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!
Förord!
!
Då!samhället!utvecklas!i!en!ökande!takt!utgör!arv,!tradition!och!identitet!en!
betydande!roll!vid!platsförankring.!Detta!kommer!ofta!till!uttryck!via!
kulturen.!!
!
Kulturenheten!inom!Bodens!kommun!har!nyligen!redogjort!för!en!kulturell!
satsning!vilken!består!av!fem!mål!som!kommunen!ska!sträva!mot!att!uppnå!
innan!år!2018.!Då!kultur!är!något!som!intresserar!mig!och!eftersom!Boden!är!
min!hemstad!har!valet!att!basera!uppsatsen!på!en!studie!av!detta!fallit!sig!
naturligt.!!
!
Jag!vill!tacka!min!handledare!Emma!Lundholm!på!Institutionen!för!Geografi!
och!Ekonomisk!historia!vid!Umeå!Universitet!för!stöd!och!idérikedom.!Jag!vill!
även!rikta!ett!tack!till!de!informanter!som!engagerat!sig!och!ställt!upp!på!
intervjuer!som!ligger!till!grund!för!denna!studie.!!!
!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Magdalena%Nilsson,%Umeå%2013H05H26%
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ABSTRACT!
%

Today's%society%offers%a%higher% level%of%mobility% than%before,%which%means%

that%the%relationship%between%man%and%space%is%altered.%The%higher%degree%

of% movement% implies% increased% competition% between% places% in% order% to%

attract%people%and%corporations.%The%ways,%in%which%culture%can%be%used%as%

an% attraction% tool% for% the% establishment% of% such% actors,% has% thus% become%

significant%to%the%development%of%cities.%

%

This% study% aims% to% identify% existing% opportunities% to% use% culture% as% a%

development% strategy% in% a% small% Swedish% municipality.% Furthermore,% the%

study%aims%to%examine%how%expectations,%opportunities%and%risks%may%look%

for% culture% as% a% development% strategy% by% local% actors% from% different%

perspectives.%The%analysis%is%based%on%a%case%study%of%the%cultural%initiatives%

recently%been%described% in%Boden%municipality.%The%basis%of% the%empirical%

data% is% constituted% by% six% interviews% conducted% with% informants,% each%

working%in%contact%with%the%cultural%work%within%the%municipality.%%In%order%

to% broaden% the% scope% of% this% particular% study,% the% selected% interview%

respondent’s% are% to% be% found% in% the% ruling% as%well% as% in% the% active% sector.%

Along% with% a% literary% review% of% both% previous% studies% and% theories,% the%

results% can%be% applied%and% reconnected% to% cities%of% similar% characteristics.%

The%selected%method%of%analysis%for%this%paper%is%thematic%analysis,%through%

which%flexibility%and%openness%can%be%attained,%and%consequently%allows%me%

as%a%researcher%to%fully%take%advantage%of%the%material%width.%

%

Results%of%the%study%indicate%high%expectations%for%enhanced%cultural%work%

in%the%municipality.%An%underlying%hope%of%attracting%people%using%cultural%

means%has%been% identified,% strongly%connected% to% this%particular%objective.%

All%interviewed%parties%collectively%put%emphasis%on%the%strength%of%internal%

and% external% collaboration,% in% order% to% generate% a% greater% effect% of% these%

types% of% investments.% High% expectations% of% this% cultural% initiative% is% a%

common%denominator% among% the% informants’,% thus% it% is% not% seen% to% be% in%

direct%connection%to%any%specific%negative%consequences.%

%

Keywords:! Culture! initiative,! local! development,! Boden! municipality,!
qualitative!interviews.!
%

!
%

!
!
!
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REFERAT%
%

Dagens% samhälle% präglas% av% en% hög% mobilitet,% vilket% även% påverkar%

relationen% mellan% människa% och% plats.% Städer% förväntas% i% allt% större%

utsträckning% kunna% attrahera% både% människor% och% företag.% Detta% har%

resulterat% i% en% rad% olika% utvecklingsstrategier% inom% många% svenska%

kommuner.%%

%

Den%här%studien%syftar%till%att%identifiera%och%analysera%hur%kultur%kan%vara%

en%potentiell%drivkraft%bakom%en%svensk%småstadsutveckling.%Vidare%syftar%

studien%till%att%synliggöra%vilken%diskussion%som%förs%hos%olika%kulturaktörer%

inför%en%kultursatsning%på% lokal%nivå.%Analysen%utgår% ifrån%en% fallstudie%av%

de% kulturella% riktlinjer% som% nyligen% redogjorts% av% kulturenheten% inom%

Bodens% kommun.% Resultatet% av% studien% grundar% sig% i% den% empiri% som%

samlats% in% vid% expertintervjuer.% Informanterna% som% ställt% upp% vid%

intervjuerna%arbetar%var%och%en% i%kontakt%med%det%kulturella%arbetet% inom%

kommunen% på% olika% nivå.% För% att% bredda% omfånget% har% intervjupersoner%

valts%utifrån%både%det% styrande%men%även%det% aktiva%blocket.%Tillsammans%

med% en% litterär% genomgång% av% både% teorier% och% tidigare% studier% har%

analysen% kunnat% lyftas% till% en% högre% nivå.% Vald% analysmetod% för% denna%

uppsats%är%den%tematiska%analysen%vilken%tillåtit%mig%som%forskare%att%vara%

flexibel%och%lyhörd%för%hela%materialbredden.%%

%

Resultatet% av% studien% pekar% på% höga% förväntningar% inför% det% fördjupade%

kulturella% arbetet% inom% kommunen% hos% informanterna.% Informanter% i%

styrande% position% har% förhoppningar% om% att% använda% kulturen% som%

attraherande% verktyg% och% därigenom% locka% folk% till% kommunen,% medan%

informanter%i%det%aktiva%blocket%främst%vill%synliggöra%det%lokala%kulturlivet.%

Samtliga% parter% som% intervjuats% anser% att% tydligare% samarbeten% skulle%

generera% en% större% effekt% vid% denna% typ% av% satsning.% Vid% flertalet% tillfällen%

nämns% hur% kulturen% kan% komma% att% användas% som% verktyg% för% ökad%

integration%internt%och%externt.%

%

Nyckelord:! Kultursatsning,! lokal! utvecklingsstrategi,! Bodens! kommun,!
kvalitativa!intervjuer!!
!
!
!
!
!
%

%
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1.!INLEDNING!

I! den! inledande! delen! kommer! studiens! problemdefinition! och! dess!
samhälleliga!relevans!att!redogöras.!Här!presenteras!även!de!avgränsningar!
som!gjorts.!%

Som% ett% resultat% av% globaliseringen% har% rörelsemönster% och% mobilitet%

genomgått% en% förändring.% Större% möjligheter% till% förflyttning% frigör%

människor% från% att% vara% begränsade% till% ett% visst% område,% vilket% påverkat%

relationen%mellan%människa%och%plats.%Det%nätverk%som%växer% sig% starkare%

på% global% nivå% förändrar% även% förutsättningarna% för% platsers% utveckling%

(Aronsson% m.fl.% 2007,% s.108).% Samhällen% har% idag% större% ansvar% för%

företagande% och% utveckling% där% mycket% handlar% om% att% vara%

konkurrenskraftig%gentemot%andra.%För%att%behålla%sin%position%gäller%det%att%

utveckla% strategier% som% attraherar% både% besökare% och% företag.% Här% har%

kulturH% och% upplevelseindustrin% vunnit% stor% betydelse% (Lysgård% 2012,%

s.1284).% %%

På% grund% av% den% industriella% och% ekonomiska% kris% som% drabbade%

västvärlden% under% 80Htalet% har% kulturen% under% de% senaste% 10% till% 15% åren%

blivit%ett%allt%vanligare%verktyg%vid%utveckling%inom%kommuner.%Utmaningen%

har% för% många% västerländska% städer% legat% i% att% ändra% stadens% tidigare%

industriella% karaktär% till% en% mer% underhållande% och% serviceinriktad.% För%

flera%platser%gäller%det%idag%att%hitta%nya%sätt%att%nå%ekonomiskt%och%socialt%

välstånd%där%kulturen%i%många%fall%utgör%en%del.%De%produkter%vi%konsumerar%

är%i%en%allt%större%utsträckning%kulturaliserade%och%fungerar%som%bas%för%att%

forma%vår%livsstil%och%identitet%(Lysgård%2012,%s.%1283).%

1.1!Problemformulering!
!
I%dagens%samhälle%är%arbete%och%bostad%inte%tillräckligt%för%många.%%En%högre%

rörlighet%gör%att%människor%och%företag%i%större%utsträckning%söker%sig%till%de%

platser%som%anses%attraktiva.%Det%gäller,%speciellt%för%mindre%orter,%att%hitta%

en%utvecklingsstrategi.%Här%har%kulturen%i%många%fall%blivit%medlet%att%nyttja.%

Att%använda%kultur% för%att% synliggöra%staden%är%mångfacetterat%och%väcker%

frågor.%Hur%rimligt%är%det%egentligen%att%ge%kulturen%ett%starkare%inflytande?%

Går% stadsutvecklingsteorierna% med% fokus% på% kultur,% utformade% för% större%

städer,%även%att%implementera%på%mindre%orter?%%

%

%

%

%
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1.2!Syfte!och!frågeställningar!!
%

Syftet%med% uppsatsen% är% dels% att% identifiera% och% analysera% hur% kultur% kan%

vara%en%potentiell%drivkraft%bakom%en% svensk% småstadsutveckling,%dels% att%

synliggöra% vilken% diskussion% som% förs% hos% olika% kulturaktörer% inför% en%

kultursatsning%på%lokal%nivå.%% % %

%

De%frågeställningar%som%ligger%till%grund%för%analysen%är:%

%

(i)%Hur%kan%kultur%fungera%som%strategi%vid%stadsutveckling?%%

%

(ii)%Vilka%positiva%och%negativa%följder%kan%utläsas%vid%tillämpning%av%kultur%

som%utvecklingsstrategi%på%lokal%nivå?% %% %

%

(iii)%Vilka%resultat%hoppas%olika%kulturaktörer%(styrande%samt%aktiva)%uppnå%

genom% en% starkare%målbild% och% tydligare% fokus% av% kulturen% inom% Bodens%

kommun?%
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%

2.!METOD!

I!detta!kapitel!presenteras!studiens!genomförande!samt!de!beslut!som!fattats!
under!processens!gång.!!
%

Studien% belyser% de% fördjupade% riktlinjer% kulturenheten% inom% Bodens%

kommun% nyligen% redogjort% för.% Genom% en% fallstudie% kan% jag% som% forskare%

fokusera%på%det%specifika%skeende%som%Bodens%kommun%befinner%sig% inom%

och% på% så% vis% identifiera% bakomliggande% och% avgörande% faktorer% för% detta%

fall% (Bell% 1987,% s.% 16).% Här% genomförs% en% analys% av% underliggande%

förväntningar,%möjligheter%och%eventuella%negativa%följder%för%den%kulturella%

satsningen%som%kulturenheten%nyligen%redogjort%för.%Empirin%som%ligger%till%

grund%för%studien%har%i%första%hand%samlats%in%via%expertintervjuer%med%sex%

informanter%som%var%och%en%på%något%vis%arbetar%i%kontakt%med%kultur%inom%

Bodens% kommun.% För% att% öka% förståelsen% för% hur% kultursatsningen% kan%

upplevas% utifrån% olika% perspektiv% har% intervjuer% genomförts% med%

informanter% från% sektorer% med% varierande% inflytande% för% de% kulturella%

strategierna% inom%kommunen,% vilket% beskrivs% ytterligare% i% tabell% 1% nedan.%

För%att%stärka%studiens%samhälleliga%relevans%har%paralleller%även%dragits%till%

tidigare%studier%som%belyser%kulturens%potential%vid%stadsutveckling.%

2.1!Informationsinhämtning!!
!
Då% denna% uppsats% till% stor% del% präglas% av% en% litterär% studie% har%

informationsinhämtning% utgjort% en% del% i% arbetet.% Vid% inhämtning% av%

information%har%universitetets%egna%databaser%använts.%%

%

Det%sökord%som%utgicks%ifrån%vid%den%första%databassökningen%var%”Cultural!
planning”.% De% träffar% jag% fick% var% väldigt% spridda%men% en% del% av% artiklarna%
handlade%om%den%politiska%sidan%av%stadsplanering%och%kulturella%strategier.%

Här% nämndes% hur% kulturen% som% utvecklingsstrategi% kan% krocka% med%

befintlig% markanvändning,% regelsystem% samt% den% organisatoriska%

strukturen.% Resultatet% var% givetvis% intressant% men% utifrån% studiens% syfte%

ansåg%jag%att%artiklarna%krävde%mer%mjuka%perspektiv%av%kulturens%roll%vid%

utveckling.%%

%

Genom% att% lägga% till% termen% local% development% påbörjades% nästa%

databassökning% med% sökorden% ”Cultural! planning! +! Local! development”.%
Denna%sökning%resulterade% i%många%artiklar%med%fokus%på%det%ekonomiska%

vid% kulturella% investeringar.% Den% kontext% som% legat% till% grund% vid% dessa%

studier% ansåg% jag% svåra% att% parallelldra% till% Bodens% kommun% och% därmed%
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%

påbörjades% en% ny% sökning.% % Genom% att% plocka% bort% termen% local%

development%och%istället%lägga%till%creative%city%gjordes%en%sista%sökning%via%

termerna%”Cultural!planning!+!creative!city”.%Denna%sökning%resulterade%i%två%
intressanta% artiklar% skrivna% av% Bayliss% (2007)% och% Lysgård% (2012)% vilka%

utgår% ifrån% kulturens% roll% vid% utveckling% av% Köpenhamn% respektive%

Kristiansand.%Den%nordiska%kontexten%ansåg%jag%vara%relevant%att%koppla%till%

det% kulturella% arbetet% i%Bodens%kommun.%Dessa% texter%presenteras% i% avsitt%

5.5.%Då%denna%sökning%var%gjord%kände%jag%mig%nöjd%med%resultatet%och%gick%

därmed%vidare%i%arbetet.%%

2.2!Intervjuer!!
%

För% att% uppfylla% studiens% syfte% att% belysa% åsikter% och% underliggande%

värderingar%för%den%kulturella%satsningen%har%en%kvalitativ%metod%i%form%av%

semistrukturerade% intervjuer%använts.%Denna%metod%ger%mig%som%forskare%

chansen% att% komma% i% närmare% kontakt% med% personliga% åsikter% inför% det%

specifika% skede%Boden%befinner% sig% i% (Bell%1987,% s%13).% Inför%varje% intervju%

har% en% intervjuguide% utformats,% detta% för% att% säkra% att% specifika% ämnen%

berörs% samt% att% ett% relevant% intervjumaterial% finns% att% analysera.% Samtliga%

intervjuguider%har%baserats%och%formats%utifrån%studiens%syfte%men%har%till%

viss% del% anpassats% till% informanternas% yrkesroll% (se% bilaga% 1).%%

%

Det% semistrukturerade% upplägget% tillåter%mig% som% intervjuare% att% anpassa%

frågornas% ordningsföljd% i% förhållande% till% respondenten,% som% i% sin% tur% ges%

möjlighet% att% svara% utförligt% och% hoppa% mellan% intervjufrågorna%

(Denscombe%2009,% s.%235).%För%att%nå%bäst% resultat%vid% intervjuerna%är%det%

viktigt%att%det%råder%en%god,%avslappnad%stämning%där%respondenten%känner%

tillit%till%mig%som%intervjuare%(Ejvegård%2003,%s.%52).%Genom%att%öppna%varje%

intervju%med%att%kort%presentera%mig%som%forskare,%studiens%syfte,%samt%ge%

utrymme%åt%respondenten%att%berätta%om%sig%själv%kunde%en%god%stämning%

säkras%under%samtliga%intervjuer.%Varaktigheten%för%intervjuerna%skiljde%sig%

markant%där%det%handlade%om%15% till% 60%minuter%per% informant.% Jag% anser%

såklart% att% ett% jämnare% analysunderlag% från% respektive% informant% vore% att%

föredra,%men%jag%anser%dock%inte%att%detta%utgjort%någon%större%betydelse%för%

studiens% resultat.% Val% av% intervjuplats% var% upp% till% var% och% en% av%

informanterna% att% bestämma% där% tre% genomfördes% på% arbetsplatsen,% en%

hemma% hos% informanten% och% en% på% café.% På% grund% av% förhinder% för% en% av%

informanterna% genomfördes% även% en% telefonintervju.% Vid% denna% intervju%

blev% det% svårare% för% mig% som% forskare% att% ta% del% av% olika% uttryck% och%

sinnesstämningar%men% jag%upplevde%ändå% intervjun%som%givande.%Samtliga%

informanter% har% under% den% avslutande% fasen% av% intervjun% tillfrågats% om%

denne%haft%något%att%tillägga%för%att%bekräfta%att%alla%åsikter%fått%plats,%samt%
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för%att%inte%missa%värdefullt%material.%%

För% att% kunna% vara% aktiv% som% intervjuare% och% hantera% materialet% har%

intervjuerna%spelats%in%och%efterhand%transkriberats%med%stödanteckningar%

som%hjälp.% %För%att% försäkra%att% informantens%uttalanden%översatts%korrekt%

har% transkribering% skett% så%nära% inpå% intervjuerna% som%möjligt.%Materialet%

har% senare% analyserats% utifrån% teman% som% valts% efter% intervjuernas%

genomförande,% detta% för% att% rymma% samtliga% åsikter% och% kunna% grunda%

resultatet%på%ett%korrekt%vis.%Vid%citering%har%felsägningar%och%upprepningar%

tagits%bort.%Samtliga%informanter%har%informerats%om%att%materialet%kommer%

att%utgöra%en%stor%del%av%grunden%för%denna%studie%där%de%även%kan%komma%

att%citeras,%vilket%fått%ett%godkännande.%%

2.2.1%Urval%respondenter%

%

Studien%är,%utöver%litteratur,%baserad%på%expertintervjuer%med%sex%personer%

som%var%och%en%är%informant%för%antingen%en%organisation,%verksamhet%eller%

förening%vilken%på%något%vis%har%kontakt%med%kultur%inom%Bodens%kommun%

(se%tabell%1).%Varför%valet%föll%på%att%intervjua%just%dessa%informanter%ligger%i%

ett% intresse% att,% utifrån% deras% perspektiv,% få% insyn% i% uppfattningen% av%

kommunen%och%dess%behov.%Genom%kontakt%med%informanter%från%både%det%

styrande% och% aktiva% segmentet% kan% alltså% studiens% syfte% att% identifiera%

underliggande% förväntningar,% möjligheter% och% eventuella% negativa% följder%

kring% den% kulturella% satsningen% utifrån% olika% kulturaktörers% perspektiv%

uppnås.%

%

Tabell&1.&Beskrivning&av&informanterna&
%

Informant! Titel!! Roll!
Detlef!Barkanowitz! Kulturchef%Bodens%

kommun%

Styrande%

Annakarin!Rönnbäck! Chef%Försvarsmuseet%

Boden%

Aktiv%

Emilia!Gedda! Sekreterare%BodenArr% Aktiv%

Roger!Arespång! Verksamhetschef%Unga,%

Tillväxtförvaltningen%

Styrande%

Ann!Loijas! ArbetsH%samt%fritidsledare%

Unga%

Aktiv%

Thomas!Öhrn! Chef%Kulturskolan%Boden% Styrande%+%Aktiv%

%

Tabellen% ovan% visar% information% om% intervjupersonerna% för% denna% studie.%

Informanterna% har% varierande% arbetsroll% och% därmed% olika% inflytandenivå%

för% sin% verksamhet% samt% det% kulturstrategiska% arbetet% inom% kommunen.%
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Vad%som%även%kan%tas%i%beaktning%är%att%det%råder%en%jämn%fördelning%mellan%

intervjuade%kvinnor%och%män.%%

2.3!Tematisk!analys!!
!
Efter% insamling% och% sammanställande% av% empirin% har% en% tematisk% analys%

genomförts%utifrån%intervjumaterialet.%Genom%att%lyfta%fram%de%åsikter%som%

informanterna% vid% flertalet% tillfällen% återkommer% till% har% en% rad% teman%

utmejslats.% Tematisk% analys% är% en% öppen% metod% där% jag% som% forskare%

analyserar%det% insamlade%materialet%och%är% lyhörd% för%de%ämnen%som%med%

olika%ord%eller%inom%olika%sammanhang%uppträder%återkommande%(Haynes%

2000,% s.173H174).% Genom% att% välja% tematisk% analys% som% metod% kan% jag%

tillvarata%den%materialbredd%som%samlats%in.%%

2.4 Validitet!&!Reliabilitet!!
%

Resultatet% av% studien% ska% spegla% en% så% korrekt% analys% som% möjligt% vilket%

innebär% att% det% är% viktigt% med% en% redogörelse% för% att% tolkningen% av%

materialet% gjorts% på% rättvisa% grunder.% Begreppen% validitet% och% reliabilitet%

beskriver%hur%jag%som%forskare%kan%kontrollera%att%analysförloppet%går%rätt%

till.%Validitet%innebär%att%jag%som%forskare%ser%till%att%analysen%hela%tiden%har%
en% koppling% till% studiens% ursprungliga% syfte% (Ejvegård% 2003,% s.% 73).%

Reliabilitet% innebär% att% det% empiriska% materialet% återspeglas% så%

sanningsenligt% som% möjligt% (Ejvegård% 2003,% s.70).% Här% gäller% det% att% hela%

tiden%kunna% stärka% att% den% analys% som% läggs% fram%också% grundar% sig% i% det%

insamlade%materialet.%Den%transkriberade%texten%har%korrigerats%i%efterhand%

vilket% innebär% att% autenciteten% till% viss% mån% försvunnit% (Ejvegård% 2003,%

s.262).%Vid%citering%i%uppsatsen%har%felsägningar%och%stakningar%tagits%bort%

för%att%underlätta%för%läsaren%(Ejvegård%2003,%s.266).%För%att%stärka%äktheten%

för% studien% har% respektive% respondent% fått% ta% del% av% den% färdiga% analysen%

och%getts%möjlighet%att%korrigera%felaktiga%citat.%%

2.5!Metoddiskussion!
%

Val% av%metod% för% en% studie% ska%grunda% sig% i% vad% syftet% kräver%men%brister%

kan% i% princip% alltid% urskiljas% oavsett% metodval.% Mitt% val% av% den% tematiska%

analysen,% vilket% är% en% öppen% metod,% innebär% att% resultatet% till% stor% del%

påverkas% av%mig% som% forskare.% Jag% är%medveten%om%att%mina% egna% åsikter%

och% värderingar% kan% ha% präglat% tolkningen% av% materialet% då% det% är% min%

världsbild% som% avgör% vad% som% väljs% att% lyftas% fram.% Att% utifrån%

intervjumaterialet% skapa% teman% smalnar% av% analysen,% vilket% gör% att% andra%

tänkbara%slutsatser%av%denna%studie%går%förlorade%i%ett%relativt%tidigt%skede.%
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Genom% att% i% så% stor% utsträckning% som% möjligt% försöka% hålla% ett% objektivt%

ställningstagande%och%kontinuerligt%utläsa%det%insamlade%materialet%utifrån%

studiens% syfte% har% jag% försökt% minska% reflexiviteten.% Risker% följt% av%

intervjuareffekten% har% i% förväg% identifierats% då% även% detta% kan% påverka%

studiematerialet.% Den% personliga% identiteten% hos% mig% som% forskare% kan%

spela% in% på% det% omfång% respondenten% väljer% att% besvara% frågan.% Jag% är%

medveten%om%att%informanterna%kan%ha%upplevt%mig%ha%en%låg%maktposition%

då% jag%är%en%ung,%kvinnlig%student%vilket%kan%ha%skapat%ett% förtroende%som%

lett%till%mer%uttömmande%svar,%eller%tvärtemot.%Vid%varje%intervju%har%en%så%

pass%neutral%roll%som%möjligt%försökt%hållas%för%att%inte%spela%in%på%materialet%

(Denscombe% 2009,% s.244).% Även% min% ovana% att% besitta% rollen% som%

intervjuare% kan% utstråla% en% viss% osäkerhet% som%även%den% kan% ha% påverkat%

respondenten%och%i%sin%tur%materialet.%%

Under% hela% uppsatsprocessen% har% hänsyn% tagits% till% forskningsetiska%

aspekter%då%det%är%viktigt%att%personerna%som%valt%att%ställa%upp%respekteras%

och% framställs% med% en% rättvis% återspegling% (Denscombe% 2009,% s.193).% Jag%

har%varit%noggrann%med%att%de%personer%som%valt%att%dela%med%sig%av%sina%

erfarenheter%och%åsikter%vid%min%studie%inte%har%behövt%ta%skada%och%genom%

att% tydligt% hänvisa% mina% informanter% om% att% forskningsmaterialet% endast%

kommer%att%användas%på%de%sätt%vi%i%förväg%kommit%överens%om%har%ett%gott%

förtroende% skapats.% Jag% har% inför% varje% intervju% kortfattat% berättat% om%

studiens%syfte,%men%för%att%inte%styra%resultatet%vid%insamling%av%empirin%har%

jag%valt%att%inte%berätta%vilket%slutligt%resultat%jag%vill%uppnå.%%

2.5.1%Källkritik%%

%

Resultatet% för% denna% studie% baseras% på% empiri% insamlat% från% informanter%

svarande% i% rollen% som% tjänstemän% med% ett% kulturellt% intresse.% Sannolikt%

ligger%det% i% informanternas%arbetsroll%att%tala%positivt%om%kommunen%samt%

framhålla%kulturen%som%någonting%av%avgörande%vikt.% Jag%är%medveten%om%

att% mitt% resultat% skulle% sett% annorlunda% ut% ifall% jag% intervjuat% tjänstemän%

utanför%den%kulturella%sektorn,%vilka%troligtvis%lagt%fram%andra%medel%för%att%

nå%utveckling%inom%kommunen.%Självklart%hade%det%varit%av%högsta%intresse%

för%mig% att% identifiera% kulturens% betydelse% för% kommunen% utifrån% aktörer%

tillhörande% olika% sektorer% med% skilda% perspektiv.% För% att% kunna% hantera%

mängden%data%inom%given%tidsram%har%dock%endast%presenterade%personer%

pekats%ut%som%informanter%till%studien.%%

Vid% insamling% av% litterärt% material% har% vissa% svårigheter% upplevts.% Då% det%

varit%problematiskt%att%hitta%de%primära%källorna%har%stöd%tagits%från%en%del%

sekundära%källor,%vilket%innebär%att%informationen%kan%ha%omvandlats.%Vad%

som%även%kan%belysas%är%de%skrifter%om%utveckling%och%tillväxt%på%lokal%och%
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regional% nivå% som% troligen% är% utformade% ur% ett% vinstintresse% vilket% kan%

förmedla% en% vinklad% bild.%Många% utav% de% teorier% och% tidigare% studier% som%

presenteras% under% avsnitt% 4% är% hämtade% ur% en% icke% skandinavisk% kontext.%

Med% detta% följer% särskilda% begränsningar% i% möjligheten% att% applicera% dess%

resultat%i%ett%svenskt%samhällssystem.%%

%
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3.!OMRÅDESBESKRIVNING!!
!

Nedan!följer!en!beskrivning!av!den!kontext!studien!utgår!ifrån!samt!den!
kulturella!satsning!fallstudien!belyser.!!
!
Bodens% kommun% är% till% folkmängden% den% tredje% största% kommunen% i%

Norrbottens% län% och% i% slutet% av% år% 2012% uppnådde% kommunen% 27%643%

invånare% (Bodens% kommun).% Kommunen% präglas% av% en% hög% invandring%

vilken% även% genererar% befolkningstillväxt.% Boden% är% den% största%

garnisonsstaden% i% Sverige%med%bland%annat%Norrbottens% regemente% (I% 19)%

samt%Artilleriregementet%(A%9)%(Granberg%2013).%%

 
3.1!Tillväxtförvaltningen%

Tillväxtförvaltningen% tillkom% under% år% 2012% och% är% en% del% av% den%

kommunala% förvaltningen% i% Boden.% De% fyra% enheterna% kultur,% fritid,%

näringsliv%och%unga%utgör%grunden%för%tillväxtförvaltningen.%Dessa%syftar%till%

att% öka% samarbetet% mellan% de% olika% områdena% samt% främja% utvecklingen%

inom%kommunen%till%att%bli%en%attraktiv%stad%som%lockar%både%invånare%och%

besökare% (Granberg% 2013).% Kulturenheten% är% uppdelad% i% två% institutioner;%

Försvarsmuseum%Boden%och%Stadsbiblioteket.%De%riktlinjer%som%finns%för%de%

kulturverksamma%är%ett%ökat%samspel%som%erbjuder%bredd,%insyn%och%näring%

gentemot%varandra%(Granberg%2013).%

!
3.2!Kulturinriktat!samarbete%

Det% finns% en% rad% kulturverksamheter% inom% kommunen% där% samverkan% är%

hög.%Bodens%orkesterförening%ordnar%tillsammans%med%kulturförvaltningen%

och% den% kommunala% kulturskolan% olika% arrangemang.% Inom% kommunen%

finns% även% en% teaterförening% som% har% uppsättningar% i% samarbete% med%

kulturförvaltningen% samt% föreningen% inom% Folkets% Hus.% Inom% kommunen%

finns%det%även%föreningar%med%konstinriktning%där%Bodens%Konstgille%är%den%

största.%Det%finns%en%rad%föreningar%startade%av%invandrare%inom%kommunen%

där%den%Afghanska%Föreningen%är%en%utav%de%större%som%genomför%sina%egna%

arrangemang% för% att% belysa% deras% kultur.% Kulturenheten% samarbetar% även%

med% enheten% för% unga,% Norrbottens% Läns% Landsting,% studieförbunden% och%

Boden% Turism.%Vad% som% ännu% inte% tagit% fart% är% ett% aktivt% samarbete%med%
Näringslivet%(Granberg%2013).  

%
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Boden% präglas% av% ett% relativt% aktivt% kulturliv% där% en% utav% de% större%

verksamheterna% är% konsthallen% Havremagasinet% vilken% syftar% till% att%

synliggöra%olika%kulturer%och%skapa%samförstånd.%De%utställningar%som%går%

att%ta%del%av%på%Havremagasinet%består%av%tre%delar%med%olika%syfte%där%den%

historiska%delen%kommunicerar%ut%den%unika%funktion%byggnaden%fyllt.%Den%

konsthistoriska% delen% lyfter% fram% Bodenskolans% konstnärer% medan% den%

internationella% delen% speglar% globala% frågor% genom% samtidskonsten.%

Havremagasinet% utgör% en% del% i% Konstmuseet% i% Norr% vilket% är% ett%

samarbetsprojekt% mellan% Norrbottens% läns% landsting,% Bodens% kommun,%

Luleå% kommun% samt% Kiruna% kommun% (Havremagasinet% 2012).% Ytterligare%

en% utav% de% större% kulturverksamheterna% inom% kommunen% är%

Försvarsmuseum%Boden.% Syftet% som% ligger% till% grund% för% detta%museum%är%

att% kommunicera% ut% det% svenska% försvarets% roll% utifrån% en% historisk%

tillbakablick.% Sedan% 2008% ingår% Försvarsmuseum% Boden% i% Sveriges%

militärhistoriska% arv% vilket% är% ett% nätverk% med% statliga% museer%

(Försvarsmuseum%Boden).%%

!
3.3!Kultursatsningens!mål!
!
Kulturenheten% inom% Bodens% kommun% har% satt% upp% fem% kulturella%

utnämningar%vilka%kommunen%ska%sträva%mot%att%uppnå%innan%år%2018:%

%

V!Årets!kulturkommun!
V!Årets!bibliotek!
V!Årets!museum!
V!Årets!bokbuss!
V!Årets!mest!jämställda!kulturkommun%
%

Det%syfte%kulturenheten%beskriver%är%underliggande%för%de%fem%målen%är%att%

väcka% uppmärksamhet% kring% kulturfrågor% och% skapa% positiv% energi% hos%

anställda,% kulturföreningar,% kulturarbetare% och% politiker.% Kulturenheten%

anser%att%kommunen%genom%ett%aktivt%kulturliv%kan%förmedla%en%positiv%bild%

utåt%där%även%besökare%attraheras% (Barkanowitz%2013).%De%nya%visionerna%

kommer% enligt% kulturenheten% att% få% människor% att% växa,% dels% genom% det%

egna% skapandet% men% även% genom% att% ta% del% av% olika% kulturella% yttringar%

(Granberg%2013).%%%

%



11%

%

4.!TEORI!&!TIDIGARE!STUDIER!!
&
För!att!se!studiens!resultat!i!sin!helhet!är!det!viktigt!att!återkoppla!till!den!
samhälleliga!relevansen.!Nedan!följer!ett!litteraturavsnitt!som!trycker%på!
teorier!och!tidigare!studier!vilka!har!identifierat!kulturens!roll!utifrån!olika!
perspektiv.%%
%

4.1!Platsers!förändrade!roll!
!

En% plats% är% ett% resultat% av% sociala% konstruktioner% och% mentala%

föreställningar% för% dess% identitet% och% krav% på% uppförande% (Ek% &% Hultman%

2007,% s.14).% % Platsbegreppet% kan% delas% in% i% tre% dimensioner;% platsen% i% ett%

rumsligt% förhållande% till% andra% platser,% vilket% är% det% vanligaste% i%

västerländska%sammanhang,%de%upplevda%känslorna% för%platsen%som%råder%

bland% människor% samt% de% sociala% och% materiella% förutsättningar% som%

återfinns%på%platsen,%vilka%även%påverkar%beteenden%och%relationer%%

(Ek%&%Hultman%2007,%s.16H17).%%

%

Synen%på%städer%har%förändrats%då%ett%lika%starkt%fokus%inte%längre%ligger%vid%

produktion.%Idag%har%tonvikten%snarare%förflyttats%till%konsumtionsaspekten%

(Ek%&%Hultman%2007,%s.95).%En%plats%associeras%i%allt%större%utsträckning%till%

status%och%identitet%vilket%gör%att%människor%handlar%utifrån%vad%som%är%

mest%identitetsstärkande%(Florida%2001,%s.%269H%s.%275).%För%att%attrahera%

drivna%aktörer%samt%för%att%vinna%det%kulturella%och%ekonomiska%kapitalet%

måste%en%plats%skapa%ett%konkurrenskraftigt%varumärke%(Aronsson%m.fl.%

2007,%s.108).%Upplevelser%som%bygger%på%konsumtion%är%centrala%där%

marknadsföringen%kretsar%kring%livsstilar%och%drömmar%(Aronsson%m.fl.%

2007,%s.16).%Denna%strävan%har%resulterat%i%olika%slag%av%strategier%för%

stadsförnyelse%(Ek%&%Hultman%2007,%s.%95).%%

%

Platsmarknadsföring%handlar%om%att%skapa%och%återge%föreställningen%av%en%
plats% där% det% unika% och% säregna% ska% synliggöras.% Marknadsföringen% är%

uppbyggd%kring%ett%varumärke%av%platsens%värden%och%kvaliteter%vilket%ska%

locka% specifika% målgrupper% (Aronsson% m.fl.% 2007,% s.% 117).% Syftet% med%

platsmarknadsföring% kan% delas% in% i% tre% dimensioner% där% en% uppgift% är% att%

locka% företag% och% investerare,% en% annan% är% att% attrahera% besökare% och%

turister% samt% en% tredje% vilken% syftar% till% att% möta% de% möjliga% inflyttarnas%

behov.% Även% befintliga% företag% och% invånare% ska% attraheras% att% stanna%

genom% en%marknadsföring% av% platsen.% För% att% skapa% en% så% pass% trovärdig%

återspegling% av% platsen% som% möjligt% är% det% viktigt% att% de% lokala%

verksamheterna%och%invånarna%tar%del% i%marknadsföringen%(Aronsson%m.fl.%
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2007,%s.%28)%samt%att%interaktionen%mellan%gammalt%och%nytt%kommuniceras%

ut%(Aronsson%m.fl.%2007,%s.%117).%Ek%och%Hultman%diskuterar% i%boken%”Plats!
som! produkt”% (2007)% hur% staden% blivit% allt% mer% osammanhängande% och%
splittrad.% Genom% att% göra% en% stad% konsumtionsinriktad% kan% ökade% klyftor%

mellan%olika%samhällsgrupper%uppstå%eftersom%att%den% främsta%strävan% för%

konsumtionsstrategin% ligger% i% att% attrahera% de% ekonomiskt% välbärgade%

besökarna% och% invånarna% (Ek% &% Hultman% 2007,% s.97).% Vid%

platsmarknadsföring%synliggörs%oftast%de%aspekter%som%möjliggör%ett%utbyte%

mellan% upplevelse% och% kapital,% medan% de% delar% som% inte% gör% sig% bra%

redigeras%bort% (Ek%&%Hultman%2007,% s.147).% %Genom%en% stark% tilltro%på%att%

kommunicera%ut%ett%varumärke%som%ska%locka%till%sig%de%högre%uppsatta%på%

samhällsstegen% blir% det% legitimt% att% undanskymma% de% grupper% som% inte%

passar%inom%ramarna%för%det%offentliga%rummet%(Ek%&%Hultman%2007,%s.97).%

I% kapitlet% ”Rethinking! Neighbourhoods:! From! Urban! Villages! to! Cultural!
Hubs”%skriver%även%Chris%Murray%om%den%förändrade%synen%på%platser%som%
ett% resultat% av% globaliseringen.% Han% menar% att% det% blivit% allt% viktigare% att%

trycka%extra%starkt%på%specifika% identiteter%och%platsers%unika%varumärken%

snarare%än%att%homogenisera%kulturella%olikheter.%Murray%diskuterar%vidare%

hur%en%plats%når%hållbar% framgång%ur%ett% socialt%perspektiv%där%människor%

kan% integreras% genom% att% uppmärksamma% det% lokala% kulturlivet% som% ger%

utrymme%för%delaktighet%och%identitetsskapande%(Bell%&%Jayne%2004,%s.195).%

Kulturen% fyller% även% andra% funktioner% där% Charles% Landry% i% boken% ”The!
Creative! CityV! A! Toolkit! for! Urban! Innovators”! från% 2008% skriver% om% hur%
kulturen% i%många% städer% ersatt% tidigare% framgångsrika% sektorer% i% och%med%

industrisamhällets% uttågande.% Han% menar% att% kulturen% kommit% att% bli% en%

utav%de%snabbast%växande%industrierna%i%dagens%samhälle%då%den%hjälper%till%

att% tillvarata% våra% traditioner% och% vår% historiska% bakgrund% samtidigt% som%

den%fyller%en%funktion%som%ett%verktyg%att%lokalisera%oss%med%inför%framtiden%

(Landry% 2008,% s.6).% De% kulturella% resurserna% inom% en% stad% består% av% dess%

råmaterial% och% värdegrund% och% enligt% Landry% är% kreativitet% den%

grundläggande% faktorn% som% kan% utvinna% resurserna.% Kultur% bör% enligt%

honom% integreras%med% resterande% samhällsfrågor,% exempelvis% trafikfrågor%

och% boende,% som% ofta% har% en% högre% position% vid% planeringen.% Han%menar%

slutligen% att% utveckling% inom% en% stad% kan% nås% först% då% de% underliggande%

resurserna% identifierats% och% då% platsens% unika% nisch% synliggjorts% (Landry%

2008,%s.8).%

I%en%rapport%från%NäringsH%och%teknikutvecklingsverket%(NUTEK%1997,%s.17)%

redogörs% en% studie% av% Rubenowitz% och% Rubenowitz% från% år% 1990% där%

kulturens% inflytande% på% livsmiljön% och% näringslivet% analyseras.% Kulturlivet%

är% enligt% författarna% inte% den% faktor% som% är% av% störst% vikt% vid% val% av%

bostadsort,%men% fungerar% däremot% som% en% starkt% attraherande% faktor% vid%
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företagslokalisering.%Rubenowitz%och%Rubenowitz%konstaterar%att%kulturen%

kommer% att% vara% fortsatt% betydande% i% samhället% i% och% med% att%

utbildningsnivån%höjs%bland%befolkningen%och%då%fokus%i%större%utsträckning%

kommer% att% ligga% på% identitetsskapande% aktiviteter.% I% rapporten% (NUTEK%

1997)%redogörs%även%för%en%studie%av%Basset%från%år%1993%där%han%anser%att%

kulturella%satsningar%som%ska%kunna% leda% till%utveckling%kräver%att%en%stad%

ligger% över% ”tröskelnivån”.% Basset% menar% att% mindre% orter% går% förlorade% i%

jämförelse% med% storstäderna% och% för% att% lyckas% vara% konkurrenskraftiga%

gäller%det%att%små%städer%samarbetar%med%närliggande%orter%(NUTEK%1997,%

s.26).%%%

4.2!Kultur!

4.2.1%Begreppsdefinition%

%

Kultur%härstammar%från%latinets%cultura%vilket%står%för%odling%och%bildning.%
Hur%detta%begrepp%kommit%att%användas%går%att%belysa%ur%olika%perspektiv.%

Under%renässansen%liknades%kulturbegreppet%vid%att%på%en%individuell%nivå%

odla% intellektet,% men% har% senare% kommit% att% förflyttas% till% någonting% som%

berör% hela% gruppen.% Kultur% har% även% liknats% vid% någonting% organiskt% som%

föds,% växer,% fullbordas% och% dör% bland% nationer% och% samhällsgrupper%

(Nationalencyklopedin%2013).%%

%

Nilsson% (2003)% beskriver% kultur% som% aspekt% och% sektor.% Han% menar% att%
kultur% som% aspekt% är% ett% uttryck% för% alla% idéer% och% normer% som% finns% i%

samhället% medan% kultur% som% sektor% innefattar% konstformer% samt% de%

institutioner% och% organisationer% som% arbetar% med% dessa% (Aronsson% m.fl.%

2007,% s.24).% I% detta% arbete% relateras% kulturbegreppet% till% den% sistnämnda%

beskrivningen.%!

4.2.2%Kulturens%inflytande%

%

Kulturpolitiken% har% omstrukturerats% i% de% flesta% av% de% västeuropeiska%

länderna%där%styrningen%gått%från%central%till%regional%och%lokal%nivå.%Under%

1970Htalet% rådde% starka% sociala% visioner% där% de% kulturella% aktiviteterna%

fungerade% som% lokalt% identitetsskapande% vilket% motverkade% segregering%

bland% medborgarna.% % Kring% 1980Htalet% försköts% de% kulturpolitiska% målen%

mot%ett%mer%ekonomiskt%vinstintresse.%Under%denna%tid%upplevdes%kulturen%

som% någonting% självständigt% vilket% kunde% öka% den% ekonomiska% tillväxten%

och% leda% till% fler% arbetstillfällen.% Här% kom% kulturen% att% fungera% som% ett%

instrument% och% blev% den% konkurrerande% faktorn% mellan% olika% platser%

(NUTEK%1997,% s.6H7).%Kulturen%har%uppenbart%kommit%att% iscensättas% som%



14%

%

någonting%av%vikt%då%den%getts%ett%ökat% inflytande.%Nedan% följer%ett%urdrag%

från%Regionberedningen%1995:%

%

”Det! råder!enligt!Regionberedningens!mening! ingen! tvekan!om!att!kulturen!
är! en! mycket! viktig! lokal! och! regional! utvecklingsfaktor.! Ett! rikt! kulturliv!
bidrar! starkt! till! en! förbättring!av!medborgarnas! livskvalitet,! främjar!deras!
kreativitet! och! fyller! därtill! en! viktig! identitetsskapande! funktion.! Ett! rikt!
kulturliv!och!en!levande!kulturmiljö!medverkar!till!att!en!bygd,!region!eller!en!
landsdel! blir! attraktiv! vid! företagsetableringar! som! skapar! nya!
arbetstillfällen! men! också! vid! människors! val! av! bosättningsort.! Väl!
marknadsförda! kulturmiljöer! och! kulturminnen! bidrar! till! ökat! turistiskt!
intresse! och! ger! därmed! fler! sysselsättningstillfällen! i! regionen”%
(NUTEK%1997,%s.9).%%

%

Hur%kulturen%kommer%till%uttryck%i%praktiken%ter%sig%på%olika%vis%då%det%finns%

varierande%typer%av%kulturell%verksamhet;%den%institutionella%samt%den%icke%

institutionella.% En% institutionell! verksamhet% finansieras% genom% offentliga%
investeringar% och% genererar% enligt% Kulturutredningen% (1995)% ekonomisk%

vinst% för% samhället.% Icke! institutionella! verksamheter% fungerar% enligt%
Kulturutredningen% som%en%utveckling% på% det% demokratiska,% kulturella% och%

sociala% planet% vilket% de% vidare% menar% bidrar% till% en% positiv% livsmiljö% för%

människor%(NUTEK%1997,%s.15).%%%

4.3!Den!kreativa!klassen!!
!
Richard% Florida% diskuterar% i% boken% ”Den! kreativa! klassens! framväxt”% hur%
tillväxt%nås%med%hjälp%av%kreativitet%där%en%plats%som%vill%nå%framgång%måste%

attrahera%den%kreativa%klassen%(Florida%2001,%s.%262).%Huvudtesen%för%vilka%

som% ingår% i%den%kreativa%klassen%är%enligt%Florida%de%som% i%arbetet%skapar%

någonting% nytt.% Den% absoluta% kärnan% utgörs% av% forskare,% ingenjörer,%

professorer,% poeter,% konstnärer,% underhållare% och% skådespelare,% designers%

och% arkitekter.% Till% den% kreativa% klassen% räknas% även% arbetande% inom%

kunskapsintensiva% industrier% då% Florida% anser% att% dessa% ständigt% arbetar%

med%kreativ%problemlösning%(Florida%2005,%s.34).%Vidare%diskuteras%vad%det%

är% som% får% denna% typ% av% människor% att% hopas% på% specifika% platser% trots%

dagens%höga%mobilitet.%Florida%drar%slutsatsen%att%de% inte%attraheras%av%en%

stads%färdiga%fysiska%struktur%i% form%av%sportarenor,%shoppinggallerior%och%

turistattraktioner%utan%snarare%av%de%autentiska%upplevelser%som%erbjuds%i%

staden% (Florida% 2005,% s.35).% För% att% en% plats% ska% locka% de% kreativa%

människorna,% främja% nytänkande% och% stimulera% den% ekonomiska%

utvecklingen%måste%en%plats%enligt%Florida%innehålla%de%tre%T:na%Teknologi,%

Talang% och% Tolerans% där% även% öppenhet% och% mångfald% är% avgörande%
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faktorer% (Florida% 2005,% s.37).% Florida% diskuterar% även% begreppet%

Platskvalitet!vilket%beskriver%vad%som%gör%en%plats%attraktiv.%Begreppet%kan%
utläsas% i% tre% dimensionerH% vad% som% finns,% vem% som% finns% och% vad% som%

händer.% En% plats% kvalitet%mäts% utifrån% en% rad% samverkande% händelser% och%

här%menar%Florida%att%de%massproducerade%upplevelserna%lägst%i%rang%då%de%

inte%tillåter%ett%deltagande%i%skapandet%(Florida%2001,%s.277).%

4.4!Kultur!som!utvecklingsstrategi!i!en!nordisk!kontext!%
%

Floridas%teori%har%inspirerat%många%stadsutvecklare%och%kulturen%har%vunnit%

en%större%roll%inom%många%städer,%inte%minst%i%den%nordiska%kontexten.%I%den%

vetenskapliga%artikeln%Creativity,!Culture!and!Urban!Strategies:!A!Fallacy!in!
Cultural!Urban!Strategies%från%år%2012%analyserar%Lysgård%kulturens%roll%vid%
utveckling% av% städer.%Utifrån% en% fallstudie%baserad%på% ett% kulturstrategiskt%

arbete% i% norska% Kristiansand% diskuterar% författaren% hur% den% föreställning%

som% råder% kring% kulturella% satsningar% och% dess% tillhörande% ekonomiska%

vinst% är% felaktig% då% de% bevisade% exempel% som% återfinns% i% de% stora%

metropolerna% inte%går%att% referera% till% förnyelsestrategier%på%mindre%orter.%

Lysgård%menar%att%det%råder%uppenbara%skillnader%mellan%nordiska%platser%

och% den% amerikanska% kontext% för% vilken% Floridas% teori% är% utformad.% I%

nordiska% områden% återfinns% en% lägre% nivå% av% migration% och% immigration,%

mindre% rörlighet% på% arbetsmarknaden,% en% regionalpolitik% som% har%

huvudfokus% på% en% jämn% välfärd% och% slutligen% är% dess% städer% mindre%

(Lysgård%2012,%s.%1285).%%

%

Lysgård% redogör% för% en% rad% kulturbaserade% utvecklingsmodeller% som%

återfinns% inom% europeiska% städer.% Dessa% kan% delas% in% i% tre% kategorier% där%

den% första% fokuserar% på% interna% sociokulturella% processer.% Modeller% inom%

denna%kategori%syftar%till%att%stärka%det%offentliga%sociala%livet%och%skapa%en%

gemensam% identitet% bland% medborgarna% inom% staden.% För% den% andra%

kategorin%ligger%vikten%mer%externt%och%syftar%till%att%skapa%en%snabb%tillväxt%

genom%att%förstärka%attraktiviteten%inom%staden.%Här%används%kulturen%som%

verktyg%för%att%locka%turister,%investerare,%företag%och%arbetskraft%genom%att%

erbjuda% olika% kulturella% aktiviteter% i% form% av% underhållning,% sociala%

mötesplatser,% arkitektur% och% festivaler% etc.% För% den% tredje% kategorin% har%

fokus% förflyttats% från% geografiska% utvecklingsstrategier% och% istället% ligger%

vikten%på% ekonomi% och% arbete%där% kulturen% ses% som%en% kommersialiserad%

produkt% som% produceras,% distribueras% och% konsumeras% (Lysgård% 2012,%

s.1285).%

%

Kristiansand%som% tidigare%varit% involverad% i%handel%och% industri% satsar%nu%

på% kultur% genom% stiftelsen% Cultiva% som% står% för% tillväxt,% innovation% och%
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utveckling.%%Syftet%med%stiftelsen%är%att%öka%sysselsättningen%och%skapa%goda%

levnadsförhållanden%för%medborgarna%och%Lysgård%beskriver%hur%Cultiva%är%

ett% exempel% på% hur% man% inom% en% lokal% utvecklingsstrategi% använt% sig% av%

teorierna% kring% den% kreativa% klassen.% Lysgård% beskriver% att% det% finns% ett%

underliggande% antagande% om% att% det% är% just% kreativitet% och% kultur% som%

skapar%utveckling% inom%en% stad,%utan%att% relationen%mellan%dessa%begrepp%

tydligt% redogjorts,% och% innan% stadens% utvecklingspotential% faktiskt%

undersökts% (Lysgård% 2012,% s.1293).% Kristiansand% är% en% liten% stad,% i%

förhållande% till% de% städer% inom% vilka%man% tidigare% använt% sig% utav% samma%

strategi% och% frågan% som%kvarstår% är% enligt% Lysgård%huruvida% staden% ligger%

positionerad%på%marknaden%och%om%det%skapas%nog%konkurrenskraftiga%och%

unika%produkter%(Lysgård%2012,%s.1296).%Avslutningsvis%nämner%Lysgård%att%

kultur%som%utvecklingsstrategi%kan% leda%till%ett%ensidigt%kulturyttrande%där%

fokus% ligger%på%konsumtion%snarare%än%det% faktiska%skapandet,%vilket%han%i%

sin%tur%menar%leder%in%på%ett%demokratiskt%problem%(Lysgård%2012,%s.%1297).%%

%

Det% finns% fler% exempel% på% hur% kultur% har% använts% som% en% faktor% vid%

utveckling% inom%en%nordisk%kontext.% I%den%vetenskapliga%artikeln%”The!Rise!
of!the!Creative!city:!Culture!and!Creativity!in!Copenhagen”%diskuterar%Bayliss%
samspelet%mellan%kultur,%kreativitet%och%stadsplanering%utifrån%en%fallstudie%

av% Köpenhamn.% Här% redogörs% för% vilka% planeringsförändringar% som% krävs%

för% att% lyckas% transformera% Köpenhamn% till% en% kreativ% stad% samt% de%

svårigheterna% kring% de% allt% högre% kreativa% krav% som% ställs% (Bayliss% 2007,%

s.889).% Bayliss% skriver% om%hur% kulturaktiviteter%med% ett% lokalt% deltagande%

blivit% en% alternativ% strategi% vid% kulturell% utveckling% då% detta% anses% stärka%

den% sociala% sammanhållningen% och% leda% till% förbättrad% fysisk% och% psykisk%

hälsa% (Bayliss% 2007,% s.890).% Att% kultur% används% som% ett% verktyg% för% att%

främja%olika% stadsområden%har%under%en% lång% tid%präglat%Danmark%då%den%

ansetts% lönsam% för% landets% kassa% (Bayliss% 2007,% s.894).% Bayliss% beskriver%

hur% kulturen% behåller% men% även% utvecklar% sin% roll% som% hjälpmedel% vid%

ekonomisk%utveckling%på%flera%nivåer%i%Danmark.%Landets%regering%syftar%via%

sin% politik% till% att% främja% de% kreativa% näringarna% i% och% med% deras% direkta%

ekonomiska%fördelar%och%en%ökning%i%den%regionala%konkurrenskraften%där%

målet% är% att% Köpenhamn% ska% utstråla% en% kulturell,% dynamisk% och% tolerant%

identitet% vilken% ska% attrahera% kreativa%människor.% Köpenhamn% är% på% jakt%

efter% en% kompetent% arbetskraft% vilket% enligt% Bayliss% innebär% att% risken% för%

gentrifiering% är% hög% då% det% finns% för% lite% utrymme% för% de% svagaste%

gruppernas%kreativa%rättigheter.%Han%drar%slutsatsen%att%den%positiva%bilden%

som%förmedlas%kring%kultur%som%utvecklingsstrategi%inom%Danmark%snarare%

fungerar% som% täckmantel% för% de% sociala% kostnaderna.% Vidare% ifrågasätter%

Bayliss% de% faktiska% resultat% Köpenhamn% kan% lyckas% uppnå% genom% denna%

satsning.% Han% beskriver% att% en% topHdownHplanering,% dvs.% där% besluten% tas%
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uppifrån,% inte% genererar% kreativa% miljöer.% Han% menar% att% Köpenhamns%

tillvägagångssätt%snarare%verkar%syfta%till%att%stärka%kultursektorn%i%sig%själv%

där%de%kulturellt%rika%miljöerna%ska%ges%utrymme%att%växa%inom%ramarna%av%

en%löst%organiserad%planering%(Bayliss%2007,%s.900).%
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!
5.!RESULTAT!
%

Det!resultat!som!presenteras!nedan!baseras!på!den!kvalitativa!studie,!i!form!
av!intervjuer,!vilka!genomförts!med!de!informanter!som!i!arbetet!har!kontakt!
med! kultur! på! olika! nivå! inom! Bodens! kommun! (se! tabell! 1).! Utifrån! ett!
analytiskt! arbete! har! en! rad! teman! med! tillhörande! underrubriker!
identifierats.!

Genom% att% vara% lyhörd% för% vad% som% återkommer% vid% flertalet% av%

intervjuerna,%eller%vid%flera%tillfällen%under%en%och%samma%intervju%har%dessa%

teman% plockats% ut% som% bas% för% resultatet;% Synliggöra% &% Kommunicera%

(Tillvarata!och!utveckla,!Skapa!utrymme),%Samverka%&%Integrera%(Ensam!är!
ej! stark,! Vikten! av! att! föra! dialog)% samt% Kultur% (Vikten! av! kultur,!
Kultursatsningen).!!

&
5.1!!Synliggöra!&!Kommunicera!!
%

5.1.1%%Tillvarata%och%utveckla%

Det% samtliga% informanter% var% överens% om% är% vikten% av% att% belysa% det%

historiska% förlopp% som% präglar% Bodens% kommun.% Bodens% ursprung% som%

militärstad% samt% det% kulturella% arvet% från%militärmusiken% är% något%många%

vill%lyfta%då%kommunen%präglas%av%en%musiktradition%på%100%år,%vilket%också%

lagt%grunden%till%dagens%stora%kulturintresse.%%

Samtidigt%som%det%utifrån%intervjuerna%går%att%identifiera%en%underliggande%

stolthet% för% det% historiska% arvet% och% traditionerna% verkar% utveckling% och%

modernisering% vara% av% intresse.% För% att% Bodens% kommun% ska% kunna%

utveckla%sitt%kulturella%utbud%handlar%det%enligt%informanterna%tillika%om%att%

faktiskt% synliggöra% och% kommunicera% ut% det% som% redan% finns.% För%

informanterna%i%det%aktiva%blocket,%som%arbetar%med%kulturen%ute%i%”fältet”,%

sammanfattas%Boden%som%en%kommun%fylld%av%möjligheter%och%en%vilja%att%

utvecklas.% I% det% styrande% blocket% lyder% beskrivningen% av% Boden% som% en%

kommun% vilken% befinner% sig% i% en% gråzon% mellan% dåtid% och% nutid,% vilket%

sammanfattas% med% att% kommunen% måste% hitta% en% ny% identitet.% Konkreta%

exempel% ges% av% kulturchef% Detlef% Barkanowitz% som% trycker% på% att%

kommunen%måste% lyfta% fram%det% som%är%unikt%och%skapar% intresse%utifrån.%

Bland%annat%nämner%han%Eyvind%Johnsson,%nobelpristagare%i%litteratur,%som%

en% person% att% fronta% med% då% detta% skulle% kunna% attrahera% besökare% till%

staden.%Genom%att%våga%synliggöra%Bodens%starka%sidor%menar%Barkanowitz%

att% medborgarna% kommer% föras% samman% och% bli% stolta% över% att% vara% just%
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bodensare.%!

Informanterna% är% överens% om% att% Bodens% kommun% har% en% rad% kreativa%

människor%vilka%tydligare%bör%synliggöras.%Åsikterna%går%dock%skilda%vägar%

då%informanterna%ska%förklara%vilka%de%anser%bör%lyftas.%För%informanterna%i%

det% aktiva% blocket% ligger% strävan% i% att% lyfta% de% kulturaktiva% som% är% påväg%

uppåt.%Här%läggs%särskilt%vikt%vid%unga%utövare%som%sitter%i%skymundan%och%

måste%ges% en%plats% i% rampljuset.% ”Det!finns!jättemånga!musiker,! framförallt!
unga!musiker! som!är! jätteduktiga!som! inte! får! synas.!De! sitter!hemma! i! sin!
vrå! och! spelar! och! är! skitduktiga! men! kommer! inte! fram! i! rampljuset.”!
(Emilia%Gedda,%Sekreterare%BodenArr).%De%åsikter%som%framkommer%ur%det%
styrande%blocket%är%annorlunda%och%verkar%snarare%handla%om%att%attrahera%

människor%utifrån%genom%starka%varumärken.%Här%nämns%de%högre%uppsatta%

kulturpersonligheterna%inom%kommunen%som%de%centrala%i%sammanhanget.%

5.1.2%Skapa%utrymme%

För% att% kunna% lyfta% fram%kulturens%möjligheter% och% låta% folk% ta% del% av% vad%

som% finns% är% det% viktigt% att% nå% ut% till% medborgarna,% vilket% enligt%

informanterna% hittills% gjorts% genom% en% bristande% strategi.% De% menar% att%

samhällsutvecklingen%och%den%allt%snabbare%förändringstakten%sätter%större%

press% på% marknadsföring% där% informationen% hela% tiden% måste% ligga% nära%

målgruppen.%%

Jag% har% ju% varit%med% i% vissa% diskussioner% och% de% säger% såhär:% ”Det% finns% ingen%

kultur% i% Bodens% kommun.”% Och% jag% brukar% säga% såhär:% ”Det% finns% nästan% för%

mycket%kulturutbud%därför%att%publiken%och%folket%inte%räcker%till.”%De%som%säger%

att% det% inte% finns,% de% uppsöker% det% inte% tillräckligt.% De% ser% inte% annonserna% i%

tidningarna%på%allt%utbud%som%finns.%(Thomas%Öhrn,%Chef%Kulturskolan%Boden)%

Hur% man% ska% nå% ut% till% folket% för% vad% som% arrangeras% inom% kommunen%

verkar%enligt%informanterna%idag%vara%ett%paradoxalt%problem%vilket%format%

två%grupper;%de%som%tycker%att%det%aldrig%händer%något%i%kommunen%samt%de%

som% tycker% att% det% inte% finns% ett% tillräckligt% besöksunderlag% för% det% som%

arrangeras.% Här% handlar% det% om% brist% i% kommunikationen.% Ett% första% steg,%

enligt%kulturchef%Detlef%Barkanowitz,%är%att%identifiera%målgrupperna%och%se%

var%de% faktiskt% rör% sig% samt%vilken% information%de%kommer% i%kontakt%med.%

Han%är%mån%om%att%inte%paketera%människor%i%olika%grupper,%då%man%snarare%

bör% utmejsla% behov% och% individuella% intressen,% någon% strategi% för% detta%

nämns% dock% inte.% Något% som% vid% flertalet% intervjuer% kommer% på% tal% är%

avsaknaden% av% offentliga%mötesplatser,% både% fysiska% och% virtuella,% där% det%

finns% en% direkt% information% om%vad% som% faktiskt% händer% i% kulturväg% inom%

Bodens% kommun.% ”Det! behövs! bättre! marknadsföring.! Vi! måste! vara! där!
människor! finns,! vi! måste! ut! med! kulturen! på! gator! och! torg.”! (Detlef%



20%

%

Barkanowitz,%Kulturchef%Bodens%kommun).%

Enligt% Detlef% Barkanowitz% är% integrationsfrågan% viktig% för% Bodens%

utveckling.%Då%kommunen%präglas%av%en%hög% invandring%är%det%av%särskild%

vikt%att%synliggöra%kulturers%olikheter%för%att%skapa%tolerans%och%nyfikenhet.%

Inte% minst% gäller% det% att% skapa% mötesplatser% som% erbjuder% utrymme% för%

kulturella%yttringar%då%Barkanowitz%menar%att%kultur%kan%vara%nyckeln% till%

integration.%Han%förklarar%att%integration%enligt%honom%handlar%om%att%lära%

känna% varandra% och% skapa% en% relation% där% alla% får% utrymme.% Barkanowitz%

exemplifierar%med%den%planerade%kulturnatta%som%ska%hållas%under%slutet%av%

sommaren.%Här%är%tanken%att%lyfta%fram%de%olika%kulturerna%i%form%av%bland%

annat%dans,%musik%och%mat%för%att%börja%synliggöra%och%lära%känna%varandra.%%

5.2!Samverka!och!Integrera!!
%

5.2.1%Ensam%är%ej%stark!
%

Ett% tema% som% var% närvarande% vid% intervjuerna% var% samordning% av% det%

kulturella% intresset% inom% kommunen.% Alla% informanter% är% överens% om% att%

det% finns% en% kreativ% ådra% och% ett% starkt% utvecklingsintresse% inom%

kommunen,%vilket%måste%sammanstråla%i%gemensamma%riktlinjer.%”Det!finns!
så!många!människor!som!är!beredda!att!jobba!med!det!här.!Det!gäller!bara!
att! knyta! samman! alla! i! samarbeten.”% (AnnaHKarin% Rönnbäck,% Chef%
Försvarsmuseet).%Här%nämns%interna%samarbeten%där%intresset%dels%ligger%i%

att%tydligare%sammanfoga%de%olika%verksamhetsgrenarna%inom%kommunen,%

vilket% anses% skulle% effektivisera% den% kulturella% utvecklingen% ytterligare.%

Exempelvis% ligger%kulturskolan% idag%under%skolförvaltningen%vilket%gör%att%

det% inte% råder% något% tydligt% samarbete% mellan% kulturskolan% och%

kulturförvaltningen.% Enligt% Thomas% Öhrn,% chef% på% kulturskolan,% bör%

verksamheterna% sträva% mot% samarbete% då% ”effekterna% vore% bättre% om%

samverkan% vore% större”.% Kulturförvaltningen% satsar% på% att% öka% samspelet%

mellan% de% olika% kulturföreningarna% inom% kommunen% genom%dialogmöten.%

Då%det%varken%finns%pengar%eller%personella%resurser%för%att%täcka%samtliga%

önskemål%inom%kommunen%är%tanken%att%skapa%en%känsla%av%delaktighet%och%

ansvar% där% föreningarna% själva% ser% till% de% förutsättningar% och%möjligheter%

som%finns.%%

!
För%det%första%är%ju%inte%ensam%stark%och%det%tror%jag%faktiskt%att%kommunen%har%

insett.% Det% har% tidigare% känts% som% att% kommunen% har% jobbat% för% sig% och%

föreningar% för% sig% men% nu% försöker% de% blanda% ihop% föreningarna.% Just% de% här%

dialogmötena% som% vi% har% haft% och% kommer% att% ha,% det% ska% vara% ett% sätt% att%

samarbeta%och%det%tror%jag%är%jätteviktigt.%(Emilia%Gedda,%Sekreterare%BodenArr)%%
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Att%ensam%inte%är%stark%är%en%gemensam%bild%för%alla%informanter.%Samtidigt%

som% det% gäller% att% svetsa% samman% riktlinjer% och% viljor% inom% kommunen%

genom% intern% samverkan,% nämns% även% vinningen% av% externa% samarbeten.%

Detlef% Barkanowitz% nämner% hur% den% kulturella% satsningen% syftar% till% att%

inspirera% andra% samt% främja% samverkan% och% engagemang% snarare% än%

konkurrens%och%tävlan.%”Det!är!steg!ett,!att!ha!samverkansprojekt!med!andra!
kommuner,!resten!av!världen.!Vi!är!inte!där!än!men!för!mig!är!det!viktigt!att!
se! att! vi! inte! klarar! oss! själva,! det! är! viktigt! att! se.”! (Detlef% Barkanowitz%
Kulturchef%Bodens%kommun).%

%

För% kulturskolans% del% råder% det% redan% idag% ett% gott% samarbete% med%

fyrkantsområdet;% Piteå,% Älvsbyn,% Luleå% och% Boden,% vilket% enligt% Öhrn%

främjar% integrationen% mellan% de% undervisande% lärarna% och% inte% minst%

mellan% de% kulturella% utövarna% inom% närliggande% områden.% Kulturen% kan%

även% komma% att% spela% en% avgörande% roll% för% integrationen% mellan%

närliggande%kommuner.%Emilia%Gedda,%sekreterare%BodenArr,%menar%att%det%

alltid% funnits% någon% slags% underliggande% rivalitet% mellan% Boden% och%

grannkommunen% Luleå,% vilket% även% avspeglats% vid% arrangering% av%

evenemang% där% bodensare% undvikt% att% åka% på% konserter% i% Luleå% och% vice%

versa.%Hon%tror%att%ökade%samarbeten%mellan%kommunerna%skulle%gagna%den%

kulturella%verksamheten%och%locka%publik%utifrån.%Trots%en%hög%efterfrågan%

av%samverkanspartners%är%det% tydligt%att%många%utav% informanterna%anser%

att% man% i% första% hand% ändå% måste% se% till% sitt% egna.% Exempelvis% nämner%

Annakarin% Rönnbäck,% chef% på% Försvarsmuseum% Boden,% att% samarbete% är%

viktigt%men%att%man%”inte%får%samarbeta%ihjäl%sig”.%

%%%

5.2.2%Vikten%av%att%föra%dialog%

%

Utifrån%mina%informanters%svar%framkommer%att%ansvaret%inte%endast%ligger%

på% de% i% styrande% position% att% bestämma% vad% som% efterfrågas% och% bör%

utvecklas% inom% kommunen.% Delaktighet% och% dialog% är% enligt% kulturchef%

Detlef% Barkanowitz% verktygen% för% att% skapa% engagemang,% ansvar% och% en%

känsla%av%att%ha%fått%vara%med%att%forma%sin%stad.%Vidare%menar%Barkanowitz%

att%dialog%måste%föras%där%individens%intressen%får%komma%till%tals.%En%start%

är% enligt% Barkanowitz% att% ge% utrymme% för% naturliga% mötesplatser% som%

tillåter%egen%kreativitet.%%

%

Man% pratar% om% hur% breda% gatorna% ska% vara,% hur% höga% ska% husen% vara.% Man%

glömmer,% ja%men%människorna% då?% Var% skapar% vi% de% naturliga%mötesplatserna%

för%människorna?%Just%att%man%genar%i%en%park%och%gör%sina%egna%små%stigar,%det%

tycker% jag% är% beviset% på% att% man% måste% lämna% utrymme% för% egen% kreativitet.%

(Detlef%Barkanowitz,%Kulturchef%Bodens%kommun)%%
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Samverkan%går%även%att%läsa%utifrån%andra%perspektiv.%Kulturskolans%idé%om%

att% komplettera%musik%med% de% två% disciplinerna% dans% och% drama% innebär%

enligt%Öhrn%ett%fördjupat%samarbete%mellan%de%verksamma.%!
!

Vi% kan% samverka% och% jobba% ihop,% och% då% tänker% jag% mig% att% konserter% och%

föreställningar% och% allt% sånt% där% blir% lite% bredare% och% intressantare.%Det% går% ju%

mot% den% utvecklingen% om% du% tittar% på% tv% och% går% på% en% konsert% idag.% Det% är%

dansare,%skådisar%och%det%är%ju%allt.%(Thomas%Öhrn,%Chef%Kulturskolan%Boden)%%

%

5.3.!Kultur%
%

5.3.1%Vikten%av%kultur!
%

Kulturbegreppet%är%mångfacetterat.%Vid%intervjuerna%framkommer%dock%en%

gemensam% uppfattning% om% att% kultur% är% något% som% berikar% människor.%

!
Att%skapa%musik,%skapa%konst%eller%skapa%dans%ger%så%otroligt%mycket%framförallt%

för%barn.%Det%finns%även%många%elever%som%har%det%lite%svårt%i%skolan,%men%här%får%

du%chans%att%briljera%och%uttrycka%dig%på%ditt%sätt.%Så%kultur%för%mig,%det%är%ju%ett%

sätt%att%må%bra.%(Thomas%Öhrn,%Chef%Kulturskolan)%%

!
Kulturen%anses%viktig% för%en%stads%bevarande%och%utveckling%men%är%enligt%

en%del%av% informanterna%inte%det%enda%som%får%samhället%att%gå%runt.%”Man!
flyttar! nog! inte! till! en! stad! bara! för! att! det! finns! ett! bra! kulturliv!men! det!
måste! finnas.! Jag! tror! att! allting! är! ett! enda! paket! ihop(...)”! (AnnaHKarin%
Rönnbäck,%Chef%försvarsmuséet%Boden).%Åsikterna%går%dock%isär%då%en%utav%

informanterna!anser%att%kultur%kan%vara%den%drivande%faktorn%som%faktiskt%
får% folk% att% flytta% till% en% stad.% Här% menar% informanten% att% en% satsning% på%

kultur% också% kan% attrahera% en% viss% typ% av% samhällsgrupp% vilka% iscensätts%

som%”de%man%vill%ska%flytta%till%en%stad”.%%Vidare%exemplifieras%dessa%som%de%

välutbildade% människorna% vilka% antas% vill% se% att% barnen% får% en% god%

undervisning% inom% den% kulturella% verksamheten.% Thomas% Öhrn,% chef% för%

kulturskolan%i%Bodens%kommun%beskriver%hur%kulturella%verksamheter%kan%

bli%en%klassfråga%som%genererar%ett%visst%urval%bland%utövarna,%men%lugnar%

med% att% kulturskolans% satsning% på% gratis% undervisning% reducerar% denna%

risk.%Han%menar%att%det%är%positivt%att%kunna%jobba%ute%i%skolorna%och%möta%

upp% barn% och% unga% där% de% ges% en% chans% att% komma% i% kontakt% med% de%

kulturella% möjligheterna% oavsett% bakgrund.% Inom% kommunen% har% ett%

fördjupat%arbete%med%barn%och%unga%lyfts%fram.%Sedan%kulturskolans%inträde%

i% januari% 2013% kommer% unga% i% ännu% närmre% kontakt% med% de% kulturella%

möjligheterna.% Utöver% att% erbjuda% musikundervisning% en% timme% i% veckan%

kommer%eleverna%dessutom%att%ha%dans%och%drama%obligatoriskt%schemalagt%
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under%lågstadiet%där%syftet%är%att%skapa%ett%sug%och%intresse%för%dessa%ämnen%

i% ett% tidigt% skede.% Här% råder% starka% antaganden% då% Öhrn% anser% att%

kulturskolans%breddning%där%musik%kompletteras%med%dans%och%drama%blir%

ett%verktyg%för%att%lättare%kan%fånga%upp%de%olika%nationaliteterna%som%finns%

på%skolorna%runt%om%i%kommunen.%Han%exemplifierar%med%att%dans%kan%bli%

en%kulturyttring%som%står%närmare%en%viss%nationalitet.%Vidare%beskriver%han%

hur%viktigt%det%är%att%ha%ett%rikt%kulturliv%inom%en%stad.!”Jag!tror!ju!helstarkt!
på!att!det!är!lika!viktigt!som!att!se!till!att!vi!har!ett!handbollslag!i!allsvenskan!
eller!en!galleria!som!säljer!grejer,! som!ingen!behöver.”! (Thomas%Öhrn,% Chef%
Kulturskolan%Boden).%

%

Något%som%dyker%upp%under%en%del%av%intervjuerna%är%begreppet%finH%kontra%

fulkultur.% Att% kultur% generellt% förknippas% med% de% traditionella%

konstformerna% såsom% dans,% musik% och% teater% är% något% som% några% av%

informanterna% vill% redigera.% Här% diskuteras% hur% kulturen% i% princip%

genomsyrar% allt% men% däremot% kan% komma% uttryckas% just% genom% olika%

konstformer.%

!
Kulturen%tillför%en%dimension.%Om%jag%ser%en%film%som%inte%bara%är%underhållande%

utan% faktiskt% får%mig% att% reflektera% över% tillståndet% i% världen,% över%min% granne%

eller%över%mig%själv,%ja%då%inträder%plötsligt%en%lärprocess,%vilket%innebär%att%jag%

växer,% jag% får%nya% tankar,% nya% insikter.% (Detlef%Barkanowitz%Kulturchef%Bodens%

kommun)%

!
Kultur% anses% handla% om% både% kreativitet% och% identitet.% Att% uttrycka%

ställningstagande%och%åsikter%genom%olika%konstformer%gör%att%kulturen%kan%

komma%att%uppfattas%som%ett%slags%verktyg.%Detlef%Barkanowitz%har%en%stark%

tro% på% kulturens% roll% även% i% framtiden.% Som% följd% av% samhällets% allt% högre%

mobilitet% och% förändringstakt% menar% han% att% platser% som% vill% synas% idag%

måste%präglas%av%nytänk%och%kreativa%lösningar.%%

!
Om%vi%tittar%på%hur%Sverige%ska%kunna%konkurrera%i% framtiden%så%är%det%via%vår%

kreativitet.%De%tunga%basindustrijobben%finns%ju%kvar%men%det%växer%ju%samtidigt%

fram% massa% kreativa% näringar% som% kräver% en% otrolig% kreativitet.% (Detlef%

Barkanowitz%Kulturchef%Bodens%kommun)%

!
5.3.2%Kultursatsningen%

%

Uppfattningen% av% Boden% som% ett% slags% komplement% till% de% närliggande%

större% kommunerna%måste% enligt%Barkanowitz% brytas,% där% han% litar% på% att%

det% kulturutbud% som% finns% och% ska% utvecklas% är% lösningen% på% problemet.%

Barkanowitz% menar% att% man% måste% våga% lyfta% fram% det% som% gör% Boden%

speciellt% och% har% en% förhoppning% om% att% skapa% nyfikenhet% och% intresse%
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genom%de%kulturella%målen.%Han%drar%paralleller%till%idrotten%där%det%handlar%

om%att%tänka%i%positiva%termer.%

%

Oavsett%om%det%är%lagidrott%eller%om%det%är%skidåkning%så%sätter%du%ju%upp%mål.%

Jag%menar%Charlotte%Kalla%går%väl%inte%hon%ut%och%säger%”Ja%vad%kul%att%vara%med%i%

det%här%VM:et”,%utan%hon%säger%ju%snarare%att%”Jag%vill%vinna%medalj,%eller%helst%vill%

jag% vinna% guld!”% (Detlef% Barkanowitz,% Kulturchef% Bodens% kommun)%

%

Att%målen% är% högt% uppsatta% är% han% väl%medveten% om%och% förklarar% att% det%

snarare%handlar%om%att% sätta% igång%en%process%och% skapa%ett% engagemang.%

Barkanowitz%menar%att% spännande%mål% får% större% slagkraft%och%hjälper% till%

att%generera%mentala%bilder%vilket%leder%till%att%fler%att%vilja%hjälpa%och%delta%

på% resan.% Utifrån% detta% uttalande% kan% dock% tävlingsnerver% och% en% bild% av%

kultur%som%konkurrensfaktor%urskiljas.%

%

(...)% ”vi%vill%bli%bäst%på%någonting”%eller% ”jag%vill%utveckla%kulturen”,% ja%det%säger%

vem% fan% som% helst.% Alla% säger% att% de% vill% utveckla% kulturen% och% då% hamnar% vi%

direkt%i%en%lång%förklaring.%”Årets%kulturkommun”,%det%är%liksom%bara%smack,%det%

bara% sitter% där.% (Detlef% Barkanowitz,% Kulturchef% Bodens% kommun)%%

%

Han%får%stöd%från%de%andra%informanterna%som%anser%att%de%kulturella%målen%

är%höga%men%kan%nås%om%förutsättningarna%tillvaratas%och%rätt%resurser%ges.%%

!
Det%är%stora%mål,%det%är%verkligen%stora%mål,%som%går%att%förverkliga%om%man%får%

resurser.%Det%går%inte%att%från%en%dag%till%en%annan%bli%Årets%muséum%eller%Årets%

kulturkommun,%utan%det%krävs% ju%resurser.%Det%är%bara%att% titta%på%målet%Årets%

muséum;%Vilken%kategori%hamnar%man%inom?%Vilka%slåss%man%emot?%Och%vilket%

koncept% ska%man% då% ha% för% att% bli% årets%muséum?% (Annakarin%Rönnbäck,% Chef%

Försvarsmuseum%Boden)%%

%

Barkanowitz% ser% inte% att% den% kulturella% satsningen%medför%några%negativa%

följder% eller% på% något% sätt% skadar% kommunens% ursprungliga% identitet.% Han%

menar%att% satsningen%snarare%kan%stärka%det%småskaliga%och%ursprungliga,%

där% han% exemplifierar% med% ett% uttalande% om% att% stötta% byaföreningar.% De%

större,% mer% kända% kulturaktiva% som% bland% annat% återfinns% på%

Havremagasinet%menar%han%ska%fungera%som%en%slags%inspirationskälla%och%

erbjuda%utbyte%av%kreativt%tänkande.%Barkanowitz%ser%det%som%en%fördel%att%

vara%en%liten%kommun%vid%en%satsning%av%denna%typ%då%han%anser%att%det%är%

positivt%att%människorna%känner%till%varandra.%Svårigheten%uppstår%dock%vid%

fråga%om%integration%och%här%handlar%det%om%att%skapa%mötesplatser%och%få%

folk% att% samarbeta% menar% han.% Emilia% Gedda,% Sekreterare% vid% BodenArr,%

anser% även% hon% att% det% är% positivt% att% arbeta%med% kultur% inom% en%mindre%

kommun.% Hon% drar% paralleller% till% större% städer% och% hävdar% att% det% lokala%

kulturlivet% i% Boden% blir% mer% personligt.% Övriga% informanter% ser% gärna% att%
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kulturen% inom% kommunen% utvecklas% till% att% attrahera% fler% än% idag.% Det% är%

uppenbart%stora%förhoppningar%inför%kommunens%kulturella%satsning%bland%

informanterna.%!
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6.!DISKUSSION!!

Syftet! med! denna! studie! har! varit! att! belysa! hur! kultur! kan! fungera! som!
potentiell! drivkraft! bakom!en! svensk! småstadsutveckling!där! studien! vidare!
syftat! till! att! identifiera! underliggande! förväntningar,! möjligheter! och!
eventuella!negativa!följder!som!kan!råda!vid!en!kultursatsning!på!lokal!nivå.!
För! analysen! har! det! fördjupade! kulturarbetet! som! nyligen! presenterats! av!
kulturenheten! inom! Bodens! kommun! legat! till! grund.! I! diskussionsdelen!
nedan!besvaras!de!ursprungliga!frågeställningarna!utifrån!intervjuresultatet!
och!i!förhållande!till!teorier!och!tidigare!studier,!vilka!presenterades!i!avsnitt!
fem.!!

6.1!Förväntningarna!%

Det% framgår% tydligt% att% informanterna% har% höga% förväntningar% inför% den%

kulturella% satsningen% inom% Bodens% kommun.% Tvetydiga% svar% har% dock%

identifierats.%Exempelvis%har%kulturchef%Detlef%Barkanowitz%under%intervjun%

den%kontinuerliga%huvudtesen%att%skapa%delaktighet%och%ett%slags%”viHkänsla”%

bland% medborgarna% där% han% vill% avstå% begreppet% finkultur,% vilken% han%

menar% endast% riktar% sig% till% den% högutbildade% samhällsgruppen.% Samtidigt%

framkommer% att% det% styrande% blocket% pekar% ut% de% högt% uppsatta%

kulturprofilerna% som% viktiga% att% belysa,% vilket% jag% tolkar% som% ett% slags%

varumärke% som% ska% locka% folk% utifrån.% En% annan% utav% de% styrande%

respondenterna%nämner%att%en%kulturell%satsning%attraherar%”de%man%vill%ska%

flytta% till% en%stad”%vilket% senare%beskrivs% som%välutbildade%människor.%Här%

ser% jag% tydliga% likheter% med% begreppet% platsmarknadsföring,% vilket%

Aronsson%m.fl.%(2007)%beskriver%som%ett%sätt%att%lyfta%de%unika%värdena%och%

kvaliteterna%inom%en%plats%för%att%attrahera%en%viss%målgrupp.%Jag%ser%risken%

i% att% det% faktiskt% endast% kan% vara% ett% fåtal% målgrupper% som% exempelvis%

attraheras% av% tanken% på% en% nobelpristagare% i% litteratur% samt% en% konsthall%

med% internationellt% kända% utställande% konstnärer.% Utifrån% hur% Ek% &%

Hultman% (2007)% beskriver% begreppet% platsmarknadsföring% synliggörs%

endast% de% delar% som% går% att% konsumera% och% skapar% ett% utbyte% mellan%

upplevelse%och%kapital.%De%aspekter%som%inte%gör%sig%bra%i%konsumtionssyfte%

redigeras%bort,%vilket%gör%att%en%del%grupper%inte%får%synliggöras%eller%ta%del%

av% utbudet.% Huruvida% detta% kommer% att% drabba% Boden% är% svårt% att% säga.%

Informanterna%från%det%aktiva%blocket%pratar% i% första%hand%om%att%utveckla%

det%interna%kulturlivet%där%de%lokala%talangerna%ska%lyftas%och%ges%utrymme%

av%de%större%utövarna.%Även%detta%går%att%återfinna% i%Ek%&%Hultmans%skrift%

(2007)% där% en% platsmarknadsföring% som% ska% spegla% en% trovärdig% identitet%

också% kräver% hjälp% av% de% lokala% verksamheterna.% Informanternas% strävan%

om%att% locka% folk%utifrån% verkar% ändå%bottna% i% ett% genuint% intresse% för% det%
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lokala% kulturlivet.% För% Bodens% del% tycks% ju% strävan% ligga% i% att% hitta% en% fin%

balans%mellan%bevarande%och%utveckling%vilket%enligt%Aronsson%m.fl.%(2007)%

pekar%på%en%lyckad%platsmarknadsföring%där%interaktionen%mellan%gammalt%

och%nytt%ska%synliggöras.%En%slutsats%jag%kan%dra%utifrån%mitt%resultat%är%att%

förväntningarna% är% tydligt% förankrade% till% vilken% världsbild% de% intervjuade%

personerna% har.% Informanter% från% det% aktiva% blocket,% som% arbetar% med%

kulturen% ”ute% i% fältet”,% hoppas% genom%den% kulturella% satsningen% främst% på%

att% lyfta%det% lokala%kulturlivet.% Informanter% i%den%styrande%positionen%har% i%

högre% grad% en% tävlingsinstinkt% där% det% råder% viss% osäkerhet% i% tonvikten%

mellan%samarbete%och%konkurrens.%Den%slutsats%jag%kan%dra%är%att%ju%mindre%

inflytande% informanterna%har,% desto%mer% verkar%uppmärksamheten%kretsa%

kring%just%deras%verksamhet.% Informanterna%med%en%högre%position%har%ett%

vidare% perspektiv% och% ser% att% någonting%mer% krävs% för% att% kommunen% ska%

lyckas%sticka%ut%och%utvecklas.%%

6.2!Kulturens!möjligheter!inom!Bodens!kommun%

Lysgård% (2012)% redogör% i% sin% rapport% för% en% rad% kulturbaserade%

utvecklingsmodeller% vilka% kan%delas% in% i% tre% kategorier.% I% den% första% syftar%

kulturen%till%att%främja%interna%sociokulturella%processer%och%modeller%inom%

denna%kategori%avser%att%stärka%det%offentliga%sociala%livet%och%en%gemensam%

identitet%bland%medborgarna.%Samtliga%informanter%för%denna%uppsats%anser%

att% det% som% krävs% för% att% lyckas% nå% de% kulturella% målen% är% en% gemensam%

strävan% och% sammansvetsade% riktlinjer% för% de% kulturella% intressena% inom%

kommunen.%Här%anser%jag%att%Boden%hamnar%inom%den%första%kategorin%som%

Lysgård% (2012)% nämner% och% bör% använda% sig% utav% en% utvecklingsmodell%

med%syftet%att%just%stärka%det%interna,%med%skillnad%i%att%Bodens%kommun%vill%

sträva%mot%mångkultur%vilket% rymmer%olika% identiteter%och% inte%endast%en%

gemensam%vilket%Lysgård%skriver.%Detta%innebär%alltså%att%kultursatsningen%

inom%Bodens%kommun,% utifrån%mina% informanters%perspektiv,% handlar% om%

den% interna%utvecklingen%med%en%social%aspekt,% snarare%än%ett%ekonomiskt%

vinstintresse% och% strävan% efter% ökade% arbetstillfällen.% Enligt% Barkanowitz%

förväntas%kultursatsningen%skapa%en%ny%identitet%för%kommunen,%vilken%nu%

befinner% sig% i% något% som% liknas% en% gråzon.% För% detta% hittas% likheter% med%

Bayliss% rapport% (2007)% där% Köpenhamn% beskrivs% genom% ett% fördjupat%

kulturarbete% sträva% mot% att% uppfattas% som% en% kulturell,% dynamisk% och%

tolerant%stad.%Bayliss%beskriver%Köpenhamns%jakt%på%kompetent%arbetskraft%

vilket% han% menar% kan% medföra% höga% sociala% kostnader.% Huruvida% detta%

problem% kommer% att% vara% en% följd% av% de% kulturella% satsningarna% inom%

Boden% känns% enligt% mig% som% forskare% ganska% orimligt% då% det% inte% verkar%

handla%om%att%ta%in%arbetskraft%i%de%kulturella%verksamheterna,%utan%snarare%

stötta%de%som%redan%arbetar%med%detta%inom%kommunen.%I%den%senare%delen%

av% Bayliss% rapport% beskrivs% svårigheten% med% att% skapa% kreativa% miljöer%
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utifrån%en%topHdown%planering,%dvs.%planering%där%besluten%tas%uppifrån,%då%

denna% strategi% sällan% genererar% just% kreativa% miljöer.% Någonting% som%

kulturchef%Barkanowitz%kontinuerligt%nämner%är%hur%viktigt%det%är%att%lämna%

utrymme% för% spontana%mötesplatser% som% främjar% nyfikenhet% och% i% sin% tur%

även%kreativt%deltagande.%Uppfylls%visionerna%där%det%kreativa% får%plats%att%

växa% ser% jag% stora% chanser% att% kommunen% faktiskt% lyckas% trots% att% de%

övergripande%besluten%tas%uppifrån.%%

Inför%ett%projekt%är%det%viktigt%att%alltid%se%till%platsens%unika%förutsättningar.%

Lysgård% (2012)% ifrågasätter% möjligheterna% för% projektet% Cultiva% där% han%

diskuterar% huruvida% staden% ligger% positionerad% på%marknaden% och% om% de%

produkter% som% avges% är% tillräckligt% konkurrenskraftiga% och% unika,% vidare%

ifrågasätter% Lysgård% storleken% på% Kristiansand% samt% huruvida% det% finns%

potential% i% att% konkurrera%med%andra% städer.%Basset% (1993)% trycker%på% att%

mindre% städer% måste% samarbeta% med% närliggande% orter% för% att% vara%

konkurrenskraftiga% vid% kulturella% satsningar.% För% Bodens% del% tycks%

möjligheterna%att%genom%den%kulturella%satsningen%nå%utveckling%se%relativt%

kärva%ut% då%det% enligt% de% tidigare% studierna%presenterade% i% denna% rapport%

inte% finns%rätt% förutsättningar% inom%den%nordiska%kontexten.%Då%man%tittar%

närmare%på%de%kontextuella%skillnader%mellan%den%vilken%Boden%befinner%sig%

inom%i%jämförelse%med%den%vilken%Floridas%teori%är%utformad%för%handlar%det%

i% princip% om% lägre% flöden% på% olika% plan,% dels% flyttströmmar,% dels%

arbetsmarknadscirkulation.%Detta%innebär%att%Floridas%teori%i%praktiken%inte%

går%att%använda%inom%en%nordisk%kontext%fullt%ut,%men%jag%anser%att%det%är%en%

god%inspirationskälla.%%

Vad% som% tydligt% framkommer% utifrån% de% tidigare% studierna% är% att% mindre%

orter% måste% samarbeta% och% komplettera% varandra% för% att% lyckas% erbjuda%

konkurrenskraftiga% kulturella% upplevelser.% Bland% mina% informanter% är%

uppfattningen% av% kommunen% som% ett% komplement% till% de% närliggande,%

större% städerna% felaktig% och% måste% brytas% genom% att% hitta% det% unika% att%

konkurrera%med.%Trots%att%kultursatsningen%kontinuerligt%liknas%vid%ett%sätt%

att% skapa% delaktighet,% nyfikenhet% och% samarbete% går% det% att% urskilja%

underliggande% tävlingsnerver.% Barkanowitz% nämner% att% samarbeten% är%

viktigt%men%nämner%direkt% efteråt% att% han% gärna% fungerar% som% inspiration%

för%närliggande%kommuner%vilket%verkar% innebära%att%han%ändå%vill%bevara%

och% trycka% på% ”det% egna”.% Samma% sak% gäller% för% informant% Annakarin%

Rönnbäck% som% nämner% att% samarbete% är% viktigt% men% att% man% ”inte% får%

samarbeta% ihjäl% sig”.% Utifrån% dessa% uttryck% går% det% att% identifiera% ett%

underliggande%vinstintresse.%Trots%att%detta%går%att% stärka%genom%Murrays%

text% (2004),%där%han%menar%att%en%plats%når%social% framgång%via%det% lokala%

kulturlivet% som% främjar% integration% bland% människor,% finns% risken% att%

demokratiska%problem%uppstår%utifrån%detta.%Likt%Lysgårds%funderingar%för%
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vad%Cultiva%egentligen%räknar%till%kultur%samt%ovissheter%kring%vem%som%är%

målgruppen% för% detta% leder% enligt% Lysgård% till% ett% demokratiskt% problem.%

Med% parallelldragning% till% Boden% är% det% ju% uppenbart% ett% ganska%

demokratiskt% problem% då% det% gäller% att% besluta% vilken% kultur% som% ska% få%

mest% utrymme% att% växa.% Kanske% kan% informanternas% uppfattning% om% att%

kulturen% genomsyrar% allt% och% kan% uttryckas% personligt% genom% olika%

konstformer% vara% motargumentet% på% detta% problem,% dock% måste% ju% den%

ekonomiska% aspekten% vägas% in% vilket% innebär% att% någon% kulturell% yttring%

kommer%att%hamna%bakom%en%annan.%Enligt%Floridas%begrepp%platskvalitet%

(2001)% mäts% en% plats% kvaliteter% utifrån% samverkande% processer% där% de%

massproducerade%upplevelserna%hamnar% lägst%medan%de%upplevelser%vilka%

tillåter% ett% deltagande% i% skapandet% innebär% hög% kvalitet.% De% aktivt%

kulturarbetande%informanterna%vill%som%nämnt%fronta%det%lokala%kulturlivet,%

där%tyngdpunkten%ligger%på%musikverksamheter,%vilket%lämnar%utrymme%för%

eget% skapande.%Kanske%bör%även%Barkanowitz%ytterligare% redogöra% för%hur%

den% kulturella% satsningen% kan% främja% deltagande% och% eget% skapande% i%

tydligare%konkreta%lösningar.%Den%svårighet%jag%anser%att%man%stöter%på%här%

är%hur%man%får%samtliga%att%lockas%av%att%delta%i%skapandet%där%inte%endast%de%

rutinerade% ges% utrymme.% Kulturskolans% idé% om% att% kommunicera% ut% de%

kulturella%möjligheterna% i%ett% tidigt%stadie%kan%vara%svaret%på%hur%man%kan%

främja%de%ungas%deltagandelängtan.%Dock%kvarstår%svårigheten%för%hur%man%

får% den% äldre% gruppen% samt% besökarna% att% vilja% och% kunna% delta% i% det%

kulturella% skapandet.% Kanske% skulle% det% gå% att% inom% kommunen% utveckla%

någon%slags%interaktiv%konstform%där%både%bosatta%och%besökare%kan%delta%i%

skapandet.%%

Vad% som% framgår% tydligt% vid% denna% studie% är% att% informanterna% inte% ser%

några% negativa% följder% med% den% kulturella% satsningen.% Huruvida% detta%

handlar% om% en% genuin% tro% på% kulturen% eller% om%okunskap% i% de% potentiella%

efterföljande% riskerna% är% svårt% att% utläsa.% I% rollen% som% forskare% för% denna%

studie%har% jag%stött%på%en%rad% tänkbara%problem%och%negativa% följder%vilka%

kan% uppstå% då% man% låter% kultur% fungera% som% utvecklingsstrategi% på% lokal%

nivå.%Då%det%kommer%till%beslutstaganden%kring%vilken%kulturform%som%ska%

ges%mest%utrymme,%vilken%sida%av%kommunen%som%ska%marknadsföras%utåt%

samt% vilken% identitet% kommunen% strävar% efter% hamnar%man% i% en% situation%

som%kan%leda%till%demokratiska%problem.%%

%

Under%avsnitt%4.3% redogjordes%kulturenhetens%syfte%med%de% fem%kulturella%

målen.%Förhoppningarna%från%de%styrande%ligger%i%att%väcka%uppmärksamhet%

kring% kulturfrågor,% skapa% positiv% energi% hos% anställda,% kulturföreningar,%

kulturarbetare%och%politiker.%Utifrån%det%resultat%jag%nått%vid%genomförandet%

av% denna% studie% anser% jag% att% syftet% är% på% god% väg% att% uppnås%då% samtliga%
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informanter% svävar% i% något% som% kan% liknas% vid% positiv% energi.% Voiltaires%

uttryck%att%”odla%sin%trädgård”%innebär%hårt%arbete%som%medel%för%att%uppnå%

framgång,% då% lösryckta% visioner% inte% räcker% till.% Jag% anser% att% uttalandet%

överensstämmer% med% det% skede% i% vilket% Bodens% kommun% befinner% sig% i.%

Visionerna% är% skyhöga,% men% det% återstår% att% se% huruvida% de% kulturella%

ansträngningarna%kan%leda%kommunen%till%framgång.%

%

Något% jag% anser% intressant% att% diskutera% är% den% informationsinhämtning%

som%gjordes% för%att%hitta% relevant% information% till%denna%studie% (se%avsnitt%

2.1).% En% vetenskaplig% artikel% som% behandlade% kultur% i% förhållande% till%

utveckling%nåddes%inte%förrän%vid%sökordet%”creative”.%Det%räckte%alltså%inte%

med% att% använda% begreppet% ”local% development”,% som% också% innebär% den%

mer% allmänna% uppfattningen% av% lokal% utveckling.% Redan% där% hade% man%

kunnat% ifrågasätta% i% vems% händer% uppfattningen% av% vad% som% genererar%

utveckling% egentligen% ligger.% Då% kultur% vunnit% en% relativt% stor% roll% vid%

stadsutveckling%uppstår%en%rad% funderingar%hos%mig.%Handlar%detta%om%ett%

enträget%intresse%i%att%lyfta%den%sektor%man%själv%arbetar%inom%eller%handlar%

det% om% trender% i% stadsutveckling?% Vad% blir% i% så% fall% nästa% stora%

stadsutvecklande%trend?%

%

Strukturomvandlingen%har%präglat%många%kommuner%då%tidigare%industrier%

gått% förlorade% och% antalet% arbetstillfällen% minskat% vilket% inom% många%

mindre%orter%har%förflyttat%fokus%till%nya%sätt%att%nå%utveckling.%Denna%studie%

har%syftat%till%att%identifiera%och%analysera%hur%kultur%kan%vara%en%potentiell%

drivkraft% bakom% en% svensk% småstadsutveckling,% dels% att% synliggöra% vilken%

diskussion%som%förs%hos%olika%kulturaktörer%inför%en%kultursatsning%på%lokal%

nivå.% Att% använda% kultur% som%utvecklingsstrategi% inom%en% liten% kommun% i%

Sverige% är% enligt% resultatet% av% denna% studie% någonting% som% skapar% höga%

förväntningar,% stolthet% för%det% lokala% samt%en%positiv% framtidstro%bland%de%

kulturarbetande.%%

%

6.3!Vidare!forskning!!
%

Vad%jag%ännu%finner%ganska%oklart%är%var%informanterna%hittar%grund%i%sina%

påståenden%om%att%medborgarna%är%med%på%resan%om%kulturens%ökade%roll%

inom% kommunen.% Var% ligger% medborgarnas% egna% intressen?% Anser%

medborgarna%att%de%tydligare%bör%synliggöras%och%få%plats%i%rampljuset%eller%

är%de%nöjda% som%det% är?% Jag% anser%definitivt% att%mina% informanter%besitter%

kunskaper%om%hur%Bodens%kulturella%liv%är%organiserat%men%kanske%krävs%en%

ännu% djupare% redogörelse% för% medborgarnas% åsikter% i% frågan.% Då% denna%

studie% syftat% till% att% identifiera% förväntningar,% möjligheter% och% eventuella%

negativa%följder%inför%det%fördjupade%kulturarbetet%inom%kommunen%går%det%
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inte%att%dra%någon%slutsats%för%det%verkliga%resultatet,%därmed%anser%jag%det%

intressant%med%en%uppföljande%studie%för%vilket%utfall%detta%fick%samt%hur%väl%

de%kulturella%målen%lyckades%nås.%%

%

Det% material% som% utgjort% basen% för% denna% studie% är% insamlat% via%

expertintervjuer%med%sex%informanter%som%var%och%en%arbetar%i%kontakt%med%

kultur% inom%Bodens% kommun.%Genom%att% ta% del% av% åsikter% och% förväntade%

resultat% hos% kulturaktörer% med% olika% mycket% inflytande% har% ett% brett%

underlag% legat% till% grund% vid% analysen.% Jag% anser% dock% att% ytterligare%

intervjuer% hade% kunnat% fördjupa% studiens% slutsats% då% denna% studie% varit%

relativt% partisk% i% perspektivet.% En% studie% med% informanter% från% andra%

verksamheter% skulle% sannolikt% leda% till% helt% andra% resultat.% Vidare% studier%

bör% även% genomföras% i% syfte% att% säkerställa% signifikansen% för% det% utfall% jag%

genom% denna% studie% nått% och% på% så% vis% kunna% fastställa% slutsatsen% på% en%

högre%nivå.%%

%

%

%

!
%
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Målet%med%denna%studie%har%varit% att% identifiera%hur%kulturen% i%många% fall%

kommit% att% bli% ett% hjälpmedel% vid% stadsutveckling.% Då% en% högre% mobilitet%

innebär%större%konkurrens%mellan%platser%gäller%det%att%belysa%dess%styrkor%

för%att%attrahera%både%människor%och%företag.%Vidare%har%studien%syftat%till%

att% undersöka% hur% förväntningar,% möjligheter% och% eventuella% negativa%

följder% kan% se% ut% inför% en% kulturell% satsning% på% lokal% nivå% utifrån% olika%

inflytelserika%kulturaktörers%perspektiv.%%

Analysen%grundar%sig%i%en%fallstudie%av%de%kulturella%riktlinjerna%som%nyligen%

redogjorts%inom%Bodens%kommun,%där%strävan%ligger%i%de%fem%kulturella%mål%

vilka%kommunen%ska%nå%innan%år%2018.%För%att%nå%de%”mjuka”%aspekterna%i%

form% av% personliga% åsikter% har% en% kvalitativ% metod% i% form% av%

semistrukturerade% intervjuer% genomförts% med% informanter% både% från% det%

styrande% samt% aktiva%blocket% i% kultursektorn.%Den%metod% som%använts% för%

det%insamlade%empiriska%materialet%är%den%tematiska%analysen%vilket%är%en%

öppen% och% flexibel% analysmetod% som% gör% att% jag% som% forskare% kan% vara%

lyhörd% för%hela%materialbredden.%Tillsammans%med%en% litterär% genomgång%

både%av%tidigare%studier%och%teorier%har%analysen%tydligare%visat%sin%relevans%

genom%att%lyftas%till%en%samhällelig%nivå.%

Resultatet% av% studien% pekar% på% att% det% hos% informanterna% är% höga%

förväntningar% inför% det% fördjupade% kulturella% arbetet% inom% kommunen.%

Informanterna%beskriver%utifrån% sina% förhoppningar%hur%de%hoppas%kunna%

sätta% kommunen% på% kartan% genom% kulturen,% attrahera% människor% utifrån%

samt% lyfta%det% lokala% kulturlivet.% Vad% som% framgår% tydligt% är% att% resultatet%

från% intervjuerna% är% tätt% sammanlänkat% med% den% position% informanten%

besitter.% Informanter% i% den% styrande% rollen% vill% gärna% att% kultursatsningen%

ska% främja% kommunens% konkurrenskraft% genom% att% främst% lyfta% de% högt%

uppsatta%kulturprofilerna,%medan% informanter% i%det% aktiva%blocket% i% större%

utsträckning%vill%synliggöra%det%lokala%kulturlivet.%%

Att%använda%kultur%som%utvecklingsstrategi%inom%en%liten%kommun%i%Sverige%

är% kanske% ingenting% som% garanterar% ett% positivt% utfall.% Däremot% främjas%

engagemanget% för%kreativitet%och%en% lokal%gemenskap%bland%medborgarna.%

Kulturen%kan%därigenom%skapa%en%positiv%framtidstro.%%

%

%

%
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Bilaga!1!!
!
Intervjuguider!
!
Annakarin!Rönnbäck,!Chef!Försvarsmuseum!Boden!

Bakgrundsfrågor%

Kan%du%berätta%lite%om%Försvarsmuséet%och%din%ansvarsroll?%%

%

Vad%anser%du%att%Försvarsmuséet%fyller%för%roll%i%Bodens%kommun?%!
!
Bodens!kommun!
!
Vilken%identitet%associerar%ni%till%Boden?%%

%

Tycker%du%att%identiteten%ska%bevaras%eller%förändras?%%

%

Anser%ni%att%Försvarsmuséet%är%en%del%i%skapandet%av%kommunens%identitet?%%

%

Begreppet!Kultur%

Vad%associerar%ni%till%begreppet%Kultur?%

%

Tycker%du%det%nuvarande%utbudet%av%kultur%är%tillräckligt%för%att%fylla%behov%

som%finns%inom%kommunen%men%även%utifrån?!

Anser%du%att%Bodens%kulturliv%är%unikt?%

%

Kultursatsningen%

Bodens%kommun%har%ju%satt%upp%5%olika%kulturmål:%Att%bli%årets%

kulturkommun,%årets%bibliotek,%årets%museum,%årets%bokbuss%och%årets%mest%

jämställda%kulturkommun.%Hur%ser%ni%på%dessa%mål?%

Hur%arbetar%ni%för%att%uppnå%målen?%%

%

Tycker%ni%att%någon%aspekt%saknas%för%denna%satsning?!%
%

Hur%tror%ni%att%den%här%satsningen%kan%främja%Boden%i%stort?%

%

Ser%ni%några%risker%med%kultursatsning%som%utvecklingsstrategi?!%
%
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%

Vad%anser%ni%om%externa%samarbeten?%%

%

Avslutande!fråga!
%

Finns%det%något%ni%känner%bör%tilläggas?%

%

Emilia!Gedda,!Sekreterare!BodenArr%

Bakgrundsfrågor%

Berätta%lite%om%föreningen%BodenArr,%samt%det%område%ni%ansvarar%för%inom%

föreningen?%%

%

Hur%ser%ni%på%samarbete%med%andra%föreningar%och%verksamheter?%%

%

Bodens!kommun%
%

Vilken%identitet%anser%ni%spegla%Bodens%kommun?%!

Anser%ni%att%Bodens%identitet%bör%tillvaratas%eller%förändras?%%

Kulturbegreppet%

Kan%ni%redogöra%för%vad%begreppet%kultur%innebär%för%er?%

%

Anser%ni%att%Bodens,%idag,%kulturella%utbud%fyller%de%behov%som%finns:%dels%

inom%kommunen%men%även%utifrån?%!

Anser%ni%att%Bodens%kulturliv%är%unikt?%

%

Kultursatsningen%
%

Bodens%kommun%har%ju%satt%upp%5%olika%kulturmål%att%nå%innan%2013%är%slut:%

Att%bli%årets%kulturkommun,%årets%bibliotek,%årets%museum,%årets%bokbuss%

och%årets%mest%jämställda%kulturkommun.%Hur%ser%ni%på%denna%satsning?%!
!
Hur%tror%du%man%kan%jobba%för%att%nå%dit?!%
%

Tycker%ni%att%någon%aspekt%saknas%för%denna%satsning?%

!
Hur%tror%ni%den%här%satsningen%kan%gynna%Bodens%kommun%i%stort?%

!
Kommer%dessa%visioner%på%något%vis%att%gagna%BodenArr?%
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%

!
Finns%det%några%risker%med%kultur%som%utvecklingsstrategi?%!
%

%

Avslutande!fråga%
%

Finns%det%något%mer%ni%känner%bör%tilläggas?!

%

Roger!Arespång!Verksamhetschef!Unga,!Tillväxtförvaltningen!!
!
Bakgrundsfrågor%

Berätta%lite%om%din%arbetsroll%och%det%område%ni%ansvarar%för%inom%Unga?%!

Vad%anser%du%om%ditt%arbete?!%
%

Bodens!kommun%
%

Vilken%identitet%anser%du%Bodens%kommun%ha?!

Tycker%ni%att%Bodens%identitet%bör%tillvaratas%eller%förändras?%

%

Kulturbegreppet%

Kan%ni%redogöra%för%vad%begreppet%kultur%innebär%för%er?!
%

Hur%kommer%ni%inom%er%verksamhet%i%kontakt%med%kultur?%

%

Anser%du%att%dagens%kulturella%utbud%fyller%de%behov%som%finns:%dels%inom%

kommunen%men%även%utifrån?%%

Anser%du%att%Bodens%kulturliv%är%unikt?!

%

Kultursatsningen%
%

Bodens%kommun%har%ju%satt%upp%5%olika%kulturmål%att%nå%innan%2013%är%slut:%

Att%bli%årets%kulturkommun,%årets%bibliotek,%årets%museum,%årets%bokbuss%

och%årets%mest%jämställda%kulturkommun.%Hur%ser%ni%på%denna%satsning?!!
!
Har%Boden%de%förutsättningar%som%krävs%för%att%nå%målen?%

%

Saknas%någon%aspekt%i%denna%satsning?%%
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%

Hur%kan%kommunen%genom%denna%satsning%utvecklas%i%stort?%

%

Kommer%detta%gagna%er%verksamhet%med%Unga?%%

%

Avslutande!fråga%
%

Finns%det%något%mer%ni%känner%bör%tilläggas?%

!
!
Thomas!Öhrn,!Chef!Kulturskolan!Boden%
!
Bakgrundsfrågor%
%

Kan%du%berätta%lite%om%Kulturskolans%verksamhet%samt%din%ansvarsroll?%%

!
Berätta%om%kulturskolans%roll%för%Boden?%!
!
Bodens!kommun%
%

Vilken%identitet%anser%ni%att%Boden%speglar?%

%

Anser%ni%att%Bodens%identitet%bör%tillvaratas%eller%förändras?%

%

Kulturella!aspekter%

%

Kan%du%redogöra%för%vad%begreppet%kultur%innebär%för%dig?%

%

Tycker%du%att%det%nuvarande%utbudet%av%kultur%täcker%de%behov%som%finns;%

dels%inom%kommunen%men%även%utifrån?!
!
Anser%ni%att%Bodens%kulturliv%på%något%vis%är%unikt?%

%

Hur%ser%ni%på%samarbeten%utanför%kommunens%gränser?%

!

Kultursatsningen%
%

Bodens%kommun%har%ju%satt%upp%5%olika%kulturmål%att%nå%innan%2013%är%slut:%

Att%bli%årets%kulturkommun,%årets%bibliotek,%årets%museum,%årets%bokbuss%

och%årets%mest%jämställda%kulturkommun.%Hur%ser%ni%på%denna%satsning?%
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%

Anser%ni%det%saknas%någon%aspekt%inom%satsningen?%%

%

Hur%kommer%satsningen%att%gynna%Boden%som%kommun?%

%

Kommer%detta%gagna%er%verksamhet%på%Kulturskolan?%

%

Avslutande!fråga%
%

Finns%det%något%mer%ni%känner%bör%tilläggas?%

%

%

Ann!Loijas,!Fritids]!samt!arbetsledare!Unga!!
%

Bakgrundsfrågor%
%

Berätta%lite%om%din%arbetsroll%och%det%område%ni%ansvarar%för%inom%Unga?%

%

Bodens!kommun%
%

Med%vilka%ord%kan%du%beskriva%Bodens%kommun?%

%

Anser%ni%att%Bodens%identitet%bör%tillvaratas%eller%förändras?%

!
Kulturbegreppet%
%

Kan%ni%redogöra%för%vad%begreppet%kultur%innebär%för%er?%

%

Hur%kommer%ni%inom%er%verksamhet%i%kontakt%med%kultur?%

%

Anser%du%att%dagens%kulturella%utbud%fyller%de%behov%som%finns:%dels%inom%

kommunen%men%även%utifrån?%!
!
Anser%du%att%Bodens%kulturliv%är%unikt?!
%

%

Kultursatsningen%
%

Bodens%kommun%har%ju%satt%upp%5%olika%kulturmål:%Att%bli%årets%

kulturkommun,%årets%bibliotek,%årets%museum,%årets%bokbuss%och%årets%mest%

jämställda%kulturkommun.%Hur%ser%ni%på%denna%satsning?%

%
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%

Saknas%någon%aspekt%i%denna%satsning?%!
!
Finns%det%några%risker%med%kultur%som%utvecklingsstrategi?%

%

Hur%kan%denna%satsning%utveckla%kommunen?%

%

Kommer%denna%satsning%gagna%er%verksamhet%med%Unga?%%

%

Avslutande!fråga%
%

Finns%det%något%mer%ni%känner%bör%tilläggas?%

%

!
Detlef!Barkanowitz,!Kulturchef!Bodens!Kommun!%
!
Bakgrundsfrågor%
%

Kan%du%redogöra%för%vad%kulturförvaltningen%i%Bodens%kommun%arbetar%

med?%Vad%går%ditt%ansvarsområde%ut%på?%

%

Bodens!kommun!
%

Vilken%identitet%tycker%du%att%Boden%har?%

%

Kulturella!aspekter%
%

Vad%innebär%begreppet%kultur%för%dig?%%

%

Anser%ni%att%Bodens%kulturutbud%är%unikt?%

%

Finns%det%några%risker%med%kultur%som%utvecklingsstrategi?!
!
Vad%anser%ni%om%samarbeten%utanför%kommunens%gränser?!
%

Hur%anser%ni%att%kultur%är%viktigt%för%en%stad?%%

%

Anser%du%att%dagens%kulturella%utbud%kan%tillgodose%behov%hos%samtliga%

målgrupper;%dels%inom%kommunen%men%även%utifrån?%

%

Vilka%aktörer%påverkar%särskilt%Bodens%kulturutbud%idag?%%

%

Anser%du%att%Bodens%kulturliv%är%unikt?%
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%

Vad%har%ni%för%tankar%kring%prioriteringarna%som%Bodens%kommun%har%inom%

kultur%idag?%

%

Hur%bedömer%ni%vilken%slags%kultur%som%är%värd%att%arbeta%mer%kring?%

%

Kultursatsningen!
%

Kan%du%redogöra%för%de%fem%målen%ni%på%Kulturförvaltningen%satt%upp?%

%

Var%har%ni%hämtat%inspirationen%för%detta?%

%

Hur%gynnas%Boden%i%stort%av%det%här?%%

%

Vilka%förväntade%resultat%hoppas%ni%nå?%%

%

Hur%tror%du%att%ni%kan%lyckas%med%denna%satsning?%

%

Avslutande!fråga%
%

Finns%det%något%mer%ni%känner%bör%tilläggas?%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

!


