kritiserat kommunen för sin ovilja att 

tillhandahålla alternativa kulturella mötesplatser. Ett exempel är Galaxen som under 90-talet 

var centrum för Umeås hardcore-scen som trots spirande verksamhet tvingades till 

nedläggning efter att kommunen beslutat om att avveckla den driften. Därför fortsatte 

gruppen, som fick namnet Aktivistgruppen Huset, att ockupera ett nytt hus bara några veckor 

senare för att ordna en musikfestival under en kväll för att fortsätta visa sitt missnöje. Senare 

ockuperades ytterligare en byggnad samtidigt som gruppen gjorde försök att gå genom 

konventionella kanaler och lämna in en skrivelse till kommunpolitiker med förfrågan om att 

få en lokal där gräsrotskulturen kan mötas. Detta får inget gensvar hos kommunen och 

gruppen svarar med ytterligare en husockupation. Då detta inte ledde någon vart löstes till sist 

gruppen upp.  

Arbetet med Umeå 2014 fortsatte och 2010 fattas det slutgiltiga beslutet om att Umeå vunnit 

titeln tack vare programmets fokus på regional utveckling, politiskt engagemang och starkt 

finansiellt stöd från lokala aktörer (Umeå kommun 2009). Något som fick Umeå att sticka ut 

från andra ansökande städer var också valet att inkludera samisk kultur i programåret.  1

Kommunen har då en omfattande planering för året med en budget på 410 miljoner kronor där 

100 miljoner kronor skall komma från Umeå Kommun, 170 miljoner kronor från nationella 

myndigheter, 90 miljoner från biljettintäkter och slutligen 50 miljoner från EU, regionala 

myndigheter och näringslivet. Målen för kulturhuvudstadsåret är bland annat ”att stärka 

! . Detta blev en politisk fråga som det tyvärr inte finns utrymme att behandla i denna uppsats, istället vill jag 1
hänvisa till detta projekt som studerat ämnet närmare:  Minoriteter, kulturella förhandlingar, stad och nation i 
förvandling. Samiska inslag i Umeå 2014. Anne Heith (2015)
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människorna och få umeåborna att känna sig stolta” samt att ”stärka kulturen genom att 

bygga året genom de kulturaktörer som redan finns i Umeå” (Umeå kommun 2014).  

Ansökan innehöll också gedigna planer på upprustning av torg, gator, parker, gallerior, hotell  

och badhus vilket skulle komma att betyda stora förändringar av stadsbilden. I detta 

innefattades byggandet av kulturhuset Väven, ägt av kommunen tillsammans med 

fastighetsbolaget Balticgruppen, beläget ett stenkast från Umeå centrum. Detta projekt stod 

klart i december 2014 med en nota på 750 miljoner kronor vilket då var 64 miljoner mer än 

beräknat. Detta väckte missnöje i Umeå inte enbart inom gräsrotskulturen men också bredare 

folkligt.   

”Det kulturhuvudstadsår som såldes in till oss som en massiv satsning på 

kulturlivet tycks nu istället frånta oss kulturen. Denna stadsomvandling – med 

kulturhus, gallerior, takhuskvarter och hotell – är byggd på en titel som Umeå 

tillägnat sig på vårt ideella arbete, vår kreativitet, vår kärlek till staden vi bor och 

verkar i.” Erik Persson (Persson 2013) 

Vad som upprörde var dels de enorma byggnationskostnaderna och driftskostnaderna som var 

i mångmiljonklassen, och dels att lokalhyrorna skulle bli så höga att lokala aktörer inte skulle 

ha möjlighet att ta del av utrymmena.  

”Jag tycker att det ska vara lättillgängligt för att få kallas ett kulturhus och det 

ska inte behövas 20 miljoner i hyra.”  Peter (Sykes 2014) 

I samband med byggnationen av Väven skedde en viss gentrifiering av närområdet. 

Kulturföreningen Verket som länge varit en samlingsplats för Umeås alternativa musikscen 

påverkades av detta. Under åren innan kulturhuvudstadsåret tvingades de från sina lokaler 

bara några hundra meter från nybygget Väven då deras kontrakt med kommunen rivs upp. 

Detta trots att Verket funnits med i Umeå2014:s officiella ansökan om att bli 

kulturhuvudstadsår med beskrivningen ”en av Umeås viktigaste och mest aktiva föreningar 
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för alternativ kultur och musik” (Umeå Kommun 2009). Detta upprörde många inom 

gräsrotskulturen. 

” Verket har gynnat Umeås kulturliv något helt enormt för en hittills väldigt låg 

kostnad för kommunen.”  Emma Swanström (Persson 2013) 

Ytterligare ett slag mot gräsrotskulturen var nedläggningen av den anrika Sagateatern som 

under många år varit en scen för både lokala och större förmågor. Detta på grund av att deras 

anslag skulle flyttas till den nya vävenscenen. Under 2012 kom också beskedet att Scharinska 

villan, som varit ägt av kommunen men som upplåtits till Umeås studentkårer, skall säljas. 

Scharinska villan var då en av Umeås livligaste musikscener och gav upphov till stora 

protester. Bland annat skapades en facebookgrupp med namnet Vi ställer inte upp på 2014 

utan Scharinska villan med mer än 5000 medlemmar och några av Umeås största artister som 

Dennis Lyxén och Frida Selander hotade med att vägra spela under 2014 (Spektra 2012). 

Dessa aktioner hade dock ingen större påverkan då huset säljs under 2017. 

Denna rad av politiska beslut att stänga ner kulturella mötesplatser leder till att ett missnöje 

kokade bland Umeås gräsrotskultur. Detta lyfter även Lähdesmäki liknande exempel på från 

debatten i Åbo. En stor del av den diskurs som aktivistgruppen European capital of subculture 

bildar handlar just om stadens utrymmen. I rörelsens manifest uttryckte man detta som 

följande:  

”When the city space is blocked from everyone except the buying customer, the 

value of the common environment for human interaction is 

forgotten.” (Lähdesmäki 2013, 607)   

Utformningen av programåret organiserades genom att anlita åtta programkoordinatörer 

verksamma inom Umeås kulturliv som i sin tur fick bilda referensgrupper. I dessa grupper 

arbetade totalt över 200 personer fram en mängd projektidéer för kulturhuvudstadsåret. Dessa 

idéer redovisades sedan på ett antal open source-möten där kulturlivet och näringslivet bjöds 

in för att samtala och utveckla idéerna vidare. Men trots denna öppna struktur upplevde 
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många inom kulturlivet att det fanns vissa svårigheter med att komma i kontakt med 

ledningen.  

”2014 vill ha med staden, men har hittills inte bjudit in staden. När man pratar 

om 2014 brukar det bli upploppsstämning.” Bengt Strömberg, ordförande för 

Umeå föreningsråd (Pettersson 2011) 

Ett annat problem kring utformningen av programåret var att de aktörer från 

gräsrotsrörelsen som faktiskt deltog i open source-mötena upplevde att de inte fick 

genomslag för sina idéer hos kulturhuvudstadsårets ledning. Under planeringsprocessen 

utvecklade de idéer som fick stort stöd och uppmuntran från ledningen. Men när Umeå 

vunnit titeln ströks många av idéerna och man tvingades skriva ner sina projektidéer 

igen samt skicka in dem som en formell ansökan. Därefter slutade inbjudningarna till 

möten, och uppföljningen av projektidéer.  

”Vi uppmuntrades att slå våra kloka skallar ihop för att skapa ett så storslaget 

program som möjligt inför 2014. Vi fick intrycket av att vi genom vårt deltagande 

under dessa möten skulle få ta del i att utforma programmet om Umeå vann titeln. 

Det är nästan skrattretande hur fel vi hade […] om jag hade vetat att alla de där 

open source-mötena handlade om att kulturens eldsjälar i Umeå skulle arbeta 

gratis för att kommunen skulle få titeln som kulturhuvudstad 2014 så hade jag 

aldrig satt min fot där.” Emma Swanström (Swanström 2014) 

I februari 2014 invigs Umeå som Europeiskt Kulturhuvudstadsår. Invigningen som gick under 

namnet Burning snow bemöttes också av mycket kritik då många inom Umeås kulturliv 

upplevde att den hade oproportionerligt stort fokus på samisk kultur och helt utelämnade 

Umeås livliga gräsrotskultur. Under en invigningsmiddag för VIP-gäster som hålls på 

Universitetet samlas en grupp aktivister för att visa sitt motstånd mot projektet. I en intervju 

med SVT Västerbotten sa gruppens initiativtagare följande:  
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”Kulturdriven tillväxt. Detta väser de, hotelldirektörerna, fastighetsmogulerna 

och politikerna, när de gurglar champagne och silar kulturarbetares blod mellan 

tänderna” Anahita Ghazinezam (Bäckström 2014) 

En annan kritisk röst om invigningen var en av Verkets grundare Emma Swanström: 

”Jag såg listan på alla de som inbjudits till kommunens officiella VIP-fest i 

samband med invigningen av kulturhuvudstadsåret, och kunde inte låta bli att 

tänka på utvecklingen: Först skulle ansökan byggas av oss kulturutövare. Sedan 

träffade ungefär lika många kulturutövare som representanter ur näringslivet 

juryn. På VIP-festen var näringslivet i fokus, och kulturutövarna i försvinnande 

liten minoritet (för en nota på 1 885 063 kronor). Det har skett en förskjutning av 

fokus längs vägen.” (Swanström 2014) 

Trots att kommunen till sist tillsköt Verket projektmedel fortsatte avsaknaden av Umeås 

gräsrotskultur i programåret att prägla motdiskursen mot kulturhuvudstadsåret. 

”Nu, i elfte timmen, har Verket till slut fått pengar till att genomföra arrangemang 

under året. Detta efter att Dennis Lyxzén uttalade sig i tv och i egenskap av 

inflytelserik musiker kritiserade programåret.” (Swanström 2014) 

7.2 Umeå Kulturhus bildas 

En student vid Arkitekthögskolan i Umeå uppmärksammade de periodvisa vågor av 

gräsrotsrörelser och gräsrotsstyrda kulturhus i Umeå som i nästan alla fall blivit stängda på 

grund av kommunala beslut, när han skrev sin magisteruppsats. Som en del av uppsatsen 

bjöds under vårvintern 2014 personer som hen identifierade som en del av den typen av 

gräsrotsrörelser in till ett samtal för att diskutera frågan. Vid detta möte samlades många av de 

som varit en del av motdiskursen mot Umeå2014 och där väcktes idén om att ockupera de 

övergivna lokstallarna precis utanför Umeå centrum som en demonstration och för att belysa 

att det saknades en kulturell mötesplats för gräsrotskulturen i Umeå. 
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Under sensommaren blev idén verklighet och grupp människor från olika kulturella 

verksamheter i Umeå ockuperade lokstallarna för hålla en alternativ kulturfestival. I den 

grupp som samlats fanns många från den gräsrotskultur som varit starka röster inom 

motdiskursen som förts under året, men också många som bara ville göra det som en kul grej. 

Där uppstod en diskussion som resulterade i att gruppen bestämde sig för att inte ha den 

kritiska ansatsen i huset.  Detta blev en taktik som fick bra effekt eftersom många som kom 2

till Kulturhuset kanske inte hade gjort det om den bara upplevdes som en protest. Samtidigt 

finns den kritiska ansatsen nära ytan: 

”Vi hoppas att kommunpolitiker och tjänstemän i den här staden inte bara vill 

hjälpa kulturhusbyggen med 1 miljard i budget, utan även gräsrotsinitiativ som 

detta med 0kr i budget.” (Umeå Kulturhus 2014) 

Ur den samling av människor från olika kulturella grupperingar som gick samman i Umeå 

Kulturhus bildades nu rundan för en alternativ rörelse som tillsammans snickrade och målade 

för att rusta upp de gamla lokstallarna inför Kulturhusfestivalen. Processen präglades av en 

DIY-anda (Do It Yourself), vilket innebar att alla som ville vara med och bidra fick komma 

och hjälpa till, alla deltagare var medskapare utifrån sina förutsättningar vilket gällde under 

hela processen. Man hade i rörelsen alltså en grundtanke om att alla kan måla, bygga, spela, 

sjunga, dansa och skapa och därför kan alla vara med. Gruppen hade generellt ett tydligt fokus 

på öppenhet och demokrati. Därför fattades alla beslut på kring festivalen på stormöten där 

alla som ville var inbjudna att delta.  Gruppen hade heller ingen tydlig ledare. 3

Festivalarrangörerna bjöd in en stor mängd av framförallt lokala alternativa akter men även 

akter från hela Sverige att uppträda. Under festivalen bjöds besökarna på musik, film, litterära 

samtal, skulpturer, målningar, serietecknar-workshops, danskurser och mycket annat. Ryktet 

om festivalen spreds via hemsidan, flyers som gruppens medlemmar uppmuntrades att skriva 

ut själva och sätta upp i sin omgivning, och facebook-evenemang. Genom all denna 
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marknadsföring beskrevs festivalen som Umeås fria kulturhusfestival. Festivalen var öppen 

för alla och helt gratis.  

När festivalen var över fanns en stor stolthet och glädje över vad man skapat tillsammans och 

gruppen bestämde sig därför för att fortsätta att bygga på Umeå Kulturhus för att skapa en 

långsiktig mötesplats.  Gruppen beskrev sin idé om hur man ska driva ett kulturhus för folket 4

på detta vis på sin Facebooksida: 

”Vid kulturutövning behövs rum! Fria, öppna och uppmuntrande rum om kulturen 

ämnas bli just så. Där utövare kan mötas och inspireras, skapa och visa upp, 

drömma och låta andra se saker ur nya perspektiv. I sådana rum är kulturen alltid 

orsaken, medlet och målet. Umeå Kulturhus vill vara just en sådan plats, ett hus 

öppet för alla oavsett intressen, ålder och bakgrund.” (Umeå kulturhus 2014) 

Under sensommaren och hösten arrangerades projekt i Kulturhuset såsom insamlingar till 

förmån för organisationen Refugees welcome som bistår flyktingar med kläder, mat och andra 

förnödenheter, en föreläsning av Gudrun Schyman, dåvarande talesperson för Feministiskt 

Initiativ, och panelsamtal om Urbana allmänningar för att nämna några exempel. Alla som 

ville var välkomna att arrangera evenemang i Kulturhuset så länge de följde husets riktlinjer; 

att inträde skulle vara gratis och att arrangemangen skulle vara drogfria. Detta eftersom 

Kulturhuset ville främja de små kreatörerna som efter nedläggningen av Scharinska och 

Sagateatern inte längre hade en plats att utöva sin kultur på. 

Ett problem som under kulturhuvudstadsåret pekats ut av gräsrotskulturen var att man lagt 

mycket tid på att hjälpa till att skapa programåret för att sedan bli överkörd av kommunen. 

Därför arbetade gruppen för att organisera Kulturhuset på det vis de önskat att det gått till. 

Precis som under Kulturhusfestivalen hade den fortsatta verksamheten en platt struktur och 

alla beslut fortsatte att fattas under de så kallade stormötena.  
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Trots att Umeå kulturhus sågs som en stor succé inom gräsrotskulturen och trots att man 

erbjudits ett kontrakt av kommunen för fortsatt verksamhet hotades Kulturhuset snart av 

vräkning. 

”Med vår bredd och vårt stora stöd (ungefär 400 personer uppskattas ha ägnat tid åt 

att hjälpa till med Kulturhuset), så vågar vi satsa på en enklare modell där allt är 

gratis eller till frivillig donation. Där alla är välkomna och där alla evenemang är 

drogfria. Det verkar vara någonting i detta som skrämmer politikerna. Kanske finns 

det en rädsla över att det vi ska göra, utanför kommunens kontroll, blir bättre än vad 

de kan åstadkomma med sina miljardsatsningar?” (Umeå Kulturhus 2015) 

Liksom det verkar gå med alla kulturhus går Umeå Kulturhus till slut också under. Trots stora 

kraftansträngningar, donationer och arbete från kulturrörelsens sida med en långdragen 

juridisk process, säljs lokstallarna till en privatperson under 2016 och Umeå kulturhus är ett 

minne blott. 

8. Resultat och analys  
I föregående kapitel har alltså en redogörelse för hur motdiskursen utvecklades under 

kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Efter denna undersökning har två huvudsakliga teman 

kunnat identifieras inom motdiskursen. Nedan följer en redogörelse för dessa två teman samt 

en utredning av hur den kulturella produktionen påverkat bildandet av den alternativa 

rörelsen. 

8.1 Tema kulturdriven tillväxt 

Det första temat som har identifierats är den kritik som gräsrotskulturen för fram mot vad man 

kallar kulturdriven tillväxt. Begreppet kulturliven tillväxt kom att bli en skärningspunkt 

mellan den dominanta kulturen och gräsrotskulturen. De såg ett stort problem i att Umeå 

kommun gjorde kulturen till ett spektakel genom kulturhuvudstadsåret för att gynna 

ekonomiska intressen framför kulturella. I diskursen som förs finns många exempel på hur 

gräsrotskulturen genom att utöva kultur ger och ger till Umeå utan att få något tillbaka.  
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”Vi gör inte det vi gör för att det ska generera tillväxt. Vi gör det för att vi måste, 

och för att konsten har ett orubbligt egenvärde. Vi skapar, medvetet och/eller 

omedvetet influerade av staden vi bor i, dess kulturella arv, och bidrar 

tillsammans med byggstenar som utvecklar dess särprägel. Den särprägeln gjorde 

Umeå intressant som kandidat till titeln som kulturhuvudstad. Umeå hade inte 

blivit kulturhuvudstad utan oss.” (Swanström 2014) 

Just tecknet kultur är en självklar nodalpunkt inom diskursen. Här framträder ett tydligt 

exempel där man pratar om tecknet kultur som något livsnödvändigt inom 

gräsrotskulturen, som om det är något man inte kan leva utan. Inom motdiskursen ges 

gräsrotskulturen subjektspositionen som den som skapar kulturen och det är tydligt att 

drivkraften inom gräsrotskulturen inte handlar om tillväxt ekonomiskt, utan snarare om 

en personlig tillväxt. Genom detta sätt att prata konstrueras en bild av gräsrotskulturen 

som kreativ och sprudlande till skillnad från beslutsfattarna, som kan ses som stela och 

pragmatiska. 

Vad gäller Umeå Kulturhus kan man se att de också framför en enkel modell vad gäller 

det ekonomiska. Samtliga arrangemang på Umeå Kulturhus var gratis, både för de som 

ville hyra lokalen för att anordna konserter eller andra evenemang men också för 

besökare. Kulturhuset och evenemangen som anordnades där byggde helt på ideella 

krafter och frivilliga donationer. Genom att organisera Kulturhuset på detta sätt säger 

rörelsen att kultur inte behöver kosta en massa pengar, så länge det finns de som vill 

uttrycka sig och utöva kultur behöver man inte mycket. ”Kulturen är alltid orsaken, 

medlet och målet” (Umeå Kulturhus 2014). Nodalpunkten kultur knyts till tecken som 

frihet och öppenhet. 

I motdiskursen ges också kommunen en subjektsposition. Umeå2014, i motsats till 

gräsrotskulturen, bara tar och är en kraft som inte agerar utifrån folkets bästa. Istället talar 

man om kommunen som någon som utnyttjar kulturlivet för att driva på stadsomvandlingar 

och gentrifiering, öka turism och generera pengar. I den värld som konstrueras genom 
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diskursen är gapet mellan gräsrotskulturen och beslutsfattarna enormt. Politikerna beskrivs 

som helt ointresserade av stadens kultur. Vid flera tillfällen ses till och med en antagonisering 

av politikerna som ibland kan framstå som extrema, exempelvis vid protesterna under 

invigningsmiddagen 2014 då man säger att politikerna ”silar kulturarbetares blod mellan 

tänderna” (Bäckström 2014). Inom motdiskursen ger man heller inte kommunen någon 

betydelse i kulturskapandet. De är byråkrater som klumpas samman med näringslivet. 

Motdiskursen säger explicit att kulturhuvudstadsåret aldrig blivit av utan gräsrotskulturen.  

Lähdesmäki identifierar precis samma problematik i Åbo 2011, där en av de huvudsakliga 

invändningarna som European Capital of Subculture hade mot kulturhuvudstadsåret var 

kommersialiseringen av kultur under programåret och hur den används som ett verktyg för att 

öka ekonomisk omsättning. Detta tycks vara ett övergripande problem inom 

kulturhuvudstäder generellt. Redan under 2005 utfärdade EU-komissionen en rapport för att 

undersöka hur kulturhuvudstadsår dittills hade fungerat och vilka effekter det hade haft på 

städerna. Rapporten visade att den kulturella dimensionen i många kulturhuvudstäder hade 

skuggats av politiska ambitioner och andra icke-kulturella intressen såsom utveckling av 

turism, stadens image, en ökning av jobbmöjligheter och gentrifiering (Palmer 2005).  

Inom diskurser som hos ekonomiska teoretiker ses kultur som ett viktigt verktyg i en modern 

ekonomi då den stimulerar ett ekonomiskt flöde och skapar jobb (Herrero et al. 2006). Men i 

motdiskursen ses detta som problematiskt eftersom deras definition av kultur och dess 

funktion är en helt annan. Motdiskursen har många beröringspunkter med anti-neoliberala och 

kapitalistiska diskurser vilket är typiskt för de nya sociala rörelserna. Det speciella med denna 

typ av kulturella rörelse är att dessa ideér uttrycks genom kulturella målsättningar. 

  

8.2 Tema makt och hierarki 

Det andra huvudsakliga temat som kunnat identifieras inom motdiskursen är makt. Alltså 

frågan om hur den politiska makten och kulturen skall förhålla sig till varandra. Temat berör 

också hur beslutsprocessen kring ett kulturhuvudstadsår skall fungera samt vem som ska 

tillåtas delta i formandet av ett kulturhuvudstadsår. 
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Inom motdiskursen formuleras kultur som något som ska vara öppet, inkluderande och 

lättillgängligt, därför tycker man att även kulturhuvudstadsåret ska fungera på samma sätt.  

Men det tycker man inte riktigt att det har. Att Umeå ansöker om att bli kulturhuvudstad är 

från början något som kommer från politikerna och att bygga nya kulturhus kommer från 

politikerna. Det är tydligt i motdiskursen att dessa beslut inte anses som förankrade i kulturen, 

att de ”fattas över våra huvuden” (SVT 2008) och framställs därför som nästintill illegitima. 

Staden och den urbana miljön tillhör folket och därav måste dessa ytor vara till nytta för 

folket och inte för marknadens intressen. På grund av tidigare nämna politiska beslut om 

nedläggningar av små kulturscener finns inte längre någon plats för gräsrotskulturen att 

bedriva kulturverksamhet. Man framställer inom motdiskursen en stor besvikelse inför 

kulturhuvudstadsåret, som att man känner sig lurad och bedragen, då man trodde att 

kulturhuvudstadsåret skulle gynna kulturen och skulle skapa platser för kulturella uttryck men 

snarare fick det motsatta. 

Inom motdiskursen har däremot den verksamhet som Umeå kulturhus bedriver ett brett och 

stort stöd inom kulturen vilket betyder att det gruppen gör konstrueras som förankrat hos 

folket och blir därför legitimt. Genom att tala om verkligheten på detta sätt skapar man åter 

igen  en bred klyfta mellan beslutsfattare och folket. Detta sätt att tala om verkligheten bildar 

gemensamma värderingar i rörelsen och har en roll i att skapa den rörelsekultur som Reed 

(2005) talar om. Detta tas vidare upp i nästa kapitel. 

Ytterligare en punkt på temat makt som ansågs problematiskt inom motdiskursen var hur 

planeringen inför kulturhuvudstadsåret gått till. Gräsrotskulturen tilläts att delta i processen 

och fick komma med idéer och förslag på vad kulturhuvudstadsåret ska innehålla. Men när 

planerna senare skulle genomföras måste man på nytt skriva projektplaner och genomgå 

krångliga ansökningsprocesser för att få medel, vilka man heller inte är garanterade. Man 

menade inom motdiskursen att man inte längre ses som ett kreativt tillskott utan menar att 

man ges en subjektsposition som en passiv deltagare. Genom diskursen beskrivs processen 

kring Umeå2014 som onödigt byråkratisk och svårtillgänglig.  
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Lähdesmäkis tes angående detta är att även om kulturhuvudstadsår oftast inkluderar en bredd 

av kulturevenemang bygger de på en top-down struktur där EU utgör högsta beslutsfattande 

organ. Ansökningar, implementering och uppföljning vilar på en grund etablerad av EU. Här 

identifierar Lähdesmäki en problematik i att European Capital of Subculture bygger på och 

värderar en helt annan hierarki (Lähdesmäki 2013, 614). Detta kan även appliceras på fallet  

Umeå Kulturhus. Både European Capital of Subculture och Umeå Kulturhus förespråkar att 

kultur skall produceras enligt bottom-up princip. Inom de alternativa diskurserna lyfter man 

den kreativa potentialen hos folket, hos individen. I Umeå Kulturhus fattades alla beslut under 

öppna så kallade stormöten med en platt struktur utan en definierad ledare. Detta eftersom 

gruppen ville skapa ”Fria, öppna och uppmuntrande rum” (Umeå Kulturhus 2014). Samma 

typ av platta struktur fann även Lähdesmäki att European Capital of Subculture 

implementerade.  

Frågan är då om det skulle fungera att använda en liknande bottom-up princip för planering 

och implementering av ett kulturhuvudstadsår och om det då inte hade utvecklats någon 

motdiskurs eller motståndsrörelse. Både European Capital of Subculture och Umeå Kulturhus 

mål är att samla lokala kulturella krafter för att tillsammans arbeta på ett gemensamt projekt, 

att stärka känslan av samhörighet och skapa nya sociala och kulturella nätverk. Men detta är 

precis samma målsättningar EU har med kulturhuvudstadsprojektet. Både det officiella 

programåret och aktivistgrupperna vill involvera staden i kulturen, öka medvetenheten kring 

lokala förmågor och lyfta småskaliga kulturella projekt. Så vad ligger då problemet i? 

Lähdesmäki tror att aktivisterna i Åbo vill ha en kritisk ståndpunkt till Kulturhuvudstadsåret 

eftersom deras diskurs byggs på motsättningen mot den breda diskurs som politikerna för. 

How could we ever want to be a part of something we try to be alternative to? Säger en av 

aktivisterna i motståndsgruppen (Lähdesmäki 2013, 609) och vid många tillfällen använde 

gruppen de symboler som det officiella programåret producerade och gjorde parodi på det, 

med namnet European Capital om Subculture som det mest uppenbara exemplet. 

I Umeå Kulturhus har man inte samma kritiska ståndpunkt, så samma premisser gäller inte 

riktigt. Inom diskursen uttrycks att man har haft förhoppningar, man har haft förväntningar på 
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kulturhuvudstadsåret och hoppats att det ska bli bra. Hade då gräsrotskulturen inkluderats i 

processen och fått vara med i beslutsfattandet och fått det inflytande som man lovats kanske 

de varit nöjda. Detta kan man enbart spekulera i. Gräsrotskulturen landar i alla fall i en 

besvikelse och resulterar i att man gör kulturen själv på det sätt som man vill att det ska 

fungera med en annan maktstruktur, där konstnärer har inflytande på processen. Resultatet blir 

att man tycker att Umeå Kulturhus blir bättre när kommunen inte lägger sig i. Allt bygger i 

slutändan på en idé om självständighet inom kulturproduktionen där kulturen får verka fritt  

utanför den politiska. 

8.3 Kultur inom rörelsen 
8.3.1 Om skapandet av kulturella produkter 

Reed fäster vikt vid produktionen av kulturella produkter som en avgörande faktor för en 

rörelse. Till en början av kulturhuvudstadsåret finns ingen definierad grupp, utan det finns 

människor inom gräsrotskulturen som ser problem i att Umeå Kommun fattar beslut som är 

direkt till nackdel för Umeås kulturliv, beslut som ej är förankrade i kulturen eller hos folket. 

Ur detta går man samman och bygger Umeås fria kulturhus. Denna grupp har, till skillnad 

från den diskurs som tidigare under kulturhuvudstadsåret förts av gräsrotskulturen och till 

skillnad från European Capital of Subculture i Åbo, inte en lika direkt motsättande diskurs 

mot Kulturhuvudstadsåret. Istället har den grupp som bildas ur motdiskursen en mer indirekt 

kritik mot kulturhuvudstadsåret med ett tydligt fokus på frihet och självständighet inom 

kulturproduktion. Genom att anordna kulturella evenemang av olika slag såsom festivaler, 

konserter, föreläsningar, produktion av hemsidor, flyers och mycket mer bildas en rörelse. 

Från att ha varit en relativt heterogen grupp leder skapandet av gemensamma kulturella 

produkter till en alternativ kulturell rörelse. Detta visar på hur man genom skapandet av 

kulturella produkter stärker det emotionella bandet till rörelsen. 

Produktionen av kulturella produkter blir också ett verktyg för att sprida ideologiska och 

politiska idéer om självständig kulturproduktion och lockar nya medlemmar. Festivalen som 

ordnades i Umeå Kulturhus fick mycket uppmärksamhet i media både lokalt och nationellt. 

Fastän man valt att inte uttala festivalen som en direkt protestaktion mot kulturhuvudstadsåret 

blev det den bild som målades upp i media. Genom de kulturella produkterna blev det ett sätt 
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att ifrågasätta makt och norm. Framgången med festivalen och uppmärksamheten i media 

gjorde att Umeå Kulturhus växte från dag till dag och vid vissa möten närvarade upp till 

hundra besökare.  De kulturella produkterna gav Kulturhuset en möjlighet att nå en stor 5

publik.   

Ovanstående resultat styrker Reeds teori om skapandet av kulturella produkter som en av de 

viktigaste ingredienserna i en rörelse. 

8.3.2 Om bildandet av en gemensam kultur 

Den enligt Reed andra viktiga ingrediensen hos en social rörelse är skapandet av en 

gemensam kultur. Det som leder människor till en rörelse kan vara en individuell drivkraft 

och ett individuellt syfte men det är genom skapandet av en gemensam kultur som man 

stannar i gruppen. Trots olika bakgrunder inom kulturlivet bildas i Umeå kulturhus en 

gemensam kultur och diskurs med fokus på demokrati, öppenhet och på frihet som grund för 

kulturskapande. Eftersom gruppen består av så många olika grupper kan man inte säga exakt 

hur gruppen såg ut och vilka dess medlemmar var, detta är typiskt för de nya sociala 

rörelserna (Lähdesmäki 2013, 610). Det vi kan säga är att gruppen baseras på anti-neoliberala 

och antikapitalistiska tankar och härstammar från vänsterkanten. Genom deltagarna skapas ett 

nätverk som knyter till sig andra organisationer såsom Feministiskt initiativ och Refugees 

welcome som vilar på samma ideologiska grunder. I teorikapitlet fastställdes att en gemensam 

ideologi inte är den viktigaste byggstenen i en rörelse. Då man kan anta att den blandade 

skaran deltagare inom Umeå kulturhus inte enbart baserades på en ideologisk ståndpunkt kan 

slutsatsen att den gemensamma kulturen och de delade värderingar spelade stor roll för 

gruppens framgång fastställas. 

En problematik som Lähdesmäki framhåller kring frågan om gemensam kultur är att fastän 

den alternativa rörelsen vill se större transparens, öppenhet och inkludering kring 

kulturhuvudstadsåret, hade gruppen en egen sluten struktur. Detta eftersom de som för 

gruppens talan bestämmer hur diskursen formas. Genom de nätverk de tillknyter sig samt 

vilka intressen de har och vilka frågor de lyfter tilltalar de specifika grupper i samhället. Här 
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kan ett intressant motsatsförhållande identifieras. Då Umeå Kulturhus inte har den kritiska 

ansats som European Capital of Subculture hade, har gruppen lyckats inkludera en större 

mängd människor och är därmed inte en lika homogen grupp. Detta betyder det att de når fler 

och därför har större effekt på den dominerade kulturen, vilket Reed påpekat är den största 

påverkan en rörelse kan ha på sin samtid. 

9.  Avslutning och slutsatser 
Umeå har under de senaste decennierna utmärkt sig som en stad fylld av kultur, både hög och 

låg. Under 2014 var staden Europas kulturhuvudstad. Utnämnandet väckte en stark 

motdiskurs inom Umeås gräsrotskultur. Denna uppsats har studerat hur denna motdiskurs 

bildades och hur den reproducerades genom kulturella uttryck. Resultatet blev att två tydliga 

teman kunde identifieras inom diskursen.  

Det första temat handlade om så kallad kulturdriven tillväxt, med andra ord om hur balansen 

mellan kultur och ekonomisk tillväxt skall balanseras inom kulturhuvudstadsår. Inom 

motdiskursen menade man att kulturen blev lidande till förmån för politikernas vilja att 

använda kulturhuvudstadsåret som ett verktyg för att öka omsättningen i och driva på en 

gentrifiering av staden. 

Det andra temat som kunde identifieras var frågan om makt, om hur ett kulturhuvudstadsår 

ska planeras och implementeras och gräsrotskulturens roll i det hela. Man uttryckte en stor 

besvikelse inom motdiskursen eftersom att man inte inkluderats i processen och man tyckte 

att kulturhuvudstadsåret hade använt gräsrotskulturen för att vinna titeln men sedan sopat den 

under mattan och satsat på egna koncept.   

Ur denna starka men något spridda motdiskurs bildades en alternativ kulturrörelse som 

tillsammans grundade Umeå kulturhus. Målsättningen med Kulturhuset var att forma den 

kulturella mötesplats som man tyckte att Umeå2014 misslyckats med att skapa. Tack vare den 

inkluderande och öppna strategin gruppen antog istället för att enbart använda Kulturhuset 
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som en protest mot Umeå2014, lyckades man nå ut till en bredare grupp än dess like 

European Capital of Subculture i Åbo.  

I Kulturhuset skapade gruppen en mängd gemensamma kulturella produkter såsom konserter, 

manifestationer, festivaler, målningar, konstinstallationer och mycket mer. Detta skapande av 

gemensamma kulturella produkter ses enligt Reed (2005) som essentiellt för skapandet av en 

rörelse och denna uppsats har visat på att denna teori stämmer. Genom de kulturella 

produkterna skapas en gemensamhet och ett emotionellt band till gruppen. I den alternativa 

kulturrörelsen formas därigenom också en samling normer och idéer för hur man ska se på 

verkligheten, vilket Reed kallar för en rörelsekultur. Rörelsekulturen ger rörelsen en 

långsiktighet då den fortsätter att sammanföra medlemmarna i den alternativa rörelsen även 

om den skulle uppnå de förändringar den efterfrågar i samhället.  

Avslutningsvis kan det konstateras att vi genom denna uppsats har kommit en bra bit på vägen 

vad gäller forskning kring motdiskursen i Umeå2014. Detta är en fallstudie och därför kan 

enbart slutsatser dras om vad som hänt i Umeå, men det kan ändå konstateras att det finns 

många likheter mellan de två fallen Umeå och Åbo. Rörelserna har liknande mål och 

ideologiska grundvärderingar, men det finns en stor skillnad i att Umeås alternativa 

kulturrörelse valde att ta en mindre antagonistisk ställning mot Kulturhuvudstadsåret. Som 

Reed säger: Grupperna lyfter lokala problem och får lokala uttryck men de berör också frågor 

som är globala. I detta fall handlade det om ämnen som som anti-neoliberalism anti-

kapitalism och demokrati.  

Vad gäller den specifika kritiken mot det europeiska kulturhuvudstadsåret kvarstår frågan om 

man kan genomföra vissa strukturella förändringar vad gäller kulturhuvudstadsårets 

planerings- och implementeringsprocess. Detta genom ett skifte från beslutsfattande enligt 

principen top-down till ett beslutsfattande enligt principen bottom-up. En förändring som 

skulle kunna motverka motsättningar inom olika kulturella grupper i kulturhuvudstäder. Men 

frågan är också om de aktivistiska grupper som gör motstånd faktiskt skulle bry sig eller om 

de helt enkelt vill fortsätta ha den kritiska ståndpunkten mot den dominerande kulturen. Det 

får fortsatt forskning utvisa. 
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