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1. Inledning 
 
 
Umeås nya kulturhus vid lokstallarna på Haga är ett projekt som startade sommaren 2014. 

Initiativet togs av en mängd individer som tillsammans skapade föreningen Umeå Kulturhus. 

Kulturhuset skulle vara öppet för allmänheten och bli en plats att både skapa och ta del av 

olika kulturyttringar. Ett hyresavtal tecknades med Umeå kommun för att ta över driften av 

de gamla lokstallarna. I slutet av sommaren 2014 hölls en första festival i huset, 

Kulturhusfestivalen 29 AUG – X. Festivalen var ett sätt att uppmärksamma kulturhuset och 

föra ut budskapet att det nu fanns en plats där kultur var tillgänglig för de som ville skapa ett 

kulturellt rum utan begränsningar. Under hösten påbörjades en process av att legalisera 

huset och formalisera det nybildade Umeå Kulturhusförening. Detta blev början på 

förhandlingar om bygglov och planering av hur verksamheten skulle utformas. Kulturhuset 

var därför stängt större delar av hösten och vintern. Samtidigt planeras kommande 

verksamhet i form av en ny kulturhusfestival till sommaren 2015.  

 2005 ansökte Umeå om att bli EU:s kulturhuvudstad. Umeå vann den interna 

landskampen mot Lund tack vare ett bra kulturprogram, och blev 2014 kulturhuvudstad 

tillsammans med Riga. Kritik har riktats mot kulturhuvudstadsprogrammets fokus på 

kulturdriven tillväxt, vilket till stor del har präglat Umeå 2014 som kulturår.  

 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera tillkomsten av ett nytt kulturhus i Umeå 

och utifrån ett maktperspektiv studera de engagerades erfarenheter av processen att starta 

Umeå Kulturhus. Hur har processen sett ut? Varför har de engagerat sig i kulturhuset? Vilka 

föreställningar om kultur kommer till uttryck?  
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1.2 Material och metod  
 
Eftersom jag studerat människors berättelser om sina erfarenheter har jag valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Jag har gjort fem djupintervjuer med personer som varit aktiva från 

start i att driva processen kring kulturhuset vid lokstallarna. Målet har varit att samla 

material som är så informationsrikt som möjligt. Den empiri jag använder mig av är 

människors berättelser och tankar kring Umeå kulturhus och processen runt uppstartandet.  

 

Urval 
I början av materialinsamlingen var min insyn och kunskap bristfällig om vilka individer eller 

grupper som varit aktiva i att starta igång processerna kring Umeå kulturhus. Att göra ett 

urval av informanter var inte helt enkelt. Snöbollsmetoden är relevant att hänvisa till, då jag 

genom att prata med personer som varit aktiva och drivande sedan start fått tips om 

ytterligare personer som har den erfarenhet jag sökt för intervjuerna. Jag använde mig av 

snöbollsmetoden eftersom att det varit viktigt att informanterna väljs utifrån egenskaper och 

erfarenheter som passar för mitt syfte (Kaijser & Öhlander 2011:30). De personer jag 

intervjuade heter Nils, Moa, Markus, Jasmine och Ebba, som alla är i 20-30 årsåldern. Några 

av dem har anknytningar till Arkitekthögskolan i Umeå och de flesta av dem har erfarenheter 

av att bedriva politiskt arbete och varit engagerade i frågor rörande Umeås stadsbild.  

 

Genomförande 
Under intervjuerna har jag inledningsvis ställt frågor om kulturhuset ur ett större perspektiv 

exempelvis: varför behövs ett till kulturhus, hur skulle du beskriva verksamheten i 

kulturhuset? Sedan gått vidare och frågat om hur personen själv upplevt sitt engagemang och 

sin aktivitet med frågor såsom: hur har du varit involverad och varför valde du att engagera 

dig? Jag har gjort tre intervjuer i kaféterian på Bildmuseet, en på ett kafé på Ålidhem och en 

på telefon. Intervjuerna är 30 – 70 minuter långa. Alla intervjuer har jag spelat in på min 

telefon och sedan transkriberat noggrant.  

Informanterna talade ledigt om ämnet och hade alla mycket att berätta.  Min roll som 

intervjuare var att få fram ett kvalitativt material att bygga denna uppsats runt, vilket 

resulterade i att jag medvetet och omedvetet styrde samtalet i den riktning jag ville att 

materialet skulle ta form. Som intervjuare har jag ett maktövertag eftersom det är jag som 

formulerar frågorna (Öhlander 2011: 27ff). Något jag märkte av i intervjuerna var att 

informanterna valde sina ord väl eftersom det visste att materialet ska användas, och de 

skulle citeras i det. De var som Fägerborg uttrycker det ”medvetna om en osynlig publik” 

(2011: 90). De var även medvetna om varför den aktivitet som bedrivits varit värdefull eller 
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inte och pratade om det på ett medvetet sätt. De var strategiska i hur de talade och var med 

och styrde samtalet. Kvaliteten på materialet är hög då informanterna ofta gått rakt på sak 

och redan innan samtalet gjort egna analyser kring ämnen som kultur, stadsbild, 

stadsomvandling och kulturell tillväxt. Under samtalen var det tydligt att det fanns en röd 

tråd, det märktes att det inte var första gången de diskuterade dessa ämnen. Informanterna 

har haft möjlighet att vara med och påverka resultatet av intervjuerna mer än vad jag tror är 

vanligt eftersom informanterna i mitt fall varit kunniga om ämnet vi pratat om. Jag fick 

intrycket av att de hade övat in några fraser, vilket fick sin förklaring under intervjun då jag 

fick höra att några av informanterna uttalat sig och blivit intervjuade och medverkat i 

medierna ett antal gånger. Med detta i åtanke har jag tänkt på att få med ett brett urval av 

informanternas egna berättelser och tankar i texten. Informanterna hade liknande tankar om 

kultur och sitt engagemang, vilket är naturligt eftersom de organiserat sig tillsammans med 

gemensamma målsättningar. 

Det var spännande att diskutera med informanterna eftersom jag finner ämnet intressant. 

Jag håller till hög grad med informanterna i deras åsikter, eftersom jag själv varit med och 

arrangerat kulturarrangemang med liknande syften, vilket lyser igenom i uppsatsen. Jag 

ämnar behandla uppsatsen som ett tillfälle att verkligen särskåda mina egna uppfattningar 

och tar tillfället i akt att undersöka de olika teman jag funnit så reflexivt jag kan. 

Telefonintervjun skiljde sig något från de andra intervjuerna då kroppsspråket inte var en 

aspekt i hur vi samtalade, det blev inte lika naturliga övergångar från fråga till fråga, eftersom 

vi inte kunde läsa av varandra som under en intervju som görs i varandras sällskap.  

Uppsatsen följer de etiska principer som gäller forskning i Sverige. Informanterna har 

blivit informerade om undersökningens syfte och att deltagande är frivillig. De har 

informerats om samtyckeskravet, alltså att deltagaren avgör själv gällande sin medverkan, 

och är informerade om att de i texten är anonymiserade. Informanterna har även tagit del av 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, alltså att personuppgifter och liknande 

behandlas med konfidentialitet och att det material som samlats in endast används för 

forskningsändamål.  

 

Analysmetod 
Jag har valt att göra en tematisk kulturanalys av materialet (Ehn & Löfgren 2001: 28). Jag 

har läst transkriberingar av intervjuerna och sedan granskat de teman som återkommit.  

Analysen har jag gjort genom att först göra en noggrann genomläsning av alla intervjuer för 

att få en helhetsbild, sedan läsa flera gånger med uppsatsens frågeställningar som raster. 

Under tiden har jag fört kontinuerliga anteckningar om idéer, frågeställningar och textens 

utformning. Efter detta stadium kodade jag materialet grovt utifrån de teman som blev 

tydliga, varefter jag än en gång läste materialet för att hitta alternativa tolkningar och 
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justerade teman en sista gång. Under intervjuerna har kulturanalysen varit är en metod för 

att reda ut hur och varför det kulturella blir det ”naturliga” genom mekanismer där 

värderingar och intressen osynliggörs och för att försöka förstå hur maktmedel som används 

fastslagningar av vad som är rätt och fel (Ehn & Löfgren 2001: 170).  

 

 

1.3 Teori  
 

Makt 
I följande avsnitt beskriver jag de teorier och begrepp uppsatsen bygger på. I huvudtexten har 

jag använt mig av två teoribildningar för att förstå vad som sagts i intervjuerna och hur kultur 

och makt diskuteras. Foucaults teorier kring makt har varit vägledande, men jag har även 

anlagt ett kulturanalytiskt perspektiv för att beskriva och granska de intervjuer jag gjort. Det 

kulturanalytiska perspektivet kan appliceras på många vitt skilda samhällsområden och 

handlar om att med hjälp av etnografiskt material ta reda på hur människor kommunicerar, 

gör olika gemenskaper eller hur människor talar och berättar om olika erfarenheter (Ehn & 

Löfgren 2001). Till kulturanalysens styrkor hör även närheten till systemkritiken och 

ifrågasättandet av strukturer i samhället, vilket jag nyttjat för att skärskåda och undersöka 

hur makt och kultur görs, är sammanbundna och yttrar sig(Ehn & Löfgren 2012: 8f). 

Jag använt Foucaults teorier kring makt, vilka jag har hämtat i framförallt två böcker. I 

boken Power/knowledge: selected interviews and other writings från 1980 skriver Foucault 

om hur makt genomsyrar allt vi gör och hur kunskap är tätt sammankopplat med detta. I 

Övervakning och straff: fängelsets födelse, en översättning från 2003, skriver han om hur 

maktens olika skepnader kan se ut och om begreppet förtryck. Foucault följer den 

socialkonstruktivistiska tanken om att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten 

utan att den också skapas utifrån olika kunskapsregimer som dikterar vad som är mer sant 

och mindre sant. Foucault försöker förstå vad som gör att viss kunskap anses mer sann än 

annan. Allt detta handlar i grunden om makt, makt att diktera vad som är sant och vad som 

är falskt. Makt är inget som tillhör någon specifik utan finns spritt över olika sociala praktiker 

Foucault 1980: 119). Enligt Foucault är makt något som utövas och inte något som man har 

eller inte har, utan något som tillämpas. Utan motstånd kan makt inte utövas eftersom att 

motståndet är en del av maktrelationen. Alltså är makten relationell. 

 Foucault skriver att det är relevant att ta hänsyn till den ekonomiska ställningen som en 

individ har, eftersom de statliga institutioner som utövar makt har en ganska begränsad 

betydelse för individer. Det är utan tvekan avgörande att se till den ekonomiska basen för att 

till en viss del se makten (Foucault 1980: 116). Detta har jag använt i denna uppsats då jag 
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håller med Foucault om att den ekonomiska basens betydelse för individers position i 

samhället inte bör förminskas.  

Även om Foucault menar att makten är relationell, menar han att makt inte kan vara 

förtryckande. Förtryck, menar han är en av många effekter av makt. Det tycks som att 

Foucault anser att begreppet förtryck är helt otillräckligt för att fånga vad som är den 

produktiva aspekten av makt. Fastställandet av effekterna av makt som förtryck är att anta en 

juridisk uppfattning om makt, och att makt är något som främst kommer till uttryck i förbud 

och lagar. Detta är dock, enlig Foucault, en negativ och smal uppfattning om makt. Han tar 

avstånd från att makten i sig begränsar och är hämmande. Om makten aldrig är något annat 

än repressiv, om den aldrig gör något annat än att säga nej, menar han att det inte skulle 

finnas skäl att lyda inför den. Det som gör att makt är accepterat menar han, är helt enkelt 

det faktum att det inte endast närvarar som en kraft som säger nej, utan att den producerar 

saker, den framkallar nöje, bildar kunskap och producerar diskurser (Foucault 1980: 119).  

I uppsatsen skriver jag om makt som något som finns överallt, i alla förhållanden. 

Eftersom makt är något man har i förhållande till någon finns det inte oändligt med makt, 

vilket gör att någon alltid kommer ha mer makt än andra. Makt är inget statiskt som består 

över tid utan tvärtemot något som är högst föränderligt och påverkbart. Att utmåla makt som 

att den bara är till för vissa, och att det inte skulle fungera i praktiken om många hade makt, 

är ännu ett sätt att avskräcka från att förändra synen på makt. Exempel: statens makt vilar på 

bevarandet av folkets vanmakt. Kollektivet kan bekämpa makt, även om de som utövar makt 

alltid kommer göra sitt yttersta för att behålla den (Mathiesen 84:1982). 

 

Kultur 
Begreppet kultur är brett och kan användas i en bred bemärkelse för att tala om skapande 

kultur exempelvis, musik och konst. Ordet används också för att benämna värderingar och 

erfarenheter som människor delar. Jag använder ordet kultur i bemärkelsen som de sektorer 

som konstnärliga uttrycksformer, organisationer och personer uttrycker sig genom 

(Aronsson 2007: 18f). Kulturen står alltid i relation till makt och maktutövning, kultur kan 

användas som medel för att förändra. Bruket av kulturbegreppet ingår i processer runt makt, 

identitetsskapande och för att hävda sig i politiska eller sociala sammanhang (Öhlander 

2005: 12, 20).  

Med kulturhus syftar jag på hus som inrymmer kulturell aktivitet av något slag. Där 

människor kan samlas och utöva kulturella aktiviteter och har möjligheter till kulturella 

upplevelser. Kulturhuset är en byggnad för offentligt bruk, de som skapar värdet i ett 

kulturhus är inte nödvändigtvis huset i sig, utan vad det fylls med, kultur i olika former och 

dess brukare. Ett kulturhus kan bli en symbol för en social trygghet och gemensamma värden 

om man ser ifrån de värden som skapas som kan räkans i ekonomisk vinst (Laurell 2012: 3).  
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Det framkommer en del kritik mot Richard Floridas teorier vilket gör att det är relevant 

att förtydliga begrepp som är återkommande. Kulturell tillväxt är ett av dessa begrepp som 

syftar till en strategi för att bygga upp städer kring kultur och kulturella upplevelser. Att 

bygga upp en stad kring kulturell tillväxt kan handla om att satsa storskaligt på kulturen 

exempelvis genom att bygga upp stora byggnader som ska inrymma kultur, satsa på opera 

eller teater eller att bygga upp gräsrotskulturen (Florida 2012: 7). Detta har använts flitigt av 

många städer i världen. Ett känt exempel på detta är Manchester i England, som gick från 

industristad till att vara framstående på den internationella musikscenen.  

 

 

1.4 Tidigare forskning/Områdesöversikt 
 

Forskningsfältet kring kultur och kulturstudier är ett fält där maktaspekter ofta tar stor plats. 

Det finns mycket skrivet om kulturhus och det har gett mig många perspektiv att influeras av, 

men även om kultur som meningsskapande på olika sätt i samhället. 

Alf Arvidsson skriver en artikel som är under utgivning, om Kulturhuvudstadsåret i 

Umeå som han granskat kritiskt. Texten behandlar några av de snedsteg som kommunen och 

regionen gjorde under före och under kulturhuvudstadsåret. Arvidsson skriver om flera 

frågor om synen på kultur som min text också behandlar vilket har varit intressant för min 

uppsats. Bland annat tar han upp olika vinklar om missnöjet kring Umeå 2014.  

Lars Aronsson, Jonas Bjälesjö och Susanne Johansson har i boken Kulturell ekonomi- 

skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället (2007) skrivit om 

kulturens materialitet och platsers betydelse för kulturen. Boken beskriver hur den 

ekonomiska, privata och offentliga sfärerna alltmer sammankopplas med kultur och vilka 

konsekvenser detta får. Det har varit intressant att använda boken, eftersom den ekonomiska 

sfären och dess inverkan på kulturen är intressant för denna text. 

I boken Kultur, plats och identitet (2005) har jag använt Åsa Wettergrens kapitel 

Kulturjam där hon skrivit om nya vägar till politiskt motstånd i informationssamhället. Detta 

kapitel tar upp konsekvenser av privatiseringar av det offentliga rummet vilket har varit 

relevant för denna uppsats. 

Effekter av byggandet av Kulturens hus i Luleå: Kulturens materia - en analys av 

kulturhusets värdeskapande (2010) är en bok skriven efter ett projekt av Kristina Laurell- 

Stenlund. I boken utvärderas hur processen kring kulturhuset i Luleå sett ut. Boken beskriver 

hur uppstartsprocessen av ett kulturhus går till. Laurell skriver om värdeskapande både 

genom det fysiska husets existens men också genom vad det förväntas fyllas med.  
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Jag hämtar även inspiration till att skriva om kulturhuvudstäder bland annat från en 

vetenskaplig artikel skriven av Tuuli Lähdesmäki som handlar om hur det i Finland 

initierades ett alternativt kulturhuvudstadsår för kultur. Artikeln heter Cultural activism as a 

counter-discourse to the European Capital of Culture programme (2012) och artikeln 

behandlar hur missnöje med kulturhuvudstadsåret blev till motstånd genom kultur. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Av analysen jag gjort framkommer att materialet i huvudsak berör fyra teman som jag valt att 

göra till kapitel. Inledningsvis består resultatdelen av kapitel två, kulturens materialitet som 

till stor del behandlar materiella och ekonomiska aspekter av kulturen. Kapitel tre berör 

synen på kultur, där jag jämför informanternas berättelser om kultur med Umeå kommuns 

och Kulturhuvudstadsprojektets. Kapitel fyra handlar om makt och synen på kulturens makt, 

och efter det kommer kapitel fem, med berättelser om hur kulturhuvudstadsåret påverkat 

Umeå. Kapitel sex är en avslutande diskussion. 
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2. Kulturens materialitet: ”Vi ville bara ha 
en plats att vara på” 

 

 

I detta kapitel skriver jag om kulturens materialitet, med vilket jag menar det fysiska kultur 

är. Det materiella i kulturen som går att ta på och se på. Att analysera det materiella ur ett 

kulturanalytiskt perspektiv är ett försök att ta reda på vilka hur den fysiska miljön påverkar 

tankar och känslor. Det handlar exempelvis om hur rutiner och vanor påverkar oss, vilka 

rutiner som passar i olika rum och hur vi använder det materiella för att kommunicera (Ehn 

& Löfgren 2012: 33). Jag undersöker exempelvis hur den ekonomiska sfären påverkar den 

kulturella, hur den globala marknadens inflytande över lokal politik får konsekvenser för 

lokal kultur och hur mina informanter talar om lokaler för kultur. 

Ekonomins inflytande över politiken och politikens ökade beroende av kulturen yttrar sig 

bland annat i en tilltagande privatisering av det offentliga rummet. Ekonomiska aktörer 

använder sig av kultur för att bedriva politik, vilket gör att gränsen mellan den kulturella, 

privata och offentliga sfären blir allt mer otydlig (Aronsson 2007: 108). Det offentliga blir ett 

rum för demokratisk debatt eftersom privatiseringar av det offentliga rummet betyder att den 

ekonomiska sfären tar över det offentliga rummet. Det offentliga som tidigare varit allmänt, 

dit alla hade tillgång och där man kunde uttrycka sig genom tal och demonstrationer skärmas 

av. De blir till platser enbart till för försäljning av varor och tjänster. När det offentliga 

rummet privatiserats blir demokratiska och politiska handlingar det samma som intrång. Det 

som finns kvar av det offentliga rummet blir svårare att ta fasta på, då principen om att 

offentliga rum är till för alla redan är inskränkt på (Wettergren 2003: 181ff). 

 
Det är inte så mycket att det bara behövs lokaler utan att det behövs lokaler där inte 
huvudfokus ligger på hur fan man ska få in de där 50 000 kr i hyra eller vad man nu har. Vilket 
väldigt ofta blir fokus, vilket också skapar en viss typ av struktur i hur lokaler är och hur de kan 
användas. Så i det här fallet så tycker jag att det behövdes ett till kulturhus i meningen som det 
gjordes, det behövdes en plats som inte var styrd av de byråkratiska regelverken som styr 
många andra platser (Markus). 

 

Citatet påvisar tankar som många av informanterna har kring hur lokaler där kultur ska 

utövas och tas del av bör styras. Markus pratar om att det kan vara svårt att bedriva kultur i 

lokaler där pengar, vare sig det är hyra eller vinst, är i fokus. Han menar att lokaler för kultur 

bör vara fria att fyllas med verksamhet som inte förklaras, legitimeras eller väljs ut på grund 

av att det blir lätt att tjäna pengar. Moa, Jasmine, Nils och Markus talar om att ekonomin har 

kulturaliserats och detta på kulturens bekostnad. Detta skriver även Lars Aronsson om i 
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kapitlet Bilder av platser i boken Kulturell Ekonomi där han tar upp hur globaliseringen har 

fört med sig att fysiska platser som tidigare enbart varit kulturella aktivitetsrum blir 

”uttänjda” och expanderas till att även inhysa globala och ekonomiska aspekter av kultur 

(Aronsson 2007: 110). De strömningar i debatten som medfört ett synsätt att kulturen måste 

kunna ”försörja” sig själv för att tillföra värde har varit en drivkraft till flera av 

informanternas engagemang. De riktar kritik mot hela idén att kulturen och ekonomin 

främjar varandra. Det framkommer att en viktig drivkraft har varit idén att kulturen har ett 

egenvärde. Ett värde som sträcker sig långt utöver det som ibland benämns kulturdriven 

tillväxt, något som snarare sker på kulturens bekostnad. 

 
Så länge det finns kulturdriven tillväxt så pratar man inte tillväxt i människor utan tillväxt som 
i kapital och då sorteras all den här kulturen som inte kan tjäna pengar bort och när någonting 
måste producera pengar då ändras hela spelplanen totalt då kan du inte uttrycka dig så som du 
skulle vilja, då måste du göra någonting som intresserar människor att lägga pengar på det. Så 
jag tror det är en stor ballong som kan explodera och falla platt (Moa). 

 

Moa talar i citaten ovan och nedan om negativa konsekvenser som kan komma av att 

kulturen blir allt mer likriktad. Hon menar att den kommer att tilltala allt färre människor 

eftersom att det som är allt för generellt inte är tilltalande eller betyder något för någon. Allt 

fler festivaler och kulturevent anordnas runtom i Europa och detta kan kopplas till allt större 

fokus på att profitera på kultur. Att utnyttja kulturen till att göra en region eller en stad mer 

attraktiv. När städer använder sig av stora kulturevent för att sätta sig själva på kartan kan 

resultatet bli motsatsen. Bernadette Quinn skriver i artikeln ”Arts festivals and the city” från 

2005 att stora event riskerar att likna varandra och att det istället för att bli något nytt och 

unikt för staden eller regionen, det finns istället en risk för ‘serial reproduction’ av 

storsatsningar på kulturevent (Quinn 2005: 928). Om kulturen blir allt mer upprepande 

finns risken att den blir exkluderande även om intentionen kan vara den motsatta. Med den 

urbanisering som skett urbaniseras även kulturen till en viss del. En konsekvens av detta kan 

i förlängningen bli att vad som är modernt att göra blir mer och mer likartat runtom i 

exempelvis Europa.  
 

Det är väldigt motsägelsefullt för det byggs kulturella hus och utrymmen och sen bygger de 
massor av hotell. Mycket av den kulturen som de vill dra in det är till för människor som ska 
komma och hälsa på. Det ska vara en turiststad, kanske inte helt och hållet, vi umebor får 
också ta del av det. Men kulturen blir väldigt generell och ska vara vinstdrivande (Moa).  

 

Personer med offentlig makt avgör oftast hur kulturen ska se ut och vad syftet är. De som styr 

uppifrån och ser till att det finns kultur för människor kan inte ”få till kulturen för dem 

eftersom de inte har syftet att få folk att må bra utan snarare göra vinst på kultur genom att 

marknadsföra den till människor som ska betala”, säger Moa som här syftar på kommunen. 
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Hon sätter även ord på ett fenomen som tydligt är både lokalt och globalt, att när kulturens 

värde ska vara vinstdrivande och marknadsförande, har de stora kultureventen en tendens 

att bli för allmänna. Detta skriver även Lähdesmäki om i sin artikel där hon beskriver hur 

den globala kulturmarknaden blir alltmer likriktad (2013: 600). Moa menar att detta syns i 

vilka slags lokaler som används för kulturen, och att det behövs fler lokaler som är en 

”mindre finkulturell plats liksom, där man kan vara lite stökig och smutsigt och inte behöver 

vara rädd för att saker ska gå sönder liksom.” Att lokaler för kultur blir allt mer lika varandra 

gör att det blir lättare att fylla dem med kultur som männiksor är beredda att betala för. Det 

blir mer gynnsamt att bygga mer ”generiska” kulturhus där man redan innan man varit inne i 

huset har en aning om hur innehållet kan se ut. Den globaliserade kulturmarknaden gör det 

attraktivt för städer och regioner att producera mer likriktad kultur eftersom det blir enklare 

att marknadsföra i en globaliserad ekonomi. Det är lättare att marknadsföra något människor 

redan känner till. Städer och regioner som använder kultur för att sticka ut tar sig även rätten 

att definiera vad kultur är. När något marknadsförs gäller det att paketera det snyggt för att 

någon ska intressera sig för det. Eftersom kultur är oändligt mångsidigt blir det en 

maktutövning att välja ut vad som ska synas och säljas. Nils menar att det inte går att 

separera de stigande hyrorna för kulturlokaler från den politiska diskussionen kring 

stadsplanering. 

 
Att vi har verksamhet på Haga kan innebära att det i framtiden blir mer spännande för 
kommunen eller Balticgruppen att typ bygga något köpcenter eller kulturcenter där, och 
att hyrorna höjs för dem som redan bor där (Nils). 

 

Nils kopplar detta till tidigare i vårt samtal då vi talade om Richard Floridas teorier kring 

kulturell tillväxt och hur det bidrar till att stadsdelar gentrifieras. Gentrifiering beskrivs som 

en förändring av stadsdelars sociala sammansättning. Det leder ofta till att andelen 

höginkomsttagare ökar vilket gör att områdets sociala status höjs, en förändring i områdets 

utbud av tjänster samt till att bostadspriserna ökar. De ökade priserna kan i sin tur leda till 

att låginkomsttagare trängs ut från stadsdelen. Exempel på gentrifiering är, gamla 

arbetarstadsdelar som Södermalm i Stockholm och Haga i Göteborg. ”Det är attraktivt att 

kunna plocka den kreativa klassen” säger Nils och syftar på de teorier där Richard Florida 

påtalar att kulturell tillväxt är ett sätt att locka människor med högt kulturellt kapital att 

flytta till regioner genom att marknadsföra städer som kulturella (Florida 2012: 6-9). Florida 

skriver om hur den ”kreativa klassen” är eftertraktad eftersom det är grupp som ofta har höga 

inkomster, vilket är något positivt för kommuner och regioner som marknadsför sig som 

kulturella centrum. Den kreativa klassen bidrar med kapital från den kulturella sektorn som 

kan flyttas till andra samhällssektorer (Florida 2012: 35-40). Människor har olika mycket 

makt att påverka hur en plats förändras, platsers utveckling skapas i en kombination av 
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lokala förutsättningar och genom interaktion med andra platser både lokalt och globalt 

(Aronsson 2007: 100). Makten att egentligen påverka ligger alltså inte i händerna på enskilda 

individer precis som Foucault menar, utan är utspridd över olika fält (1980: 119). 

 
Det är svårt att separera stadsplaneringsdiskussionen från kulturhusdiskussionen för att det 
blir ett så konkret samband för kulturutövarna, typ att hyror stiger eller att man blir 
bortträngd från plaster för att det ska byggas nytt. Det är ju en grej att kämpa för sin existens 
och sen den andra sidan som är svårare är att kulturutövarna måste förhålla sig till att man 
användas för att legitimera en politik där man flyttar resurser från folk till fastighetsägare och 
byggherrar (Markus). 

 

Det finns tankar kring att kulturhus ska gynna tillväxten och därmed hela regionen det ligger 

i. Detta menar flera av informanterna har tagit sig uttryck på många sätt även här i Umeå. 

Massproducerad kultur på den globala marknaden står i motsättning till den lokala kulturen 

eftersom den kulturen kräver mer. Den kräver att människor får uttrycka sig fritt, den kräver 

att gränserna för vad kultur är och kan vara måste utvidgas och det kräver längre tid. 

De sociokulturella förändringar som globaliseringen för med sig urholkar på olika sätt 

samhällets politiska institutioner. Den politiska makten i samhället verkar ha flyttats från 

lokalt och nationellt bundna institutioner och makten återfinns istället i den globaliserade 

ekonomin. Kulturen blir politisk, vilket påverkar lokal kultur i allt större utsträckning. 

Besluten som fattas får då avgörande konsekvenser för samhällslivet på lokal nivå. 

Multinationella företag, global massmedia och reklamindustrin har tagit över en stor del av 

regleringen för utbudet av människors valmöjligheter, och den kod som avgör bra respektive 

dåliga val (Wettergren 2003: 177). Alltså avgör den globaliserade marknaden och ekonomin i 

allt större utsträckning vilken kultur som är bra eller dålig eller vilken kultur som är värd att 

satsa på och låta utvecklas. Ebba berättar om stämningen som rådde innan engagemanget i 

kulturhuset tog sin början och hon pratar om missnöjet med att kommunen gjort om i staden 

utan en egentlig demokratisk process.  

 
Allt som hänt innan kulturhuset drog igång hade påverkat. Typ Verket hade fått flytta, 
Sagateatern hade lagt ner, man hade rivit Apberget, stadsbibblan hade flyttat. Alla de här 
sakerna och massa mer, det var ju saker som folk var sura över och det hade kommunen 
gjort utan att folk ville det. Flytten av stadsbiblioteket var ju folk skitarga över och väldigt 
emot. Men kommunen hade inte lyssnat på folk alls, utan gjort tvärtom (Ebba). 

 

Ebba menar att många av processerna kring stadsomvandlingen snabbades på eftersom 

kommunen kunde motivera förändringarna med att de skulle hinna klart till 

kulturhuvudstadsåret. Hon framhåller, att det är svårt att särkoppla missnöjet med 

stadsomvandlingen från de förändringar regionen gjorde som förberedelser inför 

kulturhuvudstadsåret. Kultur, politik och ekonomi är alltså inte separerade sfärer. Om den 

politiska makten i realiteten återfinns i de globala informationsflödena, flöden som består 
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symboler, innebär det också att den ekonomiska sfärens användning av kulturen blir politisk. 

Kulturella symboler används för att reglera människors valmöjligheter och koda bra 

respektive dåliga val, exempelvis genom reklam (Wettergren 2003: 179). Intressekonflikten 

ligger och väger mellan huruvida hur mycket inflytande den globaliserade marknaden ska ha 

över kulturen och ekonomin, och hur frikopplad kulturen ska vara från de ekonomiska i den 

mening att kulturens egenvärde är det som får stå i fokus. Valet att delta på den globala 

marknaden är taget för länge sedan, och konsekvenserna av detta tar vi del av, då en 

globaliserad kultur blir alltmer eftertraktad.  

 
”En stor del var att många kände att det inte fanns så många platser att vara på, typ 
platser där man inte behöver köpa saker utan platser där man bara kan hänga. Det hade 
flyttats ut många kulturlokaler där folk brukade hänga hotades att trängas undan ur 
staden” (Ebba). 

 

Platser är till stor del betydelsebärande för människor, och att kunna ha en plats dit man 

återkommer och får ett sammanhang är viktigt för många (Aronsson 2007: 111). Platser för 

kontinuerlig kulturutövning och för sociala sammanhang där kultur är en självklar del, blir 

mer sällsynta i ett högrörligt samhälle där museum inte har utställningar mer än en månad 

för att sedan flytta och där mycket av den kulturella diskussionen förs på internet. Dessa 

utvecklingar av kultur och synen på kultur är till stor del positiv, det gynnar den kulturella 

sfären att ständigt finnas tillgänglig. Men vikten av en fysisk plats menar Ebba, Nils och 

Jasmine är betydande, och ett sätt att visa att kulturen som finns kulturhuset är något att 

räkna med en lång tid framåt.  
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3. Synen på kultur: ”Ett rum där man kan 
skapa sin egen kultur”  

 
 
I de intervjuer jag gjort har samtalen kommit att handla om hur kulturen värderas och hur 

synen på kultur påverkar verksamheten och arbetet med kulturhuset. Vem kulturen är till för 

var något som diskuterades i alla intervjuer. Diskussionerna handlade om styrning ovanifrån, 

kulturens egenvärde och synen på vad kultur kan vara. Från att diskutera kulturens 

materialitet går jag nu vidare och skriver dels om hur informanterna talade om kultur, dels är 

hur det skrivs om kultur från den statliga maktens håll, regeringen och riksdagen. De 

kulturpolitiska målen har historiskt sett varit en enorm kraft för att göra kulturen folklig och 

tillgänglig. Jag undersöker därför i detta kapitel om huruvida synen på kultur skiljer sig 

mellan informanterna och regeringen. 

Det första Moa, Ebba, Markus och Jasmine tog upp när jag frågade varför det behövdes ett 

till kulturhus i Umeå, var att den kultur kommunen satsade på för befolkningen inte var till 

för dem. De beskrev hur den kultur det satsas på inte är kultur som är tillgänglig för alla, då 

den i stor utsträckning kostar pengar och handlar om att få in pengar. 
 

För den större delen av populationen som faktiskt inte bedriver finkulturellt arbete utan 
kanske istället håller på med lite mera DYI-kultur, lite mer hobbyaktig kulturverksamhet, 
som faktiskt är många fler, borde det finnas fler lokaler för (Moa).  

 

Moa talar om att kommuner och landsting gärna lägger pengar på att bygga vackra lokaler för 

finkultur, men att för den majoritet som inte tar del av eller utövar så kallad finkultur, finns 

det färre lokaler att tillhandahålla. Kultur som är tillgänglig för en stor del av befolkningen 

men som inte tar plats i stadsbilden, beror på politiska beslut och på hur makthavarna tycker 

att pengar på kultur ska spenderas. Återigen handlar det om att folk har behov av kultur som 

politiker, kommuner eller kulturentreprenörer inte kan möta, eftersom man har helt skilda 

uppfattningar om vad kultur är och hur den bör upplevas. När det talas om DIY-kultur (Do It 

Yourself) syftar det till att beskriva en slags gör-det-själv-anda, som handlar om eget och 

oberoende skapande. Att vara producenten och ha all makt över kreativiteten och inte behöva 

begränsas i uttrycket. Detta ses inte av informanterna som samma sak som ”finkultur” vilket 

de menar är exempelvis opera, jazz och teater sådant som det satsas mycket pengar på. Av 

intervjuerna framkommer att all kultur är lika viktig, och att den egentliga konflikten handlar 

om att all kultur inte värderas lika högt. De menar att kulturen blir ojämlik och exkluderande 
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om den värderas utefter vad som tjänar in mest pengar. Det är en maktkamp som handlar om 

rätten att definiera vad som är mer eller mindre sant (Foucault 119).  

Jasmine menar att det händer något med individer när de får arbeta kollektivt mot ett 

gemensamt mål. Hon talar om att bygga upp något gemensamt som sedan ska vara till för 

många. Att se kulturens egenvärde menar hon är det som skiljer engagemangen hos de som 

varit aktiva i Umeå Kulturhus från kommunen och de som planerar kulturhuvudstadsårets 

syn på kultur. Några av informanterna är överens om att kulturhuset representerar något 

som politikerna i Umeå inte är intresserade av att ta tillvara på, kultur på gräsrotsnivå. De 

menar att det ligger i tiden att ett alternativt kulturhus byggs upp. Att det inte handlar om en 

motreaktion utan om en naturlig utveckling och förnyelse av Umeås kulturscen, även om 

projektet med kulturhuset kanske har stuckit kommunen eller 

kulturhuvudstadsarrangörerna i ögonen. 

 
Våra åsikter om kulturväven och kulturhus eller kulturhuvudstadsåret är inte intressant 
för vårt projekt. Vi ville visa vår kapacitet i att göra något väldigt bra, som skulle se till 
våra behov för att finnas till för att utöva vår typ av kultur och kulturellt arbete (Moa). 

 

Moa menar att syftet med hennes engagemang har varit att fylla ett tomrum i staden som 

uppstått i samband med att kulturhuvudstadsårets kulturevenemang varit exkluderande. 

Definitionen av kultur som syns mest i Umeå tycks vara synen på kultur som medel för 

tillväxt, vilket kanske inte överensstämmer med hur befolkningen ser på kultur. Det är en 

yttring för en liberal tanke om hur kulturen kan göra nytta för ekonomin. Diskussionerna har 

skiftat fokus från huruvida kulturens egenvärde är nog för att göra kultursatsningar och till 

att istället fokusera på hur kultur kan berika städers och regioners ekonomiska situation. 

Aronsson skriver i boken Kulturell ekonomi att kulturaliseringen tar sig i uttryck genom 

varor och tjänster som betraktas som kulturella. Varorna fylls med mening och betydelse som 

kulturen står för, ett exempel är musikindustrin, och ett annat är den globaliserade 

matindustrin. Dessa områden ses som extremt viktiga för länders och regioners ekonomiska 

tillväxt (Aronsson 2007: 16f). En av anledningarna till att det blev ett kulturhus av 

irritationen kring kulturhuvudstadsåret beskriver Markus som att människor var trötta på att 

demonstrera bara för att visa missnöje. Det fanns en vilja att skapa något bestående som 

skulle också skulle visa på alternativa sätt att använda och skapa kultur.  

 
Jag tror att folk pratade mycket under kulturhuvudstadsåret om viljan av att iscensätta en 
protest eller ett alternativ, men att folk i de rörelserna är neggiga på att göra en demonstration 
där det kommer 300 personer, och sen känna att nu har vi gjort det och visat att vi var emot. 
Det alternativet föll bort ganska tidigt och rann ut i sanden. Det här blev på nått sett det 
initiativet som folk tyckte kändes rätt i relation till vad som hände i staden. Att göra något 
konkret och bra istället för att bara säga att man är emot det som händer (Markus). 
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Informanterna talar även om vikten av att handla själv istället för att vänta på att exempelvis 

politiker i kommunen skulle rycka in. Moa diskuterar kring att även om exempelvis 

kommunen, landstinget eller en kulturentreprenör skulle göra något för att förbättra 

situationen skulle det inte vara på samma sätt, eftersom de behov eller krav som ställdes inte 

kan mötas på samma sätt. Hon, Markus och Jasmine menade att det var en viktig erfarenhet 

att genomföra ockupationen och gå igenom förvandlingen från tomt hus till ett hus fyllt med 

aktivitet och mening. 

Att kulturen ska vara till för alla är något som upprepas i både kulturprogram i 

kommunen, i Umeås ansökan till att bli kulturhuvudstad och av informanterna. Det tycks att 

vilka som avses med ”alla” varierar de olika programmen. Stora kulturevenemang och 

kulturfestivaler är tillfällen för skapande av gemensamma berättelser av samtiden, kulturella 

erfarenheter och idéer (Quinn 2005: 928). Det blir något att berätta om och gemenskapen 

efter dessa tillfällen kan leva vidare en lång tid efteråt. Den del av befolkningen som 

exkluderas under dessa tillställningar blir automatiskt inte en del av den bild av staden som 

marknadsförs utåt. Inte heller del av det som förutspåtts bli arvet av att Umeå varit 

kulturhuvudstad. Att inte vara medverkande eller synlig i den bild som staden marknadsför 

sig med utåt blir exkluderande, man är inte en del av den synliga staden utan hamnar i 

periferin.  

 
”Grunden för kulturpolitiken är kulturens egenvärde. Samtidigt ökar insikten på flera håll 
om kulturens och kreativitetens betydelse för andra samhällsområden. De 
samhällsförändringar som skett och de nya förutsättningar som växer fram gör att de 
kulturpolitiska målen behöver förnya och anpassas till vår tid ” (2009/10:3 Tid för kultur, 
2015- 05- 23).  

 

Detta citat ur inledningen till regeringens proposition Tid för kultur tydliggör till en viss del 

att kulturens egenvärde ses som något betydelsefullt, och skrivelser kring hur de 

kulturpolitiska målen behöver anpassas ”för andra samhällsområden” kan vara en vilja av 

hitta rätt i tiden, och vara en del av den globaliserade, kulturaliserade ekonomin. Men att 

anpassa kulturen till andra samhällsområden är kanske inte ett budskap om att kulturens 

egenvärde är något som värderas, utan kanske snarare får konsekvenserna att värdet på 

kulturen ses efter hur mycket kapital som satsas och hur bra kulturen passar in i andra 

samhällsområden. ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Alla ska 

ha möjlighet att delta i kulturlivet, kreativitet, mångfald och konstnärlig ska prägla 

samhällets utveckling. Kulturens innehåll kan inte och ska inte styras genom politiska 

beslut.” Detta skriver regeringen i sin proposition till riksdagen. Men historiskt kan man se 

att de statliga kulturinstitutionernas uppkomst ofta är nära kopplade till det politiska klimat 

och idéströmningar som var rådande då de grundades. De kulturpolitiska målen är ett sätt att 

styra kulturen, och eftersom de kulturpolitiska målen just är politiska och framtagna i ett 
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politiskt sammanhang är de inte objektiva eller oberoende. Dagens politiska klimat i Sverige 

präglas av liberala idéströmningar och detta återspeglas i kulturen och den kulturpolitik som 

förs. Att kulturen ska bidra till tillväxt och vara en del av de samhällssektorer som bidrar till 

att dra in pengar till staten är en följd av liberala idéer. De kulturpolitiska målen framtagna 

av riksdagen i december 2009 ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna 

vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting. Samtidigt som utvecklingen av kulturen 

och kulturpolitiken omformats och debatterats mer, är förändringarna inte så stora. Det 

satsas fortfarande mest pengar på är ”finkultur”. Foucault menar att det i grunden handlar 

om vem som dikterar vad som är mer eller mindre sant, det handlar om makten att kunna 

utpeka vad som är rätt eller fel (Foucault 1980: 119). Att göra skillnad på ”finkultur” och 

folklig kultur handlar om kampen för att ha rätt, rätt kultur, rätt kulturellt innehåll och rätt 

syn och analys av vad kultur är. Även här bildas kollektiv som ställs emot varandra, genom 

att peka på likhet och skillnad. Andra pekar på hur ekonomin och kulturen kan gynna 

varandra och skapa mervärde i form av dyrare kultur som kan ge högre avkastning. 

Informanterna pekar istället på att kulturens egenvärde inte är något som bör förminskas och 

de goda effekterna som kan komma av kultur inte är något att göra vinst på.  

Informanterna är alla överens om att kulturens egenvärde inte bör kompromissas med. 

De som förespråkar en kulturpolitik där ekonomi och kultur lever i symbios får idag störst 

genomslag i den politiska debatten. Att alla samhällsområden och därmed också kulturen ska 

sträva efter ekonomisk vinst och ekonomiskt ansvarstagande är i det närmaste norm i dagens 

samhälle. Flera av informanterna menar att definitionen av kultur är för smal. De vill utvidga 

synen på vad kultur är och vad den kan vara. Detta är inte lätt eftersom den etablerade synen 

på kultur är så fast förankrad i lagar och regler. Kampen att förändra och vidga synen på 

kultur blir därför i alla högsta grad politiskt. Det politiska tar sig skepnad av både direkt 

politisk kamp och en mer underliggande kritik. Även uppstarten av ett nytt kulturhus blir 

politiskt, eftersom det också sänder signalen om att samhällets kulturutbud är otillräckligt. 

När ett kollektiv som har andra idéer än vad de med officiell makt har utmanar makten blir 

det naturligtvis en konflikt. Makten är relationell, man har den i förhållande till andra, när 

makten utmanas gör de som har den allt för att förhindra ett maktskifte eftersom alla inte 

kan ha makt (Foucault 1980: 116).  
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4. Berättelser om ett kulturår: ”Vi gick in 
och krävde att bli inkluderade”  

 

 

Under materialinsamlingen var ett av de ämnen som var tätt förknippade med kulturhuset 

vid lokstallarna berättelser om kulturhuvudstadsåret. När jag diskuterade uppsatsämnet med 

vänner och bekanta var det alltid någon som tog upp kritik mot kulturhuvudstadsprojektet. 

Detta fick mig att fundera över huruvida liknande tankar cirkulerat hos dem som varit aktiva 

i kulturhuset. Kulturhuvudstadsprojekten är ett av de mest kända kulturprogrammen i 

Europeiska Unionen – European Capitals of Culture (ECOC) har Umeå varit en del av. Umeå 

var Kulturhuvudstad under 2014 tillsammans med Riga. Städer väljs ut av en oberoende 

panel och till grund för bedömningen ligger ett kulturprogram varje stad arbetat fram. 

Programmet måste ha en stark europeisk dimension, engagera lokalbefolkningen i alla åldrar 

och bidra till den långsiktiga utvecklingen av staden. I programmet Umeå skickade till 

kulturhuvudstadskommitteen beskrevs kulturen rakt ut som något användbart för tillväxten.  

 
Kultur är en viktig motor för utveckling och framgång i Umeås år som Europas 
kulturhuvudstad 2014. Kultur – som spänner över allt från natur och mat till konst och 
demokrati – bidrar till entreprenörskap, sysselsättning och konkurrenskraft. Och det bästa 
av allt: Alla kan bidra till den kulturella tillväxten (www.umea2014.se 2015-05-20).  

 

Det pågick debatter i hela regionen om stadsplanering i samband med kulturhuvudstadsåret 

ur ett demokratiperspektiv, där röster höjdes om huruvida styrningen av kulturen var för 

stark från EU:s håll (Arvidsson under utgivning). Förberedelserna inför ansökan och 

möjligheten att bli vald har påverkat Umeå sedan 2005 och även om året är slut är 

efterdyningarna märkbara i staden. Under 2014 har debatten kring kulturhuvudstadsåret 

konstant varit aktuell, åsikter kring vad året har varit, vilka konsekvenserna blivit och vilka 

som påverkats har aldrig stannat av. Under kulturhuvudstadsåret hände något på Umeås 

kulturscen, människor med ambitioner om något annorlunda från händelserna under 

kulturhuvudstadsåret trädde fram i större sammanhang. Mediabilden av året blev mer kritisk 

mot den kulturdrivna tillväxten. Exempelvis blev en debattartikel av Emma Swanström 

mycket uppmärksammad. Hon satte ord på de många händelser under året som hon menade 

sårat gräsrotskulturen och kulturutövarna. Begreppet gräsrotskultur syftar till att beskriva 

löst sammansatta grupper av kulturutövare som arbetar med kultur på olika sätt. Begreppen 

gräsrötter, gräsrotkultur och gräsrotsrörelser avser det vardagliga, ”det enkla” i förhållande 

till makthavare och politiker. Uttrycken har sitt ursprung i debatten om decentralisering, 
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delaktighet och behov av att ta hänsyn till lokala opinioner. I denna uppsats står 

gräsrotskulturen i motsättning till kultur som kommer ”uppifrån” exempelvis från 

kommuner, landsting och riksdag (ne.se 2015-05-20). 

 
Jag gav kulturhuvudstadsåret en chans, trots mina tvivel. Jag gjorde det för att kommunen 
lovade att alla skulle få vara med, och jag såg chansen att få genomföra storslagna projekt. När 
hardcorescenen och gräsrotsrörelserna marknadsfördes som ett signum för Umeå så kände jag 
mig trygg: De skulle aldrig våga skryta över oss utan att ge något tillbaka till de kulturuttryck 
som de hittills alltid motarbetat. Så fel jag hade. Om jag hade vetat att alla de där open source-
mötena handlade om att kulturens eldsjälar i Umeå skulle arbeta gratis för att kommunen 
skulle få titeln som kulturhuvudstad 2014 så hade jag aldrig satt min fot där (Emma 
Swanström VK 2014-04-14). 

 

Markus och Nils berättar om liknande reaktioner på kulturhuvudstadsåret. Hur han initialt 

tänkte att de pengar som skulle satsas på kulturen kanske skulle komma att gynna 

gräsrötterna i staden och hur det på dialogmöten som hölls talades om Umeås fria kulturliv 

som någonting att värna om och satsa på. De att talar om den totalvändning som kommunen 

gjorde då tanken om att använda exempelvis punk och hardcorescenen som stoff för att 

skriva om i ansökan att skickas till kulturhuvudstadskommittén. Markus berättar att han 

själv var på många av dialogmötena som hölls och var med och planerade det kommande 

kulturåret, men att han under tidens gång blev mer och mer kritisk gentemot idéerna om 

stadsomvandling som presenterades under mötena.  

 
Vi hade den där uppdelningen mellan fin- och fulkultur, den var reell för oss. Så vi gick in 
och krävde att bli inkluderade. och svaret blev " det är klart ni ska vara med" så vi blev 
inbjudna till alla dialogprocesser och vissa av oss var ganska aktiva i att forma den ansökan 
som Umeå sen gjorde, där ju hardcorescenen är en aktiv pusselbit i att skapa ett varumärke 
av Umeås kulturliv (Markus).  

 

Nils pratar om att kulturhuvudstadsåret har som mål att lyfta DIY-kultur och exempelvis 

hardcore-scenen men att gräsrotskulturen inte gynnas av detta. Det här visar på en konflikt 

som finns där gräsrotskulturen används som marknadsföring för regionen men sedan blir 

bortprioriterade då den kulturella tillväxten ses som en viktigare prioritet. Precis som 

Markus och Nils berättar skriver Alf Arvidsson kritiskt om hur kulturhuvudstadsåret initialt 

sågs som något som skulle kunna komma att gynna det lokala kulturlivet, men som sedan 

trampade snett ett antal gånger under vägen. Arvidsson menar att huruvida man lyckas eller 

misslyckas med att engagera lokala kulturutövare kan positiv attityd och respekt gentemot 

kulturutövare och artister väga tyngre än ekonomiska insatser (Arvidsson under utgivning). I 

citatet nedan påpekar Markus det skifte han och flera med honom hände när kommunen 

började marknadsföra sig som kulturhuvudstad. Han berättar att från att polisen väntade 

utanför deras lokaler under spelningar och kulturarrangemang, användes deras uttryck som 

något spännande och unikt för Umeå.  
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Jasmine talar om att kommunen inte kan möta människors krav på kulturen eftersom 

kraven på kultur och hur den bör utformas kommer ”uppifrån”. Att den kultur som finns att 

finns i exempelvis Väven inte kommer ”nå” människor på samma sätt som om de själva får 

forma och vara medskapare. Väven är ett kulturhus i Umeå beläget vid Umeälven. Väven 

invigdes hösten 2014, under det år Umeå var en av Europas två kulturhuvudstäder. Väven 

innehåller flera kulturinstitutioner som flyttats från andra delar av staden samt en del nya 

kulturella satsningar. Byggkostnaderna, de ingångna samarbetena och flytten av 

stadsbiblioteket till den nya byggnaden har vållat debatt i Umeå. Bland den kritik som riktats 

mot Väven väger flytten av stadsbiblioteket, stängningen av Scharinska Villan och censuren 

mot konstinstallationen av Sara Lidman tungt (Arvidsson under utgivning).  

 
Vår strategi mot Umeå 2014 och väven, var att inte yttra något alls om dem och i princip 
låtsats som att om inte finns, även om majoriteten av de som varit inblandade varit 
väldigt kritiska. Min förhoppning har varit att det ska framgå i det tysta (Nils). 

 

Detta säger Nils, som menar att även om engagemanget i Umeå Kulturhus inte är menat som 

motstånd eller kritik mot den kommunala kulturpolitiken som förs blir det ett praktiskt 

ifrågasättande av de beslut som är tagna i samband med kulturhuvudstadsåret. Det 

informanterna har gemensamt är en längtan efter att deras kultur och syn på kultur ska få ta 

plats och synas. Men att kulturen kan se ensidig ut i samhällsdebatten eller media beror på 

makt, på att makten skyddar sina intressen genom att märka ut det som inte passar in i dess 

ramar. Då makt är relativ och finns hela tiden överallt, märks den först tydlig då något går 

emot den. De officiella makthavarna känner inte av att de har makt förrän de möter motstånd 

(Foucault 118f). En strategi för att visa på var makten ligger är att imitera den, att imitera de 

strategier och tekniker motståndaren använder, då syns hur makten tar sig i uttryck. Genom 

att de media uttalanden som gjorts utav representanter för kulturhuset varit strategiska, väl 

formulerade och inte fokuserat på exempelvis kulturhuvudstadsåret eller kommunen, har 

medierna inte utmålat kulturhuset som ett kortvarigt projekt som bara lever av missnöje på 

kommunen eller liknande utan ses som ett självständigt projekt som eftersträvar mera fri 

kultur, tillgängligare och öppnare för fler. Även om det kan tolkas som att motståndarna är 

eftersträvar ett tillägnande av makten, är det endast symbolisk makt som skänks på lån åt de 

som utövar denna strategi. Denna strategi möjliggör egentligen endast att få ut sin kritik och 

avslöja den ideologiska och politiska hållningen motståndaren tar på sig, för att verka neutral 

(Wettergren 2003: 178). 

Berättelserna om året 2014 i Umeå har varierat men kritiken som riktats lik den som 

befolkningen i Åbo hade när Åbo var kulturhuvudstadsår 2011. I Åbo drogs det igång ett 

projekt innan ansökan om att bli kulturhuvudstadsår programmet som skulle skickas in till 

kulturhuvudstadskommittén. Projektet syftade till att befolkningen skulle få vara med och 
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nominera programpunkter till det officiella kulturhuvudstadsprogrammet. Åbos 

kulturhuvudstadsprogram innehöll tillslut 155 programpunkter, men många av de förslag 

som planerats och föreslagits av befolkningen passade inte in i det officiella programmet. 

Detta resulterade i missnöje från befolkningen som inte kände sig inkluderad. I samband 

med kulturhuvudstadsåret ökade missnöjet då lokala politiker beslutade att skära ned på 

resurser till lokala kulturutövare och institutioner. För att få ihop pengar stängde kommunen 

ned två stadsbibliotek och ett hus med arbetsplatser för lokala konstnärer. Samtidigt riktades 

kritik från befolkningen mot att gamla hus i stadskärnan inte restaurerades, ett av dessa 

gamla trähus revs istället under 2011 (Lähdesmäki 2013: 604). Likheterna i skrivelserna 

kring Umeå och Åbo är slående. Missnöjet av stadsomvandlingen, politiska beslut och brist 

på medskapande skrivs om på liknande sätt. Att missnöjet hos befolkningarna har sett 

likande ut kan inte vara en slump, utan kanske till en viss del handlar om att de politiska 

beslut som tas i samband med kulturhuvudstadsår inte gynnar lokalbefolkningar utan till 

störst del en image som EU vill presentera för omvärlden. I Åbo tog sig missnöjet i yttryck 

genom att det initierades ett alternativt kulturhuvudstadsår. Förutom festivaler som 

anordnades av samma rörelse protester mot konsumtionssamhället, kapitalistismen och 

picknickar på parkeringsplatser (Lähdesmäki 2013: 610). 

Jämförelsen Åbo 2011/Umeå 2014 visar många likheter i hur maktlöshet hos 

lokalbefolkningen väkt missnöje. I nästa kapitel behandlar jag hur missnöjet med Umeå 2014 

till viss del tagit form och hur informanternas berättelser varit berättelser om erfarenheter 

med makt och missnöje. 
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5. Maktaspekter: ”Jag vill vara med och 
bedriva min kultur också”  

 
 

Att makt är något som först syns när den utövas, märks i hur debatten kring kultur har förts i 

Umeå under det gångna året. När projektet med Umeå kulturhus drog igång blev det synligt 

vem som haft makt att tolka och benämna saker det kulturella. Även om informanterna inte 

själva definierar den verksamhet som upprättats i kulturhuset som motmakt, kan det ändå 

vara motmakt som uttrycks, utan motstånd kan inte makt utövas (Foucault 1980: 119). 

Motstånd kan också uttrycka sig i kampen om att definiera kulturen och hur kulturen 

används för ekonomiska intressen. Just viljan att ”spränga gränserna” för vad kultur är och 

kan vara är också ett uttryck för motstånd. Det blir tydligt när det yttrar sig i praktiskt– i 

form av ett fysiskt hus. Ett hus som döps till kulturhus och fylls med innehåll som tycks ha 

saknats i staden.  

 
Från kommunens sida så är kultur tror jag ett medel för att nå något annat. För dem är det ett 
medel för att locka kapital, vilket det ju inte är för autonoma aktörer. Där är kulturen 
självändamålet eller att bygga upp rörelser, bygga gemenskap och samhörighet. Två helt olika 
definitioner med vad syftet är med kultur. Och därför tror jag många känner sig alienerade från 
exempelvis Väven (Jasmine). 

 

Jasmine talar om hur kulturen har två olika definitioner beroende på vem som yttrar sig i 

frågan. Den makt som inte existerar annat än när den utövas, kan inte ses som ett 

privilegium för dem som dominerar, utan som en effekt av den strategiska position de intar 

(Foucault 2003: 14). Foucault skriver att även om makten inte alltid är synlig så betyder det 

inte att den inte finns. De som har definitionsrätten av kulturen blir osynliga, fram till att 

motståndet blir synligt. Även om diskussionerna kring vem som bestämmer hur kulturen ska 

se ut, och hur pengar ska läggas på den har varit aktiv betydligt längre än så. Moa säger att 

uppbyggnationen och den lyckade festivalen var perfekta exempel på att gräsrotskultur 

betyder något för befolkningen i Umeå, och att det finns värden i kulturen som inte kommer 

till sin rätt när kultur planeras efter hur mycket pengar som kan tjänas in. Detta menar Moa 

visar tydligt på att kultur, sådan som den kan vara i kulturhuset, har saknats i staden.  

 

 
Det är viktigt att man inte sitter hemma på rumpan och väntar på att något ska hända, är det 
något man saknar så ska man ut och fixa det själv. Mycket av missnöjet i samhället består 
nog av den här oförmågan att ha makt eller möjlighet att påverka en miljö, och att man sitter 
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och väntar på att liksom staten och kommunen och landsting eller vilka det nu kan vara att 
de ska fixa de här sakerna åt en. Men då det blir det inte det som man vill ha (Moa). 

 

Den här formen av makt möter medborgarna på betydligt fler punkter än de vedertagna 

tydliga maktutövningspunkter som finns i staten och samhället. Å andra sidan är dessa 

mikro-maktsituationer inte en av en allt-eller-intet-karaktär. Kampen mot varje sådan 

maktutövning gäller inte ”hela makten”. Att kulturhuset blir ett motstånd mot en snäv 

definition av kultur, betyder alltså inte nödvändigtvis att motståndet sträcker sig längre. Vi 

kan inte bara slå oss till ro med att makten behöver kunskap. Informanterna berättar alla om 

hur den kunskap de tillägnat sig under processen med kulturhuset är ovärderlig. Vi måste 

också se att makten i sig skapar nya saker att veta något om, och att den också innebär en 

samling av information. På det sättet skapar makt ständigt nya kunskaper (Foucault 2003: 

17). Moa menar att eftersom kulturhuvudstadsåret inte varit till för henne eller 

gräsrotskulturen, var det viktigt att den också fick komma fram och ta plats under året. Detta 

var en av anledningarna för henne att engagera sig och vara aktiv i kulturhuset. Hon berättar 

nedan om en av anledningarna till varför hon valde att engagera sig i kulturhuset. 

 
I och med att det är kulturhuvudstadsår vill ju jag vara med och bedriva min kultur också, 
och om det råkar vara så att det inte finns möjlighet att göra det på något annat sätt än att 
starta mitt eget kulturhus då får det vara så.  Då gör jag det, det känns fantastiskt. Vi har 
ju kommit ihop oss och blivit bättre på att organisera oss, och om vi hade fått alla pengar 
hade det kanske inte blivit så (Moa). 

 

Citatet exemplifierar vad Foucault menar när han skriver att makt ständigt skapar nya 

kunskaper. Människorna som var med och drev kulturhuset har tillägnat sig all mjöligt sorts 

kunskap och kanske störst av allt, kunskapen om att förändring är möjlig. En beskrivning av 

social rörelse lyder ”människor som saknar tillgång till formell makt kan genom kollektiv 

mobilisering i sociala rörelser påverka makthavare för att genomdriva förändring eller skapa 

uppmärksamhet kring negligerade frågor” denna beskrivning passar in ganska bra på de som 

varit engagerade i aktiviteterna kring i Umeå Kulturhus (Wettergren & Jamison 2006: 9). 

Flera av informanterna berättade om hur det under ombyggnationen av kulturhuset 

skapades en stark gemenskap. Den kollektiva handlingen som skedde vid byggnationen och 

aktivismen förde ihop gruppen.  Hammarén & Johansson i boken Identitet från 2009, skrivit 

att skapandet av en kollektiv identitet bygger på att skapa ett ”vi”, en gemenskap som bygger 

på att det finns andra som inte är med i detta ”vi” som blir ”de andra”. Likhet och skillnad 

måste finnas för att den kollektiva identiteten ska få fäste. Kollektivt identitetsskapande 

bygger på det gruppen har gemensamt och att ta fasta på det som inom gruppen är viktigt 

och speciellt för dem som är med exempelvis samma intressen, målsättningar eller 

erfarenheter. Alla sociala grupper producerar sin egen historia och identitet som nöts in av 
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bland annat rutiner, i kulturhusprojektet är den sociala gemenskapen byggd på bland annat 

en idé om att så många som möjligt ska kunna komma till tals och att stormöten är det sätt 

beslut fattas på (Ehn & Löfgren 2001: 170). Kollektiva identiteter tar ofta fasta på 

likhetstänkande vilket i sin tur leder till att det som inte kan identifiera sig med dessa 

kriterier inte passar in (Hammarén & Johansson 2009: 40f). Exempelvis framkom det under 

intervjuerna att synen på kultur varit en vattendelare för de individer som varit med och 

initierat processen kring kulturhuset, då den syn på kultur som förenat människor varit att 

kulturen har ett egenvärde som måste tas tillvara på och skyddas. Jasmine berättar i citatet 

nedan om hur den gemenskap som byggdes upp i kulturhuset blev till en trygghet för henne, 

och hur hon vistades där själv. Under intervjun berättar hon också att hon under sommaren 

då aktiviteten var som högst spenderade dagar i sträck i huset, och hur den sociala 

gemenskapen betydde mycket för hennes engagemang. 

 
Alla hängde där, EU-migranter, missbrukare som inte har någon bostad, akademiker och 
det är ju som speciellt. Det var barn och gamla. Åldringar kom och visade bilder från när 
de själv jobbat på lokstallarna. Tillslut kände jag att det var en trygg och fin plats. Man 
kunde hänga där själv och jag lärde känna massor av folk (Jasmine). 

 

Markus talar om de veckor när huset ständigt var fyllt med människor och febril aktivitet 

rådde, det byggdes, målades, revs, planterades och spelades musik. Han berättar att det 

under en dag kunde vara säkert 200 personer som varit i huset, och om stormötena där 200 

personer beslutade om frågor som rörde husets framtid. Besluten kunde handla om allt från 

hur det skulle planteras på gården till hur festivalens program skulle se ut. Under stormötena 

delades människor in i mindre grupper för att diskutera de ämnen som var aktuella, sedan 

samlades alla i storgrupp igen och gick igenom vad varje grupp talat om. Därefter fattades 

beslut. Organisationsuppbyggnad menar Markus var öppen och skulle möjliggöra att så 

många som möjligt skulle kunna komma till tals under de stora mötena. Både Markus och 

Jasmine berättar även om hur det trots dessa försök fanns informella ledare. Det kom fram 

när jag frågade om negativa erfarenheter av att vara engagerad, de informella strukturerna 

visade sig tydligare ju fler beslut som skulle tas och ju fler som var inblandade. Dessa 

människor som alla hade olika bakgrund och olika mål med sin aktivitet i huset samlades och 

förändrade gemensamt utseendet och innehållet. Vad var det som var den gemensamma 

nämnaren, var det att det inte behövdes en gemensam nämnare överhuvudtaget? Att huset 

var så tomt att man var medskapande bara genom sin blotta närvaro? Informanterna 

berättar hur gränserna för vad som ansågs vara kultur suddades ut och hur gränsen mellan 

publik och utövare slutade vara viktig ”Det var så enkelt att gå från att vara publik till att vara 

artist. Det tror jag är något som verkligen får människor att må bra och verkligen får 

människor att få känna är man där så är man en del av vad som händer” berättar Moa. Den 
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kollektiva berättelsen om stämningen i huset informanterna har delat med mig har varit 

odelat positiv. När jag frågade dem vad som varit de positiva erfarenheterna har de alla 

svarat att de haft fantastiskt kul, fått vänner och känt att de gjort något som varit 

betydelsefullt för fler än sig själva.  
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6. Avslutande diskussion 
 
 
Den här studien har behandlat hur makt, motstånd och synen på kultur har påverkat och 

varit en del av byggnationen av kulturhuset i Umeå. Det huvudsakliga resultatet jag funnit av 

mitt material är att synen på kultur skiljer sig mellan informanterna och den dominerande 

synen. Informanterna är intresserade av kulturens egenvärde, kollektivt skapandet och social 

gemenskap. Den dominerande synen på kultur fokuserar till stor del på kulturens 

tillväxtpotential och som bidragande faktor till globaliserad gemenskap. Mina informanter 

hade olika syn på huruvida kulturhuset var uttryck för politisk kamp eller inte. De var 

däremot eniga om att Umeå behövde ett kulturhus som var öppet för alla, där möjligheterna 

skulle vara större än begränsningarna. Jag tycker det är intressant att uppstarten och 

processen i byggandet av kulturhuset hela tiden förhöll sig till det politiska. Det känns som 

att hur lite informanterna än ville det, gick det inte att komma ifrån det politiska. I och med 

kulturhuvudstadsåret och den omfattande kritik som riktades mot kommunens påstådda 

svek mot Umeås invånare gjorde att kulturhuset hela tiden var tvungen att förhålla sig till 

detta.  

 Sedan har jag vidare funnit att informanterna har lite olika syn på hurvida projektet varit 

ett direkt uttryck för motmakt och motkultur. Vissa av informanterna medger att deras 

engagemang blir ett uttryck för motmakt, men att det inte grundar sig endast i en vilja av att 

göra motstånd. Utan att det handlar om en längtan efter att deras kultur och syn på kultur 

ska få ta plats och synas i staden. Andra informanter menar att det inte kan ses som 

motmakt, eftersom de i sitt projekt haft strategin att aktivt inte nämna eller kritisera 

kulturhuvudstadsåret eller kommunen. De har istället fokuserat på att bygga upp och 

praktisera den kultur de själva tycker saknas i staden. Jag har genom den här uppsatsen 

försökt uppvisa att makt och motmakt inte alltid är uttalad. Det har varit intressant att se hur 

praktiska handlingar såväl som tankar och idéer är en del av en dold kamp och makt och 

tolkning. Gemensamt för alla informanterna har varit att de alla tycker att breddandet 

kulturbegreppet har varit en central del i processen kring kulturhuset. Vidare öppnar denna 

uppsats upp för fortsatt forskning kring kulturhus som värdeskapande, synen på kultur, 

motmakt och motkultur.  

 

  



 27 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer 
 
Nils (23/4-15)  
Moa (24/4-15) 
Markus (28/4-15) 
Jasmine (11/5-15)  
Ebba (12/5-15) 

 

Intervjuerna finns transkriberade i författarens ägo.  

 

Internet 
Emma Swanströms debattartikel om Umeå 2014 (http://www.vk.se/1169914/den-smutsiga-

sanningen-om-umea-2014 2015-05-20) 

 

National Encyklopedins hemsida - 

(http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/gr%C3%A4srot 2015-05-20) 

 

Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur 

(http://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-

kultur-prop.-2009103 2015-05-23) 

 

Umeå 2014 hemsida (http://umea2014.se/sv/om-umea2014/kulturdriven-tillvaxt/ 2015-05-

20) 

 

 

Tryckta källor och litteratur 
 

Arvidsson, Alf, under utgivning 

 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2001). Kulturanalyser. 2., [omarb.] uppl. Malmö: Gleerup 

 



 28 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012). Kulturanalytiska verktyg. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

 

Aronsson, Lars, Bjälesjö, Jonas & Johansson, Susanne (red.) (2007). Kulturell ekonomi: 

skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 
Wettergren, Åsa, 2003. ”Kulturjam – Nya vägar till politiskt motstånd i 

informationssamhället”. I: Egeland, Helene & Johannisson, Jenny (red.) (2003). Kultur, 

plats, identitet: det lokalas betydelse i en globaliserad värld. Stockholm: SISTER 

 

Foucault, Michel (1980). Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-

1977. 1. American ed. New York: Pantheon 

 

Foucault, Michel (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. 4., översedda uppl. 

Lund: Arkiv 

 

Florida, Richard L. (2012). The rise of the creative class : revisited. 10th anniversary ed. New 

York: Basic Books 

 

Fägerborg (2011). Intervjuer. I: Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.). Etnologiskt 

fältarbete. 2., [omarbetad och utökad] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Laurell Stenlund, Kristina (2010). Effekter av byggandet av Kulturens hus i Luleå: 

Kulturens materia - en analys av kulturhusets värdeskapande. Universitetstryckeriet, Luleå 

 

Mathiesen, Thomas (1982). Makt och motmakt. Göteborg: Korpen 

 

Wettergren, Åsa & Jamison, Andrew (red.) (2006). Sociala rörelser: politik och kultur. Lund: 
Studentlitteratur 
 

Öhlander, Magnus (red.) (2005). Bruket av kultur: hur kultur används och görs socialt 

verksamt. Lund: Studentlitteratur 

 

Öhlander, Magnus (2011). Utgångspunkter. I: Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.). 

Etnologiskt fältarbete. 2., [omarbetad och utökad] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 



 29 

Elektroniska dokument 
 

Lähdesmäki, Tuuli (2013). Cultural activism as a counter-discourse to the European Capital 

of Culture programme.. European Journal of Cultural Studies, 2013, Vol.16(5), pp.598-619  

http://ecs.sagepub.com/content/16/5/598.full.pdf. 2015-04-20 

 

Quinn B (2005). Arts festivals and the city. Urban Studies 42(5–6): 927–943 

http://usj.sagepub.com/content/42/5-6/927.full.pdf+html. 2015-04-20 

 


