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Abstract 

Title: Umeå in the trade press – A comparison of the image of Umeå in two trade press journals and 

the trade mark platform formulated by the municipality 

 

A growing need to strengthen ones position on the market, even as a city in competition with other 

cities, has resulted in an increasing number of municipalities developing brand platforms. When the 

city of Umeå developed their platform, they identified decision makers and investors as one of four 

important target groups. The aim of this study is to explore the portrayed image of the city of Umeå 

in two Swedish trade journals which addresses the specific target group decition makers and inves-

tors in both public and private sector. The aim is also to compare the image of Umeå in the two pa-

pers, to the ambition of the municipality, expressed in the brand platform. In order to make the ob-

servations as firmly established as possible, the method of the study is a combination of a quantita-

tive content analysis and a qualitative text analysis. The study draws on the theories of Eli Avraham 

and Philip Kotler, concerning how to improve city images and how to market a specific city among 

others. The study shows that the city of Umeå in large extent is portrayed in accordance to the ambi-

tion which the municipality expressed in the brand platform. Umeå is displayed as an expanding city. 

The geographical position in the north of Sweden seems to be an advantage, and the public transport 

to the rest of Sweden and Europe are more than sufficient. Further, Umeå is portrayed as a strong 

university town and therefore in possession of qualified work force. A tendency is observed, that 

journalists write about Umeå’s use of technical innovation in different areas, which shows off Umeå 

as at front edge. The commercial life in Umeå comes through as well-functioning, with the exception 

of reports of struggling industries which most likely in no great extent affects the city image. The 

public sector is also portrayed positive, except for the articles concerning local politics, which reflects 

negatively. However, regardless of the positive representation of Umeå in the two papers, reports of 

the city seem to be very few. Therefore, the most important action is not to improve the image of 

Umeå, but to increase the reports of the city in papers addressing the target group, and by doing so 

moving Umeå higher on their list of candidates when choosing a city to establish new activity in.  



 

 

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning ___________________________________________________________ 3 

1 Inledning ___________________________________________________________________ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ____________________________________________________ 2 

1.2.1 Syfte _________________________________________________________________ 2 

1.2.2 Frågeställningar ________________________________________________________ 2 

2 Bakgrund och teori ___________________________________________________________ 3 

2.1 Orters framställning i medier _________________________________________________ 3 

2.1.1 Bilden av en stad _______________________________________________________ 3 

2.1.2 En stad i konkurrens ____________________________________________________ 4 

2.1.3 Varumärkesplattformer __________________________________________________ 5 

2.1.4 Umeås varumärkesplattform ______________________________________________ 6 

2.2 Lingvistik och semiotik ______________________________________________________ 8 

3 Material och metod __________________________________________________________ 11 

3.1 Material och urval _________________________________________________________ 11 

3.1.1 Fackpressens karaktär___________________________________________________ 11 

3.1.2 Tidningarna __________________________________________________________ 11 

3.1.3 Urval _______________________________________________________________ 13 

3.2 Metod __________________________________________________________________ 14 

3.2.1 Kvantitativ innehållsanalys _______________________________________________ 14 

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys ________________________________________________ 16 

3.2.3 Metoddiskussion ______________________________________________________ 17 

4 Resultat och analys __________________________________________________________ 18 

4.1 Innehållsanalys ___________________________________________________________ 18 

4.1.1 Frekvens ____________________________________________________________ 18 

4.1.2 Fokus _______________________________________________________________ 19 

4.1.3 Teman ______________________________________________________________ 19 

4.1.4 Positiv/negativ ________________________________________________________ 20 

4.1.5 Sammanfattande analys ___________________________________________________ 21 



 

 

4.2 Textanalys _______________________________________________________________ 24 

4.2.1 Företagsverksamhet ____________________________________________________ 25 

4.2.2 Kommunal verksamhet _________________________________________________ 29 

4.2.3 Teknisk innovation _____________________________________________________ 32 

4.2.4 Kultur och Idrott ______________________________________________________ 35 

4.2.5 Sammanfattande analys ___________________________________________________ 39 

5 Slutdiskussion ______________________________________________________________ 42 

6 Källförteckning _____________________________________________________________ 46 

Bilaga 1 ____________________________________________________________________ 48 

Bilaga 2 ____________________________________________________________________ 49 

Bilaga 3 ____________________________________________________________________ 51 

Bilaga 4 ____________________________________________________________________ 55



 

1 

 

1 Inledning 

”Stalin nöjde sig med en femårsplan. Lennart Holmlund vill ha en 42-årsplan. Jan 

Hägglund, rättvisepartiet, apropå kommunledningens mål att Umeå ska ha 200000 

invånare år 2050.” 

  (Dagens Samhälle 081016, saxat ur Västerbottens-Kuriren) 
 

Samtidigt som utflyttningen drabbar det norrländska inlandet, tätnar befolkningen längs Sveriges 

nordliga kustremsa. Under det tidiga 1990-talet, ett kvarts sekel efter att universitetet etablerades på 

orten, sköt Umeås befolkningskurva i höjden. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat, och 

kommunen tror starkt på en fortsatt ökad inflyttning till orten (www.umea.se). 

 År 2007 lät man vid enheten för näringslivsservice i Umeå kommunen ta fram en 

varumärkesplattform som allt sedan dess har legat till grund för kommunens kommunikation utåt. I 

plattformen har man försökt definiera Umeås kärna och formulera de värden man vill förknippa 

staden med. Umeå beskrivs bland annat som nytänkande, öppet för förändring, fullt av möjligheter 

och präglat av en närhet till naturen, världen och varandra. 

  En viktig målgrupp som kommunen vill attrahera, vid sidan av turister och potentiella inflyttare, 

är etablerare och investerare (kommunala beslutsfattare och chefer inom näringsliv) som man vill 

förmå att förlägga sin verksamhet till Umeå. En intressant fråga är vilken bild av Umeå som denna 

målgrupp stöter på i mediala sammanhang? Vilka av Umeås många sidor når dem genom 

mediebruset? 

 På uppdrag av Umeå kommun kommer denna uppsats att undersöka hur Umeå under ett års tid 

har skildrats i två facktidskrifter som riktar sig till denna för Umeå avgörande målgrupp: etablerare 

och investerare. Framstår Umeå som den positiva, nytänkande och öppna stad som kommunen velat 

förmedla, eller finns ett glapp som aktivt marknadsföringsarbete kan hjälpa till att överbrygga? 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka framställningen av staden Umeå i två svenska facktidskrifter 

som riktar sig till etablerare och investerare, och att undersöka hur dessa bilder förhåller sig till 

ambitionen som kommunen formulerat i sin varumärkesplattform.  

1.2.2 Frågeställningar 

- Hur framstår Umeå i tidningarna?  

- Vilka skillnader och likheter finns mellan de två tidningarnas framställning av Umeå?  

- Hur väl överensstämmer bilden av Umeå i de två tidningarna med den ambition som Umeå 

kommun uttryckt i den varumärkesplattform som tagits fram? 
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2 Bakgrund och teori 
I detta avsnitt presenteras användbara teorier inom det aktuella området, och på så vis målas även en bakgrund till 

forskningsproblemet. Teorierna gäller hur orter framställs i medier och hur man kan påverka framställningen. 

Därefter presenteras Umeå kommuns varumärkesplattform och en rad teoretiska utgångspunkter för analysen. 

2.1 Orters framställning i medier 

2.1.1 Bilden av en stad 

Bilden av en stad består enligt kommunikationsforskaren Eli Avraham av de sammantagna 

föreställningar och intryck som utomstående har om orten. Det gäller allt från den allmänna 

uppfattningen om stadens storlek och socioekonomiska status, till demografiska förhållanden och 

stadens atmosfär i allmänhet (Avraham 2004b:272). Avrahams forskning om medieporträttering av 

städer baseras främst på studier genomförda i Israel, men bygger till stor del på forskning av erkända 

nordamerikanska och europeiska forskare så som Philip Kotler (1993), Nigel Morgan och Annette 

Pritchard (2001).  

Avraham menar att studien av en stad behöver ha två dimensioner, dels den kvantitativa 

undersökningen av hur stort medieutrymme staden får, dels den kvalitativa undersökningen av hur 

staden framstår vid en närmare granskning. Författaren presenterar fyra typer av medial 

representation av städer:  

(1) städer som får en stor del negativ uppmärksamhet; (2) städer som ignoreras av medierna 
om de inte uppmärksammas i ett negativt sammanhang; (3) städer som får mycket positiv 
uppmärksamhet; och (4) städer som huvudsakligen ignoreras av medierna men som får 
positiv uppmärksamhet när de väl uppmärksammas (Avraham 2004a:364, min översättning). 

Vidare skiljer Avraham på två olika typer av rapportering kring städer: Flerdimensionella och 

endimensionella skildringar. Städer som skildas flerdimensionellt tillåts förekomma i medier inom en 

mängd olika områden, medan den endimensionella staden tillåts förekomma endast inom ett 

begränsat ämnesområde. De stereotyper kring en stad som etableras bland utomstående, tenderar att 
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plockas upp av medierna, reproduceras och bli en symbol för fenomenet som rapporterats kring 

staden (Ibid:364f).  

Ett antal faktorer påverkar hur stort medialt utrymme en stad får. Möjligheterna till publicitet står 

dels i proportion till storleken av ortsbefolkningen, eftersom händelser ur mediesynpunkt är mer 

intressanta när de berör ett större antal människor. Även det geografiska läget påverkar ortens 

mediala exponering, eftersom journalister tenderar att skriva om det som ligger nära orten där 

redaktionen sitter. Även brottstatistik är avgörande för hur mycket utrymme en stad får, samt hur 

stor andel rikstäckande institutioner staden huserar i form av riksdag, börs eller nationella banker 

(Avraham 2004a:365f). Vidare är redaktionella överväganden avgörande för medieutrymmet. Det 

handlar dels om vilken tänkt publik redaktionen riktar sig till, men också om vilken stereotyp man 

inom redaktionen (som genom en tyst överenskommelse) har beslutat att skildra staden enligt. Om 

en stad porträtteras flerdimensionellt, det vill säga om den undvikit att fastna i exempelvis 

kriminalitetsrapportering, använder journalisterna generellt sett också ett större spektra av 

intervjuobjekt i artiklarna, och bilden av staden blir på så vis mer komplex (Ibid:366). 

 Ovan nämnda faktorer påverkar en stads representation i olika medium, men de ligger alla utom 

kommunens påverkan. Det medel som kommunen faktiskt besitter, och som kan överbrygga 

barriärer så som geografiskt avstånd och liten population, är aktivt PR-arbete och promotionella 

ansträngningar (Ibid:368).  

2.1.2 En stad i konkurrens 

Genom att ordna kommunikationen inom en organisation kring en gemensam vision om hur staden 

ska framstå, tar man alltså kontrollen över framställningen i den mån det är möjligt. Philip Kotler, 

professor i marknadsföring, menar att alla städer befinner sig på en marknad, och att de i samma 

utsträckning som kommersiella bolag är påverkade av konjunktur, teknisk utveckling, konkurrens 

och trender.  En stad som har stor attraktionskraft i dag, kan redan imorgon börja förlora 

arbetstillfällen, företagsverksamhet och därmed också invånare (Kotler 1993:230). Kotler hävdar att 

ju fler företag och huvudkontor en ort huserar, desto större är ortens attraktionskraft bland 

utomstående företag och organisationer (Ibid:240). En av nycklarna till att attrahera investerare ligger 

i att vara öppen för förändring, att vara tillmötesgående och flexibel i sitt förhållningssätt till de 

företag som visar intresse (Ibid:253).  

Kriterierna när ett företag väljer stad att etablera sin verksamhet inom tycks vara likartade oavsett 
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om det gäller högteknologiska företag, småföretagare eller organisationers placering av regional- och 

huvudkontor. Samtliga gör de relativt traditionella prioriteringar i sitt beslutsfattande. Man väljer 

urbana städer med en positiv image, starkt universitet, goda kommunikationer (i synnerhet flyg), hög 

livskvalitet, väl fungerande företagsklimat, föredömligt kommunalt styre och tillgång på tränad och 

kunnig arbetskraft (Kotler 1993:235, 239, 252).  

 Företagsrepresentanter har enligt Kotler fyra informationskällor när de fattar sina beslut: 

Personliga kontakter, reklam, massmedia och personlig erfarenhet. Vilken vikt beslutsmakaren lägger 

vid respektive källa varierar, men normalt uppfattas massmedia och rekommendationer via 

personliga kontakter som de mest legitima källorna. Personlig erfarenhet (att själv åka och besöka 

staden) fäller emellertid vanligtvis avgörandet (Ibid:49). 

En förutsättning för att beslutsfattaren alls ska nå det stadie då han eller hon besöker staden, är 

dock att ortens marknadsförare lyckats etablera ortnamnet hos beslutsfattaren (Ibid:49).  När namnet 

väl etablerats åtföljs ortnamnet av en image, en föreställning som beslutsfattaren bär med sig av orten 

ifråga. Denna bild är sällan en avspegling av verkligheten, utan färgad av beslutsfattarens intryck från 

övriga informationskällor, som reklam och massmedia (Ibid:53).  

Det finns med andra ord ett glapp mellan ortens identitet (vad den faktiskt är, eller vad 

kommunen vill att den ska vara) och stadens image (hur människor uppfattar staden). PR-konsulten 

Bengt Håkansson (2004:24f) menar att varumärket man skapar kring en ort är en ansats att 

överbrygga glappet mellan stadens identitet och image, ett försök att återfå kontroll över hur den 

egna produkten (staden) uppfattas. Ett sätt att försöka åtgärda denna skevhet i representationen av 

orter är att formulera en varumärkesplattform. 

2.1.3 Varumärkesplattformer 

Varumärkesplattformer har blivit ett allt vanligare verktyg bland kommuner som vill arbeta mer 

medvetet för en stabil befolkningsutveckling, öka turismen och attrahera investerare (Spjuth 

2006:7ff). Att medvetandegöra en ort hos utomstående sker normalt genom tre steg. Orten behöver 

som tidigare nämnt först och främst bli bekant för den svenska (eller internationella) befolkningen. 

Ett andra steg är att etablera en positiv uppfattning om orten ifråga, och det tredje steget är att 

befolkningen ska föredra orten framför andra orter, det vill säga köpa varumärket (Ibid:25).  

En varumärkesplattform föregås vanligtvis av analyser, intervjuer med fokusgrupper och 

workshops med olika aktörer inom kommunen. Med utgångspunkt i de undersökningar som gjorts 
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definieras kommunens målgrupper och vilka kärnvärden kommunen har, det vill säga vilka kvaliteter 

som ska lyftas fram i kommunikationen utåt, och på så vis etableras bland målgrupperna. Det är 

viktigt att dessa kärnvärden är förankrade i verkliga förhållanden. Tanken är att en 

varumärkesplattform ska öka möjligheterna att bedriva ett medvetet och målinriktat 

kommunikationsarbete som dels ska uppmuntra invånare/företagare att stanna kvar på orten, och 

dels locka nya invånare/företagare (Morgan 2001:58ff).  

I skapandet av varumärkesplattformen anspelar man vanligtvis på det för orten unika, man spetsar 

till ortens kompetens. Det viktigaste arbetet ligger i att positionera sig på marknaden och att finna de 

”mentala krokar” på vilka allmänheten kan hänga upp sin bild av staden (Spjuth 2006:7ff). När en 

person prioriterar en ort framför en annan, oavsett om det gäller bostadsort, studieort eller ort för 

etablering av ett företag, knyter denne ett emotionellt band med orten. På samma vis som kläderna 

personen bär är ett uttryck för dennes personlighet, är bostadsorten många gånger ett aktivt val som 

uttrycker något om en persons karaktär. Däri ligger också vikten av att tydligt definiera exakt vad vår 

kommun erbjuder, vilka identifikationsmöjligheter vårt specifika märke erbjuder konsumenten (Morgan 

2001:12).  

2.1.4 Umeås varumärkesplattform 

Näringslivsservice vid Umeå kommun arbetar för näringslivsutveckling och tillväxt i kommunen, och 

har låtit ta fram en varumärkesplattform som togs i bruk hösten 2007. Bakom formuleringen av 

plattformen ligger vad kommunen kallar ”[ett] omfattande informationsmaterial, ett analysarbete och 

ett utvecklingsarbete. Samt workshops som har inkluderat ett stort antal personer inom och i 

anknytning till Umeå.” Plattformen har spridits bland organisationens ledning och till alla som i 

någon mån arbetar med kommunikation inom kommunen, detta för att ena kommunens 

kommunikation kring en grundad, gemensam och förankrad uppfattning om hur Umeå ska 

framställas i all kommunikativ handling.  

 Varumärkesplattformen inleds med en kort introduktion av Umeå. I dagsläget, menar man, är det 

främst universitetet, den unga befolkningen, tillväxten, närheten till naturen och kultur- och idrottsliv 

som karaktäriserar staden. 

 Tre målgrupper identifieras som angelägna för Umeå kommun att attrahera: Boende (nuvarande 

och framtida), företag (investerare/etablerare) och turister (turister/affärsresande). Genomgående för 

varumärkesplattformen är fyra kärnvärden som har utarbetats och som ska fungera som riktmärken 
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för kommunens marknadsföring och kommunikation. Man talar först och främst om Nytänkande 

(1), en nyfiken och nyskapande kultur som finner egna vägar, något som förutsätter ett fungerande 

näringsliv och universitet. Vidare anser man sig värdera Öppenhet (2), vilket inkluderar mångfald och 

egenart, att vara öppen för intryck och att ta tid till att reflektera över sina val. Möjligheter (3) är det 

tredje kärnvärdet. I Umeå ska man kunna växa och utvecklas som människa, vilket även det 

möjliggörs av universitetet, affärsverksamheten samt de kulturella och idrottsliga möjligheterna. Det 

fjärde kärnvärdet som man framhåller i plattformen, är Närheten (4) som Umeå erbjuder människor 

emellan, geografiskt inom kommunen/orten och till naturen.  

 Dessa kärnvärden, skriver man, bör förmedlas inom fyra olika aktivitetsområden: Näringsliv, 

Turism&Besökare, Boende och Inflyttare, varav näringslivet är det mest intressanta för denna 

undersökning. I plattformen säger man sig vilja tilltala befintliga företag, potentiella 

etablerare/investerare och näringslivets opinionsbildare i syfte att skapa lönsamhet och tillväxt. För 

att attrahera dessa grupper, vill man framställa Umeå enligt följande påståenden:  

- Umeå besitter kompetens och har rimliga kostnadsnivåer 

- Umeå är nytänkande 

- Umeå öppnar för möjlighet till korsbefruktning universitet/kommun/näringsliv 

- Umeå är centralt placerad i Norrland och har goda kommunikationer med Stockholm  

- Umeå ger möjligheter till en bra livsmiljö  

Umeås marknadsföringschef Anna Olofsson uppger att kommunen har ”förbjudit” ordet Norrland i 

all kommunikation utåt, detta för att orten inte ska betraktas som en norrländsk ort i första hand, 

utan att konkurrensen ligger på en nationell och internationell nivå.1 

 Andra attribut som man vill koppla till Umeå, men som är mer aktuella när det kommer till att 

attrahera turister och nya boende, är närheten till naturen, shoppingmöjligheter, goda kongress- och 

konferensförutsättningar, att Umeå erbjuder ett gott värdskap och har en ungdomlig inställning 

bland invånarna. Man vill också visa på att Umeå ger möjligheter till möten man utvecklas av, är 

nytänkande, kreativt, informellt och erbjuder en trygghet genom sin öppna och tillåtande kultur.  

 Sammantaget tycks Umeå kommuns marknadsföringsavdelning vilja förmedla en bild Umeå som 

framåt, innovativt, öppet, ungt och tillåtande, en stad där allting är möjligt om viljan finns. Hur 

staden i verkligheten framstår är emellertid i slutändan beroende på journalistens val, vinklingar och 

                                                 

1 Samtal mellan uppsatsförfattare Linn Svensson och Umeå kommuns marknadsföringschef Anna Olofsson, Umeå, 

2009-11-20. 
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formuleringar. Två användbara sätt att komma under ytan på texten och åskådliggöra dessa 

vinklingar är den lingvistiska och semiotiska analysen.  

2.2 Lingvistik och semiotik 

Det finns ingen objektiv skildring av en händelse eller ett fenomen. Alla framställningar är skildringar, 

skrivna ut någons perspektiv, färgat av journalisten och det kulturella sammanhang som denne 

befinner sig i. 

 Både lingvistiken och semiotiken ger möjligheter att skrapa på artikelns putsade yta. Lingvistiken 

studerar ordval och formuleringar, och hjälper till att blottlägga vilka värden och budskap som 

gömmer sig därunder (Fiske 2003:120). Inom semiotiken analyserar man i första hand tecknets 

betydelse, hur vi skapar mening genom att koda tecken, som sedan avkodas av läsaren inom dennes 

kulturella ramar (Ibid:60f).  

 För att åskådliggöra vilket perspektiv en journalist har och hur detta påverkar artikelns vinkling, 

brukar man inom semiotiken använda sig av begreppen denotation och konnotation, vilka representerar 

det fotot eller texten faktiskt visar (denotativ nivå), och den kulturella betydelse som samma bild eller 

text har (konnotativ nivå). Ett foto av en knuten näve föreställer på en denotativ nivå inget mer än en 

hand som är knuten. På en konnotativ nivå kan samma bild vara ett uttryck för motstånd, kamp eller 

aggressioner (Ibid:118f). I föreliggande analys är det dock inte bilder utan texter som analyseras, men 

uppdelningen i denotativt och konnotativt är användbart även vid en textanalys eftersom det ger 

möjlighet att se under ytan på ett förklätt uttryck.  

 Rubriken ”Umeå förlorar 100 arbetstillfällen” meddelar på en denotativ nivå att hundra jobb 

försvinner i Umeå. På en konnotativ nivå förmedlas att Umeå som stad har gjort en förlust av något 

slag, Umeå är offret i situationen. Den alternativa rubriken ”Volvo säger upp 100 anställda i Umeå” 

hade gjort Volvo till boven och de anställda, snarare än Umeå stad, till offer. Formuleringarnas 

denotativa budskap är alltså desamma, men den konnotativa innebörden gör skillnaden för hur 

läsaren uppfattar händelsen (Ibid:119). På detta vis kan man genom att laborera med alternativa 

formuleringar slå hål på föreställningen att en formulering är neutral, och få fram den underliggande 

meningen. 

 Inom lingvistiken gör man så kallade lexikala analyser, vilket innebär att man plockar ut enskilda 

ord och ser till vad dessa tillför texten i form av vinkling. Richardson tar i sin bok Analyzing newspapers 
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upp rapporteringen kring amerikanska insatser i Irak som exempel på hur likvärdiga handlingar 

framställs som onda respektive goda beroende på vem som utfört dem. Vad som beskrivs som censur 

när det gäller Irak, kallas rapporteringsrestriktioner i USA:s fall. Irakisk militär dödar, USA:s militär 

eliminerar. Fienden svartmålas, trots att artikeln i klartext kan förefalla neutral. På samma vis kan en 

journalist med en åsikt i en specifik fråga låta sin ställning påverka textens formulering, exempelvis 

genom vilka adjektiv denne beskriver aktörerna med och vilka verb som får representera deras 

handlingar (Richardson 2007:47f). Om en artikel exempelvis skriver att Umeås kommunalråd 

Lennart Holmlund ”driver en fråga”, framstår Holmlund som betydligt mer engagerad i frågan, än 

om samma artikel uppgivit att Holmlund ”tagit upp frågan”, trots att båda påståenden kan vara lika 

sanna.  

 Richardson menar att även journalister tenderar att skriva fram det positiva hos ”de egna” och det 

negativa hos ”de andra”, samtidigt som de tiger om de egnas brister och de andras fördelar (Ibid 50). 

Journalisten målar upp en schablon av den vars sida han föredrar. Genom att exempelvis lyfta fram 

någon som står anklagad för våldtäkt som ”en familjefar” eller ”en make”, väcker man tveksamhet 

hos läsaren kring huruvida denne tvåbarnspappa verkligen är förmögen till ett sådant våldsbrott 

(Ibid: 51). På så vis vinklar journalisten mannens karaktär på ett sätt som gynnar den tolkning som 

journalisten vill att läsaren ska göra. Detta kallas för artikelns gynnade tolkning (Fiske 2003:49f). 

 Ett annat sätt för journalisten att gynna den egna tolkningen är att använda citat för att stärka sin 

tes. Nerman menar att journalisten genom att använda citat undviker att framstå som ansvarig för 

den linje som denne driver, eftersom han eller hon gömmer sig bakom någon annans ord utan att 

”markera någon distans” till dem (Nerman 1983:40). 

 Sanningshalten i citat och påståenden är många gånger svår att avgöra, men en aspekt av 

påståenden som kan studeras systematiskt är modaliteten i uttalanden eller påståenden, det vill säga 

sanningsanspråket som journalisten eller den citerade gör (Richardson 2007:59ff). Om journalisten 

skriver att ”Umeå kommer att förlora arbetstillfällen”, har påståendet hög modalitet. Om journalisten 

istället skriver att ”Uppgifter har inkommit som pekar på att Umeå kommer att förlora 

arbetstillfällen” har meddelandet låg modalitet (Ibid:62). Detta innebär att det som en citerad källa 

berättar, som uttalas med en stor säkerhet och inte ifrågasätts av journalisten, kan framstå som en 

sanning för läsaren.  

 Det är emellertid också relevant vem som uttalar sig. Om en person med hög trovärdighet och 

insikt i ämnet gör ett uttalade med låg modalitet, kan det väga tyngre än om en person som framställs 

som okunnig och icke insatt uttalar sig med hög modalitet i samma ämne (Wahl i 
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Börjesson&Palmblad: Diskursanalys i praktiken: 211). En läkares gissning väger exempelvis tyngre än 

en lekmans diagnos i fråga om sjukdomar.  

 Ytterligare ett sätt för journalisten att föra in läsaren på den egna vägen, är att bjuda in densamme 

i en kulturell gemenskap. Nerman menar att skribenter i sina texter uppmanar läsaren att stiga in i 

skribentens rum, ett rum som denne inrett utifrån föreställningar om vad läsaren vill ha. Språket och 

tilltalet anpassas med andra ord efter läsaren för att på så vis skapa en typ av värdegemenskap i 

texten (Nerman 1983:18). Även den narrativa aspekten av en text påverkar hur historien uppfattas. 

Journalisten väljer själv i vilken ordning orsaker, händelser och resultat presenteras för att på så vis 

väcka associationer i form av spänning, sorg, oro eller kanske ilska hos läsaren (Richardson 2007:74).   

 Inom semiotiken talar om man slutligen om metaforer. Med dessa kan journalisten inreda det 

föreställda rummet för att tilltala läsaren. Om en journalist beskriver en kvinna som en 

”hönsmamma” aktiveras vissa associationer som är kulturellt förankrade hos läsaren. Begreppet blir 

en metafor för en mamma som oroar sig för och engagerar sig i sina barn (Fiske 2003:126f). Genom 

att utgå från schabloner anspelas på en föreställning som läsaren redan är bekant med (Ibid: 121).  
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3 Material och metod 
I detta avsnitt kommer material, urval och avgränsningar att presenteras och motiveras, varpå de 

metoder som använts introduceras och diskuteras.  

3.1 Material och urval 

3.1.1 Fackpressens karaktär 

Att bilden av Umeå undersöks i just fackpressen beror på genrens karaktär: att den når relativt 

specialiserade yrkeskategorier, att läsarna tar del av tidningen i egenskap av sin yrkesroll och att 

facktidskrifter läses relativt ingående (Weibull och Hadenius 2005:153, 412, Nerman: 1983:53).  

 Svensk fackpress är till största delen utgiven av organisationer. En något mindre andel produceras 

av enskilda förlag. Gränsen mellan facktidskrift och specialtidning kan förefalla flytande bland 

förlagsägda tidningar, men facktidskriftens signum är dess appellering till läsaren som yrkesperson 

snarare än privatperson (Weibull och Hadenius 2005:153). Den genomsnittlige läsaren av en 

facktidskrift är högutbildad och medelålders, och väljer tidning utifrån personligt intresse. 

(Ibid:412ff). Fackpressen har därmed en mer homogen publik än dagspressen, varför även innehållet 

har ett tydligare ramverk (Nerman 1983:53). 

 Siffror från 2000-talets början visar att special- och facktidskrifterna når kring 20 procent av 

befolkningen på daglig basis, och 35 procent sett över en veckoperiod. Utmärkande för denna genre 

är dess trogna läsarskara. Hela 90 procent av facktidskrifternas publik uppger att de läser varje 

nummer av tidningen, vilket kan jämföras med dryga 60 procent bland populärtidskrifternas läsare. 

Sannolikt beror detta delvis på distributionskanalerna, det vill säga att facktidskrifter vanligtvis är 

prenumerationsbaserade (Ibid:412ff).  

3.1.2 Tidningarna 

Sökordet ”Umeå” genererar under ett års tid 3561 träffar inom genren fackpress i Mediearkivet.2 De 

tio tidningar som Umeå figurerar flitigast inom är Travronden, Dagens Industri, Kyrkans tidning, 

                                                 

2 Mediearkivet Retriever <web.retriever-info.com/services/archive.html> 
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Dagen, Tandläkartidningen, Läkartidningen, Dagens Handel, Dagens Samhälle och Computer 

Sweden. Tidningarna har prioriterats utifrån vilken målgrupp de når, och hur frekvent sökordet 

Umeå förekommer i tidningen. Tidningar med kyrklig, idrottslig eller specifik yrkesinriktning har 

valts bort eftersom de inte riktar sig till den specifika målgruppen - opinionsbildare och näringsidkare 

- som undersökningen intresserar sig för. 

 Dagens Industri är den tidning som riktar sig till opinionsbildare inom näringslivet vari Umeå 

förekommer mest frekvent som sökord. Eftersom Dagens Industri utkommer sex dagar i veckan kan 

den betraktas som dagstidning. Dock uppfyller tidningen tydligt de kriterier gällande målgrupp och 

tydligt specialområde som krävs för att motsvara uppsatsens syfte, och har därför inkluderats i 

undersökningen. Dagens Handel, Veckans Affärer och Chefstidningen är exempel på tidningar inom 

samma genre som genererar endast ett fåtal upp till knappa hundratalet träffar, vilket kan jämföras 

med Dagens Industri som ger 466 träffar i mediearkivet. De förstnämnda har därför prioriterats bort.  

Dagens Industri är en dagstidning, grundad av Bonnier och utgiven sex dagar i veckan sedan 

1976. Tidningen utkommer i 312 nummer per år, i en upplaga av 112 900 tidningar (www.ts.se).  

Dagens Industri har ett uttalat entreprenörfokus, då målgruppen är näringsidkare och beslutsfattare 

inom näringslivet. Tidningens ambition är ”[a]tt erbjuda exklusiva nyheter och de mest intressanta 

reportagen, analyserna av näringslivet och den finansiella marknaden.” (Klas Granström, Nyhetschef, 

DI, 2009-11-04). Dagens Industri har en fast reporter på plats i Umeå.  

 Dagens Samhälle är störst inom den genre facktidskrifter som riktar sig till opinionsbildare inom 

offentlig sektor. Denna grupp kompletterar näringslivets opinionsbildare, skänker balans till 

undersökningen och är därför intressant att inkludera. Att undersöka den offentliga sfären kan 

skänka undersökningen en bredd, men det kan även ge möjligheter till jämförelse mellan 

framställningen av Umeå bland opinionsbildare i både privat och offentlig sektor.  

Trots att Dagens Samhälle genererar förhållandevis få träffar i sökmotorn, 79 stycken under ett 

års tid, tillhör tidningen de tio tidskrifter som Umeå flitigast figurerar i. Alternativa tidningar inom 

denna genre vore fackliga tidsskrifter så som Kollega, Dagens Arbete eller Kommunalarbetaren. 

Dessa genererade emellertid förhållandevis få sökträffar, och riktar sig inte till beslutsfattare i första 

hand, och valdes av den anledningen bort.  

Dagens Samhälle är en facktidskrift som grundades 2004, och som kommer ut i 41 nummer per 

år, i en upplaga av 30 700 (www.ts.se) med 62 000 enskilda läsare (Orvesto Konsument 2009:2). 

Tidningen ägs av Sveriges Kommuner och Landsting och drivs i aktiebolagsform med ekonomiska 
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avkastningskrav och publicistiskt självständig roll (Staffan Hällerfors, marknadschef, DS, 2009-11-

04).  

Tidningen riktar sig till anställda på högre befattningar inom offentlig verksamhet, och uppger att 

tidningens syfte är ”[att] vara till nytta för förtroendevalda och tjänstemän genom att erbjuda 

journalistik som hjälper dem att fatta besluten.” (www.dagenssamhälle.se). Målgruppsanalyser har 

visat att den genomsnittlige läsaren av Dagens Samhälle är lokalpolitikern som sitter i fullmäktige 

eller kanske i kommun- eller landstingsstyrelsen samt den högre tjänstemannen, exempelvis en 

förvaltningschef eller kanslichef. (Staffan Hällerfors, marknadschef, DS, 2009-11-04). Dagens 

samhälle har ingen reporter stationerad utanför Stockholm. 

Att tidskrifterna har två mycket skilda fokusområden och publiker resulterar sannolikt i att 

innehållet kommer visa på en variation, något som också kommer att tas i beaktning i analyserna. 

3.1.3 Urval 

Båda tidningar finns arkiverade i det digitaliserade Mediearkivet, vilket innebär att de är enkla att 

tillgå. Allt redaktionellt material, det vill säga artiklar och notiser som innehåller ordet Umeå har 

inkluderats i undersökningen, med undantag för artiklar i vilka Umeå ingår i företagsnamn (som 

exempelvis Umeå energi) men där orten i övrigt inte omnämns i artikeln. Orsaken är att de allra flesta 

träffar där Umeå förekommer i företagsnamnet berörde ämnen som i mycket liten utsträckning var 

kopplade till Umeå.  

 Både notiser och artiklar har inkluderats i undersökningen. För att begränsa den kvantitativa 

undersökningen, som bara utgör halva uppsatsens undersökningsdel, har ingen åtskillnad gjort 

mellan artiklar och notiser, utan samtliga texter analyseras på samma villkor. Hädanefter kommer 

därför uttrycket artikel omfatta både artiklar och notiser.  

 Tidsmässigt har undersökningen begränsats till ett års tid, 2008-10-01 till 2009-09-30. 

Studieperioden börjar i oktober för att ligga nära uppsatsens tillkomst, och för att eventuell publicitet 

kring kulturhuvudstadskapets offentliggörande (september 2009) ska inkluderas i studien. När 

annonser och ledare gallrat ur, återstod sammanlagt 143 artiklar, varav 81 i Dagens Industri, och 62 i 

Dagens Samhälle, vilka inkluderats i förestående undersökning.  

 Som tidigare nämnts kommer även en kvalitativ textanalys att genomföras för att få fram 

nyanserna i materialet. Tanken är att textanalysen ska fungera som en fördjupning av 

innehållsanalysen, för att på så vis få en mer komplex uppfattning om Umeås framställning.  
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 Två utgångspunkter har präglat urvalet av artiklar till den kvalitativa analysen och de kan härledas 

till Holme och Solvangs definition av strategiskt urval (1997:101ff). Det första och viktigaste kriteriet 

är att Umeå ska vara i fokus i de artiklar som väljs ut för en ingående analys, vilket bygger på 

antagandet att texter som går djupare in på Umeå säger mest om orten, och ger störst möjlighet till 

ingående analyser. Den andra utgångspunkten är att det ska finnas en variation i materialet som 

undersöks. På så vis kan olika nyanser i materialet lyftas fram och kan ge en bredare bild av 

fenomenet, än vad exempelvis ett tematiskt urval skulle göra (Holme och Solvang 1997:101ff).   

 Detta innebär att bland de texter som skildrar Umeå ingående, har artiklar med så varierande 

teman som möjligt valts ut för analys. Slutgiltigt har fem artiklar ur Dagens Industri analyserats varav 

tre positiva och två negativa, samt fyra ur Dagens Samhälle, varav en negativ.  

3.2 Metod 

I detta avsnitt kommer uppsatsens kvantitativa metod att presenteras och därefter den kvalitativa. I slutet av avsnittet 

förs en diskussion kring metodernas för- och nackdelar.  

 

Jag har valt att angripa problemet dels kvantitativt men även kvalitativt, detta för att kunna 

underbygga mina resonemang på två plan. Innehållsanalysen ger en översiktlig bild av materialets 

karaktär, medan den kvalitativa textanalysen ger en mer nyanserad bild av hur Umeå framställs. Detta 

tillvägagångssätt ger goda möjligheter att förankra resonemang och slutledningar i det empiriska 

materialet. 

3.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Innehållsanalysen är ett forskningsredskap som lämpar sig när man vill få en överblick över ett större 

material. Innehållsanalysen kräver ett systematiskt tillvägagångssätt där materialet kategoriseras 

utifrån givna variabler, och på så vis besvarar forskarens frågor till materialet. Utifrån resultatet kan 

man dra generella slutsatser, vilka kan ställas mot varandra. På så vis blir materialet överskådligt och 

generaliserbart (Ekström och Larsson 2000:110ff).  

Innehållsanalysens fördel är dess effektivitet. En mer ingående analys är sällan tidsmässigt 

genomförbar på ett stort material, i synnerhet inte inom ramarna för en C-uppsats, varför 

innehållsanalysen erbjuder ett effektivt och relativt tidsbesparande redskap i jakten på tendenser i 

materialet (Ibid:110ff).  
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En av metodens brister är att den inte mäter mer än de frågor som man kan ställa i form av fasta 

variabler. Den ger alltså inte möjlighet att mer ingående studera specifika texter och deras betydelse i 

sammanhanget. Resultatet är statistiskt och därmed översiktligt snarare än ingående (Ibid:116). 

Denna brist har bemötts genom att metoden kompletterats av en kvalitativ textanalys. 

Viktigt när man använder innehållsanalysen som redskap, är att tydligt definiera sina variabler och 

variabelvärden, detta dels för att analysen ska bli tydlig, men även för att göra studien replikerbar 

(Ekström och Nilsson 2000:113f). Genom att tidigt definiera variabler och variabelvärden minskar 

även tolkningsutrymmet hos den enskilde forskaren och gör tillvägagångssättet mer genomskinligt 

för vetenskaplig kritik (Ibid:117). 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar, Hur framstår Umeå i tidningarna? Vilka skillnader 

och likheter finns mellan de två tidningarna?, och Hur väl överensstämmer bilden av Umeå i de två tidningarna med 

den ambition som Umeå kommun uttryckt i den varumärkesplattform som tagits fram?, har materialet 

undersökts utifrån tre relevanta variabler: (1) Vilka teman Umeå förekommer inom, (2) huruvida 

artiklarna är positiva eller negativa i sin framställning av staden, och (3) om Umeå är i artikelns fokus 

eller periferi.   

I syfte att finna relevanta variabelvärden för varje kategori genomfördes en öppen kodning av 

artiklarna. En öppen kodning innebär att man med utgångspunkt i de teman som naturligt 

förekommer i materialet avgör vilka variabelvärden som är aktuella. På så vis finns också möjligheten 

att modifiera kategorierna beroende på materialets sammansättning (Ibid:135). Den öppna 

kodningen visade i detta fall att materialet var av väldigt varierande karaktär, varför genomgången 

resulterade i förhållandevis många teman. De 24 teman som initialt identifierades tidningarna 

emellan, begränsades till nio (varav ”övrigt” fick ingå som en egen kategori i syfte att hålla de andra 

kategorierna mer enhetliga).  

 Eftersom undersökningen bygger på både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning har 

antalet variabler behövt begränsas med hänvisning till uppsatsens omfattning. Variablerna finns 

utförligt definierade i Bilaga 2. Här följer en kort presentation: 

V1:  Tema,  

Artiklarna har kategoriserats beroende på vilket tema de framställer Umeå i samband 

med. Varje artikel har tilldelats ett eller två teman beroende på förekomst, detta för att 

alla teman ska fångas upp. Om endast ett tema registreras finns risken att artiklarnas 

andra teman osynliggörs trots att de förekommer frekvent. Dessutom undviks på 



 

16 

 

detta vis problematiken med angränsande teman som exempelvis politik och 

kommunal förvaltning. 

V2:  Positiv/Negativ 

Artiklarna har kategoriserats som positiva, negativa och övriga, beroende på hur de 

framställer Umeå som stad. Umeå har betraktats som positivt skildrad när staden 

framkommer i sammanhang som på något vis är till stadens fördel, artiklar som kan 

tänkas bidra till läsarens uppfattning av Umeå som en framåt kommun, ett bra ställe 

att bo på eller placera sin verksamhet inom. Som negativa har artiklar räknats som 

kan försämra läsarens bild av Umeå genom att framställa staden i samband med 

nedskärningar eller konflikter. Om det funnits en osäkerhet i kategoriseringen har 

artikeln placerats bland övriga. 

V3:  Fokus/Periferi 

Artiklarna har även kategoriserats utifrån huruvida de sätter Umeå i fokus eller i 

periferin. Umeå har betraktats som artikelns fokus när orten förekommer i rubrik 

eller ingress, eller som genomgående exempel i artikeln. Som perifera har övriga 

artiklar betraktats, som omnämner Umeå i förbifarten.  

3.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

För att komma under ytan på de artiklar som har valts ut för en kvalitativ analys har jag kombinerat 

de redskap från lingvistiken och semiotiken som presenterades i teori-avsnittet: denotation, 

konnotation, index, metaforer, gynnad tolkning och modalitet (se avsnitt 2.2). Gemensamt för dessa 

redskap är att de blottlägger sådant som läsaren annars inte uppmärksammar, det som står skrivet 

mellan raderna eller ligger inlindat i ett språkbruk som blivit konventionaliserat.  

 Textanalysen har genomförts på så vis att jag har gjort en närläsning av texterna, och initialt 

plockat ut värdeladdade verb och adjektiv som bidrar till att ge artikeln en vinkel. Jag har även prövat 

att byta ut ordval och formuleringar mot alternativa uttryck för att se huruvida det förändrar 

uppfattningen av historien. Därefter har jag tittat på om några metaforer förekommer i texten, och 

huruvida texten dramatiseras i något avsnitt, det vill säga om journalisten gör texten till mer av en 

saga än en redogörelse för händelser. Jag har även tittat på hur journalisten använder citation (vilka 

citat journalisten har valt ut och hur dessa placerats i förhållning till journalistens egna ord), detta för 

att se om citaten används för att driva journalistens gynnade tolkning (se avsnitt 2.2). Till sist har jag 

sett till artikelns modalitet, det vill säga hur säker journalisten låter i sina uttalanden, för att på så vis 
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få en uppfattning om vad journalisten tar för sanning och vad denne ställer sig mer kritisk till. Med 

hjälp av dessa redskap har jag analyserat texterna och försökt komma åt den underliggande 

meningen.  

 Samtliga ovan presenterade verktyg har använts i analyserna, men i olika omfattning på olika 

artiklar beroende på artikelns karaktär. När exempelvis sanningsanspråket i artikeln har satt en tydlig 

prägel på artikeln har den aspekten fått störst fokus, medan ordval en annan gång har varit det mest 

avgörande för artikeln vinkling och därför fått mest utrymme i analysen. 

3.2.3 Metoddiskussion 

Bristen som uppstår när man som ensam uppsatsförfattare genomför en kvantitativ undersökning, är 

att det inte finns möjlighet att dubbelkoda materialet och försäkra sig om att kategoriseringen är 

allmängiltig. Jag har därför med precision definierat variablerna i Bilaga 2, för att på så vis försäkra 

mig om att kategoriseringen ska vara replikerbar och därmed hålla hög reliabilitet. Materialet har även 

kodats en andra gång längre in i uppsatsarbetet, detta för att bekräfta att kategoriseringarna förefaller 

korrekta även sedan jag lärt känna materialet. Resultatet visade sig i hög grad överensstämma. 

 I den kvalitativa undersökningen finns en viss risk att analyserna är färgade av författarens 

förförståelse, eftersom datan blir betydelsefull först genom mina folkningar, som ofrånkomligen är 

kulturellt betingade (Östbye 2008:22). Det är en svårighet att som bosatt i Umeå kliva ur den 

geografiska gemenskap som finns mellan mig och staden. Jag är positivt inställd till Umeå, och har ett 

stort och genuint engagemang i frågor som rör Norrland i allmänhet och Umeå i synnerhet.  

 Att en tolkande textanalys präglas av författarens personliga preferenser är oundvikligt. Själva 

grunden i analysen är tolknings- och slutledningsförmågan. Emellertid, för att dessa tolkningar i så 

liten utsträckning som möjligt ska färgas av mitt perspektiv, kommer jag att medvetet hålla min egen 

objektivitet i åtanke under de kvalitativa textanalyserna. Detta gör jag genom att upprepade gånger 

fråga mig om de slutsatser jag drar verkligen är förankrade i texten eller om de är lösryckta som ett 

resultat av mitt underliggande perspektiv.  
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4 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultaten av undersökningens två delar att redogöras för, först den kvantitativa och därefter 

den kvalitativa. Den kvantitativa innehållsanalysen presenteras i två steg, först redogörs för materialets 

sammansättning, utan vidare analys, och därefter diskuteras betydelsen av resultaten i en sammanfattande analys. 

Textanalysen, som tar vid efter innehållsanalysen, inleds med analyser av varje enskild, utvald artikel, varpå en 

sammanfattande analys följer.  

4.1 Innehållsanalys 

4.1.1 Frekvens 

En sökning i Mediearkivet visar att Umeå förekommer i 143 av de artiklar som Dagens Industri och 

Dagens Samhälle publicerat. 

Tabell 1. Respektive tidnings omfång mätt i artiklar, fördelat på år och nummer, i förhållande till antal 
artiklar om Umeå.  

    DI DS 

Antal tidningar per år 312 41 

Antal artiklar per år 18720 1353 

Antal artiklar om Umeå 81 62 

 

Dagens Industri publicerade 81 artiklar relaterade till Umeå. Ställt i relation till de 312 nummer som 

tidningen kommer ut i per år ger det ett genomsnitt av 0.26 artiklar per tidningsnummer. Ett 

nummer av Dagens Industri innehåller cirka 60 artiklar och notiser, vilket innebär att Umeå 

förekommer i omkring 0,4 procent av tidningens publicerade artiklar under ett års tid.  

I Dagens Samhälle förekommer Umeå i 62 artiklar över ett års tid. Tidningen kommer ut med 41 

nummer per år, vilket ger ett snitt på 1.51 artiklar per tidningsnummer. Ett nummer av Dagens 

Samhälle innehåller cirka 33 artiklar och notiser, vilket innebär att Umeå förekommer i cirka 4,6 

procent av artiklarna sett över ett års tid. Umeå är med andra ord ett betydligt mer förekommande 

ämne i Dagens Industri än Dagens Samhälle.  



 

19 

 

4.1.2 Fokus 

När ordet Umeå har förekommit i antingen artikelns rubrik, ingress, eller om Umeå används som ett 

exempel på ett fenomen en artikel igenom, har artikeln kategoriserats som fokuserande på Umeå. I 

annat fall har artikeln kategoriserats som perifer, det vill säga att den nämner Umeå i förbifarten.3 

 Undersökningen visar att de flesta artiklar som skrivs om Umeå i Dagens Industri och Dagens 

Samhälle nämner Umeå utan att sätta staden i huvudfokus.  

Tabell 2. Fördelning av artiklar som sätter Umeå i fokus respektive periferi (antal artiklar, %) 

  DI % DS % TOTAL % 

Fokus 26 32% 21 34% 47 33% 

Periferi 55 68% 41 66% 96 67% 

Total (n) 81 100% 62 100% 143 100% 
  

Som tabellen visar förekommer Umeå som huvudfokus endast i en tredjedel av det studerade 

materialet. Variationen de två tidningarna emellan är liten, endast ett par procent skiljer dem åt.  

4.1.3 Teman 

Umeå förekommer inom en mängd varierande områden som har bantats ner till nio övergripande 

teman. Det finns stora skillnader mellan tidningarna gällande vilka ämnen Umeå förekommer i 

samband med. 

Tabell 3, Fördelning av teman som Umeå förekommer i samband med (antal)4 

ARTIKELTEMA DI % DS % TOTAL % 

Företagsverksamhet 39 41% 2 2% 41 23% 

Kommunal förvaltning 10 10% 27 33% 37 21% 

Forskning/UmU 10 10% 16 19% 26 15% 

Politik 2 2% 21 25% 22 12% 

Boende/studerande i Umeå 14 15% 2 2% 16 9% 

Kultur 11 11% 3 4% 15 8% 

Övrigt 8 8% 1 1% 9 5% 

Universitetssjukhuset 1 1% 6 7% 7 4% 

Teknisk innovation 1 1% 5 6% 6 3% 

Total 96 100% 83 100% 179 100% 

                                                 

3 För mer ingående definitioner se Bilaga 2 

4 Antalet artiklar är 143. Varje artikel har kodats med ett eller två teman beroende på förekomst varför det sammanlagda 

antalet teman är 179.  
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Dagens Industri skriver främst om företagsverksamhet, men Umeå förekommer även flitigt i 

samband med att en intervjupersons tidigare studie/hemort omnämns. Kultur förekommer som ett 

relativt vanligt tema, och kommunal förvaltning och universitetet/forskning förekommer i ungefär 

samma utsträckning. Det är däremot ovanligt att Dagens Industri skriver om politik, 

universitetssjukhuset och teknisk innovation i samband med Umeå.  

 Dagens Samhälle koncentrerar sin rapportering om Umeå kring huvudsakligen tre teman: 

Kommunal förvaltning, politik och universitetet/forskning, vilket ligger i linje med tidningens 

övergripande inriktning som är offentlig förvaltning i kommun och landsting. Även teknisk 

innovation förekommer i en viss utsträckning. Övriga teman förekommer i mycket liten omfattning.  

4.1.4 Positiv/negativ 

En annan aspekt av rapporteringen är huruvida tidningarna framställer Umeå som positivt eller 

negativt. Majoriteten av artiklarna visar sig vara vinklade till Umeås fördel.  

Tabell 4, Fördelning av positiva respektive negativa framställningar av Umeå (antal, %) 

VINKLING DI % DS % TOTAL % 

Positiv 57 70% 45 73% 102 71% 

Negativ 21 26% 10 16% 31 22% 

Övrigt 3 4% 7 11% 10 7% 

Total (n) 81 100% 62 100% 143 100% 
 

Umeå framstår som positivt i 71 procent av de sammantagna artiklarna. Skillnaderna mellan 

tidningarna är liten, men det finns en tendens att framställa Umeå mer positivt i Dagens Samhälle än 

i Dagens Industri. Desto större är variationen gällande vilka temat Umeå framställs positivt inom. 

Tabell 5, Fördelning av ämnen inom vilka Umeå framstår i god dager (antal) 

TEMA DI % DS % TOTAL % 

Forskning/UmU 10 14% 16 28% 26 20% 

Kommunal förvaltn. 6 9% 18 31% 24 19% 

Företagsverksamhet 21 30% 1 2% 22 17% 

Bott/läst i Umeå 14 20% 2 3% 16 13% 

Kultur 11 16% 3 5% 14 11% 

Politik 2 3% 9 16% 11 9% 

Teknisk innovation 1 1% 5 9% 6 5% 

Universitetssjukhuset 1 1% 4 7% 5 4% 

Övrigt 3 4% 0 0% 3 2% 

Total (n) 69 100% 58 100% 127 100% 
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Umeå får positiv publicitet i samband med artiklar som rör forskning som universitetet bedriver, 

företagsklimatet på orten och när intervjuobjekt nämner att de studerat på orten. I Dagens Industri 

skildras företagsklimat och forskning som i synnerhet positivt, medan expertutlåtanden, forskning 

och äldrevården ger Umeå positiv publicitet i Dagens Samhälle. 

 De negativa framställningarna av Umeå är som nämnt färre, och dessutom mer polariserade.  

Tabell 6, Fördelning av ämnen inom vilka Umeå framstår i negativ dager (antal) 

TEMA DI % DS % TOTAL % 

Företagsverksamhet 18 75% 1 6% 19 48% 

Politik 0 0% 10 63% 10 25% 

Kommunal förvaltning 2 8% 5 31% 7 18% 

Övrigt 4 17% 0 0% 4 10% 

Total (n) 24 100% 16 100% 40 100% 
  

Umeå skildras negativt främst i samband med företagsverksamhet och då nästan uteslutande i artiklar 

som handlar om varsel och uppsägningar. De negativa skildringarna utgör cirka hälften av artiklarna 

som rör företagsverksamhet. Men även politik ger Umeå negativ publicitet, de negativa skildringarna 

utgör hälften av artiklarna rörande politik i Dagens Samhälle. Kommunal förvaltning genererar 

negativ publicitet i viss utsträckning. Skillnaderna tidningarna emellan är påtagliga, då artiklarna om 

varsel förekommer nästan uteslutande i Dagens Industri, medan politik och kommunal förvaltning 

genererar negativ publicitet i Dagens Samhälle.  

4.1.5 Sammanfattande analys 

Innehållsanalysen visar att Umeå-relaterade nyheter sällan förekommer i de två studerade tidningarna 

(se tabell 1). De 81 artiklar och notiser som är relaterade till Umeå utgör en försvinnande liten del av 

det stora material som tidningarna publicerar årligen. Dagens Samhälle skriver mer om Umeå än vad 

Dagens Industri gör, vilket sannolikt beror på att DS är inriktad mot alla landets delar och dess 

offentliga verksamhet, och att man därför i större utsträckning snappar upp nyheter från 

förhållandevis perifera områden. Den begränsade representationen i Dagens Industri är svår att 

förklara, eftersom tidningen som tidigare nämnt har en fast reporter i Umeå (vilket DS inte har) och 

därmed goda förutsättningar att fånga upp intressanta nyheter på orten. Möjligtvis beror den lilla 

representationen på att tidningen är mer stockholmcentrerad än Dagens Samhälle.  
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 Det är förvisso svårt att uttala sig om huruvida orten är underrepresenterad eller om den lilla 

förekomsten är genomsnittlig för en stad av Umeås storlek och position, utan att ha referensort. Men 

ser man till hur sällan Umeå förekommer i huvudfokus (se tabell 2), när orten väl är representerad i 

tidningarna, förstärks uppfattningen att Umeå är underrepresenterat. I blygsamma 33 procent av 

artiklarna är Umeå artikelns huvudfokus, vilket innebär att endast 47 av cirka 20 000 artiklar som 

publiceras tidningarna emellan har Umeå i blickfånget.  

 Med utgångspunkt i Avrahams teorier om städers nyhetsvärde, beror den lilla uppmärksamheten 

till en viss del på att tidningsredaktionerna är förlagda till Stockholm, eftersom redaktioner tenderar 

att skriva om det som är geografiskt nära (se avsnitt 2.1.1). Avståndet till Stockholm är alltså till 

Umeås nackdel, liksom avsaknaden av rikstäckande institutioner på orten. Stadens storlek tycks inte 

bidra till ökad uppmärksamhet, så som Avraham hävdar är vanligt. 

 Gemensamt för de båda tidningarna är den relativt stora uppmärksamhet de ägnar kommunala 

frågor (se tabell 3). Det är föga överraskande att Dagens Samhälle fokuserar på kommunal 

verksamhet, men att Dagens Industri, som inriktar sig mot näringslivet, i så pass stor utsträckning 

berör det offentliga är värt att notera. Kotler menar att en fungerande kommunal förvaltning är en 

viktig faktor när ett företag väljer etableringsort (Kotler  1993:235, 239, 252). Att den övervägande 

majoriteten av artiklarna dessutom framställer det kommunala som något positivt, eller varken 

positivt eller negativt (se tabell 5 och 6), indikerar en att den kommunala verksamheten i Umeå 

skildras som väl fungerande.   

Kommunalpolitiken skildras emellertid relativt negativt (se tabell 5), och eftersom kommunal 

förvaltning och kommunal politik är två nära sammanlänkade ämnen, finns en risk att 

framställningen av lokalpolitiken kastar skugga över den positiva skildringen av kommunal 

verksamhet. Även om det endast gäller ett fåtal artiklar, kan det vara värt att påpeka att det i första 

hand är politiska beslut och konflikter som genererar negativ uppmärksamhet. Vid sex tillfällen 

förekommer Lennart Holmlund som ett av artiklarnas huvudteman, varav tre tillfällen med en 

negativ ton. Holmlund framstår i viss mån som en kontroversiell person och det är möjligen en orsak 

till att han som enskild aktör uppmärksammas i någon utsträckning. 

Ännu en underkategori till de kommunala frågorna är kommunikationsmöjligheter. Av de tio 

artiklar som behandlar kommunikationsmöjligheter i Umeå, pekar en på minskat resande med flyg, 

medan övriga uppmärksammar investeringar i utbyggnation av vägnätet kring Umeå och de 

förbättrade resmöjligheter som Botniabanan och flyget innebär. En positiv framställning av 

kommunikationsmöjligheterna på orten talar för Umeås sak, enligt Kotlers teorier som prioriteringar 
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vid val av etableringsort (se avsnitt 2.1.2), samtidigt som det går i linje med varumärkesplattformens 

ambition att framhålla Umeås goda kommunikationer med Stockholm. 

Kotler nämner både ett fungerande universitet och tillgång på kompetent arbetskraft som signum 

för en attraktiv ort i näringslivssammanhang (se avsnitt 2.1.2). Att lyfta fram tillgången på utbildad 

arbetskraft är även en del av den ambition kommunen uttrycker i sin varumärkesplattform. 

Universitet och forskning får stort utrymme i båda tidningar. Mest förekommande är att en forskare i 

egenskap av expert får kommentera artikelämnet, eller att forskningsresultat presenteras som en 

nyhet i sig. Umeå omnämns i Dagens Industri vid upprepade tillfällen som intervjupersoners tidigare 

boende- eller studieort. Denna sammantagna exponering av universitetet och dess studenter kan 

anses skänka Umeå legitimitet som universitets- och studieort, samtidigt som det tyder på att Umeå 

rymmer utbildad och kompetens arbetskraft.  

Skillnaderna i rapporteringen tidningarna emellan är typiska för respektive tidnings inriktning och 

målgrupp; det offentliga får större plats i Dagens Samhälle, och företagsverksamheten tilldelas stort 

utrymme i Dagens Industri. Nära hälften av Dagens Industris artikelteman rör företagsverksamhet 

och entreprenörskap (se tabell 3). En stor del av dessa berättar historier för läsarna där Umeås 

företagaranda och nyetableringar lyfts fram. Umeå framstår som en stad där företagsklimatet, i 

synnerhet småföretagandet, är väl fungerande, vilket stämmer överens med ambitionen i 

varumärkesplattformen. 

Resterande företagsrelaterade artiklar handlar emellertid om varsel och uppsägningar på orten. 

Detta är föga överraskande, med tanke på Dagens Industris inriktning och målgrupp. Att Umeå vid 

upprepade tillfällen sätts i samband med nedskärningar, kan ge intryck av att orten har hög 

arbetslöshet och är fast i en nedåtgående spiral. Det refereras dock flitigt till marknaden och 

konjunkturen i artiklarna inom temat varsel, vilket sannolikt gör att nedskärningarna i dessa tider av 

lågkonjunktur snarare framstår som ett problem inom fordinsindustrin, än som en brist i Umeås 

företagsklimat.  

Att temat kultur förekommer i 13,5 procent av Dagens Industris artiklar om Umeå, medan 

motsvarande siffra i Dagens Samhälle är 6,5 procent, är ett oväntat resultat med tanke på respektive 

tidnings inriktning. En tidning med fokus på offentlig verksamhet kan förväntas skriva om kultur i 

större utsträckning än en tidning om företagsverksamhet, eftersom kultur många gånger faller under 

kommunens lott. Att ämnet idrott inkluderats i kategorin kultur vore en tänkbar orsak till den höga 

representationen, men antalet idrottsrelaterade artiklar inom temat är endast tre. Övriga artiklar 

under temat är exempelvis recensioner av Umeåband, uppmärksammandet av Umeå som 
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kulturhuvudstad och företagare som ska sälja samisk konst. Artikelämnena är spridda och nästan 

uteslutande positivt framställda. Umeå framstår sannolikt som en kulturtät stad för den 

genomsnittlige läsaren av Dagens Industri.  

Intressant är att ett smalt område som teknisk innovation är ett återkommande tema i samband 

med Dagens Samhälles rapportering kring Umeå. Att det just är Dagens Samhälle och inte Dagens 

Industri som uppmärksammar dessa ämnen, beror sannolikt på att innovationen är nära kopplad till 

kommunen, snarare än till näringslivet på orten. Det är politikerna som twittrar, det är biblioteket som 

använder ny teknik som universitetet tagit fram, det är kommunen som är testpilot för spårbilar och 

det är kommunen som väljer att presentera stadsplanering i virtuell form. Artiklarna är inte många, 

men värda att uppmärksamma just eftersom de framställer Umeå i enighet med vad kommunen 

uttryckningen önskar i sin varumärkesplattform: ”en nyfiken och nyskapande kultur som finner egna 

vägar.”  

Andra gånger då Umeå framstår som liggandes i framkant och är orädd att pröva nya saker, är i 

artiklar om projekt för pensionärer som vill spela rockmusik, och valbarheten som kommunen har 

infört i vårdsammanhang.  

Att Umeås näringsliv inte skildras i Dagens Samhälle i någon utsträckning att tala om (två gånger 

under ett år) är värt att uppmärksamma. Dock beror det sannolikt på tidningens inriktning, att 

företagsverksamhet inte har en naturlig plats på agendan i en tidning som explicit riktar sig till aktörer 

inom offentlig verksamhet och som skildrar densamma. Dagens Industri uppmärksammar däremot 

det offentliga i förhållandevis stor utsträckning, men då gäller det främst utbyggnation av 

infrastruktur och finansiella frågor, vilka relaterar till den privata sektorn i en viss utsträckning.  

Universitetssjukhuset förekommer vid få tillfällen i materialet, mindre än vad man kan vänta sig, 

med tanke på Dagens Samhälles inriktning mot landtingens verksamhet och att forskning bedrivs vid 

sjukhuset.  

4.2 Textanalys 

I detta avsnitt kommer den kvalitativa analysen att för överskådlighetens skull presenteras i tematisk uppdelning enligt 

kategorierna Företagsverksamhet, Kommunal verksamhet, Teknisk innovation och Kultur&Idrott. Inför analysen av 
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varje enskild artikel sammanfattas artikelns innehåll, varefter det motiveras varför artikeln har valts ut. 5 Slutsatserna 

sammanfattas efter varje analys, samt i en konkluderande analys i avsnittets slut. 

4.2.1 Företagsverksamhet 

GAV UPP KROGEN EFTER DÖDSHOT, Dagens Industri 090929  

Artikeln handlar om Michael Hansen som startat upp en krog i Umeå, men som tvingats slå igen 

efter att ha utsatts för skadegörelse och hot från djurrättsaktivister. Hansen är besviken på samhället 

och ser en brist på samhällsdebatt. På nästföljande sida i tidningen syns uppföljningsartikeln ”Brotten 

faller mellan stolarna”, i vilken experter intervjuas om vem som är ansvarig för problem som dessa, 

och hur man från samhällets sida åtgärdar dem (se artikeln i fullängd, bilaga 4). 

 Artikeln har valts ut eftersom den ger en negativ skildring av företagsverksamheten i Umeå, och 

på så vis utgör en motpol till den i materialet generellt positiva framställningen av småföretagandet 

på orten. Den fäster dessutom relativt stor uppmärksamhet vid Umeå, eftersom Umeå utgör kulissen 

till historien. Artikeln är inte representativ för det sammantagna materialet, utan analyseras som ett 

exempel på undantaget från regeln i framställningen av Umeås näringsliv. 

 Rubriken ”Gav upp krogen efter dödshot” konnoterar att Hansen fört någon typ av kamp som 

han uppgiven har lämnat bakom sig. En alternativ formulering som ”Stängde krogen efter dödshot” 

hade framställt dödshoten som en enskild företeelse, och i mindre utsträckning skildrat Hansen som 

ett offer i sammanhanget. 

 I ingressen presenteras händelseförloppet i en icke-kronologisk ordning där etableringen av 

verksamheten får ett abrupt slut i form av en molotovcocktail på farstutrappen. Först därefter 

framgår att ett år av sabotage föregått det hot som blev droppen. På så vis dramatiseras händelsen och 

blir mer sensationell än i en kronologisk framställning. Avslutningsvis utfärdas en varning från 

Hansen som konnoterar att detta inte är ett för honom enskilt problem, utan att det kan drabba vem 

som helst. 

 Brödtexten dramatiseras i samma anda som ingressen. Hansen befinner sig på farstutrappen till 

sitt hem när han hittar en molotovcocktail. Därefter nämns att hans familj snart skulle komma ut 

samma väg. På så vis skapas en dramatisk stämning kring händelsen och läsarens känsloregister 

aktiveras.  

                                                 

5 Artiklarna i sin helhet finns i Bilaga 4.  
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  Vid en lexikal analys av artikeln syns att restaurangägare Hansen förekommer i samband med 

begrepp som familj, småbarn, arg, förtvivlad, frustrerad, ledsen, tvingad, rädd och synd om. 

Restaurangverksamheten beskrivs med ord som populär, avsides, gediget koncept, flitigt besökt, lyckad och 

spektakulär. De yttre omständigheterna omnämns i huvudartikeln som grov mordbrand, feg, sabotage, 

attentat och djurrättssabotage, och i uppföljningsartikeln som aktivister, förföljelse, brottslighet och skadegörelse. 

 Värdeorden som används i artikeln konnoterar att familjefaderns framgångsrika och populära 

restaurangverksamhet fallit offer för fega djurrättssabotage som lett till att familjefadern ”gett upp” 

verksamheten efter dödshot. Artikeln tar på så vis restaurangägarens parti.  

 Artikeln är en gräsrotsskildring av vad Dagens Industri tycks betrakta som ett näringslivsrelaterat 

problem, snarare än ett etiskt sådant. Artikelns fokus är att näringsidkarens verksamhet slagits 

omkull, inte de etiska dilemman som ligger till grund för konflikten. Samma artikel i ett annat forum 

hade kunnat skildra händelsen ur ett annorlunda perspektiv. Den helgrillade oxe som Hansen vid ett 

tillfälle bjöd på beskrivs i denna artikel som ”spektakulär”, medan en tidning med inriktning mot 

djurrätt kanske skulle beskriva den som makaber. 

 Orsaken till det som drabbat Hansen anses ligga inom samhället, politiken och näringslivet. Ord 

som förekommer när man i artikeln diskuterar vari problematiken grundar sig, är [bristen på] stöd och 

reaktioner, tyst[nad], stödmiddag,[samhället accepterar] brottslighet, polisen [kan inte agera] och ingen debatt. I 

uppföljningsartikeln är temat detsamma: politiskt problem, få fällda och svårt att tackla. Problemet härleds 

till det samhälleliga ansvaret: ”Som jag ser det är det samhället som tillåter detta eftersom man tyst 

accepterar det som händer”.  ”Samhället” representeras i artikeln av institutioner: den aktuella 

branschorganisationen, politikerna och polisen. Det finns även en brist på offentlig debatt om 

problemet, menar Hansen, och tillskriver på så vis även medierna och befolkningen ansvar. 

 Eftersom det upprepade gånger i artikeln framkommer att det var i Umeå som den aktuella 

restaurangen låg, är det rimligt att det samhälleliga ansvaret härleds till Umeås politiker, poliskår och 

branschorganisationer, att det är mot dessa som kritiken riktas. 

 I uppföljningsartikeln på nästkommande sida, som sätter problemet i ett större perspektiv och 

låter sakkunniga komma till tals, är den första expert som refereras en representant för 

kriminalundersättelsetjänsten i Umeå som uttalar sig om läget i Västerbotten. Därefter följer 

utlåtanden från andra experter i andra delar av landet. Det initiala fokus som Umeå emellertid får, 

bidrar troligtvis till uppfattningen att det är Umeå kommun som till stor del är ansvariga för bristen 

på åtgärder i Hansens fall. 
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Sammanfattning 

Artikeln målar upp djurrättsaktivisterna som bovarna, restaurangägaren som offret och samhället 

Umeå som problemets källa. I artikeln riktas en kritik mot Umeå, mot polis och politiker på orten 

som tycks tiga tyst när problem dyker upp för en enskilde företagare. I artikeln framgår även att 

Umeå har problem med brottslighet som riktar sig mot entreprenörer inom kött- och 

skinnbranschen. 

 

UMEÅ – DET NYA FINANSCENTRUMET (Dagens Industri 090725) 

Artikeln handlar om att ett flertal finansbolag på en kort tid har etablerat sig i Umeå. I artikeln får 

representanter från två i Umeå positionerade fondbolag, Allba&Partners Kapitalförvaltning och 

Skagen Fonder, uttala sig om Umeås ställning på marknaden, och man hävdar att Umeå har blivit ett 

framstående finanscentrum (se artikeln i fullängd, bilaga 4).6 

 Artikeln är inte representativ för temat Företagsverksamhet, eftersom de flesta artiklar inom temat 

inte hyllar Umeå i denna utsträckning. Artikeln har istället valts ut just eftersom den lyfter upp Umeå 

som ett exempel på gott företagsklimat, och att den förbehållningslöst skildrar Umeå i linje med de 

ambitioner som uttrycks i kommunens varumärkesplattform. Artikeln har inkluderats som ett 

exempel på den framställning av Umeå som kommunen eftersträvar. 7  

 Rubriken, och ingressens första mening ”Umeå är Sveriges nya regionala finanscentrum”, är 

formulerade med säkerhet, med hög modalitet, och framställer Umeås ställning som en sanning. 

Först i ingressens andra stycke uppmärksammas läsaren på att påståendet inte är journalistens, utan 

fondbolagens: ”Det menar i alla fall representanter från etablerade fondbolaget [...]”.  

 I samma stund som journalisten påpekar att det är fondbolaget som menar, och inte journalisten 

som vet, framstår påståendet som mindre av ett faktum. Å andra sidan är läsarens förtroende för 

källan av stor vikt för hur trovärdigt läsaren uppfattar påståendet, och journalisten har vid flera 

tillfällen skänkt bolagen legitimitet genom att påpeka deras framstående ställning på den nordiska 

marknaden. Förutsatt att läsarna i egenskap av näringsidkare och beslutsfattare sympatiserar med 

fondbolaget, har dessas påståenden troligtvis stor trovärdighet, och kombinationen av trovärdighet 

och hög modalitet får påståendet att framstå som i det närmaste en sanning.  

                                                 

6 En liknande tendens , att skildra näringslivet snarare än enskilda företag positivt, syns i artikel nr.  3 och 71 under 

Dagens Industri i Bilaga 3. 
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 Att fondbolagens påståenden får stå oemotsagda, och dessutom framställs som fakta i både rubrik 

och ingress, ger det sammantagna intrycket att journalisten förbehållningslöst anammar bolagens 

påståenden, och den gynnade tolkningen i artikeln tycks vara att Umeå som finanscentrum är starkt 

uppgående. 

 Fondbolagets representanter styrker påståendet att Umeå är det nya finanscentret med flera 

argument. Umeå har för det första fem procent av fondbolagets PPM-kunder trots att orten omfattar 

endast 2,5 procent av Sveriges befolkning, har för det andra sett en rad etableringar av finansbolag 

senaste åren, och för det tredje är Umeå större som finanscentrum än både Uppsala och Linköping.  

 Uttrycket ”en rad etableringar” är en metafor som istället för att ange en specifik siffra lämnar 

öppet för tolkning hur många dessa företag är. På så vis kan nyetableringarna framstå som ännu fler 

än vad de faktiskt är. Även formuleringen ”Umeå är största finansiella centrum idag efter städer som 

Stockholm, Göteborg och Malmö”, fungerar till Umeås fördel. Ordet ”som” indikerar att ännu fler 

orter ryms ovan Umeå i rankningen, och utelämnandet av dessa framställer Umeå som ännu närmare 

toppen. Dessa formuleringar bidrar ytterligare till uppfattningen att journalisten driver en linje som är 

till Umeås fördel.  

 Fördelarna som fondbolaget ser med att etablera sig i Umeå är att decentralisering kan bidra till en 

mindre konform finansvärld. Skagen Fonders representant menar att man fått positiv utdelning av 

liknande decentraliseringsåtgärder i USA. Det geografiska läget är här till Umeås fördel. Umeå 

jämförs i artikeln med amerikanska mindre orter, med Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och 

Uppsala, och framstår som en ort av vikt även i vidare sammanhang än de norrländska.  

Sammanfattning 

Journalisten framställer källornas Umeåvänliga uppgifter som sanningar och den gynnade tolkningen 

tycks vara att Umeå är på uppgående som finansiell knutpunkt. Stadens näringsliv framstår som väl 

fungerande och i ett expansivt skede. Umeås geografiska läge framställs som positivt då det erbjuder 

decentralisering, och staden jämförs med både amerikanska städer och större sydsvenska sådana, 

vilket sätter Umeå i ett internationell och nationellt sammanhang.  

 

DOLDISBOLAG DRAR INMILJONER PÅ TRUMMOR (Dagens Industri, 081215) 

I artikeln intervjuas ägarna till bolaget Toontrack music som säljer elektroniska trumslag till några av 

världens främsta artister, och som har sitt tillhåll i ett radhusområde i Umeå (se artikeln i fullängd, 

bilaga 4).  
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 Artikeln är intressant att analysera eftersom den är ett exempel på en typ av artiklar som 

förekommer flera gånger i Dagens Industris skildring av Umeås näringsliv.8 Umeå skildras inte mer 

ingående, men finns med i ingressen, och är utgångspunkten i det skildrade företagets verksamhet 

och därmed blir ett exempel på stadens företagsverksamhet.  

 Rubriken ”Doldisbolag drar in miljoner på trummor” antyder att det är en framgångshistoria som 

ligger framför läsaren. Samtidigt som rubriken framställer företaget som framgångsrikt förfaller de 

också anspråkslösa. Umeåmusikanterna Meshuggah och Hyvönen lyfts i ingressen fram som 

framstående Umeåartister, och får legitimitet genom att deras grammisnomineringar omnämns. 

Därefter påpekas att Toontrack står ännu något högre i rang.  

 I brödtexten målas företaget upp som det doldisbolag som rubriken åsyftade. Att företaget ligger i 

ett radhusområde i Umeå och inte har någon skylt på den anonyma dörren är tre indikationer på 

bolagets anspråkslöshet. Toontrack musics VD förklarar att ”95 % av vår marknad är utomlands”. 

Den större delen av artikeln handlar om just distributionskanaler och internationella kontrakter, 

vilket sätter Umeå i ett internationellt perspektiv. 

 Produkten i sig legitimeras när journalisten nämner att trummisar som tidigare har spelat med 

James Brown har bidragit till företagets ljudbanker. Satt i sammanhang av dessa och några av Umeås 

främsta musikakter, positioneras företaget som om de vore en musikexport i första hand, och i andra 

hand produktutvecklare eller försäljare. Artikel sätter på så vis Umeå i samband med både 

kulturutövande och företagsverksamhet, och i ett internationellt sammanhang.   

Sammanfattning 

Artikeln uppmärksammar och skänker legitimitet till Umeå som både musikstad och som 

företagscentrum. Ett lokalt företag målas upp som framgångsrikt och det framstår som 

oproblematiskt att ha ett företag i Umeå och arbeta mot en internationell marknad.  

4.2.2 Kommunal verksamhet 

 

TAR TON FÖR ETT MENINGSFULLT LIV (Dagens Samhälle 081030) 

Artikeln handlar om före detta svensktoppsångerskan Eleanor Bodel som i dag arbetar med kultur 

för seniorer i Umeå. Bodel fick fria händer att för kommunens räkning ordna aktiviteter som ger 

äldre ett meningsfullt liv, och snart fanns tusentals arrangemang att välja bland. Det tycks vara en 

                                                 

8 Se exempelvis artiklar nr 9, 53, 54, 61, 64, 66 och 67 under Dagens Industri i Bilaga 3. 
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kombination av Bodel som person och det annorlunda koncept hon utvecklat som är artikelns 

nyhetsvärde (se artikeln i fullängd, bilaga 4).  

 Artikeln har valts ut eftersom den är representativ för en tendens i DS att skildra Umeås äldrevård 

som annorlunda, både i samband med rock n’ roll-program som detta och genom valbarheten inom 

vården.9 

 Formuleringen ”Tar ton för ett meningsfullt liv” konnoterar att det är aktionen att ta ton som 

sätter värde i ett tidigare relativt meningslöst liv, skänker handlingen ytterligare värde. Ingressen 

berättar att det är nostalgi som står för dörren, och att det en gång var ”one way ticket som gällde för 

Eleanor Bodel”, men att hon nu reser runt och berättar om sitt arbete med kultur för seniorer i 

Umeå. Umeås koncept framstår alltså som värt att exportera. 

 I brödtexten framgår att Umeå satsar på seniormingel och att pensionärskören sjunger rock’n roll. 

Projektet tog sin början i ett rykte om att studentstaden Umeå inte var någon rolig stad att åldras i. 

”Ingen politiker gillar sådana antydningar, säger Eleanor Bodel som fick fria händer att korrigera 

uppfattningen”. Politikerna framstår här som öppna för kritik och orädda att finna innovativa 

problemlösningar. Kommunen förefaller ha en förmåga att samarbeta mellan olika områden inom 

kommunen och tycks orädda att pröva okonventionella metoder för att skapa kultur och trivsel.  

 Det framgår att Bodel har byggt upp ett nätverk i Umeå inom vilket pensionärer hittar nya 

aktiviteter. De har hittat till operan och teatern, lärt sig använda datorer och fått skjuts till parken 

med stadens raggargäng. Samverkan unga och gamla framställs som en grundläggande del i projektet.  

 I artikeln drivs en parallell historia om Bodels tid som svensktoppssångerska, och hon omnämns 

som en av fem som valts ut till regeringens rådgivningsgrupp för kultur och hälsa, vilket skänker 

Bodel legitimitet som kulturutövare. Hennes breda yrkeserfarenhet inom politik och behandlingshem 

presenteras i samband med kritiska uttalanden om hur äldre behandlas som ”närande och tärande”, 

och skänker citaten en viss tyngd. Bodel som representant för Umeå avspeglar en positiv syn på 

åldrande och ett solidariskt förhållningssätt mellan generationerna. 

Sammanfattning 

Artikeln framställer Umeås politiker som mottagliga för kritik samt snabba och orädda att agera för 

att åtgärda problem som uppstår. Umeå framstår som ett föredöme, eftersom Bodel reser runt och 

                                                 

9 Se exempelvis artiklar nr 9, 16, 31, 35, 50 och 52, Dagens Samhälle i Bilaga 3.  
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sprider de idéer som utvecklats i Umeå. Umeå kopplas samman med innovativa problemlösningar 

och förefaller värdera fruktbärande samarbeten över generationer.  

 

 

”VOLVO LASTVAGNAR STOPPAR I UMEÅ” (Dagens Industri, 090318) 

Volvo Lastvagnar kommer att stoppa produktionen under veckorna 15 och 16 vid fabrikerna 
i Umeå, Göteborg och belgiska Gent, rapporterar lokala medier i Umeå. Produktionsstoppet 
vid hyttfabriken i Umeå medför att cirka 1800 kollektivanställda får gå hem med full lön. 
”Läget på marknaden har inte blivit ljusare”, säger Thor Persson, informationschef vid 
anläggningen i Umeå, till Västerbottens-Kuriren på nätet. 

Notisen har valts ut eftersom den är representativ för de negativa skildringarna av varsel och 

uppsägningar, en kategori som utgör en stor del av Dagens Industris Umeårelaterade artiklar. 10 

Genom en analys av en genomsnittlig artikel inom temat kan den stora kategorin problematiseras. 

  Liksom i de flesta fall då Umeå förekommer i samband med varsel och uppsägningar får 

staden agera exempel, eller omnämns i raden av drabbade städer. I rubrik och brödtext ligger fokus 

emellertid på Umeå, vilket sannolikt beror på att Västerbottens-Kuriren är källan. 

 Det planerade produktionsstoppet får som konsekvens att ”[c]irka 1800 kollektivanställda får gå 

hem med full lön”. Ett i VK publicerat uttalande från Volvos informationschef finns refererat i 

artikeln: ”Läget på marknaden har inte blivit ljusare”. Orsaken till produktionsstoppet uppges vara 

marknaden, vilket konnoterar något ”där ute”, något som ett enskilt företag inte rår på. Att det inte 

ljusnat på marknaden är en visualiserande metafor för en minskad efterfrågan orsakad av 

lågkonjunkturen. Marknaden och lågkonjunkturen tillskrivs ansvaret, och motgångarna framställs 

varken som Volvos eller Umeås ansvar. 

Sammanfattningsvis 

Artikeln är karaktäristisk för denna typ av notis i Dagens Industri. Umeå sätts i samband med varsel 

och uppsägningar, men dessa framställs som orsakade av lågkonjunkturen och uppfattas därför 

sannolikt inte som sprungna ur Umeå.   

                                                 

10 Se exempelvis artiklar nr. 7, 33, 58, 59 och 60 under Dagens Industri i Bilaga 3.  
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4.2.3 Teknisk innovation 

NY STADSDEL BLIR VERKLIGHET PÅ NÄTET (Dagens Samhälle 090813) 

Artikeln handlar om Umeå kommun som har valt att förmedla planerna för en ny stadsdel med hjälp 

av en teknik som möjliggör för medborgarna att vandra runt i den planerade stadsdelen i ett virtuellt 

rum. I artikeln får representanter för stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden uttala sig. Dessa 

uppger att målet är att nå en yngre befolkning och skapa en dialog med invånarna (se artikeln i 

fullängd, bilaga 4). 

 Artikeln har valts ut främst eftersom den ägnar Umeå stor uppmärksamhet samtidigt som den 

visar flera sidor av kommunen vilket ger möjlighet till en intressant analys. Artikeln är representativ 

för de positiva skildringar av kommunal verksamhet som förekommer i stor utsträckning i Dagens 

Samhälle.11 

 Artikelns ingress lyder: ”Glöm planutställningar och svårtolkade byggnadsriktningar. Umeå 

erbjuder medborgarna en virtuell tur i tre dimensioner genom sin nyaste stadsdel Ön.” Genom att 

påminna läsaren om det gamla och framställa det som motsatsen till det nya, blir skillnaderna mer 

påtagliga och Umeå blir synonymt med det nya och moderna. Formuleringen att Umeå ”erbjuder” 

sina medborgare denna virtuella tur knyter den nya tekniken närmare Umeå, samtidigt som ordvalet 

konnoterar att Umeå är en serviceinriktad kommun som finns till för sina medborgare.    

 Vid upprepade tillfällen skildras Umeås om expansivt. ”Umeå växer och vill bli större” skriver 

journalisten, och Ön beskrivs som den nyaste stadsdelen, vilket antyder att det finns fler stadsdelar på 

uppgång. Framtidsvisionens täta och höga hus sätts i kontrast till hur Ön ser ut i dag, en lantlig idyll. 

Umeå befinner sig alltså i en övergångsfas från det gamla till det nya: ”200 000 invånare är målet 

säger stadens politiker, som länge sneglat på den oexploaterade Ön.”  

 Det finns en demokratisk underton i artikeln. Representanten för stadsbyggnadskontoret uttrycker 

att ”[A]vsikten med utvecklingsarbetet [är att] förbättra dialogen mellan planerare, politiker och 

kommuninvånare”. Det tycks alltså handla om att plocka ner planeringsprocessen på en nivå där alla 

kan förstå. Detta eftersträvar man genom att välja en informationskanal som når unga för att på så 

vis fånga upp dessas åsikter, försöka skapa diskussion bland befolkningen och en förbättrad dialog, 

                                                 

11 Se exempelvis artiklar nr. 14, 16, 32, 44 och 56 under Dagens Samhälle i Bilaga 3.  
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och att inte enbart visa byggnadsplanerna ur en arkitekts perspektiv. Sammantaget ger detta en bild 

av att man från kommunens sida är intresserad av medborgarnas åsikter, och anser att en dialog inom 

kommunen är viktig för ortens framtid. 

 Det finns emellertid även utrymme för skepsis i artikeln när det gäller den demokratiska andan i 

byggnationen. I artikelns slut skriver journalisten att man med hjälp av tidigare nämnda teknik tagit 

fram en plan för resandet av ett höghus mitt i Umeå, något som man från kommunens sida bedömde 

som en god idé, men som överklagats. ”Vi får se hur det går”, säger byggnadsnämndens ordförande. 

Detta tyder på en viss oenighet mellan kommun och befolkning. Även byggnadsnämndens 

ordförande uttrycker att umeborna är kluvna. De vill bo centralt men inte på bekostnad av stadens 

karaktär. En möjlig tolkning är därför att de virtuella planerna från kommunens sida är ett sätt att 

övertyga befolkningen, snarare än att fånga upp deras åsikter.  

Sammanfattning 

Artikeln framställer Umeå som nytänkande i det att man vågar pröva nya tekniker. Vidare framstår 

staden vid flera tillfällen i texten som expansivt eftersom nya stadsdelar tillkommer och 

befolkningsmålen är högt satta. Det framstår som att politikerna och kommunaltjänstemännen är 

intresserade av invånarnas åsikter, att de vill ha en dialog med invånarna och att det finns en 

demokratisk anda i kommunen. Dock skildras en viss oenighet inom kommunen, mellan politiker 

och medborgare. 

 

SÄTT FINGRET MOT BOKRYGGEN (Dagens Samhälle 090903) 

Artikeln handlar om en ny teknik som Designhögskolan i Umeå har tagit fram i samarbete med 

stadens stadsbibliotek. Tekniken ska underlätta för synskadade ett navigera på biblioteket och ta del 

av information om olika talböcker (se artikeln i fullängd, bilaga 4).  

 Artikeln har valts ut för analys dels eftersom den uppmärksammar en blygsam men intressant 

tendens i materialet att framställa Umeå i samband med innovation, men också eftersom den lyfter 

fram samarbeten inom kommunen, något som inte förekommer många gånger i det sammantagna 

materialet, men som eftersträvas i varumärkesplattformen.  

 I ingressen målar journalisten upp ett scenario: ”Sätt fingret mot bokryggen så läser en röst upp 

titel, författarnamn och vad boken handlar om. Magi? Nej, verklighet på Umeå stadsbibliotek.” Valet 

av ordet magi framställer tekniken som något hypermodernt, något som ligger i framtiden snarare än 
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samtiden. Umeå blir här synonymt med möjligheter och innovation, aktören som gör det omöjliga 

(magiska) möjligt.  

 I brödtextens inledning etablerar journalisten ett rum som han välkomnar läsaren in i. Han skapar 

en kulturell gemenskap med läsaren genom att skriva ”För oss som ser är det självklart att kunna [...] 

söka oss fram till vad vi vill läsa [...]”, och därefter ”Den som är synskadad har inte samma möjlighet 

[...]”. Det skapas ett tydligt vi-och-dom där den föreställde läsaren hör till normen och de synskadade 

sätts på undantag. Den synskadades begränsade möjligheter att botanisera bland bibliotekets böcker 

målas upp som ett problem, varpå Umeå framställs som problemlösaren: ”I Umeå fungerar det 

annorlunda.” Umeå går alltså mot strömmen, Umeå ligger i framkant och är ett föredöme.  

 Vidare påpekar författaren att systemet som utvecklats i Umeå har exporterats och är i bruk i ett 

tiotal andra kommuner runt om i landet, vilket framställer Umeå som ledande på området. På en 

lexikal nivå beskrivs tekniken med ord som fiffigt, annorlunda, möjlighet och världsunikt, och som nära 

kopplad till Umeå. Möjligtvis förknippas Umeå därför med de värden som tekniken tilldelas. 

 Att tekniken är sprungen ur ett samarbete mellan stadsbiblioteket och Designhögskolan tyder på 

att Umeå har goda samarbetsmöjligheter inom kommunen, och i förlängningen möjligtvis att stadens 

klimat gynnar nytänkande. Samarbeten inom Umeå framkommer tydligt i denna skildring.  

 Den invändning som uttrycks är att systemet inte nyttjas av synskadade i den omfattning man 

önskat. Detta bryter mot den framgångssaga som artikeln i övrigt berättar. Här har emellertid 

stadsbibliotekschefen citerats, som enligt journalisten ”tror att” det är en generationsfråga, och att 

”yngre tar lättare till sig den nya tekniken”. Intervjuobjektet uttrycker sig med en låg modalitet, det 

framstår som spekulativt, men ändå har citatet inkluderats. Det skulle kunna hävdas att journalisten 

använder citatet för att slå hål på det enda negativa inslaget, för att på så vis driva den gynnade 

tolkningen i artikeln, vilket är en framgångshistoria med Designhögskolan och stadsbiblioteket som 

aktörer. 

Sammanfattning 

Artikeln framhåller Umeå som en stad med teknisk kompetens, som ligger i framkant och är ett 

föredöme för andra orter. Artikeln visar upp ett exempel på fruktbarheten i samarbeten inom 

kommunen. 
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4.2.4 Kultur och Idrott 

DEN KULTURELLA STADSKAMPEN (Dagens Industri 090807) 

Artikeln handlar om det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 och de två kandiderande städerna 

Umeå och Lund. Reportern har besökt båda städer, och intervjuat representanter för att kunna 

presentera orterna och deras potential som kulturhuvudstad (se artikeln i fullängd, bilaga 4). 

 Artikeln har valts ut eftersom den ger Umeå mest utrymme av alla artiklar, att den lyfter flera 

sidor av Umeå, men också eftersom artikeln är representativ för den bild av Umeå som skildras i 

samband med kulturhuvudstadskandidaturen som pågick under den för uppsatsen aktuella 

perioden.12  

 Rubriken ”Den kulturella stadskampen - Lund och Umeå laddar inför höstens avgörande val” 

dramatiserar kandidaturen, konnoterar en fysisk kamp och gör det till något mer, något större än ett 

symboliskt huvudstadskap. 

 I ingressen beskrivs Umeå med de egna representanternas ord: ”Här finns en hybris, staden och 

invånarna agerar som om Umeå vore en miljonstad” och ”Det ska bara bubbla i gathörnen, det är 

sjukt fint här [i Lund].” Citatet som journalisten valt ut för att sammanfatta Umeås inställning till 

kandidaturen utgår från invånarna själva, och uttrycker Umeås vilja som något kollektivt. Lund 

beskrivs som fint, och att det ska bubbla i gathörnen, vilket ger intrycket av en önskan eller en plan, 

snarare än en reflektion över dagsläget. 

 Umeås geografiska läge beskrivs i artikeln som positivt. “Just läget är lite av Umeås trumfkort. Det 

känns exotiskt för européer.” Umeå har alltså fördel av sitt nordliga läge.  

 När journalisten själv beskriver Umeå respektive Lunds visuella intryck målas två motpoler upp. 

Umeå beskrivs med uttryck som klassiskt rutmönstrat gatunät, sjuder av liv, ändå ganska charmlösa centrala 

delar trots de många björkarna. Motsvarande beskrivning av Lund rymmer ord som kullersten, idyllisk, 

förförisk, modern och imposanta domkyrkan med anor från 1100-talet. Beskrivningarna konnoterar att Umeå 

är en stad med mindre historik och charm än Lund, men med mer liv. 

 Även längre fram i artikeln framställs Umeå och Lund som varandras motsatser. Umeå är den ur ett 

europeiskt perspektiv exotiska staden som växer, där inget är omöjligt, med samisk kultur, en queerstad med 

                                                 

12 Se exempelvis artiklar 78, 79 I Dagens Industri, samt 3 i Dagens Samhälle, Bilaga 3.  
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subkulturer, spetskvaliteter, open source, som har fler rockband per invånare än någon annan stad, en opera som 

satsar på bloggoperor, och där 93 procent av invånarna vet om att kommunen är kulturhuvudstadskandidat. 

Sammantaget ger det intrycket av en stad som är är expansiv, öppen för alternativa livsstilar och nya 

idéer, och vars befolkning är engagerad i kandidaturen.  

 Lund beskrivs i något färre ord än Umeå, som scenernas stad, en klassisk akademisk-vetenskaplig stad 

som har svårt att hitta sin roll, en gammal stad med en ung kultur, som satsar på konst och är på pendlingsavstånd 

till en stor befolkning, men där få är medvetna om att orten kandiderar till kulturhuvudstadsåret. Den 

övergripande bilden som orden konnoterar är att Lund är en kulturell stad, historiskt förankrad i det 

akademiska och med ett fördelaktigt geografiskt läge men med en generellt liten folklig delaktighet i 

kulturhuvudstadsprojektet. 

 I artikeln poängteras två utmärkande skillnader städerna emellan. Den ena gäller 

ungdomssatsningar och de andra kommunikationsmöjligheterna. Lund framhåller att man har en 

ungdomspanel som på egen hand ska visa EU:s jury runt i staden. Mot detta riktar journalisten kritik: 

”För en utomstående verkar det nästan som om ungdomsgruppen är ett slags alibi för en annars 

ganska akademisk ansökan. Något som både ungdomar och etablissemang avfärdar.”   

 Kort därefter informeras läsaren om att Umeå inte skiljer ut ungdomarna i planerna inför 2014, 

eftersom man anser att ”det vore ett misstag att separera olika intressen”. Istället ser man 

ungdomarna som medskapare i planeringen. 

 Journalisten tycks driva Umeås linje i denna fråga. Han riktar kritik mot Lunds lösning, en kritik 

som genom formuleringen ”för en utomstående” framstår som om den vore allmängiltig, en 

representativ åsikt inom läsarkretsen. Därpå presenteras Umeås lösning som exemplarisk, Umeå blir 

på så vis föredömet av de två.  

 Ämnet för artikelns slutkläm blir frågan om kommunikationsmöjligheterna på respektive ort. 

Lunds långa historia av tågtrafik, och närheten till både Malmös och Köpenhamns flygplatser är till 

ortens fördel. Det påpekas att Umeå fick tågtrafik senare än Lund, men till Umeås fördel talar att 

Botniabanan snart är färdigbyggd, och att stadens flygplats ligger mitt i stan. 

 Journalistens röst är förklädd artikeln igenom, men ändå tydligt närvarande vid en närmare 

granskning. Journalisten beskriver Umeå mer ingående, riktar kritik mot Lunds ansökan och 

använder Umeå som positiv motpol. I slutet av artikeln antyder han dessutom att Umeå är den mest 

troliga kandidaten att vinna titeln: ”Så vilken stad vinner? Kanske finns det en viss symbolik i att 

Umeå fram till 2014 kommer att ha försetts med 190 kilometer järnväg [...] och Lund med 5 

kilometer spårväg [...].” 
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Sammanfattning 

Umeå kommer fram som en expansiv och nyskapande kommun som är öppen för alternativa 

livsstilar, som värderar medborgarnas åsikter och deltagande, ligger bra till rent geografiskt och som 

har goda kommunikationsmöjligheter med omvärlden.  

 

HOCKEYLAGET BJÖRKLÖVENS... (Dagens Samhälle 090903)  

Artikeln handlar om att hockeylaget Björklöven har stora skulder, och att Umeå kommun i syfte att 

rädda ishallen och laget har erbjudit sig att köpa loss arenabolagets skulder för en krona. I artikeln 

intervjuas representanter för Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (se artikeln i 

fullängd, bilaga 4).  

 Artikeln har valts ut eftersom innehållsanalysen visade på en negativ framställning av 

kommunpolitiken13, och denna artikel är ett informationstätt exempel på hur både politik och 

kommunal verksamhet framstår i negativ dager. 

 ”Hockeylaget Björklövens skulder på 60 miljoner är till salu. Pris 1 krona, ishall ingår. En 

räddande köpare har anmält sig: Umeå kommun.” Ingressens korthet och rappa formuleringar får 

den att påminna om en radannons, vilket i kombination med summan 60 miljoner får texten att 

framstå som lätt sarkastisk, som om situationen vore dråplig.  

 I mitten av artikeln väljer skribenten att backa tio år och introducera läget så som det låg då 

kommunen investerade i bygget från första början. Han målar upp en bild av ett ambitiöst 

arenabolag som vill mycket, och ett Björklöven som faktiskt lyckats komma upp i elitserien. ”Och 

trilla ur. Det är Björklövens senaste besök i högsta hockeydivisionen.” Detta är historien om lagets 

uppgång och fall, berättad i presens för att förstärka effekten. Historien fortsätter: ”2003 tar 

kommunen över arenabolagets banklån på 34 miljoner [---] Men det räcker inte, vet vi nu. 

Kommunen måste ta över.” Bolaget har alltså misslyckats förut, och kommunen har räddat förut. 

 Det blir tydligt att Umeå offrar sig för Björklövens skull: De sålde arenan till arenabolaget för ett 

”vänskapspris”, har givit bidrag till arenabolaget genom åren, erbjudit förmånliga kommunala lån och 

nu erbjuder man sig att köpa loss skulderna för att rädda verksamheten och arenan. På frågan om 

varför kommunen återigen räddar bolaget, hävdar man från politiskt håll att kommunen inte kan stå 

utan en riktig hockeyarena, att det ligger inom kommunens ansvar.   

                                                 

13 Se exempelvis artiklar 6, 29, 45 och 49 under Dagens Samhälle i Bilaga 3. 
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 Journalisten använder initialt den målande metaforen ”En liten storm har blåst upp i björkarnas 

stad”. Först i tredje stycket, när kommunens politiker får utrymme att uttala sig, framgår vari 

stormen har sin grund: Det finns en tydlig åsiktsskillnad med socialdemokrater och kristdemokrater 

på ena sidan, och vänsterpartister på den andra. Socialdemokraternas Lennart Holmlund och 

kristdemokraternas Anders Sellström står båda bakom beslutet, medan vänsterpartiets Tamara Spiric 

för den kritiska rösten. Den politiska konflikten blir den föredragna vinklingen framför alternativa 

skildringar med arenabolaget eller hockeylaget i fokus. 

 Den gynnade tolkningen i texten tycks vara att arenabolaget misslyckats trots kommunens insatser, 

att (s) och (kd) har fattat ett felaktigt beslut när de räddar bolaget, och att beslutet dessutom strider 

mot medborgarnas vilja. Vidare ifrågasätter journalisten uttryckligen att det skulle vara kommunens 

ansvar att rädda hallen: ”Kommunstyrelsen bifaller och räddar elitföreningen. En kommuns 

uppgift?” 

  I sjätte stycket hänvisas till insändarsidorna i lokalpressen, där journalisten menar att det uttryckts 

en skepsis gentemot räddningen av bolaget. Läsaren får inte veta antalet insändare journalisten 

baserar sina slutsatser på, bara att de är ”många”. Det blir tydligt att det är dessa ”mångas” linje som 

journalisten driver i artikeln. Att vänsterpartiet sluter upp bland kritikerna skänker sannolikt kritiken 

legitimitet. 

  Även längre fram i artikeln uttrycker journalisten kritik mot Holmlund och Sellström, när han 

frågar: ”Ångrar politikerna någonting? Lånen, försäljningen?” Journalisten förutsätter att det finns 

något att ångra, varpå han låter den kritiska vänsterpartisten Spiric, som inte fattat beslutet och till 

vem frågan därför inte är riktad, svara att hon ”tycker att man borde ångra det mesta.” Först därefter 

får de ansvariga politikerna replikera. På så vis ger journalisten den kritiska rösten företräde. 

Holmlund motiverar lösningen på situationen med att ”[M]an måste kunna försöka arbeta på nya 

sätt”. Även i denna kritiska skildring framkommer att Umeå har en strävan efter nya arbetssätt, är 

orädd att pröva nya lösningar. 

 Holmlund talar om en ny arena, ”nästa jätteprojekt”. Journalisten frågar om den kommer att 

innehålla hockey, och får ett jakande svar. ”Lennart Holmlund förekommer nästa fråga. ’Vi behöver 

ha hockeyarenan ändå! Arenorna kommer att komplettera varandra’, säger han.” Även här 

framkommer journalistens skepsis inför räddningsprojektet.  
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Sammanfattning 

I artikeln framställs Umeå kommuns beslut som felaktiga, och det framstår som att Umeås 

kommunpolitik är konfliktfylld och att det finns en glipa mellan politiker och invånare. Umeå verkar 

emellertid öppet för att pröva nya vägar. 

4.2.5 Sammanfattande analys 

I de studerade artiklarna kan man urskilja några övergripande schabloner av Umeå. Staden framstår 

som expansiv, öppen, nytänkande, kulturtät och som ett föredöme för andra städer. I stor 

utsträckning möter tidningsläsarna en bild av Umeås näringsliv som välmående och politikerna 

förefaller lyhörda. Det skildras även en öppenhet för samarbeten inom kommunen. När det 

geografiska läget omnämns framstår Umeå som tillgängligt och attraktivt ur ett 

nationellt/internationellt perspektiv.  

 Men det finns även utrymme för kritik; politikerna anklagas för att vara passiva och inom 

kommunen finns politiska konflikter. Det skildras en demokratisk anda på orten, men samtidigt finns 

en antydan om glipor mellan politiker och invånare. 

 Tre artiklar talar om Umeå som en expansiv stad i det att man har högt satta mål för 

befolkningstillväxten, bygger nya stadsdelar och stadigt ökar sin befolkning. I flera artiklar framstår 

Umeå som öppet och nytänkande. Artiklarna framställer det som att det finns en inneboende vilja att 

prova nya vägar när det gäller tekniska lösningar och administrativa arrangemang, och i ett fall 

framställs Umeå som öppet för alternativa livsstilar.  

 I två av artiklarna framgår att man i Umeå samarbetar inom kommunens olika delar och på så vis 

verkar få goda resultat. I samma artiklar skildras Umeå genom sina innovativa lösningar inom 

äldrevård och bibliotekssystem som ett föredöme för andra kommuner, Umeå är ett exempel värt att 

följa efter. Även det musikaliska inslaget återkommer i flera av artiklarna. Dels verkar umeborna 

spela mycket musik själva, men det framkommer även att man använder musiken inom äldrevården. 

Dessutom framställs det som att man har flera nationellt erkända artister under sitt paraply. 

 Bilden av Umeå är positiv, Umeå framstår som en initiativrik och mångfacetterad stad som 

expanderar och går i bräschen inom fler än ett område. En positiv image är ett av de kriterier som 

investerare använder i valet av etableringsort, kommunikationsmöjligheterna är ett annat. Det 

geografiska läget, som ur ett nationellt eller internationellt perspektiv skulle kunna uppfattas som till 
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Umeås nackdel, förefaller i den mån det omnämns vara mer positivt än negativt för orten. En fördel 

som omnämns är att läget kan ha en decentraliserande effekt på finansbranschen, men det framgår 

också att företag som ligger i Umeå utan problem kan arbeta mot en internationell marknad. I en 

tredje artikel noteras att läget gör Umeå exotiskt för turister.  Umeå jämförs i två artiklar med större 

sydsvenska städer och framstår som en del av en nationell marknad snarare än en norrländsk sådan.  

 Vidare är det viktigt att en kommun framstår som flexibel och tillmötesgående gentemot 

företagare, och att det finns ett trevligt företagsklimat för att investerare ska välja att förlägga sin 

verksamhet till just den orten (se avsnitt 2.1.2). Av den anledningen kan det vara problematiskt att 

det kommunala i Umeå delvis framställs som konfliktfyllt. Å ena sidan skildras kommunens 

representanter som snabba att agera när de upptäcker problem inom organisationen, de förefaller 

intresserade av invånarnas åsikter och angelägna att föra en dialog med desamma. I lika stor 

omfattning skildras emellertid politikerna negativt. I en artikel fokuseras konflikter inom politikens 

högre skikt, politiker kritiseras i ett annat fall för att inte engagera sig i näringslivet, och i ett tredje 

ges exempel på oenighet mellan invånare och politiker när det gäller stadens expansion.  

 Fondbolagen som obehindrat får utrymme att upphöja Umeå som Sveriges nya finansiella 

centrum målar en mycket positiv bild av ortens näringsliv. Att orter som rymmer många företag och 

organisationer har störst möjlighet att attrahera ytterligare företagsamhet, kontor och organisationer 

(se avsnitt 2.1.1), innebär att en artikel som denna aktivt arbetar för Umeås sak, i synnerhet då 

bolagen själva lyfter Umeås anseende.  

 Motsatsen är skildringen av krögaren som tvingades lägga ner sin verksamhet, och som riktar 

kritik mot vad som förefaller vara Umeå som stad, mot politiker, branschorganisationer och 

medierna/invånarna och deras bristande förmåga hos samhället att bistå en småföretagare i knipa. 

Skildringarna målar upp två motsatta bilder av företagsverksamheten i Umeå, varav den positiva 

förefaller mer kopplad till näringslivet, och den negativa hänvisas till brister i den offentliga 

uppbackningen. 

 Även i artikeln om varsel på Volvo i Umeå förekom staden i samband med negativt laddade 

ämnen. Risken finns naturligtvis att det framstår som att Umeås näringsliv är problematiskt. Dock 

visar artikeln exempel på en tendens bland dessa artiklar, i det att orsaken beskrivs som bortom 

Umeås kontroll. Troligtvis uppfattar läsaren det som att problemen inom fordonsindustrin på inget 

vis är unika för Umeå som stad, varför den negativa publiciteten kring dessa varsel nog inte påverkar 

bilden av Umeå i någon större omfattning.  
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 Det är en splittrad bild av Umeå som kommer fram i tidningarna, vilket förvisso är föga 

överraskande med tanke på den variation som eftersträvades i urvalet av artiklar. Även källorna som 

får komma till tals i artiklarna är varierande. De flesta är kommunalanställda (bibliotekschef, politiker, 

nämnsordförande), flera andra är näringsidkare på orten. Att kommunanställda är den vanligast 

förekommande källan inom Dagens Samhälle och företagare inom Dagens Industri överraskar inte. 

Det är emellertid intressant att offentligt anställda vid två tillfällen får uttala sig i DI, och att det finns 

ett brett spektra bland de kommunalanställda som agerar källor i DS:s artiklar. Det visar på ett 

relativt brett urval av källor som uttalar sig om ett brett urval av ämnen, vilket indikerar att Umeå 

skildras på ett mångfacetterat vis i tidningarna, enligt Avraham (se avsnitt 2.1.1). Att de flesta är 

elitkällor, det vill säga att de som i störst utsträckning får uttala sig sitter på högre positioner, har 

sannolikt sin orsak i att tidningarnas målgrupp är just högt positionerade inom offentlig och privat 

sektor.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att Umeås image förefaller positiv i det att orten framstår som 

expansiv, nytänkande och öppen för nya idéer och att kommunikationerna på orten framstår som väl 

fungerande i den mån de skildras. Umeås företagsklimat framställs som väl fungerande, men det 

skildras ett glapp mellan näringslivet och det kommunala. Det kommunpolitiska framställs över lag 

negativt, men det finns tydliga tecken på att man har en stark demokratisk ambition inom 

kommunen. 
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5 Slutdiskussion 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka framställningen av staden Umeå i två svenska facktidskrifter 

som riktar sig till opinionsbildare och investerare. Syftet har även varit att undersöka hur de bilder 

som kommer fram förhåller sig till den ambition som kommunen formulerat i sin 

varumärkesplattform. Som riktlinjer för undersökningen formulerades i uppsatsens början tre 

frågeställningar: Hur framstår Umeå i tidningarna?, vilka skillnader och likheter finns mellan de två tidningarna?, 

och hur väl överensstämmer bilden av Umeå i de två tidningarna med den ambition som Umeå kommun uttryckt i 

den varumärkesplattform som tagits fram?  

För att en jämförelse mellan ambitionen och den faktiska framställningen av Umeå ska vara 

möjlig, är det nödvändigt att ha varumärkesplattformens övergripande ambitioner (se avsnitt 2.1.4) 

om Umeås framställning i åtanke: Umeå erbjuder en Nytänkande, nyfiken, nyskapande kultur som 

finner egna vägar, en Öppenhet, vilket inkluderar mångfald och egenart, att vara öppen för intryck 

och att ta tid till att reflektera över sina val, Möjligheter att växa och utvecklas i staden, vilket 

möjliggörs av universitetet, affärsverksamheten samt de kulturella och idrottsliga möjligheterna, och 

Närhet människor emellan, geografiskt inom kommunen/orten och till naturen. 

För målgruppen investerare och etablerare mer specifikt, framhålls en strävan efter att framstå 

som besittandes kompetens och rimliga kostnadsnivåer, vara nytänkande, öppet för möjlighet 

till korsbefruktning universitet/kommun/näringsliv, centralt placerad i Norrland, med goda 

kommunikationer med Stockholm och med goda möjligheter till en bra livsmiljö.  

Undersökningen visar att Umeå över lag framställs positivt i de två tidningarna. Staden skildras 

enligt den tendens som Avraham kallar ”städer som huvudsakligen ignoreras av medierna men som 

får positiv uppmärksamhet när de väl uppmärksammas.” Den begränsade uppmärksamhet som 

Umeå visat sig få i tidningarna är förvisso svår att värdera utan en referensstad, men den lilla 

förekomsten i kombination med den minimala andel av dessa artiklar som sätter Umeå i huvudfokus, 

bidrar till uppfattningen att Umeå i liten utsträckning uppmärksammas i de undersökta tidningarna. 

Rapporteringen sker emellertid enligt vad Avraham kallar en flerdimensionell framställning, det vill 

säga att Umeå får möjlighet att förekomma enligt fler än en stereotyp. På detta tyder en relativ 

mångsidighet i vilka teman orten förekommer inom och den variation av källor som används i 

rapporteringen.  
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Ett av kriterierna som både Kotler och varumärkesplattformen framhåller som viktigt för att 

investerare och etablerare ska intressera sig för Umeå, är att det finns goda 

kommunikationsmöjligheter. Genom den positiva skildringen av Umeås kommunikationer och att 

orten jämförs med större sydsvenska städer, placeras orten i en nationell kontext snarare än en 

norrländsk. Att Umeå liknas vid större sydsvenska städer bidrar till uppfattningen att Umeå är en 

urban stad, något som Kotler framhäver som viktigt för att en ort ska vinna etableringar. Vidare 

framstår som en självklarhet att man kan leva i Umeå och nå en internationell marknad med sin 

verksamhet. I den mån det geografiska läget skildras, framstår det i det närmaste som en fördel, när 

det omnämns som exotiskt ur ett turistperspektiv och decentraliserande för branscher som annars 

tenderar att fastna i Stockholm. Sammantaget ger det uppfattningen att Umeå är en ort att räkna med 

i Sverige, inte enbart i Norrland.  

Umeå framstår även som en etablerad universitetsstad. Det stora flertalet av artiklarna som rör 

Umeå universitet nämner det i förbifarten, i samband med forskningsresultat eller när någon från 

universitetet får uttala sig i egenskap av exepert. Dessa skildringar är inte ingående, men skänker 

kontinuerligt legitimitet till Umeå som universitetsstad och visar att det bedrivs angelägen forskning 

på orten. Kotler menar att ett starkt universitet är ett av de kriterier som en beslutsfattare väger in, 

samt att det indikterar att orten rymmer kompetent och kunniga arbetskraft, vilket är till Umeås 

fördel.  

Vad gäller livskvaliteten och kostnadsnivåerna på orten, är det svårt att uttala sig om vad 

framställningen säger. Kostnadsnivåerna på orten framkommer inte alls i materialet, och livskvalitet 

är ett väldigt vagt begrepp. Ett antagande är emellertid att när kultur är vanligt förekommande i 

skildringarna av en stad, så indikerar det att orten redan har de mest grundläggande behoven 

tillfredsställda, att det inte inte finns några påtagliga, underliggande ekonomiska eller sociala problem 

inom kommunen. Kultur är även en av de aspekter av Umeå som kommunen enligt sin 

varumärkesplattform vill framhålla. Kultur förekommer i stor utsträckning i Dagens Industri. I 

Dagens Samhälle är kultur hälften så vanligt förekommande, men det framkommer i textanalysen en 

tendens att musik präglar artiklar som egentligen behandlar andra ämnen. Det framstår som att 

musicerande är en vanlig sysselsättning i Umeå. I den utsträckning kultur säger något om 

livskvaliteten får Dagens Industris läsare dock en mer positiv bild av livskvaliteten i Umeå, än vad 

Dagens Samghälles läsare får.  
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I materialet kopplas Umeå ofta och på olika sätt ihop med de värdeord som kommunen strävar 

efter i sin varumärkesplattform, vilka kan indikera en hög livskvalitet på orten, eller åtminstone bidra 

till ortens positiva image. Textanalysen visar att Umeå i stor utsträckning beskrivs som i ett expansivt 

skede och orädd att pröva nya vägar. Detta blir extra tydligt i det utstickande och intressanta ämnet 

teknisk innovation, som visade sig förekomma vid upprepade tillfällen i Dagens Samhälle. När 

teknisk innovation framkommer är det nära sammankopplat till Umeå som kommun, snarare än 

Umeås näringsliv, vilket framställer kommunen som öppet för att pröva nya vägar och ett föredöme 

för andra kommuner.    

En annan aspekt av livskvalitet kan vara möjligheterna att åldras med värdighet. Offentlig 

verksamhet förekommer i överraskande stor utsträckning i Dagens Industris rapportering kring 

Umeå, men främst i samband med infrastruktur och aldrig i samband med vård och omsorg. Istället 

är det Dagens Samhälle som, i linje med tidningens inriktning, skriver mest om kommunala 

angelägenheter. Vården framstår som nyskapande och annorlunda inte bara genom den valbarhet 

inom vård som kommunen infört, och som lyfts fram i flera artiklar, utan också genom de 

rock’n’roll-konserter som pensionärer på orten genomfört på kommunens initiativ. På det stora hela 

framstår Umeås kommunala verksamheten positivt. Probemet ligger istället inom det politiska. 

Politik är ett område som ligger väldigt nära kommunal verksamhet och därför riskerar att kasta 

skugga över den positiva framställningen av den kommunala förvaltningen.  

Hälften av de artiklar som rör kommunalpolitik är negativa i sin skildring, och vanligtvis är det 

dispyter som står för problematiken, och i viss utsträckning uttalanden från kommunalråd Lennart 

Holmlund. Textanalysen visar emellertid att det finns flera nyanser i skildringarna. Det finns utöver 

den negativa skildringen även en tendens att framställa politikerna som lyhörda och snabba att 

reagera. 

Eftersom ett fungerande kommunalt styre är en av Kotlers tidigare nämnda kriterier som 

beslutsfattare har, samtidigt som politiken är det enda område som framstår som tydligt negativt utan 

förmildrande omständigheter (se diskussion om varsel nedan) utgör temat ett område som man från 

kommunens sida behöver se över.  

Ännu ett av de kriterier som Kotler menar att beslutsfattare överväger är att det på orten ska 

finnas ett fungerande företagsklimat. Även Avraham understyrker att städer med många företag och 

nationella institutioner har större möjligheter att attrahera fler företag och institutioner. Dagens 

Samhälle skildrar inte företagandet i någon nämnvärd utsträckning, sannolikt med anledning av 

tidningens inrikning och målgrupp. I Dagens industri, däremot, tar skildringar av företagsklimatet 
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upp ett stort utrymme och framstår som väl fungerande. I textanalysen uppmärksammas en negativ 

skildring av småföretagandet som emellertid är att betraktas som det undantag som bekräftar regeln 

för hur DI framställer företagsverksamhet inom Umeå: Ett mindre företag uppmärksammas för sina 

framgångar, och Umeå framhålls i ingressen som företagets hemvist. På så vis skildras ortens 

företagsklimat positivt. 

De negativa skildringar av näringslivet, som i innehållsanalysen förefaller dominera 

rapporteringen, gäller varsel och uppsägningar. Textanalysen slog emellertid hål på denna 

föreställning, då varsel ofta skildras som resultat av lågkonjunkturen, och därför sannolikt inte 

framstår som orsakat av en brist i Umeås företagsklimat. Det är därför heller inte troligt att 

rapporteringen kring varsel solkar bilden av Umeå i någon större utsträckning. 

Med utgångspunkt i varumärkesplattformen är det angeläget att bilden av det politiska inom 

kommunen ses över, samtidigt som det också kan vara aktuellt att försöka synliggöra områden som i 

dagsläget göms undan i representationen av Umeå. ”Korsbefruktning inom kommunen” är något 

som kommunen eftersträvar men som inte synliggörs i någon större utsträckning. Två exempel på 

samarbeten framkom i det kvalitativt undersökta materialet, men dessa exempel är inte representativa 

för en tendens i rapporteringen. Även universitetssjukhuset är något osynliggjort i rapporteringen, i 

synnerhet med tanke på Dagens Samhälles inriktning mot offentlig verksamhet. 

 Men än viktigare för framställningen är frekvensen av rapporteringen kring Umeå. Att Umeå 

skildras positivt får ingen större genomslagskraft så länge media inte kontinuerligt etablerar och 

återetablerar ortnamnet hos beslutsfattarna. En större exponering i tidningar som Dagens Industri 

och Dagens Samhälle ökar sannolikheten att Umeå dyker upp som ett alternativ när företagsledarna 

och de kommunala beslutsfattarna prioriterar bland Umeå och dess konkurrenter. 
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Bilaga 1 

Kodschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 1 TEMA   

1.1 Bott/läst i Umeå 

  1.1.1 Bott i Umeå 

  1.1.2 Läst i Umeå 

1.2 Forskning/UmU 

  1.2.1 Forskning 

  1.2.2 Tillsättning av tjänster 

  1.2.3 Utbildning 

  1.2.4 Övrigt 

1.3 Företagsklimat 

  1.3.1 Företagsklimat 

  1.3.2 Varsel/uppsägningar 

1.4 Kommunal förvaltning 

  1.4.1 Kommunikationer 

  1.4.2 Äldrevården 

  1.4.3 Investeringar 

  1.4.4 Övrigt 

1.5 Kultur 
   1.5.1 Kultur 

  1.5.2 Kulturhuvudstadsåret 

  1.5.3 Idrott 

1.6 Politik 
   1.6.1 Flyktingfrågor 

  1.6.2 Lennart Holmlund 

  1.6.3 Politiska beslut 

  1.6.4 Regionala samarbeten 

  1.6.5 Toppmöte 

  1.6.6 Övrigt 

1.7 Teknisk innovation 

  1.7.1 Nya medier 

  1.7.2 Teknik 

1.8 Universitetssjukhuset 

1.9 Övrigt 
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Bilaga 2 

Kodschema, definitioner 

V1. TEMA 

Artikelns tema/teman syftar till vilket tema Umeå förekommer inom, inte vilket tema artikeln i 

stort har. När Umeå omnämns som studieort i en större intervju med en framstående 

företagsledare, är det Umeå som studentstad som kommer fram, även om artikelns huvudtema i 

stort är företagsverksamhet. En sådan artikel har därför kategoriserats under Forskning/Umu. 

Om fler än ett tema har kunnat kopplas till Umeå har ett andra tema adderats, detta för att inga 

återkommande teman ska falla emellan. Fler än två teman förekommer endast vid ett fåtal 

tillfällen, och i dessa fall har de två största teman registrerats.  

Nedan följer exempel på vilken typ av artiklar som kategoriserats under respektive tema. 

 

1.1 Boende/studerande  i Umeå  
Person anger att de har vuxit upp i/bott i/studerat i Umeå, eller fortfarande är bosatt i 
staden, vanligtvis i en faktaruta eller i förbifarten i en intervju.  

1.2 Forskning/Umu 
Forskningsresultat omnämns, forskare intervjuas, utbildningar omskrivs, tjänster vid 
universitetet tillsätts och liknande artiklar. 

1.3 Företagsverksamhet 
Nystartade företag, existerande företag, uppmärksammande av problematik inom 
enskilda firmor, konferenser om företagsverksamhet på orten, artikel om Noliamässan, 
artiklar om varsel och uppsägningar.  

1.4 Kommunal förvaltning 
Kommunala investeringar, byggnation av badhus, infrastruktur, äldrevård, 
kommunikationer och liknande frågor. 

1.5 Kultur 

 Recensioner, inköp av skulpturer, recept från Umeå-restaurang, kulturhuvudstadsåret, 
 hockey, rockkonserter inom äldrevården och liknande ämnen. 
1.6 Politik  
 Politiska beslut, politiska dispyter, Lennart Holmlunds uttalanden, regionala   
 samarbeten, EU-toppmöte, flyktingfrågor och så vidare. Detta ämne är nära kopplat 
 till kommunal förvaltning och när svårigheter att skilja de två åt har uppstått, har 
 båda teman kodats. 
1.7 Teknisk innovation 
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Umeå som teststad för spårbilar, bloggande politiker, Umeås hemsida högt  rankad, 
ny teknik för blinda, virtuella turer i stadsplanering och liknande  ämnen.  

1.8  Universitetssjukhuset 
 Tillsättning av tjänster, forskningsresultat, rökförbud inför operation etc.  
1.9  Övrigt 

 Enstaka ämnen som inte naturligt passar in i någon av kategorierna ovan har  
 placerats i en  övrigt-kategori. Hit hör artiklar om kriminalitet, branden 1888, 
miljöfrågor och artiklar där Umeås namn används i en geografisk jämförelse.  

 
V2. POSITIVT/NEGATIVT 

Artiklarna har kategoriserats som positiva, negativa och övriga, beroende på hur de framställer 

Umeå som stad.  

  Umeå har betraktats som positivt skildrat när staden framkommer i sammanhang som på 

något vis är till stadens fördel, artiklar som kan tänkas bidra till läsarens uppfattning av Umeå 

som en framåt kommun, ett bra ställe att bo på eller placera sin verksamhet inom.  

  Exempel på en tydligt positiv artiklel är när Umeås gröna kvarter används som föredömligt 

exempel i en artikel som driver en linje om hållbar utveckling, eller när Lennart Holmlund 

citeras i en notis, och uttrycker Umeås stora expensionsplaner. Intervjuer med personer som i 

förbifarten nämner att de studerat i Umeå har i denna studie betraktas som positiva eftersom de 

legitimerar Umeå som studiestad. Samma resonemang har tillämpats när forskning bedriven vid 

Umu presenteras i artiklar. 

   Andra artiklar är mer svårkategoriserade. När en artikel framhåller valbarheten inom 

äldrevården i Umeå beror den positiva/negativa värderingen till stor del på läsarens politiska 

ställningstagande för eller mot privata vårdalternativ. Dessa artiklar har emellertid även de 

betraktats som positiva eftersom de framställer Umeå som föregångare inom området.  

  Som negativa har artiklar kategoriserats som kan tänkas bidra till att läsaren får en försämrad 

bild av Umeå, så som varsel och nedskärningar, om Hagamannen, värdetransportrån och 

liknande företeelser. Men även artiklar som framhåller dispyter inom kommunen, att flygandet i 

Umeå minskar eller i vilka det riktas kritik mot Umeå som stad, har betraktat som negativa.  

  Bland Övriga har artiklar placerats som varken kan kategoriseras som positiva eller negativa. 

Som regel har artiklar hellre klassats som neutrala, än att de tvingats in i någon av ovanstående 

kategorier, detta för att inte kategorierna ska bli allt för luddiga och därmed svåra att dra 

slutsatser utifrån.  
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V3. FOKUS/PERIFIERI 

Den tredje variabeln undersöker huruvida Umeå står i artikelns fokus eller periferi. Variabeln 

tillkom efter genomförandet av den öppna kodningen sedan jag observerat att endast en liten del 

av artiklarna satte fokus på Umeå. För att komma åt i vilka sammanhang Umeå förekommer i 

förbifarten, och när staden tillåts uppta artikelns huvudfokus, infördes denna tredje variabel.   

  Umeå betraktas som i fokus när ortnamnet förekommer i rubrik eller ingress, när Umeå 

fungerar som genomgående exempel i artikeln eller på annat sätt får stor uppmärksamhet i 

artikeln. Om en artikel exempelvis handlar om ett företag i Umeå, och detta förankras i början 

av artikeln men inte i brödtexten, har Umeå betraktats som i fokus eftersom artikelinnehållet 

kommer att uppfattas som kopplat till staden.  

 

 

Bilaga 3 

Datamatris 

DAGENS INDUSTRI 

V1 Tema   

V2 Positiv/negativ 

V3 Fokus/periferi 

Datum Typ V1 V2 V3 V4 Rubrik 

1 81030 Artikel 1.3.2   2.2 3.1 Sverige bromsar 

2 81024 Artikel 1.3.2   2.2 3.2 Nytt jättevarsel 

3 81023 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 Mod huvudtema vid 

4 81023 Artikel 1.3.2   2.2 3.2 Volvo och Scania lättar på 

5 81015 Artikel 1.3.1   2.1 3.2 Skogaholm får Fazer att jäsa 

6 81007 Artikel 1.1.2   2.1 3.2 Han tar över Filippa 

7 81001 Artikel 1.3.2   2.2 3.2 Fler kan få lämna Volvo 

8 81127 Artikel 1.5.3 1.3.1 2.1 3.1 Marta sätter umeå på kartan 

9 81124 Artikel 1.3.1 1.5.1 2.1 3.1 Samisk kultur söker sig 

10 81122 Artikel 1.3.1   2.1 3.2 köpläge i backen 

11 81121 Notis 1.3.2   2.2 3.2 600 svenska jobb 

12 81121 Artikel 1.9   2.2 3.2 LAGENS FÄKTARE 
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13 81121 Notis 1.3.2   2.2 3.2 Varselvågen ökar i styrka 

14 81120 Artikel 1.3.2   2.2 3.2 FDAsänker Astras 

15 81119 Notis 1.4.1   2.1 3.2 SAS lägger om flyglinjer till norr 

16 81118 Artikel 1.9   2.1 3.2 HSB driver på för klimatmålet 

17 81114 Notis 1.5.1   2.1 3.2 The international noise  

18 81107 Artikel 1.1.2   2.1 3.2 Affärer på stor fot 

19 81104 Artikel 1.3.2   2.2 3.2 Sist in - först ut 

20 81103 Artikel 1.2.3 1.7.2 2.1 3.2 Svenskt designhus 

21 81229 Artikel 1.3.1   2.1 3.2 Hon löser reningen 

22 81216 Artikel 1.2.3   2.1 3.2 Framtidsfärja ska drivas med 

23 81212 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Från jeansflopp till 

24 81205 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 Doldisbolag drar in miljoner 

25 81201 Artikel 1.9   2.3 3.2 Zink sänkte för Boliden 

26 90131 Artikel 1.2.3   2.1 3.2 Nils spanar efter första 

27 90124 Artikel 1.4.1   2.3 3.2 Miljardregn 

28 90124 Artikel 1.3.1   2.1 3.2 Lovande fynd ska ge svensk 

29 90123 Artikel 1.5.1 1.2.3 2.1 3.2 Ger röst åt nordkalotten 

30 90116 Artikel 1.1.1 1.3.1 2.1 3.2 Svartvitt recenpt för ung 

31 90116 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Solisten med Q-med 

32 90116 Artikel 1.5.1   2.1 3.2 Sveriges elake kock 

33 90114 Artikel 1.3.2   2.2 3.1 Varsel hårt slag mot umeå 

34 90107 Artikel 1.4.4   2.2 3.2 Miljonsmäll hotar drabba kom. 

35 90207 Artikel 1.4.3   2.1 3.2 Sandell står pall i stormen 

36 90223 Notis 1.2.1   2.1 3.2 Metoderna vid hälsoprojekt får kritik 

37 90213 Notis 1.2.3   2.1 3.2 Få studenter på master 

38 90207 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Norsk fjälldröm 

39 90327 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Mattugg vid frukostbordet 

40 90325 Artikel 1.1.2   2.1 3.2 Han ska locka företag 

41 90325 Artikel 1.3.2   2.2 3.1 50 varslas 

42 90218 Artikel 1.3.2   2.2 3.1 Volvo lastbilar stoppar i Umeå 

43 90317 Notis 1.2.3   2.1 3.2 Handelshögskolan och Lunds universitet ger 

44 90314 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 Lyser upp festivalen 

45 90313 Artikel 1.1.2   2.1 3.2 Metallbasen mest besviken på Renault 

46 90305 Artikel 1.4.1   2.2 3.2 Var fjärde borta från inrikesflyg 

47 90416 Artikel 1.3.1   2.1 3.2 Danske bank ska priskriga om 

48 90409 Artikel 1.5.3 1.4.4 2.1 3.1 Umeå vill ha vinter-os 2022 

49 90407 Artikel 1.9   2.1 3.2 Hollywoodstjärnan öppnar dörrar 

50 90406 Notis 1.2.1   2.1 3.2 Beslutsgången avgör 

51 90404 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 öga och hjärta 

52 90525 Notis 1.9 1.3.1 2.2 3.1 Rånförsök mot Loomis 

53 90519 Artikel 1.2.1   2.1 3.1 Lagerföretag expanderar 
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54 90518 Artikel 1.4.3 1.5.1 2.1 3.2 Deras idé sätter färg 

55 90512 Artikel 1.6.4 1.4.1 2.1 3.1 Bro över Kvarken 

56 90508 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Trädgårdsgalna britter väljer 

57 90630 Artikel 1.6.5   2.1 3.2 Redo för rivstart 

58 90624 Notis 1.3.2   2.2 3.1 Volvovarsel dras tillbaks 

59 90623 Notis 1.3.2   2.2 3.1 50 % så stor andel av IF Metall 

60 90610 Artikel 1.3.2   2.2 3.2 Avtal räddar jobb på Volvo lastvagnar 

61 90603 Artikel 1.3.1 1.5.3 2.1 3.1 Stjärnkliniken blir privat 

62 90602 Artikel 1.2.1   2.1 3.2 Utvalda forskare får frihet 

63 90731 Artikel 1.3.1 1.1.1 2.1 3.2 Influensa smittar även  

64 90729 Artikel 1.3.1 1.9 2.1 3.1 De för krig mot plastpåsen 

65 90725 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 Umeå - det nya finanscentrumet 

66 90725 Artikel 1.4.1 1.3.1 2.1 3.2 Botniabanan bingo för bruket 

67 90718 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 Fårfarmare växer tillsammans 

68 90928 Artikel 1.1.2   2.1 3.2 Röde bankiren står för 

69 90807 Artikel 1.5.2   2.1 3.1 Den kulturella stadskampen 

70 90806 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Små sågverk har blivit stor 

71 90801 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 Mässan drar 

72 90929 Artikel 1.3.1   2.1 3.1 400 miljoner investeras i 

73 90928 Artikel 1.9 1.3.1 2.2 3.2 Brotten faller mellan stolarna 

74 90929 Artikel 1.3.1 1.9 2.2 3.1 Gav upp krogen efter dödshot 

75 90919 Notis 1.3.1   2.1 3.1 VK i Umeå göt stor fastighetsaffär 

76 90918 Artikel 1.4.1   2.3 3.2 Tidigare vägarbete ger jobb 

77 90915 Notis 1.3.1   2.2 3.2 Umeåfack kräver nya regler 

78 90909 Notis 1.5.2   2.1 3.1 Umeå föreslås bli europeisk... 

79 90907 Notis 1.5.2   2.1 3.1 Kulor på spel i kulturtitelskamp 

80 90904 Artikel 1.3.1   2.1 3.2 Sportfånen som flyttR 

81 90904 Artikel 1.8   2.1 3.2 Luftaffär med potential 
 

 

DAGENS SAMHÄLLE 

V1 Tema     

V2 Positiv/negativ   

V3 Fokus/periferi 
 

Nr Datum Typ V1   V2 V3 Rubrik   

1 81030 Artikel 1.4.2 1.5.1 2.1 3.1 Tar ton för äldres rätt till ett meningsfullt liv   

2 81030 Notis 1.6.2 1.4.1 2.2 3.2 Då kan Lennart Holmlund   

3 81030 Artikel 1.5.2   2.1 3.1 Fyra kämpar om att bli kulturhuvudstad   

4 81030 Artikel 1.2.2   2.1 3.2 Agneta Marell börjar den 1 januari   
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5 81020 Artikel 1.2.3   2.1 3.2 Örnsköldsvik: Omstart lönade sig   

6 81023 Artikel 1.6.3   2.2 3.1 Inget fel rösta mot homoadoption   

7 81016 Notis 1.6.2   2.1 3.1 Stalin nöjde sig med en   

8 81016 Artikel 1.2.3   2.1 3.2 Utbildning för rektorer stoppad   

9 81002 Notis 1.6.2 1.4.2 2.3 3.1 ORDVAL. Med anledning av   

10 81002 Artikel 1.4.1   2.1 3.2 417 miljarder till nya vägar och järnvägar   

11 81127 Notis 1.4.4   2.1 3.2 RÖKFRITT   

12 81127 Artikel 1.9   2.3 3.2 Staten trycker på   

13 81127 Artikel 1.2.1   2.1 3.2 Trygga och mindre trygga kommuner   

14 81127 Artikel 1.4.1   2.1 3.2 Livlig handel gav Örnsköldsvik pris   

15 81120 Artikel 1.6.2   2.2 3.2 Luleås Ferdinand   

16 81113 Artikel 1.4.2   2.1 3.2 Lokalt s-stöd för kundval   

17 90129 Artikel 1.4.4   2.1 3.2 Tjänstemän företräder psykiskt sjuka   

18 90129 Notis 1.7.2 1.4.4 2.1 3.2 Nätverk som växer   

19 90129 Artikel 1.2.2   2.1 3.2 Agneta Marell är ny kommundirektör i    

20 90129 Notis 1.4.4 1.8 2.3 3.1 Priser i övervakningsavtal sekretesskyddade   

21 90226 Notis 1.2.2 1.8 2.1 3.2 Ola Lundmark (bilden) blir   

22 90226 Artikel 1.2.4   2.1 3.2 Optimismen spirar i Malå   

23 90219 Artikel 1.6.6   2.3 3.2 Var blir det samarbete S+V+MP inför valet    

24 90212 Artikel 1.6.1   2.1 3.2 Trögt få i gång flyktingars flytt   

25 90212 Artikel 1.1.1   2.1 3.2 Med rätt att dra skrönor   

26 90205 Artikel 1.8 1.4.4 2.3 3.1 Rökförbud för att bli opererad   

27 90205 Artikel 1.4.4   2.1 3.2 Mikael Öhlund (bilden) tillträder   

28 90205 Artikel 1.4.4   2.1 3.1 Gotland har lång erfarenhet   

29 90326 Notis 1.6.3 1.4.4 2.2 3.1 Bestäms det att det ska   

30 90326 Artikel 1.2.1   2.1 3.2 Vi måste bli mer olydiga   

31 90317 Artikel 1.4.2   2.3 3.2 Hemtjänsten skärper kraven på säkerhet   

32 90312 Artikel 1.4.4   2.1 3.2 Läkarjourer kostar 1,5 miljard   

33 90305 Artikel 1.4.4   2.1 3.1 Supernannytill alla föräldrar   

34 90305 Artikel 1.4.4   2.2 3.2 Etanolkris sänkte kraftstyrelse   

35 90430 Artikel 1.4.2 1.5.1 2.1 3.2 Det svänger om Emrik   

36 90430 Artikel 1.2.1   2.1 3.2 Majoriteten vill ha flexibel regionlösning   

37 90430 Artikel 1.1.2   2.1 3.2 Chef sjunger om sjunkande skepp   

38 90402 Notis 1.4.4   2.1 3.2 Fem tävlar om kvalitetspris   

39 90528 Artikel 1.2.2 1.8 2.1 3.2 Roger Henriksson har utsetts till ny    

40 90521 Artikel 1.6.3 1.3.2 2.2 3.1 Hunddagis kräver bygglov   

41 90521 Artikel 1.2.1 1.8 2.1 3.2 Ambassadör i kampen mot prostatacancer   

42 90521 Artikel 1.6.1   2.2 3.2 De var livrädda   

43 90521 Artikel 1.2.1   2.1 3.2 Sökes: den svenska tystnaden   

44 90514 Notis 1.4.4 1.3.1 2.1 3.1 Umeå kollar med Skatte-verkets hjälp   

45 90514 Artikel 1.6.2   2.2 3.1 Domar på tvärs om sms   
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46 90514 Artikel 1.2.1   2.1 3.1 Kan man gå för långt?   

47 90625 Artikel 1.6.4   2.2 3.2 Tips från Bryssel: Lobba inte ensam!   
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”Gav upp krogen efter dödshot” 
Camilla Andersson 
2009-09-28 
Sida: 22 
 
UMEÅ 

Michael Hansen byggde upp en populär grillrestaurang i Umeå. Det slutade med en molotovcocktail på 
familjens farstutrapp. Då hade restau rangen under ett års tid utsatts för sabotage av djurrättsaktivister. 
”Jag har bara ett råd till andra som drabbas: Ge upp så fort som möjligt”, säger 
Michael Hansen. 

Det var en torsdagsmorgon i början av juni i år när Michael Hansen klev ut på sin farstutrappa som han fick 
syn på flaskan som stod på nedersta steget. Först trodde han att det var en vinflaska som någon hade ställt 
ifrån sig på trappen. Sedan såg han trasorna som hängde ur flaskhalsen, vätskan i flaskan och lappen som den 
stod på. Hans fru och två små barn skulle snart komma ut samma väg. 
”Jag är bara glad att det var jag som kom ut först och att det inte var barnen som hittade flaskan”, säger han. 
På lappen stod det: ”Stäng Garaget annars kommer flaskan genom sovrumsfönstret nästa gång.” Garaget är 
namnet på den restaurang som Michael Hansen startade lite avsides på Umedalen i Umeå. Med ett gediget 
grillkoncept och bra mat lyckades Michael Hansen få Umeåborna att komma till restaurangen, luncher som 
kvällar. Ofta var det fullbokat. Började efter oxmiddag. Hoten och sabotagen började efter en spektakulär 
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middag med en helgrillad oxe. Djurens befrielsefront har på olika hemsidor tagit på sig ansvaret för ett flertal av 
sabotagen med hänvisning till att restaurangen serverar kött.  
”Men jag tror mer att det beror på vårt läge, att vi låg avsides”, säger Michael Hansen.Under året som gått har 
han varit arg, förtvivlad, frustrerad och ledsen. Han har fått byta fönster för 350000 kronor och sanera för 
150000 kronor. Han tvingades även byta igenlimmade låscylindrar vid fyra tillfällen. Men rädd på riktigt blev 
han först när han fick brandbomben eftersom  den riktadesmot honom och hans familj. Redan dagen därpå 
gick han ut i medierna och berättade att han tänkte lägga ned 
och säga upp de fem anställda. I slutet av augusti slog han igen. Ingen har gripits Fortfarande har ingen gripits 
för något av brotten. Ingen har ännu heller tagit på sig hotet med brandbomben som är rubricerat som försök 
till grov mordbrand. Det är frustrerande att inte veta vem som ligger bakom det, konstaterar Michael Hansen. 
Tror du att aktivisterna skulle verkställa hotet? Michael Hansen rycker på axlarna. 
”Jag vet inte. Men ser jag till vad som har hänt den senaste tiden här i området där de bränt ned en jaktstuga 
och hundklubb känns det som rätt beslut att lägga ned.” Men nu har de vunnit? ”Ja. Men det kan inte vara 
rimligt att jag ska kämpa ensam mot en så feg organisation, om man nu kan kalla dem för organisation.” 
Michael Hansen medger att han är desillusionerad. Det finns inget sätt att skydda sig menar han. ”Som ensam 
företagare har man inte en chans.” Han satte upp kameror inne i restaurangen, men utrustningen var för dålig 
och sabotörerna kom inte med på bild. Han hade utökad  bevakning av ett vaktbolag när det sista attentatet på 
restaurangen inträffade. ”Men det är ju bara för den som vill att vänta i buskarna tills vaktbolaget har åkt. Det 
går inte att ha någon som vaktar hela tiden. Det är inte ekonomiskt försvarbart.”  
Vill se samhället reagera  Det han efterfrågar är stöd och en reaktion från samhället. Det går inte att anklaga 
polisen för att inte prioritera när de inte har något material att jobba med, menar han. ”Som jag ser det är det 
samhället som tillåter detta eftersom man tyst accepterar att det händer. Alla tycker synd om mig men ingen 
reagerar när det inte drabbar dem personligen. Jag har fått ett oerhört stöd från mina kunder och det har 
startats en stödgrupp på Facebook. Men från dem som har möjlighet att påverka har det varit tyst”, säger 
Michael Hansen. 
”LRF var här och åt en stödmiddag och kom med blommor. Det värmde. Men i övrigt har jag inte hört ett ljud 
från någon  politiker eller från min branschorganisation Sveriges hotell- och restaurangföretagare. Der ingde 
först när jag hade gått ut med att jag skulle lägga av för att fråga om jag ville ha juridisk hjälp med att säga upp 
personal.” 
Vad hade reaktioner gjort för skillnad? 
”Jag kan ju inte säga att det hjälper mot brotten, men det hade åtminstone känts bra att få stöd, att känna att 
man inte var ensam. Det är ju bara att jämföra med värdetransportrånen där de berörda branscherna har gått 
ut och sagt att de inte accepterar situationen och krävt poliseskorter”, säger Michael Hansen. Beträffande 
djurrättssabotagen förs ingen debatt alls, menar han. 
Varför är det så tror du? 
”Ser man till varje separat fall är det för små brott. Det har kostat minst 25 000 kronor varje gång i och för sig, 
men det drabbar bara ett fåtal och det är inget våldsbrott, inget mord, ingen våldtäkt.” 
Vad menar du bör göras? 
”Samhället måste sluta acceptera den här typen av brott. Och det måste ges möjlighet för polisen att agera.” 
 

”Brotten faller mellan stolarna 
- Djurrättsaktivitsternas attacker lågt prioriterade av polisen” 

Det finns ingen samlad statistik över hur många brott som begås av  djurrättsaktivister eller över 
konsekvenserna. Rikskriminalen konstaterar att polisen har svårt att få grepp om denna nya typ av brottslighet. 
”Den faller mellan stolarna i den organisation vi har i dag”, säger analyschefen Niki Ekman. 

 
I södra Sverige har en revisor just sagt upp sitt uppdrag för en pälsbutik sedan familjens villa drabbats av 
skadegörelse. 
Det är den tredje revisorn på några år som har avbrutit sitt jobb i förtid på grund av trakasserier. I Umeå har på 
fyra år 
två restaurangägare lagt ned sin verksamhet efter upprepad skadegörelse och hot om våld. Och sedan 
åtskilliga 
år sker en systematisk förföljelse av pälshandlare. Butiker i Stockholm är särskilt utsatta. Lösa grupperingar 
Detta är bara några exempel där djurrättsaktivister sägs ligga bakom brotten. Djurens befrielsefront har via 
aktionsdagböcker på hemsidor eller i med delanden tagit på sig ansvaret för en del av attentaten. Bakom 
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namnet döljer sig enskilda lösa grupperingar eller personer som anser att människan inte ska utnyttja djur till 
vad det än må vara. De drabbade är ofta maktlösa. Få av aktivisterna har gripits eller dömts för brott. Svårt att 
komma åt ”Det är en nätverksgrupp som är svår att komma åt. Det är ofta tyst med tips och de tekniska 
undersökningarna ger sällan resultat. Men i Lycksele lyckades vi i våras gripa fyra personer som släppte ut 
minkar vid en farm”, säger Henry Westerlund, vid kriminalunderrättelsetjänsten i Umeå. Han kan endast 
påminna sig två tillfällen tidigare under 2000-talet då djurrättsaktivister har dömts för brott i Västerbotten. Och 
då har företag och institutioner i länet periodvis varit hårt drabbade. 
”Det verkligt allvarliga är att det är en systematisk förföljelse av människor och vissa branscher. Det är inte 
rimligt 
att hela företagsgrenar hotas. Samhället borde inte tolerera detta”, säger författaren och journalisten Anna- 
Lena Lodenius, specialist på bevakning av politiska extremister och autonoma grupper. Hon är med i den grupp 
som har skrivit en rapport om våldsam politisk extremism som Brottsförebyggande rådet, Brå, och 
Säkerhetspolisen gav ut i somras. 
Hot mot personer ökar 
Anna-Lena Lodenius anser att aktiviteterna bland djurrättsaktivisterna har förändrats och intensifierats under 
det senaste decenniet. ”Antalet brott går i vågor. Tidigare var det mer riktat mot egendom, nu sker fler hot mot 
enskilda människor och deras anhöriga. Det ser ut som ett trendskifte.”  De traditionella målen som päls- och 
skinnbutiker, minkfarmare och institutioner som jobbar med djurförsök har kompletterats. I Västerbotten har 
sedan i våras till exempel en fiskegrossist, en sportfiskebutik och en hundracingklubb angripits. ”De som lider 
mest skada är enskilda små företagare. Och de har ingen samlad röst i samhället, ingen som egentligen 
företräder dem. Det är först och främst ett politiskt problem. Men det handlar också om ett ökat stöd från 
näringslivsorganisationerna till de drabbade företagen”, säger Anna-Lena Lodenius. 
Fem år gamla siffror 
Hon menar att även bristen på statistik och nationell samordning i utredningsverksamheten är en tydlig 
fingervisning om hur lågt samhället prioriterar brott utförda av djurrättsaktivister. Den statistik som finns är fem 
år gammal, från tiden mellan 1997 och 2004 då Säkerhetspolisen höll i den. 2003 var det en topp med 255 
polisanmälningar. De övriga åren runt 200  anmälningar förutom 2001 med 80 anmälningar. Från 2005 
publiceras inte statsitiken längre av Säpo som har ett nytt fokus mot våldsam politisk extremism, autonoma 
grupper och brott som rubriceras som hot mot det demokratiska samhället. Dit räknas bara 
djurrättsaktivisterna i enskilda fall. 
”Det finns ingen myndighet som har ansvar för politiskt motiverad statistik. Jag tycker att det vore värdefullt, 
men det är  givetvis en fråga för statsmakterna”, säger Lars Korsell, forskare vid Brå som varje år ger ut en 
kriminalstatistisk rapport. 
Djurrättsaktivisters brottslighet är över lag nedprioriterad i nationellt, övergripande polisiärt arbete. Det håller 
Niki Ekman, kriminalkommissare och analyschef vid Rikskriminalpolisen med om. Det är där frågan om 
djurrättsaktivisterna har landat. 
”Det var inte så att vi saknade jobb sedan tidigare, utan detta är en inriktning som vi har fått klämma in”, säger 
hon. Sedan mindre än ett år tillbaka finns en strateg som jobbar med nationell informationsinhämtning om 
aktivisterna, och arbetet med att skapa en databas pågår. I övrigt håller var och en av de 21 
polismyndigheternai utredningen av de konkreta brotten. 
Passar inte in Rikskriminalen har hittills haft kontakter med Europol och deltagit vid några stora, internationella  
konferenser.  
”Internationellt är det ett antal länder som driver de här frågorna, bland annat Storbritannien där man har stora 
problem med militant aktivism”, säger Niki Ekman. Hon konstaterar utan omsvep att polisorganisationen i dag 
har svårt att tackla brottslighet som djurrättsaktivisternas. Det är en ny typ av brott som varken passar inom 
Rikskriminalens eller Säpos uppdrag. ”Rikskriminalpolisen ska hantera grov ’vanlig’ brottslighet, inte brott som 
motiveras med åsiktsyttringar. Med den organisation vi har i dag inom polisen kan den här typen av aktiviteter 
falla mellan stolarna på nationell nivå. Vi uppnår inte den synkronisering som vi skulle behöva”, säger Niki 
Ekman. 
Varför är det viktigt med en nationell synkronisering? 
”Den nya brottsligheten är mycket mer rörlig än tidigare, både nationellt och internationellt.” Hon anser också 
att samordningen behövs för att inte till exempel djurrättsaktivisternas brott ska försvinna bakom grövre och 
våldsammare brottslighet som syns mer. ”Varje enskilt brott för sig är inte allvarligt. Men mängden, 
systematiken och spridningen över landet gör att det blir allvarligt. Jag vill inte säga att det blir lågprioriterat, 
det låter ju illa, men man kan inte hinna allt.” 
Ser du djurrättsaktivisternas brottslighet som ett stort problem? 
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”Ja. Det är en brist att samhället inte kan skydda personer som driver en laglig verksamhet. Man ska inte 
behöva befinna sig i läget att man blir lämnad åt sitt öde av alla.” 

 

”Umeå – det nya finanscentrumet” 
Camilla Andersson 
2009-0725 
Sida: 13 
 
UMEÅ 

Umeå är Sveriges nya regionala finanscentrum och klår till och med större städer som Linköping 
och Uppsala. Det menar i alla fall representanter från etablerade fondbolaget Skagen Fonder och nystartade 
Allba & Partners Kapitalförvaltning som precis öppnat kontor i Umeå. 
    
”Det har hänt mycket i Umeå bara de senaste tre åren. Den här gången har jag nio möten med olika 
kapitalförvaltare på två dagar och det är ganska unikt. Umeå är största finansiella centrum i dag efter städer 
som Stockholm, Göteborg och Malmö ”, säger Johan Meyer, distributionsansvarig vid Skagen Fonder. 
Fondbolaget som är ett av Norges största, har kontor i Stockholm och Göteborg och drygt 240 000 kunder i 
PPM-systemet i Sverige. Öppnar nya kontor ”5 procent av våra PPM-kunder finns i dag i Västerbotten joch det 
ska jämföras mot att endast 2,5 procent av svenska befolkningen finns där”, säger Johan Meyer.  
En bidragande orsak är etableringarna av en rad finansbolag i Umeå, både större och mindre med lokal 
förankring som lyfter varumärket. Han nämner Danske Bank som förra hösten öppnade kontor i Umeå och 
Nordisk fondservice, en av Sveriges största oberoende fondförvaltare med nästan 15 miljarder kronor i 
förvaltning, och de mindre värdepappersbolagen  Independent Investment Group och Placerum 
Kapitalförvaltning med mellan 5 och 10 anställda. 
”De duktiga sitter på små orter”  
Senast i raden att öppna kontor är Allba & Partners Kapitalförvaltning som startats av Ingvar Jensen med 
familj. Detta som en missnöjes - yttring med andra kapitalförvaltare efter familjens försäljning av 
komponentgrossisten Elfa. ”Företagsledning och säljorganisation sitter i Stockholm, men vi som förvaltare finns 
i Umeå”, säger förvaltningschef Joakim Oscarsson som 
ska hålla ställningarna tillsammans med kollegan Marcus Linnes. Förhoppningsvis skapar decentraliseringen 
en mindre konform finansvärld. 
”Det går att fokusera mer på långsiktighet om man sitter en bit ifrån det vanliga flödet, och inte gör likadant 
som alla andra. De duktigaste kapitalförvaltarna i USA till exempel sitter inte i New York utan på mindre orter, 
säger Jonas Eriksson, kommunikationschef vid Skagen Fonder. 

 

”Doldisbolag drar in miljoner på trummor” 
Dagens Industri 2008-12-05 
Camilla Andersson 
Sida: 30 
 
UMEÅ 
Grammisnominerade Meshuggah och Frida Hyvönen må ursäkta.Umeås hetaste musikexport just nu heter 
Toontrack Music. Företaget säljer trumslag från världens bästa trummisar.Produkten har blivit en hit bland 
många musiker, inte minst i USA. 
 
En anonym, mörkbrun plåtdörr leder in till Toontrack Musics studior och kontor i ett radhusområde i Umeå. 
”Vi har inget behov av en skylt. 95 procent av vår marknad är utomlands”, konstaterar Andreas Sundgren, vd 
och en av grundarna av företaget. Förpackas som mjukvara Trumljuden från Toontrack förpackas i  
mjukvaruprogram som gör det möjligt att jobba med ljuden i sin dator. Dessutom kan man köpa till så kallade 
expansioner till programmen, påbyggnader med trumljud från en rad olika musikstilar. En expansion kan 
innehålla så mycket som 150 000 olika ljudfiler. För nio år sedan gjorde tre av de  nuvarande delägarna musik 
till ett dataspel och behövde tunga trumljud. De fick hjälp av metalbandet 
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Meshuggah. En amerikansk facktidning fick tag på deras sampling. Ett halvår senare hade Toontrack Music 
distributionskontrakt i USA. Världsartister anlitas På den grunden har företaget vuxit. Utvecklingen tog rejäl 
fart när en ny programvara, EZ Drummer, lanserades för drygt två år sedan. Trummisarna som företaget 
har knutit till sig är världsartister. Den senaste expansionen, Funkmasters, kom för några veckor sedan 
och bygger på inspelningar med Clyde Stubblefield och John ”Jab’o” Starks, båda legendarer som har spelat 
med James Brown. 
”Trummisarna får royalties på försäljningen. För dem är det en bra affär jämfört med skivförsäljningen i dag”, 
säger Andreas Sundgren. 
Spelas in slag för slag Trumljuden spelas in slag för slag på plats i en studio, till exempel i USA. I Toontrack 
Musics studior i Umeå skapas sedan ljudfiler som läggs in i ett stort ljudbibliotek. Produkterna säljs via 
distributörer i butiker men kan även laddas ned på nätet. I höstas, samtidigt som finanskrisen tog fart, gjordes 
distributionen om i USA. Ett kontrakt har skrivits med Waves, en stor mjukvaruutvecklare 
i musikbranschen. Betalar per kod Toontracks produkter levereras gratis till butiken i en låda med dvd-skivor. 
Varje program och expansion har en kod. Kunderna betalar för koderna till de filer som de vill använda och får 
ta med sig lådan hem. Fler koder kan sedan efterbeställas. Toontrack Music tror på en fortsatt expansion och 
att trumprodukterna i sinom tid även hamnar i leksaksbutiker och elektronikhandlar.  
”Titta på intresset för Guitar Hero och Idol. Titta på hur de unga kan använda datorer och programvara i dag. Vi 
har bara sett början på marknaden för virtuella instrument”, säger Peter Knutsson,  styrelseordförande. 

 

Ny stadsdel blir verklighet på nätet 
Dagens Samhälle. 2009-08-13. 
Lars Hugo 
Sida: 8-9. 
NÄTBYGGE. Glöm planutställningar och svårtolkade bygg-nadsritningar. Umeå erbjuder medborgarna en virtuell 
tur i tre dimensioner genom sin nyaste stadsdel Ön. 
 
UMEÅ. 
Vi sätter igång! Se där, mitt i Umeälven brer den ut sig, stadsdelen Ön. Husen ligger tätt, en del riktigt höga 
sticker upp, fasaderna skiftar i karaktär och färgsättning. Här och var bryter grönytor av med öppningar ner mot 
vattnet. Björkalléerna signalerar känslan av Norrlandsstad. Rundturen utspelar sig på din skärm, allt är på 
låtsas. Än så länge är husen, gatorna och de uppväxta björkarna bara planerarnas visioner. Den som idag tar 
sig ut till Ön finner en lantlig idyll med ängar, skogsdungar och humlesurr. Umeå växer och vill bli större. 200 
000 invånare är målet säger stadens politiker, som länge sneglat på den oexploaterade Ön. Läget är det allra 
bästa: här kan man skapa ett attraktivt bostadsområde bara några minuters promenad- eller cykelväg från 
Umeås stadscentrum. I december 2008 klubbade fullmäktige en översiktsplan för området. Unikt är att planen 
med hjälp av ny teknik omvandlats till tre dimensioner. Vem som helst kan via nätet kliva in i den nya 
stadsdelen, även om den inte finns där på riktigt än.  
- Vi ville framför allt nå de unga, de som en gång ska bo i det nya området, med en teknik de är vana att 
hantera, säger Lars-Göran Boström vid stadsbyggnadskontoret, som ansvarat för utvecklingsarbetet med 3D-
modellen. Modellen är en vision av hur det skulle kunna bli, detaljarbetet med planen har ännu inte påbörjats. 
Fasaderna har inspirerats av nybyggda hus i andra delar av Umeå.  
- Avsikten var inte att få en diskussion om vackra eller fula hus, utan mer om helheten, om täthet och 
höjd på husen, säger han. Det finns redan expertverktyg för visualisering av stadsmiljöer, men avsikten med 
utvecklingsarbetet var att utnyttja nätets möjligheter. Lars-Göran Boström hoppas att det nya verktyget ska 
förbättra dialogen mellan planerare, politiker och kommuninvånare. Och han är nöjd med resultatet. 
- Ungdomar som är vana vid datorspel har inga problem med programmet, för andra kan det vara lite 
knepigt i början. En del kunde vi gjort bättre. Vi kunde ha placerat in en del bilar, det blir ju inte något bilfritt 
område. Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) liknar upplevelsen att åka runt i den nya stadsdelen 
med Sim City, programmet där man får bygga sin egen stad. 
- Det är fantastiskt! Den här formen av presentation ger helt nya möjligheter att återge planer. Många har 
svårt att föreställa sig nya miljöer från ritningar och skisser, säger hon. Tanken är att Ön ska ta formen av en 
modern småstad, husen ligger tätt men skalan ska vara mänsklig. Hammarby Sjöstad i Stockholm har varit en 
inspiration. 
- Jag upplever inte området som för tätt, snarare tvärtom. Gatorna får inte vara för breda, då blir det lätt ödsligt, 
säger Åsa Ögren.Hon har suttit 14 år i byggnadsnämnden och är van vid diskussioner om höga eller låga hus.  
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- Umeborna är kluvna. De vill gärna bo centralt, men är samtidigt rädda för att nya hus och framför allt 
höghus gör att innerstaden förlorar sin karaktär, säger hon. Lars-Göran Boström ser många 
användningsområden för den nya tekniken.  
- Man kan pröva olika planalternativ. Man kan se husen från olika håll, inte bara det perspektiv som arkitekten 
eller byggherren vill visa fram. Ett byggbolag har använt modellen för att visa hur ett höghus skulle fungera i 
centrala innerstaden. Hur fungerar byggnaden i sin omgivning, skuggar den andra, bryter den av mot äldre 
bebyggelse? 
- Vi tyckte det fungerade bra och godkände planerna. Det är överklagat, vi får se hur det går, säger Åsa 
Ögren. 3D-programmet har fått många positiva reaktioner från Umeborna. 
- En del är närmast besvikna på att man inte kan fortsätta resan till andra delar av stan, säger Åsa Ögren. 
 

”Tar ton för äldres rätt till ett meningsfullt liv” 
Dagens Samhälle. 2008-10-30. 
Gunilla Thelander 
Sida: 31. 
Veckans nostalgi. En gång i tiden var det One way ticket som gällde för Eleanor Bodel. Nu reser hon tur 
och retur och berättar om sitt jobb, kultur för seniorer i Umeå.  
 
Den 28 november är det seniorvimmel i stadshuset i Umeå. Då framträder bland annat en kör bestående av 
drygt hundra pensionärer som just nu är i full gång med att öva in ett rocknroll-program. 
- Det blir riktig tung-gung, försäkrar Eleanor Bodel. En extra klo i det hela är att kören ackompanjeras av 
elever från Midgårdsskolans musikgymnasium. Just den kombinationen, ung och gammal, är en av 
byggstenarna i uppdraget Kultur för seniorer, kultur och hälsa som den före detta popsångerskan driver 
sedan början av år 2000. Då gick ett rykte att det inte var kul att bli gammal i studentstaden Umeå. 
- Ingen politiker gillar sådana antydningar, säger Eleanor Bodel som fick fria händer att korrigera 
uppfattningen. Eleanor Bodel tog reda på vad de äldre vill göra, se och höra. Snart hade hon byggt upp ett 
nätverk där studieförbunden utgör navet men där även föreningar, kyrkor och skolor ingår. Det senaste året 
har Umeås seniorer kunnat välja mellan 7500 olika arrangemang. Teatern och Operan har fått en helt ny 
publik, stadens raggargäng stormtrivs med att skjutsa äldre till jättepicknick i parken och skolungdomar lär de 
äldre hantera dator och skanner så de kan skriva ner sin livshistoria.  
- Allt handlar om att bryta de äldres isolering. Ensamhet är ett hot mot folkhälsan. Eleanor Bodel befinner sig 
ofta på resande fot runtomkring i Norden och berättar om sitt arbete. Hon är också utsedd av regeringen till en 
av fem rådgivare i gruppen för kultur och hälsa. Trots att lång tid förflutit sedan hon under många veckor på 
Svensktoppen önskade att det alltid vore 
sommar, förknippas Eleanor Bodel fortfarande med sin tidigare karriär. Något som hon styvnackat försöker 
värja sig emot. 
- Vem vill hela tiden bli uppmärksammad för vad man gjorde i 20-årsåldern? När folk ser bilder på mig från 
den tiden och säger men jag känner inte igen dig, tänker jag men hallå, det är fyrtio år sedan! 
Men visst, hon erkänner att sångkarriären gav henne en annan start än om hon fortsatt i det yrke hon var 
utbildad för, herr- och damskräddare. En snabbspolning genom det förflutnas landskap visar anhalter som 15 
år med restaurang i Nordmaling, föreståndare för ett behandlingshem för missbrukare och tio år som 
socialdemokratiskpolitiker i Nordmaling. 
- En bra period för en som tycker så det smäller om det. 
När hon själv går i pension ska hon bli volontär för hon ser dagligen vilken glädje de både får och ger. 
Och hon funderar mycket kring de äldres villkor.  
- Ramlar halva hjärnan av efter 65? Vid pensionen förvandlas vi plötsligt från närande till tärande. Det 
är ett jäkla sätt att behandla våra äldre på! 
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”Sätt fingret mot bokryggen” 
Dagens Samhälle. 2009-09-03. 
Lars Hugo 
Sida: 18. 
 
så läser en röst upp titel, författarnamn och vad boken handlar om. Magi? Nej, verklighet på Umeå 
stadsbibliotek.  
 
För oss som ser är det självklart att kunna gå runt bland hyllorna på ett bibliotek, bläddra i böckerna, söka oss 
fram till vad vi vill läsa. Den som är synskadad har inte möjlighet att botanisera bland hyllorna på samma sätt, 
utan får förlita sig på hjälp från bibliotekets personal. Böckerna berättar om sig själva 
På Umeå stadsbibliotek fungerar det annorlunda. Ett fiffigt system gör det möjligt för synskadade att läsa 
av ryggarna på talböcker. När man pekar på en bok läser en röst upp information om just den boken. 
Systemet kallas Audioindex och består av en handdator, en fingerläsare och hörlurar. Ett litet chip 
är placerat i varje talbok med uppgifter om bokens titel, författare, vem som läst in den och något om 
bokens innehåll. Informationen läses upp med hjälp av talsyntes. 
- Det handlar om att snabbt ge tillgång till fakta om böckerna men också om låntagarens integritet, att 
fritt kunna söka sig fram på egen hand. Man kanske vill hålla för sig själv vilka områden man är nyfiken 
på, säger Leif Mårtensson, chef för stadsbibliotekets vuxenenhet. 
Det nya söksystemet är resultatet av ett samarbete mellan stadsbiblioteket och Designhögskolan i 
Umeå. Det beskrivs som världsunikt och finns redan på ett tiotal bibliotek i landet. På stadsbiblioteket finns i 
dag cirka 1000 talböcker som har det inbyggda chippet. Men det har visat sig ta tid att få de synskadade att 
använda den nya utrustningen. 
- En generationsfråga, tror Leif Mårtensson. De som är yngre tar lättare till sig den nya tekniken. Och den lite 
säregna talsyntesrösten vänjer man sig vid. 
 

”Den kulturella stadskampen 
- Lund och Umeå laddar inför höstens avgörande val” 

Dagens Industri 

Björn Anders Olsson 

Sida: 28 

 

Den 8 september bestämmer en EU-panel vilken stad som blir europeisk kulturhuvudstad 2014 –Umeå eller 
Lund. Båda städerna är lika segervissa. 
”Här finns en hybris, staden och invånarna agerar som om Umeå vore en miljonstad”, säger avgående chefen 
för Norrlandsoperan, Magnus Aspegren. ”Det ska bara bubbla i gathörnen, det är sjukt fint här”, säger Anna 
Kaminska på Hemgården, en samlingsplats för Lunds ungdomar. DI Weekend åkte norrut och söderut och tog 
pulsen. 
De två rivalerna är nästan jämnstora: 112 000 invånare i Umeå och 107 000 i Lund. Men förutsättningarna är 
radikalt olika. Umeå är det naturliga centrumet i landets norra delar och har mer än halva Sverige, ytmässigt, 
bakom sin kandidatur. Lund är bara den tredje största staden i Skåne, men har, naturligtvis, regionen på sin 
sida. Skulle Umeå vinna tvekampen blir staden också den nordligaste kulturhuvudstaden hittills efter 
Reykjavik, som slår Umeå med mindre än en halv nordlig breddgrad. Just läget är lite av Umeås trumfkort. Det 
känns exotiskt för européer. Kopplat till att samekulturen skulle bli en av satsningens stöttepelare, blir 
exotismen ännu mer påtaglig. På en punkt vinner Umeå också klart. Norrlandsoperan har utvecklats till en 
ickeinstitutionell institution med bloggopera på repertoaren. För Lundaborna ligger närmaste operahus i Malmö 
eller Köpenhamn. Lund karaktäriserar sig som de många små scenernas stad. Umeå berömmer sig av att ha 
fler rockband per invånare än någon annan stad. Det känns som om Lund mer rider på sin klassiska 
akademisk-vetenskapliga 
historia, medan ingenting verkar omöjligt i Umeå.  
LUND STEGET EFTER. 
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 Avgående chefen för Norrlandsoperan, MAGNUS ASPEGREN, sammanfattar Umeå på ett ganska träffande sätt: 
”Här finns en hybris, staden och invånarna agerar som vore det en miljonstad.” Och han menar det som en 
komplimang, hybrisen är en möjliggörare. Lund verkar ha svårare att finna sin roll. Även här sägs det finnas en 
obändig ung kultur, som dock verkar mer i det fördolda. ALBIN BALTHASAR, en av projektledarna för Lund 
2014, säger att det är en gammal, men ändå ny, region. 
”Vi har just vaknat upp. Det är fortfarande morgon här. En ung, kreativ och progressiv, tvåstatlig region som 
ännu inte riktigt 
hittat sin plats.” Lund är, precis som Umeå, en växande stad dominerad av mer eller mindre flyktiga studenter, 
men som kompletteras av tung forskningsintensiv industri. Framöver tillkommer 
elektronforskningsanläggningen Max IV och på ännu längre sikt neutronforskningsanläggningen ESS, European 
Spallation Source.  
”Rent egoistiskt behöver vi det här. Allt är viktigt för Lunds utveckling, det finns ett egenvärde i att bli 
kulturhuvudstad”, säger stadens starke man, kommunstyrelsens ordförande MATS HELMFRID (m) när vi träffas 
på hans kontor, två trappor upp i Lunds rådhus från 1837. 
KULLERSTEN OCH FORSKNING.  
Lund ger intryck av att vara en gammal stad, och det är den, men husen är nya. Bara fem byggnader sägs ha 
rötter längre tillbaka än till 1820. Å andra sidan, i Umeå var det få byggnader som klarade den förödande 
branden 1888. I Umeå är Kungsgatan en huvudgata, delvis gågata, i Lund en liten kort högerböjd gatstump 
strax bakom den imposanta domkyrkan med anor från 1100-talet. Här, i nummer fyra, har Lundakampanjen för 
att bli kulturhuvudstad sitt högkvarter under takbjälkarna. Umeå har ett klassiskt rutmönstrat gatunät. I Lund 
är det en bragd att ta sig mellan två centrala adresser, säger projekt chefen HANS-MARTIN HANSEN sedan DI 
Weekends utsände medger att han gick vilse på vägen från centralstationen. Staden har en idylliskt förförisk 
prägel, även om det bara återstår två kullerstensgator. Men väl utanför stadskärnan breder moderna bostäder 
och industri- och forskningsprojekt ut sig. Umeås centrala delar sjuder av liv, men är ändå ganska charmlösa, 
trots de många björkarna. Kollektivtrafikens bussar dominerar stadsbilden på båda håll. I Umeå har det 
prisbelönta stadsbiblioteket avsiktligt blivit något av ett väntrum för bussresenärerna vid Vasaplan och bara ett 
kvarter bort ligger Norrlandsoperan. I Lund vill Hans-Martin Hansen få bort busstrafiken från Stortorget, där två 
studentorkestrar spelar utanför Stadshallen vid vårt besök. 
SATSAR LÅNGSIKTIGT.  
I båda städerna talas det om att 2014 inte får bli något fyrverkeri, som börjar den 1 januari och tar slut den 31 
december. Kulturhuvudstadsåret är en del av en långsiktig utveckling, såväl före som efter, och på båda håll 
framhålls att arbetet ska fortsätta om kandidaturen trots allt skulle få nej. ”2014 är bara ett kortsiktigt mål, det 
ska vara en hävstång för kommande år, som 2050”, säger kommunalrådet MARIE-LOUISE RÖNNMARK (s) i 
stadshuset, tidigare Norrlands dragonregementes kasern från 1901. När hon ska förklara för den fåkunnige 
var Umeå egentligen ligger, reser hon på sig, böjer sig lite åt vänster och får kroppen att se ut som en 
Sverigekarta. ”Här ligger Umeå”, säger hon och lägger handen över hjärtat. Vi träffar ELLACARIN BLIND från 
Svenska samernas riksförbund på bibliotekets kafé vid Skolgatan, i halvskugga eftersom solen gassar varmt. 
”Vi vill vara med långsiktigt och flytta fram våra positioner”, säger hon och ser fram emot en fördjupad dialog 
med Umeå kommun. ELLACARIN BLIND hoppas på ett renlopp över den gamla träbron vid älven, vägskyltar på 
samiska, men framför allt en tonsättning av Umeälven, ett musikverk som ska spegla älvens, enligt samerna, 
åtta årstider.  
KULTUR FÖR ALLA.  
Båda städerna framhåller också sina ungdomar som en stor kulturell tillgång. I Lund fick ANNA KAMINSKA, 
MARIA RYSTAD och GUSTAV BRUNNRUMMA en egen budget för att ta fram ett ungdomsprogram. ”Det var inte 
många unga som kände till att Lund vill bli kulturhuvudstad”, säger Anna Kaminska över en avhämtningsravioli 
på Hemgårdens andra våning. Hemgården är en av stadens samlingspunkter och det är här idéerna ska 
samlas. ”Det behövs en fet kalender”, fortsätter Anna Kaminska. 
I Umeå finns den 25-åriga musikartisten KICKI FREDRIKSSON bland rådgivarna. Vi sitter på samma kafé som 
där vi träffade Ellacarin Blind. Det är den förste i månaden och klockan tre börjar sirenerna tjuta. ”Jag älskar 
Umeå”, skriker hon. ”Jag är väldigt stolt över Umeå som queerstad. Här finns många subkulturer, Umeå är en 
ung stad med många spetskvaliteter.” 
Liknande tankegångar kommer från projektledaren i Umeå, kulturchefen FREDRIK LINDEGREN, som i sitt rum 
på andra våningen ovanför biblioteket har en t-tröja hängande på väggen med texten ”Jag har koll på Lund”. 
”Vad jag tror att folk kommer att tala om 2015–2016 är att Umeå är en länk till det nordliga perspektivet, att vi 
arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor, den samiska kulturen och våra medskapande aktiviteter”, säger 
han. Fredrik Lindegren har lånat ett uttryck från it-världen, ”open source”, där alla kan vara med och bygga 
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dataprogram. Samma sak med Umeås kulturliv, alla ska kunna vara med, källkoden finns där, fri för alla att 
använda, att vara medskapande i. I Umeå känner de flesta till att kommunen har ansökt om att bli 
kulturhuvudstad, närmare bestämt 93 procent av invånarna enligt en undersökning. Lund byggde i första hand 
upp ett principprogram, ett hus som skulle fyllas med aktiviteter. 
”Det tar längre tid att förankra, men det är svårt att skapa ett detaljerat program som ligger fem år fram i 
tiden”, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Projektledaren Albin Balthasar tror att den folkliga 
förankringen kommer att öka efter hand. ”När vi har träffat juryn i augusti så vet vi, då är det dags att höja 
temperaturen”, säger han. 
POLITISK ENIGHET I KRISTIDER.  
Både i Lund och i Umeå har finansieringen varit en stridsfråga. Är det rätt att lägga många miljoner på ett 
osäkert kulturprojekt när vård, skola, omsorg och andra sektorer skriker efter mer resurser? Ja, tycker både 
Ume- och Lundapolitikerna. ”Det här är en framtidssatsning. 15 miljoner kronor per år ur en budget på 4,5 
miljarder är väldigt lite pengar”, säger Mats Helmfrid när han samtidigt plåtas av DI Weekend och lokal-tv på 
Stortorget i Lund. Och på trappen utanför Stadshuset i Umeå instämmer Marie-Louise Rönnmark:  
”Det är tuffa tider, men vi får inte låta räknenissarna ta över. Det här är en del av något mycket större.” Kultur? 
Vad är kultur för dig? ”Kultur sätter man inga epitet på, kultur är en känsla, mötet mellan människor, passion, 
nyfikenhet, upplysning, folkbildning, open source...”  
KOMMUNIKATIONER CENTRALA.  
I Lund är järnvägen kultur. Tågen från och till Malmö har rullat här sedan 1856, SJ:s födelseår, medan 
stationshuset är tre år yngre. Umeå fick kontakt med norra stambanan via en avstickare från Vännäs först 
1896. I Umeå byggs nu två nya ärnvägsstationer och i Lund byggs centralen ut och planeringen för spårvägen 
fortskrider.  
”I vår ansökan har vi med ett projekt som handlar om utformningen av de sju hållplatstorgen mellan Lund C 
och  Forskartorget’. Projektet handlar om såväl funktion och arkitektur som om konst på torgen”, säger Hans-
Martin Hansen. Lund lyfter också fram sitt centrala läge och sina goda kommunikationer med två flygplatser, 
Kastrup och Sturup, och 3,6 miljoner människor på pendlingsavstånd. Umeå kontrar med att staden, tack vare 
flygplatsen mitt inne stan, bara ligger en timme från Stockholm. Den 25–26 augusti kommer juryn, The Panel, 
till Lund. Då ska ungdomarna i staden  få fem minuter på egen hand med EU:srepresentanter för att övertyga 
dem om sin satsning på kultur för de unga. 
”Det vore en dröm att gå med juryn på alla gator och visa upp vad vi kan göra. Det ska bara bubbla i gathörnen, 
det är sjukt fint här”, säger Anna Kaminska. För en utomstående verkar det nästan som om ungdomsgruppen 
är ett slags alibi för en annars ganska akademisk ansökan. Något som både ungdomar och etablissemang 
avfärdar. Kommer Lund att vinna? 
”Utan tvekan. Trodde inte det i början, men nu, magkänslan”, säger Anna Kaminska. I Umeå skiljs inte 
ungdomarna ut, alternativt lyfts fram. Fredrik Lindegren tycker att det vore ett misstag att separera olika 
intressen. Tvärtom vill han visa upp den samlade styrkan i ansökan, utan särintressen, men med mycket 
medskapande, när panelen kommer den 23–24 augusti. 
3 000 ARRANGEMANG. 
I första rundan varjuryn betydligt mera kritisk till Lunds ansökan än till Umeås. I Lund säger Hans- Martin 
Hansen, med titeln process director, att man har tagit lärdom av kritiken och förutser ett helt annat bemötande 
i omgång två där han presenterar över 3 000 olika arrangemang. Och i Umeå säger Fredrik Lindegren att man 
vässat en redan vass ansökan och inte gått omkring med dammsugaren. Så vilken stad vinner? Kanske finns 
det en viss symbolik i att Umeå fram till 2014 kommer att ha försetts med 190 kilometer järnväg 
(Botniabanan) och Lund med 5 kilometer spårväg (Lundalänken). 

 

”Hockeylaget Björklövens” 
Dagens Samhälle. 2009-09-03. 
Måns Wikstrand 
Sida: 8 
. 
skulder på 60 miljoner är till salu. Pris 1 krona, ishall ingår. En räddande köpare har anmält sig: Umeå 
kommun.  
 
Umeå räddar hockeylag från skulder En liten storm har blåst upp i björkarnas stad. 
Kommunstyrelsen vill köpa tillbaka Umeå Arena, Björklövens moderniserade hockeyhall som 
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kommunen sålde till elitföreningen för tio år sedan. Anledningen är finansiell knipa för Björklöven. Lagets 
arenabolag mäktar inte med att driva arenan trots driftbidrag från kommunen med 7,8 miljoner i år och 
billiga kommunala lån. Björklöven har lagt fram ett säljbud på en krona. Kommunstyrelsen bifaller och räddar 
elitföreningen. En kommuns uppgift?  
- Det finns inget egentligt alternativ. En del tycker det här är Björklövens sak, men vi måste ha en 
hockeyhall med publikkapacitet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). 
Vad som skulle bli av kommunens fordran och av själva hockeyhallen vid en konkurs vet ingen. 
- Då riskerar vi att det direkt drabbar skattekollektivet och all hockeyverksamhet, säger 
Anders Sellström (KD), som betecknar kommunstyrelsens räddande insats som det minst 
dåliga alternativet. Att döma av insändarreaktionerna i lokalpressen finns ändå alternativ. Som att låta bli. Låt 
arenabolaget gå i konkurs, tycker många. Även vänsterpartiet. 
- Arenabrist är inte skälet för kommunstyrelsens beslut, den skulle inte bomma igen vid en konkurs, hävdar 
gruppledaren Tamara Spiric.  
- Däremot skulle Björklöven och arenabolaget inte bli kvitt sina 62 miljoner i skulder. Men det är inte en 
kommunal angelägenhet, säger hon. Vi backar tio år. Björklöven har stora framtidsplaner. De ska upp i 
Elitserien. Men det går inte i en kommunal hockeylada! Det krävs en arena. Kommunen har inga 
investeringspengar och heller ingen stark drift att bygga loger, jumbotroner och restauranger åt hockeylag. 
Björklöven får köpa arenan - till vänskapspris - och bygga på egen hand. Bygget står klart 60 lånemiljoner och 
två säsonger senare. Björklöven har hunnit gå upp i Elitserien. Och trilla ur. Det är Björklövens senaste besök i 
högsta hockeydivisionen. 2003 tar kommunen över arenabolagets banklån på 34 miljoner. Kommunala lån är 
billigare och precis vad Björklöven behöver för att klara arenadriften. Men det räcker inte, vet vi nu. Kommunen 
måste ta över.  
- Det finns bara en hockeyarena med publikkapacitet. Och vi måste ha en, vi kan inte säga att vi inte bryr oss. 
Då tar inte kommunen sitt ansvar, anser Anders Sellström  
- Ibland hamnar man i sådana lägen. Just kommunerna hamnar i lägena. Det har alltid varit kommunens sak 
att stå för idrottens infrastruktur. Det sitter i, även när elitidrottens krav sväller utöver begreppet infrastruktur. 
Elitidrotten och kommunerna duellerar över hela landet om vem som ska stå för investeringar och drift av 
avancerade arenabyggen. Kommunerna duellerar ofta vänskapligt. Umeås bud på 1 krona för 60 miljoner i 
skulder kan tyckas frikostigt. Men kommunen tror sig gå oskadd ur affären. Den kan  samordna, den kan lösa 
dyrt leasingavtal på frysaggregatet. Sammantaget ska halldriften inte bli dyrare för skattebetalarna än det 
årliga driftbidraget varit, fastän arenan åter har stort renoveringsbehov. 
Ångrar politikerna någonting? Lånen, försäljningen? Tamara Spiric tycker man borde ångra det mesta. 
Nej, säger Anders Sellström och Lennart Holmlund.  
- Man måste kunna försöka arbeta på nya sätt, säger Lennart Holmlund. Han förbereder precis 
offentliggörandet av Umeås nästa jätteprojekt: en evenemangsarena för allt vad du kan tänka dig av idrott och 
kultur.  
- Alla större evenemang går oss förbi. Vi måste ha en arena, säger han. 
Kan den rymma även ishockey? 
- Självklart.  
Lennart Holmlund förekommer nästa fråga. 
- Vi måste ha hockeyarenan ändå! Arenorna kommer att komplettera varann, säger han. 
 


