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Abstract 

Title: Place, culture, identity: A critical discourse analysis of media representations in 

Västerbotten

The aim of this thesis is to analyse how representations in newspaper media constructs and 

reconstructs conceptions of place, culture and identity in the county of Västerbotten located 

in northern Sweden. The study is based on 26 different newspaper articles from two local 

agencies located in Västerbotten, Folkbladet and Västerbottens-kuriren.  

 Adopting the method Critical Discourse Analysis (CDA), this paper explores how 

differentiation is made through the use of language and how media divides and represents 

different characteristics as symbolic of the municipality Umeå, the hinterland (inlandet) and 

the county of Västerbotten.  

 Even though the study shows that there are multiple different opinions regarding the 

”true” culture and identitity of the different spaces, the study reveals the presence of a 

political neoliberal agenda that aims to redefine the locals idea of culture in the different 

communities for marketing purposes. It is found that media representations are influenced 

by a political attempt to present the geographical spaces as a part of a new and exotic cultural 

centre in Europe, wherefor the articles reflect an ongoing conflict of definition between locals

and politicians in Västerbotten. 

Keywords: culture, place, identity, critical dicourse analysis, conceptions, media, 

Västerbotten, Umeå, inland, hinterland, local, regional, global, globalisation, representation 
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1. Inledning

Under våren 2015 fick jag av ren slump möjligheten att resa runt i Västerbottens län. 

Regionen som har en yta så stor som 55 432 km² är Sveriges näst största län och täcker cirka 

en åttondel av Sveriges totala landyta. Med sina femton kommuner så har länet en 

befolkningsmängd på cirka 262 653 personer, varpå hela 73 procent är bosatta i kuststäderna 

Umeå och Skellefteå (SCB 2014).  

 Bara sett till dessa siffror så synliggörs kuststädernas funktion som centrum i relation till 

orternas befolkningstäthet. Men i samband med min turné runt Västerbottens inland så blev 

det även tydligt att städerna, och i synnerhet Umeå, upplevdes vara kulturella centrum i 

länet. Med bakgrund av att Umeå under 2014 tillsammans med Riga varit en av Europas 

kulturhuvudstäder så framställdes orten och projektet vara en kulturell anknytningsport till 

Europa, inte bara för Umeå utan även för hela Västerbotten.  

 En blandning av kultur och natur, teknologi och innovation, samhörighet och öppenhet 

såldes in som kännetecknande för Västerbotten som en del av ett det ”unika” Norrland som 

geografiskt sett ligger i Europas utkant (Umeå2014, 2008:7f). Globaliseringen av världen 

som öppnat gränser för såväl kulturer som människor och företag har inte bara resulterat i 

att nationer konkurrerar med varandra, utan även föranlett att regioner inom nationer tävlar 

om tänkbara investerare på en internationell skala (Nilsson, 2003:279). Då större geografiska 

områden anses tillföra större tillväxtmöjligheter så har intresset för kopplingen mellan 

kultur, plats och identitet blivit allt mer uppmärksammat av såväl politiker och näringsliv 

som av institutioner och andra kulturaktörer (Egeland & Johanisson, 2003:9). 

Konstruktionen av en yttre image och en platsidentitet anses inte längre enbart gynnsamt för 

samhörighet och gemenskap bland invånarna i ett geografiskt område, utan kan även utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv gynna såväl kommunerna som regionerna.  

 Men under min resa genom Västerbotten så kunde jag inte låta bli att undra hur mediala 

representationer av kultur och plats påverkar föreställningar kring just kultur och plats. I 

samtalen med invånarna så uttrycktes trots allt särskilda egenskaper, symboler och känslor 

som kännetecknande för specifika platser. Många menade att det inte gick att jämföra 

kulturen i kuststäderna med kulturen som fanns i inlandet, varför det inte var möjligt att tala 

om existensen av en homogen Västerbottnisk regional identitet. Oberoende av ort, plats eller 

område i länet så tillskrevs kulturen särskilda platsbundna egenskaper som ”unika” för det 

geografiska området. Men vad berodde denna differentiering på och hur kan egenskaper bli 

kännetecknande för platser? Dessa frågor ligger till grund för denna uppsats, där mediala 

representationer analyseras med fokus på kultur, plats och identitet i Västerbotten.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föreställningar om kultur, plats och identitet 

konstrueras och rekonstrueras i västerbottnisk tidningsmedia. Med en avgränsning i 

förhållande till vad tidningarna anser vara kultur så avser jag att beskriva och analysera hur 

geografiska identiteter skapas och kopplas samman med särskilda egenskaper som anses 

känneteckna de geografiska områdena som benämns Umeå, inlandet samt Västerbotten. 

Mina frågeställningar är: 

- Hur konstrueras och rekonstrueras föreställningar kring geografiska identiteter i 

Västerbotten?  

- Vilka egenskaper konstrueras som kännetecknande för Umeås, inlandets och 

Västerbottens kultur? 

- Hur påverkar de tillskrivna egenskaperna föreställningar kring plats, centrum och 

periferi? 

1.2 Metod, material och etiska reflektioner 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna uppsats består sammanlagt utav 26 

stycken artiklar från två olika lokaltidningar i Västerbotten, nämligen Västerbottens-Kuriren1 

samt Folkbladet. Materialets urval i form av 13 artiklar från vardera tidning består av såväl 

nyheter, krönikor, ledare och debattartiklar och har hittats via sökningar i respektive 

webbtidnings sökmotor. Sökorden i materialinsamlingen har bestått av varierande 

kombinationer av begreppen kultur, kulturhuvudstad, Umeå2014, kommun, kommunal, 

Västerbotten, länet, region, regional kultur och inland.  

 Syftet har alltså varit att granska det som tidningarna klassificerar som och kopplar till 

begreppet ”kultur”. Av denna anledning så har materialet haft ett fokus på kulturuttryck som 

musik, film, dans teater och liknande, men besitter ändå en bredd i form av att 

textproducenterna kopplar kultur till exempelvis geografi, politik, identitet och så vidare. I 

relation till detta så kommer jag i denna uppsats utgå ifrån att kultur, plats, identiteter och 

språk är kontextuellt betingade sociala konstruktioner (jfr Gren, Hallin & Molina, 2000:10f). 

På grund av den ofantliga mängden artiklar, nyheter, krönikor med mera som publiceras med 

koppling till kultur så beslutade jag i insamlingsprocessen att begränsa materialet till 

1 Jag kommer i det följande att referera till Västerbottens-Kuriren utifrån dess vedertagna förkortning 
VK. 
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publiceringsåren 2014 och 2015. I och med att materialet inte begränsats efter dess syfte eller 

form, det vill säga att materialet består av såväl nyhetsartiklar som krönikor, ledare och så 

vidare, så har materialet en bred variation gällandes såväl storlek som saklighet. I relation till 

studiens syfte så har dock allt material behandlats och analyserats efter samma mall. Detta 

på grund av att uppsatsens fokus varit på artiklarnas innehåll och inte på författarna eller 

eventuell agenda. Det bör dock noteras att en majoritet av artiklarna i empirin är 

intertextuella, med innebörden att de har uppkommit i relation till en händelse, en text eller 

annat fenomen som lett till och påverkat dess produktions- och konsumtionsprocess 

(Fairclough, 2010:221). I den löpande texten kommer jag att redogöra för texternas 

intertextualitet via det sätt som jag presenterar mina analyser.  

 Valet av tidningarna VK och Folkbladet skedde till följd av att dessa tidningar är lokala 

tidningar i Västerbotten och kan således presentera lokala anknytningar, nyheter och åsikter 

som inte synliggörs i media utanför länet. I somliga fall har artiklar, ledare, krönikor och 

debattartiklar sållats bort på grund av att de i sin kontext (och koppling till de olika 

sökorden) varit irrelevanta för studien.     

 På detta sätt så går det att se att jag som forskare skapar mitt eget material varpå texten 

blir en produkt av min egen konstruktion (jfr Gren, 1994:36). Valet av metod och material är 

dock även starkt sammankopplat med etik, etiska frågor och etiska ställningstaganden för 

mig som forskare (jfr Alver & Øyen, 1998:117). En risk som finns med att använda artiklar 

som material är att jag via mina urval och avgränsningar kan anklagas för att styra mitt 

material och därmed resultat. Då jag i mitt uppsatsarbete enbart sållat bort artiklar med 

hänvisning till texternas kontextuella relevans till ämnesområdet så upplever jag mig inte ha 

styrt det empiriska materialet, som kan samlas ihop på nytt om så önskas. 

 Materialet har efter insamling bearbetats utifrån en diskursanalytisk metod kallad kritisk 

diskursanalys, där språk analyseras utifrån tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social 

praktik. Valet av metod har baserats på det sätt som det ger goda redskap för analys av 

medietexter, då metoden inte bara tar hänsyn till språkbruket, utan även till sociala och 

diskursiva praktiker som påverkar och påverkas av samhället (Fairclough, 2010:2ff). Den 

kritiska diskursanalysen ger forskare goda redskap till textanalyser, men metoden kritiseras 

på grund av att vissa aspekter av den är subjektiva.    

 Som undersökare och författare till uppsatsen så har jag spelat en aktiv roll i 

konstruktionen av mitt material, då jag i analysen av texterna fäst särskilt avseende vid olika 

aspekter av de mediala publikationerna (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000:93f.), 

exempelvis kultur, plats och identitet.  I samband med att metoden kan användas på ett 

flertal olika sätt och kombineras med en rad olika teorier så kan studien vara svår att 

återupprepa. För att undgå denna risk med ett ifrågasättande av studiens validitet och 

reliabilitet så har jag, med bakgrund av Winther Jørgensen och Phillips, valt att använda 
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erkända analysmetoder och systematiskt synliggöra, motivera och förklara mina tolkningar 

av det empiriska materialet (2000:153f). Trots att den kritiska diskursanalysen som metod 

tydligt har både för- och nackdelar så har jag dragit slutsatsen att metoden varit den mest 

optimala för denna studie, varpå dess redskap gett mig en djupare förståelse för relationerna 

mellan texter och sociala strukturer. 

Forskningsetiska principer 

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) tas det upp fyra huvudkrav som en 

forskare bör reflektera kring i samband med genomförandet av en undersökning. De olika 

kraven som är ämnade att ge skydd åt studiens medverkande, exempelvis i form av 

informanter, har i relation till min uppsats varit mer eller mindre relevanta för studiens syfte.

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera eventuella informanter, 

uppgiftslämnare samt undersökningsdeltagare om studiens syfte, deltagarens uppgift i 

projektet samt villkor för deras deltagande. De ska dessutom upplysas om att deltagandet är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska säkra eventuella informanters, uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke för deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att eventuella deltagare 

ska ges största möjliga konfidentialitet i studien, varför eventuella personuppgifter ska 

förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter om enskilda enbart ska användas för forskningsändamål, och ska ej användas för 

kommersiella eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002).  

 På grund av det empiriska materialets karaktär, det vill säga publicerade artiklar på 

etablerade nyhetssajter, så har jag tagit beslutet att räkna dessa artiklar som offentliga 

handlingar, vilket i sin tur leder till att varken informationskravet, samtyckeskravet eller 

nyttjandekravet varit aktuella i genomförandet av studien. Beslutet grundas på att de 

publicerade artiklarna som tillsammans utgör mitt empiriska material är offentliga, 

tillgängliga för allmänheten och är således ämnade för såväl läsning som tolkning. Med 

bakgrund av detta så anser jag det inte aktuellt att informera textproducenterna om vare sig 

studien eller dess syfte.     

 Konfidentialitetskravet har varit den princip jag reflekterat mest kring under skrivandet 

av denna uppsats. På grund av det empiriska materialets karaktär så har jag varit tvungen att 

göra ett ställningstagande angående en eventuell anonymisering av textproducenterna i den 

löpande texten. En eventuell anonymisering leder måhända till att fokus enbart läggs på 

texternas innehåll och inte på själva skribenterna, men försvårar även möjligheten att 

legitimera min studie då det kan bli krångligt att spåra artiklarna som faktiskt är offentliga. 

Efter en vägning av för- och nackdelar så har jag i denna studie valt att hänvisa citat och 

utdrag till texternas producenter, som då får stå för sitt material, och således ge läsaren en 

möjlighet att självmant fördjupa sig i de artiklar som utgör mitt empiriska material. 
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 1.3 Teori 

Diskurs och representation 

Begreppet diskurs kan kortfattat beskrivas som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Med bakgrund 

av Foucault (1969) så beskriver sociologen och kulturteoretikern Stuart Hall i boken 

Representation: Cultural representation and signifying practices att en diskurs är såväl 

språklig som praktisk (Hall, 1997:44). Med detta menar han att diskurser fungerar som ett 

sätt att representera kunskap angående ett särskilt ämne (språk) under en specifik historisk 

tidpunkt (praktik). Men genom att se på en diskurs som ett specifikt sätt att tala om en 

specifik del av verkligheten, så sker det även ett bekräftande av att diskursen skapats ur en 

praktik. Detta innebär att diskursers fysiska praktik både påverkar, konstruerar och medför 

mening och betydelse för människor i olika sociala sammanhang och kontexter. "The concept 

of discourse is not about whether things exist, but about where meaning comes from” (Hall, 

2001:73). Men hur skapas då betydelse?    

 Stuart Hall definierar begreppet representation som produktionen av betydelse genom 

visuella, ljudliga och symboliska uttryck så som språk, symboler, ljud, bilder och diskurser 

(1997:15). Men förhållandet mellan språk och den ”verkliga världen” är komplex. För att 

kunna förmedla mening och betydelse genom språk så är människor beroende av koder som 

tillskriver språket betydelse. Dessa koder eller ”shared meanings” fungerar tillsammans som 

konceptuella kartor som i sin tur påverkar hur människor utväxlar samt skapar mening och 

betydelse kommunikativt med varandra i olika kulturer (Hall, 1997:15,18).  

 I och med att människors konceptuella kartor inte är statiska, utan är föränderliga, 

dynamiska och kontextuella, så kan de dock inte ses som representativa för en kultur. 

Geografen och kulturteoretikern Don Mitchell menar till och med att kultur i dess betydelse 

inte existerar i sig, utan att det bara finns en ”idea of culture” som används för att kontrollera 

och definiera världen och ”de andra” (2000:75).    

 Utifrån detta perspektiv så kan mediala representationer av kultur, plats och identitet ses 

som sociala konstruktioner, då människor via språket tillskriver andra människor, grupper 

eller områden särskilda egenskaper som en del av den mänskliga identifikationsprocessen. 

Detta socialkonstruktionistiska perspektiv på diskurs och representation är min 

utgångspunkt i denna uppsats och har genomsyrat analysen av det empiriska materialet. 

Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen och dess angreppssätt ställer, enligt språkforskaren Norman 

Fairclough, upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt 

undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika 
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sociala sammanhang (2010:2ff). I denna uppsats har analysen av materialet gjorts utifrån 

Faircloughs tredimensionella modell där syftet är att analysera (1) det språkliga, för att 

synliggöra de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha, (2) den 

diskursiva praktiken, för att synliggöra textens produktions- och konsumtionsprocesser, 

interdiskursivitet och intertextualitet, samt (3) den sociala praktiken, där textens sociala 

omgivning ställs i relation till de diskursiva praktikerna med syftet att klargöra textens 

sociala konsekvenser.      

 Beslutet att använda Faircloughs tredimensionella modell i analysen av materialet 

grundas på att metoden ger mig lämpliga redskap för att kritiskt analysera hur kultur, plats 

och identitet konstrueras i medial kommunikation och i dess sociala och diskursiva praktiker. 

Användandet av en kritisk diskursanalys kan dock te sig problematiskt sett till att diskurser 

fungerar såväl konstituerande som den redan är konstituerad (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:71). Detta innebär att diskurser såväl konstruerar och rekonstruerar sociala praktiker 

samt strukturer i samhället och står i ett dialektiskt förhållande till andra dimensioner. Jag 

som undersökare måste således vara medveten om att användandet av en kritisk 

diskursanalys kan förstärka redan existerande diskursordningar tillika maktstrukturer i 

samhället.  

Banal nationalism 

Michael Billig som myntat begreppet banal nationalism beskriver dess innebörd som de 

dagliga rutiner som på ett medvetet eller omedvetet sätt påminner oss om vår nationella 

identitet (1995:6,96). Han menar att människor konstant blir påminda om att ”vi” bor i 

nationer i ”vår” vardag, och att dessa näst in till omärkbara eller slentrianmässiga 

påminnelser definierar det egna landet och den egna identiteten.   

 Genom att se dessa händelser som en del av en vardaglig diskurs så stärker de en 

nationalistisk idé via ord och fraser som ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”folket” och ”landet” i och med att 

de besitter en underförstådd mening som är kopplad till en specifik geografisk plats, i detta 

fall nationalstaten. Dessa händelser i samband med praktiska företeelser och symbolik, 

exempelvis en flagga eller kombinationer av gult och blått, konstruerar den vardagliga 

diskursen som producerar och reproducerar den nationella hegemonin.  

 Jag kommer i denna uppsats att använda mig av Billigs resonemang kring den vardagliga 

diskursens (re)produktion av en nationalistisk idé. Men istället för att ha fokus på det 

nationalistiska så utgår jag ifrån att den vardagliga diskursen även reproducerar idéer och 

föreställningar om en homogen kommunal och regional enhetlighet. 

Dikotomier 

Genom att använda tre olika dikotomier, även kallat binära motsatspar, som verktyg i 

analyseringsprocessen ämnar jag att synliggöra hur olika egenskaper, begrepp, metaforer och 
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meningsuppbyggnader konstruerar specifika föreställningar kring plats inom de olika 

diskurserna. Motsatsparen: natur/kultur, urbanitet/ruralitet och centrum/periferi, valdes ut 

i samband med upptäckten av materialets platsdiskurser, och har i denna studie använts som 

redskap i analysen av texternas sociala praktik.   

 Användandet av dikotomier eller binära motsatspar är vanligt förekommande inom 

genusforskningen. Genusforskaren Yvonne Hirdman menar att människor i tal om 

genusordningen eller könsmaktsordningen ser relationen mellan manligt och kvinnligt 

dualistiskt, och att de bara kan förstås i relation till varandra (1988:21). Även om denna 

studie inte är inriktad på att belysa genus- eller könsmaktsordningar så fungerar teorin även 

för att synliggöra andra maktordningar i samhället där vissa fenomen, processer, 

föreställningar och så vidare även formar andra ordningar. De valda binära motsatsparen och 

dikotomierna är således flytande och kan inte enbart kopplas till en specifik maktordning, 

men kan leda till synliggörandet av symboler som kan kopplas till specifika föreställningar 

om platser.  

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Media har länge varit ett studiefält som intresserat forskare från en rad olika discipliner, och 

i takt med konsumtionssamhällets utveckling har intresset för dess effekter för människan 

och samhället ökat (Falkheimer & Thelander, 2007:131).   

 Inom kulturforskningen så finns en stor mängd forskning som behandlar mediala 

representationers makt i konstruktionen av plats och identitet. Kulturteoretikern Pierre 

Bourdieu behandlar, bland annat i boken On television, hur media via begränsningar på såväl 

tid, produktion och selektivitet av vad som ska synas på tv konstruerar föreställningar om 

världen (1996). Även Norman Fairclough har i boken Media discourse behandlat hur den 

mediala diskursen reproducerar och konstruerar identiteter (1995).  

 I relation till plats så finns det en stor mängd forskning som behandlar kulturens 

betydelse för platser, varpå jag inspirerats av Gren, Hallin och Molinas bok Kulturens plats – 

maktens centrum (2000) samt Egeland och Johannissons bok Kultur, plats, identitet: det 

lokalas betydelse i en globaliserad värld (2003). Det finns även flertalet studier som 

fokuserar på hur media representerar det geografiska området Norrland. Sörlin (1988), 

Vallström (2002), Öhman (2001) och Schough (2007) är bara några av flertalet forskare 

inom olika discipliner som studerat Norrland som fenomen. För att exemplifiera en studie 

med fokus på media och Norrland, så har Hansson och Norberg (2009) undersökt hur Boden 

och Umeå representerats i de ikoniska vykort som föreställer isbjörnar omkring i 
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kommunerna (se: Cold matters: Cultural perceptions of snow, ice and cold). Även Madeleine 

Eriksson har i avhandlingen (Re)producing a periphery (2010) undersökt hur olika 

medietyper som film och tidningar via framställningen av olika diskurser konstruerar 

föreställningar kring Norrland. Beträffande denna studies syfte så har jag inte funnit någon 

forskning med explicit fokus på de västerbottniska mediernas roll i konstruktionen av kultur, 

plats och identitet i Västerbotten. Istället så har majoriteten av forskningen fokuserat på 

Norrland eller i vissa fall på regioner och regionalisering där materialet även omfattat andra 

medier än de som är belägna i exempelvis Norrland (t.ex. Lidström 2009, Öhman 2001). 

 

1.5 Disposition 

 

Under de följande tre uppsatskapitlen kommer jag att presentera utdrag ur studiens 

empiriska material, mina analyser samt analytiska poänger och resultat. I Kampen om 

”Umeå” samt Att representera ”inlandet”, redogörs för hur den lokala diskursen, med fokus 

på Umeå, och den regionala diskursen, med fokus på inlandet, konstruerar föreställningar 

kring kultur, plats och identitet i dess geografiska områden. I kapitlet Exotifieringen av 

Västerbotten redovisas hur framställningen av en regional identitet ter sig i den globala 

diskursen med fokus på konstruktionen av centrum och periferier. I den avslutande 

diskussionen så sammanfattar jag mina resultat och resonerar vidare om artiklarnas sociala 

praktik reflekterat ett rådande samhällsklimat i Västerbotten. 
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2. Kampen om ”Umeå” 

 

Ända sedan kulturhuvudstadsåret inleddes i Umeå så har det i hela länet pågått en het debatt 

angående dess utformning, syfte, effekter och konsekvenser. Utifrån det empiriska materialet 

så går det tydligt att se att begreppet kultur har blivit en domän för diskursiva konflikter, med 

innebörden att det sker en kamp om definitionen, innehållet och tolkningsföreträdet av 

begreppet mellan olika diskurser.    

 Men kanske mer intressant än kampen om kulturbegreppet är det sätt som kultur via 

mediala representationer konstruerar och rekonstruerar föreställningar kring identiteter, 

skillnader och gemenskaper i Umeå och i Västerbotten. Norman Fairclough förklarar i boken 

Media discourse att det i den mediala diskursen existerar en interaktion mellan tre olika 

parter, nämligen textens producenter (reportrar, författare och skribenter), textens publik 

(individer som tar del av texten, det vill säga läsarna) samt övriga aktörer (exempelvis 

politiker, forskare, experter eller representanter) (1995:125). Läsaren kan medvetet eller 

omedvetet förnimma producentens närvaro i texten, dels i form av att textens syfte är att 

läsas av publiken och av andra aktörer, men även i form av hur producenten presenterar sin 

egen och andras sociala identiteter för läsarna. Producenten skapar och återskapar relationer 

mellan individer, grupper och aktörer genom sin textkonstruktion, vilket i sin tur påverkar 

och påverkas av omgivningen.    

 I det empiriska materialet, som består av just mediala publikationer, så används 

genomgående pronomen som ”vi”, ”oss” och ”vår” i relation till ”de”, ”dem” och ”deras” när 

producenter beskriver sina eller andra gruppers förhållande till kultur i samhället. Detta kan 

exemplifieras via citatet nedan:  

Det är ett starkt program som presenteras under kulturhuvudstadsåret och vi har redan 

kunnat ta del av fantastiska och ofta överraskande kulturuttryck och intressanta 

seminarier. Mycket återstår att se fram emot och ta del av (Lindgren, 2014). 

I citatet så kan vi se hur läsarna (det vill säga ”vi”) förväntas ha en relation till såväl kultur 

som kulturhuvudstadsåret. Förekomsten av ett ”vi” implicerar även existensen av ett ”dom”, 

vilket i detta fall innefattar individer som inte tagit del av kulturhuvudstadsåret.  

 Efter en generell analys av det empiriska materialets modalitet, det vill säga talarens grad 

av instämmande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87ff.), så går det att se att det inte i 

någon text förekommer ett ifrågasättande av hur begreppet ”kulturhuvudstad” kopplas till 

Umeå. Begreppet används kollektivt av empirins aktörer i en antagande och bekräftande 

form som Fairclough menar ger affinitet till begreppet (2003:109,165ff). Med detta menas 
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helt enkelt att texternas producenter via satskonstruktionerna producerar och reproducerar 

en förbindelse mellan begreppet ”kulturhuvudstad” och ”Umeå” till den punkt då begreppet 

blir synonymt med staden. I och med att Umeå varken historiskt eller under 2014 varit den 

enda europeiska kulturhuvudstaden (European Comission, 2015.) så framträder en 

föreställning om att individer inom ett specifikt område, ”vi”, ska besitta denna särskilda 

kunskap. 

 

2.1 ”Vi” och ”dom” 

 

Med hänvisning till citatet som användes i stycket ovan, så har vi fastställt att begreppet 

kulturhuvudstad kollektivt används som en benämning på Umeå. Men utöver det så 

förutsätter citatet även att läsaren ska ha tagit del av de ”kulturuttryck” som skett under året, 

något som föranleder att läsaren, på ett eller ett annat sätt, är en del av eller har en koppling 

till Umeå och blir således en del av den lokala diskursen.   

 I detta exempel omfattar användandet av ”vi” såväl turister som besökare och invånare, 

vilket bidrar till att definiera vilka som tillhör gemenskapen, i detta fall folk som varit 

närvarande under kulturhuvudstadsåret. På detta sätt så synliggörs det att den breda 

identitetsskapande funktionen i användandet av ett begrepp som ”vi” även reflekterar 

förekomsten av andra diskurser inom den lokala diskursen, som exempelvis en 

besöksnäringsdiskurs eller en näringslivsdiskurs.    

 Denna artikulering av diskurser inom och mellan diskursordningar kallas för 

interdiskursivitet och förklaras av Norman Fairclough som en kedja av diskurser som 

fungerar relationellt (Fairclough, 2003:124). För att exemplifiera så består en kommun av 

flertalet olika element, exempelvis skolor, sjukvård, invånare och så vidare, som tillsammans 

och relationellt konstruerar den lokala och den kommunala diskursen. Dessa diskurser 

behöver dock inte alltid komplettera varandra, varför Fairclough menar, att diskurser likt 

människor, är dynamiska och föränderliga, kan tävla om tolkningsföreträdet med varandra, 

ha en maktposition över den andra och så vidare.  

Festens avigsidor, då? Baksmällan. Skulle vi ha hållit igen och tänkt på morgondagen? 

Norrlandsoperans kaxiga festival Made får till exempel, tillsammans med Jazzfestivalen, 

mindre pengar att röra sig med nästa år och har flaggat för att bland annat rollen som 

konstnärlig ledare kommer att plockas bort. [---] Utomhusopera i augustikyla, kinesisk 

samtidskonst och nycirkus i världsklass: För oss som tycker att all kultur är bra – även 

den dåliga, har Umeå 2014 varit ett fantastiskt år. För egen del kryper jag ner under 

täcket och accepterar min baksmälla (Axelsson, 2014).  
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I citatet på föregående sida så exemplifieras ytterligare hur begrepp som ”oss” i samband 

med begreppsmetaforen ”baksmälla” snävar in och begränsar ”gemenskapen” i den lokala 

diskursen. Texten föranleder en tes om att det dels finns människor som tycker att kultur 

oavsett dess utformning är bra, samtidigt som den även implicerar att det finns folk som inte 

tycker att all kultur är bra, i synnerhet i relation till en eventuell ”baksmälla” för Umeå efter 

kulturhuvudstadsåret. Syftet med användandet av begreppsmetaforer, enligt Lakoff och 

Johnson, är att strukturera ett ämnesområde genom att fästa särskilt avseende vid vissa 

aspekter av dem (1980:10). Genom att se över såväl textkonstruktioner som förekomsten av 

metaforer så går det att urskilja var textens fokuspunkter ligger. I textens kontext används 

metaforbruket ”baksmälla” som ett negativt anspel på förslösade skattemedel, vilket i sin tur 

synliggör förekomsten av en ekonomisk diskurs inom den lokala diskursen.  

 Kultur är inte bara kultur, utan det omfattar även ekonomiska medel som på ett eller ett 

annat sätt påverkar den lokala omgivningen. Textens författare menar alltså att det inom 

kommunen finns människor som upplever att kulturen under 2014 fått negativa ekonomiska 

konsekvenser för staden i form av mindre ekonomiska resurser. Dessa personer framställs 

som en kontrast till ”gemenskapen” (personerna som upplever all kultur som bra kultur) och 

synliggör en diskursiv konflikt angående vem eller vilka som har rätt att definiera 

kulturhuvudstadsårets effekter för Umeå. På detta sätt framställs inte bara föreställningar om 

grupptillhörigheter eller subkulturer inom den lokala diskursen, utan synliggör även hur 

vissa grupper tillskrivs olika egenskaper och känslor. 

De som trots allt besökte UxU festivalen i somras tycks nämligen synnerligen nöjda med 

sin upplevelse. Och de lokala artister samt andra delar av kulturlivet som på olika sätt i 

slutändan drog in en slant på projektet tycks även de i hög grad belåtna. Samtidigt sjuder, 

i andra delar av den lokala befolkningen, otvivelaktigt ett missnöje över vad som upplevs 

som förslösade skattemedel. En begriplig ilska i en tid av budgetunderskott med 

nedskärningar i allt från gatubelysning till skola och äldrevård som konsekvens (Persson, 

2015). 

Genom att dekonstruera ovanstående citat så går det även här att se hur ekonomidiskursen 

är interdiskursiv i och med artikuleringar av andra element i form av att infrastruktur, skola 

och äldrevård förs in som argument i en välfärdsdiskurs som ett komplement till 

ekonomidiskursen. Textens satskonstruktioner och modalitet (framställningsform) 

konstruerar här en bild av att det finns två grupper i Umeå som påverkas positivt respektive 

negativt av kulturhuvudstadsåret och ställer dessa emot varandra: ”kulturlivet” mot ”den 

lokala befolkningen”.      

 Denna uppdelning av upplevelser framställer de ”lokala artisterna” och ”andra delar 

kulturlivet” som separerade från den lokala befolkningen. Samtidigt så antyder citatet på att 

den ”lokala befolkningen” besitter kollektiva känslor som berör alla ”umebor” och gör 
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kulturhuvudstadsåret till en kollektiv angelägenhet då dess medlemmar besitter en kollektiv 

samtid och framtid. Framställningar av känslor, tankar eller åsikter som kollektivt 

förankrade kan även förklaras via Benedict Andersons teori om föreställd gemenskap 

(2005:21). Anderson menar att invånare i en nation under en livstid enbart kommer att 

möta, se eller tala med en minoritet av den övriga befolkningen, men lever samtidigt med en 

upplevelse av att de är en del av en större gemenskap i form av en nation eller som i detta fall 

en kommun. I relation till citatet så presenteras kultursektorn vara en motsats till 

befolkningen. Kulturen har, enligt citatet, kommit till på bekostnad av ”dom vanliga” och 

”deras” välfärd, och leder till att kulturen upplevs vara i ett antagonistiskt förhållande till 

välfärden.       

 I framställningen så framträder det också en demokratidiskurs, även om den kanske inte 

är så tydlig på grund av textens presentationsform. Det är inte de lokala kulturutövarna som 

initierat eller bedrivit projektet med kulturhuvudstadsåret (Umeå2014, 2015). De är inte 

heller dessa som har ansvar för budget, utformning eller skattemedel i kommunen, utan 

ansvaret ligger hos politikerna. Men utan en specificering av agenten Umeå-kommun eller 

politikerna i texten så sker det lätt en generalisering av kultursektorn om inte läsaren besitter 

bakgrundsinformationen kring projektets initiering. Textens ideologiska effekter fungerar 

således på två olika sätt. Dels fungerar det som ett ifrågasättande av den politiska agendan 

med kulturhuvudstadsåret och som ett ifrågasättande av dess demokratiska process.  Men 

fungerar även konstruerande av en föreställning om att olika grupptillhörigheter som 

”kulturutövare”, ”befolkning” och ”politiker” inte går ihop.     

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. [...] Till Umeå kommun vill 

jag säga detta: Jag har sedan länge förstått att kulturens värden inte är syftet år 2014. Det 

är tillväxten. Ni ska locka hit turister, marknadsföra staden och göra den attraktiv för den 

medelklass ni vill ska flytta hit och få staden att växa till 200 000 invånare. Det är en 

agenda som speglar den värld vi lever i, och något jag får förhålla mig till varje dag. Men 

ni gjorde misstaget att maskera alltihop bakom kulturen, och i det skådespelet offrade ni 

människor av kött och blod (Swanström, 2014). 

I citatet ovan synliggörs ytterligare två nya diskurser i den lokala diskursen, nämligen en 

politisk diskurs och en gräsrotsdiskurs. I likhet med övriga exemplen så tydliggör texten en 

diskursiv kamp om tolkningsföreträdet kring vad kulturhuvudstaden tycks ska ”vara” och 

”vem” som representerar den ”sanna bilden”.    

 Det som dock blir extra tydligt med detta citat är det sätt som det applicerar särskilda 

egenskaper och känslor via användandet av kulturbegreppet. Kulturen med grund i 

hardcorescenen och gräsrotsrörelserna framställs som ett tryggt alternativ gentemot den 



15 

kultur som kommunen vill synliggöra under 2014. Den politiska diskursen, genomsyrad och 

en del av ett flertal andra diskurser som en ideologisk-, nationell- och ekonomisk diskurs, 

presenteras göra mening av kulturen i form av tillväxt. Samtidigt sker ett metaforbruk i 

texten som: ”ni gjorde misstaget att maskera alltihop bakom kulturen, och i det skådespelet 

offrade ni människor av kött och blod”. Textens metaforsbruk är inte ämnat att uppfattas 

som bokstavligt då Umeå kommun inte tagit fram ett offeraltare och offrat människor för att 

skapa tillväxt i staden. Metaforerna syftar snarare på att kommunen ansökt och genomfört 

kulturhuvudstadsåret med en underliggande tillväxtsagenda som i sin tur marknadsförts som 

Umeås ”kultur” på bekostnad av det ”sanna” kulturlivet.  

 Här sker alltså ytterligare en kamp om vem som har rätten att definiera vad Umeås kultur 

är och synliggör en subkultur som utövar motmakt gentemot den hegemoniska diskursen. 

Lalander och Johansson förklarar begreppet kulturell hegemoni som den dominans eller 

ledande ställning som en person, organisation eller exempelvis en kommun kan ha inom ett 

samhälle och begreppet motmakt som det sätt individer eller subkulturer i samhället 

opponerar sig mot hegemonin (2002:39). Dessa subkulturer, som i detta fall 

”gräsrotskulturen” kämpar om kulturellt status quo i den lokala diskursordningen.  

En av de mer omdiskuterade delarna under kulturhuvudstadsåret skulle avhandlas i går 

på Bildmuseet. Att den samiska kulturen fick en så framträdande roll under 2014 väckte 

reaktioner. Många människor anser att samerna exotifierades, medan andra yrvaket 

undrat vad samer har med Umeå att göra (Böhlin, 2015). 

Till skillnad från de övriga citaten i detta avsnitt så förändras det empiriska materialets 

modalitet när det talas om samisk kultur. I de förvånansvärt få artiklar som tar upp diskursen 

så presenteras inte den samiska kulturen som en ”naturlig” del av Umeå eller 

kulturhuvudstadsåret. Fokus ligger istället på konstruktionen av det samiska i relation till ett 

”vanligt” Umeå, och huruvida samerna exotifierats i samband med Umeå 2014 eller hur 

”genuin” den kulturella representationen uppfattas av samer.  

 I boken Orientalism beskriver den postkoloniala teoretikern och litteraturforskaren 

Edward W. Said hur föreställningar om ”orienten” och ”öst” fungerat som en kontrast i 

definitionen av Europa och ”väst” (2004:65-71). Said menar på att geografiska områden, 

kulturer och människor blir tillskrivna föreställda egenskaper, drag och kännetecken som får 

betydelse till en motsats, en ”annorlundahet”, varpå den egna identiteten definieras. Denna 

identitetsprocess där platser, kulturer och människor refereras till som ”annorlunda” 

grundar sig i ett postkolonialt ”vi” och ”dom” perspektiv, där det bara kan finnas ett ”väst” 

om det finns en motsats, ”öst”. Föreställningar om orienten byggs således upp via 

differentiering, men påverkas även av en exotifiering i form av att det är det ”främmande”, 

”spännande” och ”exotiska” i Orientens kultur som framhävs (Said, 2004:65-71). Begreppet 



16 

 

exotifiering kan således beskrivas som det sätt då personer differentierar någon eller något 

som annorlunda och ”exotiskt” i relation till det egna. Madeleine Eriksson menar i sin 

avhandling (Re)producing a periphery, att det inom Sverige pågått en intern orientalism i 

det sätt som Norrland och samerna representerats som ”annorlunda” i jämförelse med 

resterande Sverige (2010:141). På detta sätt så kan man se hur språkbruk kan konstruera 

föreställningar kring vad som är ”exotiskt” och ”normalt” inom ett geografiskt område. 

Vem vågade drömma om framgång när Umeå kommun kandiderade till Europas 

kulturhuvudstad 2014? Kulturpolitikerna i Umeå hade ändå hittat den nisch, som kom att 

uppfattas som spännande och engagerande i ett Europeiskt perspektiv – det samiska 

perspektivet. Nu vann Umeå och många trodde att det för juryn var det exotiska samiska 

perspektivets förtjänst. Och åtskilligt inom konstmusiken blev också en spegling av Sápmi 

(Hultman, 2014). 

Även i detta citat så tydliggörs hur det samiska presenteras som ett särskilt fenomen eller 

”nisch” som ses ”spännande” i relation till det ”vanliga” och ”tråkiga”. Satskonstruktionens 

effekt blir dock att Umeå utifrån ett globalt perspektiv presenteras ha en ointressant kultur. 

Genom att således integrera ett samiskt perspektiv i en föreställd geografisk image, det vill 

säga genom konstruktionen av en föreställning om att det samiska genomsyrar Umeås kultur, 

så exotifieras det geografiska området i en nyliberal globaliseringsdiskurs.  

 Madeleine Eriksson menar på att nyliberalism och nyliberal globalisering ofta 

porträtteras som en extrem ekonomisk filosofi med en föreställning av att staten ej ska 

beblanda sig med den ekonomiska marknaden (2010:42). Mot bakgrund av Blyth (2002) 

menar dock Eriksson att begreppet i realiteten används utifrån en rad olika definitioner som 

trots ett gemensamt fokus på marknadens betydelse för samhället, varierar i såväl 

applikation som i den samhälleliga kontext där begreppet används.  

 I samband med 90-talets rådande ekonomiska och politiska klimat i Sverige, då en 

ekonomisk kris bland annat föranledde en regional omstrukturering i nationen, så skedde en 

decentralisering av makt då regionerna fick större ansvar för den regionala utvecklingen 

(Eriksson, 2010:44). Den nyliberala globaliseringsdiskursen framträder således som ett 

resultat av regionernas utökade ansvar då dessa själv måste synliggöra de egna områdena för 

eventuella inflyttare, investerare eller turister. Med samerna som ”nisch” så har det 

konstruerats en föreställning att Umeå i ett europeiskt perspektiv besitter en unik homogen 

kulturell identitet, med konsekvensen att det sker en diskursiv konflikt mellan befolkningen 

(vi) och politiker (dom), om vad som är det ”sanna” Umeå. 
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2.2 Föreställningar om Umeå som plats 

 

Hittills har jag fastställt att det i den lokala diskursen förekommer en diskursiv kamp om 

tolkningsföreträdet kring kulturens effekter för Umeå samt att det i dessa diskurser finns 

identitetsskapande element som förknippas ”vara” eller ”representera” Umeå på olika sätt.

 Med hjälp av Billigs begrepp banal nationalism eller som jag i denna uppsats kallar det: 

banal regionalism, så går det att se hur begrepp som ”vi”, ”oss”, ”dom”, ”befolkningen” med 

mera, används för att skapa föreställningar om en kollektiv identitet inom såväl nationer som 

i kommuner.  I samband med dekonstruktionen av den lokala diskursen i detta avsnitt så har 

vi kunnat se hur språkbruket inom det som representeras som ett ”kollektiv” även besitter 

exkluderande mekanismer som konstruerar subkulturer. Sett till antalet artiklar så tenderar 

dock Umeås ”kulturella identitet” i media att domineras av en stark kritik gentemot 

diskursordningen och politikernas försök att tillskriva Umeå en homogen kulturell identitet. 

 Den ”sanna” umeå-identiteten framställs via beskrivningar och begrepp som av en 

historisk, kulturell och social karaktär som grundar sig på sociokulturella traditioner och 

föreställningar om en gemenskap. Dessa föreställningar tenderar att ta sig i uttryck i form av 

att Umeå historiskt menas ha haft en stark socialistisk och ”röd” närvaro i staden, där 

kollektivets välfärd offrats i en nyliberal kulturpolitisk agenda eller det sätt som den politiska 

diskursen bortsett från en demokratisk process i samband med kulturhuvudstadsåret. Detta 

exemplifieras i citatet nedan: 

”Klart det är oplogat när den jävla kulturen fått alla pengar. Jävla opera och konstnärer 

och skit, som vi vanliga får betala”. Ungefär så löd harangen, nedslående signifikant – 

både som kvitto på en baksmälleeffekt av Umeå 2014, där kulturuttryck och 

kulturskapare får motta en kritik fullständigt oproportionerlig sett till 

kostnadsfördelningen i projektet (Meidell, 2015). 

Kopplingen mellan föreställningen att Umeå, politiskt sett, är en ”röd” stad samt att kulturen 

ämnas vara ett medel för ekonomisk tillväxt, synliggörs via den nyliberala 

globaliseringsdiskursen som presenterades i föregående avsnitt. I relation till att Umeå 

kommuns och EU:s syfte med projektet European capitals of culture varit att synliggöra 

EU:s kulturella mångfald globalt (European Comission, 2015; Umeå 2014.) så framträder 

föreställningar kring ett kollektivt missnöje. I empirin så framträder det dock även en 

föreställning om att Umeå redan innan kulturhuvudstadsåret varit en ”stark” kulturstad tack 

vare ett historiskt starkt och ideellt kulturliv med en hög föreningsaktivitet.  

 Med hänvisning till dessa historiskt förankrade kännetecken så synliggörs hur Umeås 

identitet konstrueras som av en historisk, kulturell och social ”karaktär” med grund i 

sociokulturella traditioner och föreställningar om ett kollektivt ”vi”. Sociologen Norbert Elias 
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menar att slumrande minnen och uppfunna traditioner är en central del i den nationella 

diskursens konstruktion av en nationell identitet (1991:222ff). Dessa slumrande och ofta 

undermedvetna minnen aktiveras genom särskilda symboler som fungerar som påminnelser 

om den egna nationstillhörigheten. Genom att applicera denna teori på en lokal nivå så 

synliggörs hur den mediala konstruktionen av kulturhuvudstaden och dess symbolik gjort att 

historiskt förankrade aspekter tillskrivs vara en del av Umeås identitet som motsats till den 

identitet eller image som politiker försöker framställa som ”genuin”.  

 Dessa slumrande minnen om en föreställd gemenskap sker dock inte helt utan en 

exkluderande mekanism, utan är selektiv, exempelvis i framställningen av samerna som en 

del av en konstruerad ”Umeå-identitet.” Trots att samerna besitter en geografisk som 

sociokulturell och historisk förankring till Umeå (Umeå kommun, 2010.), så har en ökad 

exponering av samerna under perioden 2014-2015, lett till föreställningen att samerna varit 

en del av en kulturpolitisk agenda och således inte ”naturligt” förekommande i Umeås 

kulturliv. Men hur kännetecknas då Umeå som plats?   

 Genom att använda dikotomier som verktyg i analysen av den lokala diskursen så 

synliggörs hur Umeå, via språkbruket, tillskrivs olika egenskaper, begrepp och metaforer som 

upplevs kännetecknande för platsen. Det binära motsatsparet kultur/natur synliggör i detta 

fall hur Umeå framställs vara en urban och centraliserad stad, då varken natur, miljö eller 

distans nämns eller uttrycks vara en del av den lokala diskursen.  De artiklar som har fokus 

på det samiska i den lokala diskursen presenterar visserligen att kulturen på ett sätt är 

”naturnära”, då samernas kultur tenderar att presenteras ha en koppling till naturen. Men i 

och med att diskussionerna om samernas exponering under kulturhuvudstadsåret kretsar 

kring en eventuell exotifiering av samerna och deras kultur, så föranleds en föreställning om 

att Umeå inte vanligtvis är naturnära.     

 Det ”sanna” Umeå impliceras istället ha mer att göra med de sociokulturella 

traditionerna, som exempelvis ortens historiskt upplevda starka föreningsliv. 

Nationalekonomen Stefan De Vylder menar att föreningar och folkrörelser faktiskt har spelat 

en viktig roll i Sveriges tidiga utveckling i form av att de bidragit med en god balans till den 

offentliga sektorn, marknaden och det civila samhället (2013:17). Det är inte helt osannolikt 

att ett starkt föreningsliv har påverkat föreställningar om Umeå, dess utveckling eller dess 

upplevda urbanitet, då närvaron av de tre grundpelarna anses, enligt De Vylder, vara 

essentiella delar i ett modernt samhälle. Ju högre närvaro och förekomst av dessa tre pelare, 

ju mer sannolikt att platsen kännetecknas som ett urbant centrum.  
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3. Att representera ”inlandet” 

 

I och med att nyheter produceras med begränsningar på såväl begränsat utrymme, tid och 

selektivitet i form av vad som skall synliggöras så är det inte ovanligt, enligt Bourdieu, att 

vissa ämnen eller genrer diskuteras i högre grad än andra (1996:18ff). Under 

materialinsamlingsprocessen så blev det tidigt tydligt att mediala publikationer om ”kultur” 

under perioden 2014-2015 mer än ofta, och på ett eller ett annat sätt, kopplats till Umeå. 

Trots att vissa artiklar konkret handlat om kultur i andra orter (än Umeå) så har dessa ställts 

i relation till residensstaden. Till och med Umeå kommun menade att kulturhuvudstadsåret 

var en regional angelägenhet i och med att de i sin kulturhuvudstadsansökan menade att 

kulturen i Umeå skulle fungera som en drivkraft för såväl Västerbotten som för hela den 

norra regionen (Umeå 2014, 2008: 11,30).   

 I relation till denna skeva representation av kultur och plats som tydligen finns i 

medierna, så har detta kapitel ett annat förhållningssätt gentemot ”’vi’ och ’dom’” än i det 

avsnitt som presenterades i ”kampen om ’Umeå’”. I 12 av de 26 artiklar som utgör det 

empiriska materialet så behandlas på ett eller ett annat sätt kultur i andra delar av 

Västerbotten. I dessa artiklar så tenderar dock platser och kultur ställas i relation till andra 

platser och kulturer. Istället för ett fokus på tolkningsföreträdet om den ”sanna” kulturen 

inom kommuner, även om det sker, så tenderar diskussionernas fokus vara på hur inlandet 

representeras i relation till kuststäderna, med särskild betoning på att Umeås kultur 

presenteras som homogent för hela Västerbotten. På grund av denna mediala differentiering 

mellan två geografiska områden inom ett och samma län, nämligen inlandet och kusten, så 

kommer denna diskurs hädanefter att kallas för den regionala diskursen. 

”Ett drömprojekt”. Så beskriver Britta Lundgren, projektledare för Sune Jonsson 

Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum i Umeå, centrets nya 

utställning ’Inland’ som öppnas nu på söndag. ”Vi ville göra något som var den diametrala 

motsatsen till kulturhuvudstadsåret där så mycket handlade om Umeå och i stället berätta 

om glesbygden”, säger Britta Lundgren (Axelsson, 2015a) 

I citatet ovan kan läsaren se hur en fotoutställning om inlandet på Västerbottens museum 

konkret uttrycks vara ett representativt motstånd gentemot kulturhuvudstadsårets 

representation av kultur. Samtidigt uttrycker citatet en föreställning om att inlandet är 

synonymt med glesbygden. Men även om dessa beskrivningar sker i olika diskurser och med 

olika syften så besitter de alla en gemensam nämnare i det sätt som Västerbotten och 

inlandet presenteras vara en diametral motpol till Umeå och ”deras” kultur. Trots att 

kulturen skulle fungera som en drivkraft för hela den norra regionen så finns det alltså en 
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föreställning om en ”genuin inlandskultur” som inte reflekteras eller får samma mediala 

uppmärksamhet som Umeå. Denna uppfattning pekar på förekomsten av föreställningar av 

geografiskt förankrade identiteter inom en regional diskurs, där ”vi”, ”dom” och andra 

benämningar fungerar som identitetsskapande markörer. 

 

3.1 ”Vi” och ”dom” 

 

Norrlänningen i periferin har betalat storstadens skumpa förut – Umeå 2014:s statliga 

stöd på 80 miljoner var drygt hälften av vad Stockholm fick under sitt kulturhuvudstadsår 

femton år tidigare. Den här gången fick vi i alla fall vara med på champagnekalaset 

(Axelsson,  2014). 

I dekonstruktionen av citatet ovan så synliggörs först och främst ett subjekt ”norrlänningen i 

periferin”, som fungerar såväl inkluderande som exkluderande. Benämningen och 

identitetsmarkören artikulerar en uppfattning om att individer inom ett särskilt geografiskt 

område, i detta fall Norrland, tillhör en föreställd kategori som ”norrlänning”. Men utöver 

konstruktionen av en grupptillhörighet så snävar även begreppet in gemenskapen i form av 

att det är norrlänningen - i periferin - som är fokus. Användandet av begrepp som centrum 

och periferi implicerar på föreställningar kring såväl plats som distans, vilket i textens 

kontext konstruerar föreställningar om centralisering och decentralisering i Norrland.

 Genom användandet av begreppsmetaforen att norrlänningen ”betalat storstadens 

skumpa förut” så synliggörs dessutom en ekonomidiskurs inom den regionala diskursen. 

Umeå som storstad och kulturhuvudstad impliceras ha finansierats av personer utanför 

centrum, det vill säga i glesbygden eller i det som även kallas för inlandet. Med kunskap om 

att kulturhuvudstadsåret fått finansiering av såväl statliga myndigheter och institutioner som 

länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten så är inte uttrycket grundat på ren 

misstro i och med de skattemedel som finansierar myndigheternas, institutionernas och 

regionförbundens verksamheter  (Umeå2014, 2014).    

 I textens kontext tydliggörs den ekonomiska diskursens koppling till föreställningar om 

centrum via det sätt som Umeå (eller Stockholm) menas ha ”klåfingriga politiker” som 

utnyttjar norrlänningarna ekonomiskt.     

 Även om det i textkonstruktionen uttrycks existera skillnader mellan Umeå och 

Stockholm i relation till ekonomiska medel som i sin tur gör att Umeå räknas som en del av 

den norrländska gemenskapen, så fick ”vi” i alla fall vara med på champagnekalaset. Denna 

implikation syftar till en föreställning om att Stockholm är ses som ett centrum, varpå ”dom” 

exkluderar norrlänningar på en reguljär basis. Dock så leder textens modalitet även till 
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föreställningen om att Umeå likt Stockholm är en storstad, en benämning som leder till att 

resten av Västerbottens befolkning generaliseras till att vara en norrlänning i periferin.  

Vi måste anamma den storstadskänsla som lockar till sig besökare och nya invånare. Utan 

storstadskänslan är vi borttappade. Annars måste vi hitta den lantliga känslan, den unika 

kultur som bara finns i inlandet. Vi måste plocka fram den genuina kultur som endast 

återfinnes i Västerbotten (Westerlind, 2014).  

I detta citat vars producent diskuterar vem som har tolkningsföreträdet kring 

representationen av kultur i Västerbotten utvecklas och fördjupas resonemanget kring ”vi” 

och ”dom”, varpå ”vi” uttrycks som inlandsborna och ”dom” som storstadsborna. I den 

diskursiva konflikt kring vad som är kultur i Västerbotten blir det tydligt att det sker en 

differentiering av olika egenskaper i representationen av den ”sanna” och ”genuina” kulturen. 

I citatet ovan impliceras den ”genuina inlandskulturen” vara synonymt med en lantlig känsla, 

en unik kultur som inte kan förekomma i storstaden.  

Mitt Västerbotten handlar inte om att försöka anpassa sig för den stora marknaden. [...] 

Mitt Västerbotten är det ställe där den lilla människan har möjlighet att få känna sig stor. 

Det ställe där jag kan utvecklas i min egen takt, utan att tvingas att anpassa mig efter 

resten av omvärlden och hålla jämna steg med den för att kunna göra mig ett namn. Mitt 

Västerbotten är det ställe där jag kan få vara namnlös utan att tappa värde (Westerlind,  

2014). 

Citatet här ovan är ett utdrag ur samma text som citatet längst upp på sidan och fungerar 

som ett bra exempel på hur specifika känslor och egenskaper tillskrivs tillhörande den så 

kallade inlandsidentiteten. ”Den lilla människan har möjlighet att få känna sig stor”, ”det 

ställe där jag kan utvecklas i min egen takt” och ”det ställe där jag kan få vara namnlös utan 

att tappa värde” är utdrag med värderingar som är ämnade kännas igen av inlandsbor. Men 

genom att dekonstruera meningarna var för sig så besitter de även innebörder som tillskriver 

inlandet diverse egenskaper. Inlandet presenteras som rymligt och avanonymiserat, då det 

ger individer möjlighet att framhäva den egna identiteten. Området tillskrivs även vara 

bortkopplat från omvärldens tidsuppfattning, då stress eller tidsbrist inte anses påverka den 

enskilda individen. Och slutligen så presenteras området vara individualiserat, då individen 

kan vara ”namnlös” men ändå vara en del av kollektivet och samhället.  

 Utöver att texten tillskriver inlandet särskilda symboliska egenskaper som är ämnade att 

kännas igen av andra inlandsbor, så leder dessa geografiskt kopplade identitetsmarkörer att 

motsatserna: anonymt, svårt att framhäva sig själv, stress och namnlöshet i textens kontext 

tillskrivs större städer, med särskild betoning på Umeå vars kultur upplevs anpassad för den 

”stora marknaden” som en del av en nyliberal globaliseringsdiskurs. Textens ideologiska 

effekter fungerar alltså som ett motstånd mot den hegemoniska diskursordning som försöker 
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representera en enhetlig och homogen kulturell identitet som västerbottning. Den rådande 

diskursordningen presenteras inte direkt via benämningen av specifika aktörer i textens 

satskonstruktioner. Detta synliggörs i stället via förekomsten av politiska-, ekonomiska- och 

nyliberala globaliseringsdiskurser, med fokus på regional utveckling, i artiklarnas kontext.

 Hittills har läsaren kunnat se hur särskilda egenskaper och symboliska kännetecken 

tillskrivs geografiska identiteter med koppling till Norrland som ett inland. Men parallellt 

med denna representation så synliggörs även andra diskurser i det empiriska materialet som 

motsätter sig de traditionella föreställningarna om inlandets kultur som lantlig och rymlig. I 

relation till en artikel med rubriken ”2014 en succé för inlandet” så presenteras tre 

inlandskommuners ställning gentemot kulturhuvudstadsåret. Här inleds texten med en 

intervju med en aktör från Storumans kommun som berättar att kommunen ”hoppade på 

kulturtåget – med just ett kulturtåg” samt att den utökade budgeten oavkortat gått till 

kulturtåget mellan Storuman och Umeå samt arrangemang runt omkring. 

”Det måste finnas något mer i samhället än bara jakt, fiske och skoter. Det var inte svårt 

att bestämma sig för att haka på kulturhuvudstadsåret när vi väl visste hur vi ville ha det” 

(Eriksson, 2015). 

Utöver att rubriken ”2014 en succé för inlandet” i sig definierar och konstruerar 

föreställningar om ett homogent kulturellt inland så synliggörs en politisk diskurs i 

materialet. Diskursen blir tydlig i det sätt som textens aktör menar att jakt, fiske och skoter 

inte räcker till eller faller in i kommunalpolitikernas definition av vad kultur är samt 

beskrivningen av kommunens deltagande i ”kulturtåget”. Brukandet av begreppet kulturtåg 

kan ses som såväl en metafor som det fysiska projektet som kommunen lanserade i samband 

med kulturhuvudstadsåret. Genom att fokusera på begreppet som en metafor så fungerar 

tåget, ett transportfordon, som ett sätt för kommunen att minska distansen mellan 

kommunen och Umeå och samtidigt transportera en specifik kultur mellan det som är 

”storstadskultur” och ”inlandskultur”. När detta ställs i relation till de negativa anspelen att 

den nuvarande mentaliteten där jakt, fiske och skoter inte är tillräckligt som kultur så 

impliceras den politiska diskursens och storstadskulturens definition att vara den ”rätta” och 

”sanna” kulturen.      

 Som en kontrast till den politiska diskursen så konstruerar citatets satskonstruktion även 

en föreställning om att jakt, fiske och skoter är en given del av inlandets kultur. Denna 

naturdiskurs, som grundar sig på föreställningar om inlandet som ett rymligt område med 

mycket skog och natur, har redan synliggjorts i citatet på föregående sida, där det ”lantliga” 

tillsammans med diverse symboliska egenskaper, framställdes som en unik del av inlandets 

geografiska kultur och identitet. Trots att citatets identitetsskapande markör ”vi” används 

övergripande med implikationer på såväl politiker, tjänstemän samt dess invånare, så 
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synliggörs en diskursiv kamp genom implikationen att det finns människor, ”dom”, som 

anser att jakt, fiske och skoter är kultur. Här tydliggörs således hur en motmakt utövas mot 

den hegemoniska diskursordning som ämnar tillskriva och förändra hur kultur definieras i 

inlandet.   

Sex av föreställningarna står Lyckseles musik- och teaterförening för helt själv, och även 

om de får lika mycket i bidrag som tidigare år så räcker inte det långt. ”Det handlar 

mycket om ideellt arbete. Men det är viktigt att vi kan erbjuda en variation av 

kulturupplevelser här i inlandet också, man ska ha tillgång till kultur även om man inte 

bor vid kusten. Och får vi inte nog med bidrag, ja då blir det mindre kulturellt utbud”, 

säger Lennartsson (Wallin, 2015). 

Genom att dekonstruera citatet ovan så kan vi än en gång urskilja en ekonomisk diskurs 

genom bruket av begrepp som ”bidrag”. Texten handlar alltså om hur det ideella kulturlivet 

är beroende av finansiering för anordnandet av föreställningar. Men kanske mer intressant 

än maktförhållandet som finns mellan kommunerna och de lokala kulturutövarna, är den 

satskonstruktion som implicerar en regional diskurs i och med föreställningen om att 

tillgången till kultur är självklar vid orter närmare kusten samtidigt som kulturen i 

inlandskommunerna blir eftersatt. Textens aktörer menar helt enkelt att det finns 

socioekonomiska skillnader mellan olika platser i Västerbotten som bland annat påverkas av 

närheten till havet.      

 Sett utifrån ett historiskt perspektiv så kan skillnader i socioekonomiska förutsättningar 

mellan orter i inlandet och vid kusten härledas så långt bak som till 1300-talet då Övre 

Norrland blir en del av Sverige, och Umeå samt Bygdeå socken nämns för första gången i 

skrift (Umeå kommun 2014). Även om Umeå älvdal redan flera tusen år tidigare varit 

befolkat så är det inte förrän i början på 1600-talet som den svenska kronan beslutar om att 

Norrland ska koloniseras, varpå eventuella bosättare erbjuds olika förmåner för att migrera 

söderifrån (Eriksson, 2010:31). 1638 så utnämns Umeå, med sina 40 invånare, till 

residensstad för det nya Västerbottens län och blir ett nav för den kommande kolonisationen 

av kustlandskapet och Övre Norrland.     

 Även om historiken bakom kolonisationen av Västerbotten är betydligt mer komplex än 

vad som framgår i den korta beskrivningen ovan, så har åren därefter föranlett att orter vid 

kusten utvecklats i snabbare takt än orter i inlandet. Samtidigt som kuststäderna tack vare en 

befolkningsagglomeration växt sig större, så har inlandets spridda bebyggelse och glesbygd 

föranlett större utmaningar för de geografiska områdenas utveckling (Westin & Olsson Spjut, 

2009:224ff). Sett till dagens befolkningsmängd så står kuststäderna Umeå och Skellefteå för 

cirka 73 procent av Västerbottens totala befolkningsmängd (SCB, 2015.), vilket i sin tur även 

leder till att städernas skatteintäkter är större än de övriga inlandskommunernas. I relation 

till den historiska bakgrunden och citatet så går det alltså att se att kuststäderna, och i 
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synnerhet Umeå, tillskrivs egenskaper som ”kulturella centrum”. Det ovan nämnda citatet 

besitter även element av identitetsskapande och samhörighetskänslor via det sätt som det är 

viktigt att ”vi”, det vill säga inlandsborna, ”kan erbjuda en variation av kulturupplevelser här i 

inlandet också”. Att se till att det finns kulturupplevelser i inlandet görs till en kollektiv 

angelägenhet och skapar således en föreställd gemenskap i form av ”inlandsbor” (Anderson, 

2005:21). Textens ideologiska konsekvenser fungerar således som ett sätt att normalisera och 

öka status quo av kulturuttryck i inlandet, och därmed minska den skillnad som upplevs 

finnas mellan inlandet och kustcentrumen.   

 

3.2 Föreställningar om inlandet som plats 

 

I avsnittet ovan så har jag exemplifierat hur mediala publikationer med koppling till kultur 

konstruerar och reproducerar föreställningar kring ”vi” och ”dom” i den regionala diskursen. 

I talet om kultur så blir det tydligt att det finns ett flertal olika föreställningar kring vad 

kultur är, varpå det sker en diskursiv kamp angående dess representation, betydelse och 

effekter för det geografiska område som det anses omfatta.   

 Utifrån det empiriska materialet så tenderar en majoritet av artiklarnas fokus ligga på att 

inlandets kultur är starkt kopplat till natur, miljö och glesbygd. Till och med artiklar med 

utgångspunkt i att kultur är dans, musik, evenemang och dylikt hänvisar till inlandets natur 

(med dess skog, lantlighet och fritidsaktiviteter) som den dominerande föreställningen av 

kultur i inlandet. Användandet av olika begrepp, egenskaper och känslor ämnar att skapa 

kollektiva igenkänningsfaktorer i texterna, som i sin tur konstruerar föreställda kollektiva 

identiteter i form av inlandsbor/storstadsbor samt naturmänniskor/kulturmänniskor.

 I relation till Benedict Andersons teori om en föreställd gemenskap, så leder artiklarnas 

satskonstruktioner till en föreställning om att invånare i inlandet besitter en gemensam 

samtid och framtid, då vissa frågor presenteras som en kollektiv angelägenhet (2005:21). De 

mediala representationerna utgår ifrån ett jag-vi perspektiv där synen på världen och 

verkligheten inte sker i komplett isolering. Istället fungerar de symboliska och 

identitetsskapande markörerna som referenspunkter för invånarna, ämnade att skapa 

samhörighetskänslor i det geografiska området. Framställningar om att det är inlandet mot 

storstäderna, kulturen mot naturen eller frihet mot en globaliseringsprocess leder till 

synliggörandet av binära motsatser.     

 Till skillnad från föregående kapitel, där Umeås kultur kopplades till sociokulturella 

traditioner och konstruerar en föreställning av Umeå som en urban och centraliserad stad, så 

tenderar kulturen i inlandet att representeras som en rural plats i periferin. 
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Textproducenternas presentation av inlandet som ett geografiskt område med stora landytor, 

skog och natur i samband med egenskaper som lugnt, stressfritt och anonymt, leder till att 

regionen representeras som en glesbygd och därmed som motsats till staden. 

En västerbottning som får illustrera gruvdriftens betydelse för Norrlands inland är Sven 

Persson i Klimpfjäll, fotad av den prisbelönte västerbottniske fotografen David Dahlberg. 

Sven var en av de som valde att stanna kvar efter det att gruvan i Stekkenjokk las ner i 

slutet på 80-talet. Här står husen öde och gympasalen har rivits. Ute på 

Stekkenjokkmassivet, några mil bort, radar husbilarna upp sig för att ta del av den 

storslagna naturen. En bild av samtidens glesbygd (Axelsson, 2015a). 

Citatet ovan fungerar som ett exempel på hur inlandet gestaltas i media och synliggör en 

upplevd utmaning med glesbebyggda områden, nämligen avbefolkning och stagnation. I 

relation till det tidigare avsnittet så har det blivit tydligt att det finns en generell föreställning 

om att inlandet varken är ett centrum i media eller plats i länet, vilket även understryks av 

Eriksson som menar att begreppet glesbygd ofta associeras med periferier (2010:24). Med 

bakgrund av denna föreställning av distans, centrum och periferi, så konstrueras en bild av 

att inlandet är i farozonen, då utflyttning och stagnation blivit en del i vardagen.    
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4. Exotifieringen av Västerbotten 

 

Samtidigt som artiklarna i VK och Folkbladet har synliggjort olika diskurser, perspektiv och 

föreställningar kring kultur, plats och identitet i Umeå och i inlandet så har det parallellt 

förekommit en tredje platsdiskurs. I 14 av de 26 artiklarna som utgör det empiriska 

materialet så går det tydligt att urskilja förekomsten av en globaliseringsdiskurs med 

interdiskursiva element som turism, marknadsföring, utveckling, tillväxt och så vidare. 

 Artiklarna besitter en bred variation gällande aktörer, syfte och utgångspunkter, men har 

samtidigt en gemensam nämnare i form av hur det oreflekterat talas om hur kulturen 

synliggjort Umeå, Västerbotten och Norrland på en internationell skala.  

Kulturhuvudstadsåret i Umeå närmar sig sitt slut. 220 lokala aktörer deltog som 

programskapare och även om alla inte är nöjda väcker Umeåmodellen intresse både från 

EU och andra svenska städer som funderar på att ta chansen nästa gång (TT, 2014). 

Som det går att se utifrån citatet ovan så diskuteras kulturhuvudstadsåret i relation till hur 

andra nationella och internationella aktörer kan tänkas se Umeå som inspirationskälla. Detta 

sätt att diskutera lokal kultur i en internationell kontext går att se som interdiskursivt i och 

med att EU:s projekt European Capitals of Culture har det specifika syftet att synliggöra 

EU:s kulturella mångfald (European Comission, 2015). I samband med detta har en 

betydande del av medierapporteringen element av en nyliberal globaliseringsdiskurs med 

syftet att marknadsföra och sälja in Umeå både nationellt som internationellt.  

 Men som tidigare redovisas så var även regional utveckling ett av syftena med 

kulturhuvudstadsåret, vilket föranleder förekomsten av en regional diskurs i citatet och i den 

nyliberala globaliseringsdiskursen. Författaren Sven Nilsson skriver i boken Kulturens nya 

vägar att det idag inte är ovanligt att kommuner eller regioner marknadsför platser genom 

framställningar av en regional identitet och image. Han menar att kulturen inom 

kulturpolitiken i allt högre grad motiveras vara en utvecklingsfaktor och attraktionskraft för 

geografiska områden: ”Kulturen skapar dels en yttre bild av regionen – ger den en image, 

dels en identitet och ett inre liv som gjuter den samman” (Nilsson, 2003:280).  

 En yttre image kan här ses som en slags ljusreklam med syftet att locka tänkbara 

investerare och inflyttare till området samtidigt som konstruktionen av en gemensam 

geografisk identitet ämnar leda till känslor av samhörighet för befolkningen och motverka 

utflyttning och stagnation. I föregående kapitel så har det blivit tydligt att det inte existerar 

en homogen västerbottnisk kultur, utan att det istället pågår en diskursiv kamp angående vad 

som anses vara den ”sanna” kulturen samt vad platsernas geografiska identitet ”är”. Med 
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tanke på den kritik som riktats mot den politiska diskursens framställning av en homogen 

västerbottnisk kulturell identitet, så fungerar kritiken som en motmakt gentemot den 

hegemoniska diskursens tolkningsföreträde i mediala sammanhang. Det blir en fråga om 

vem som har rätt att definiera och representera särskilda aspekter av ett samhälle, men 

föranleder även maktstrukturer i form av hur, vem och vad mediala producenter väljer att 

synliggöra i olika kontexter.   

Västerbotten med Umeå, Kulturhuvudstaden, i spetsen vill bli en plats att komma ihåg. 

Man vill sätta Västerbotten på kartan och därför har Region Västerbotten, tillsammans 

med alla andra som vill sätta sig själva på kartan, en självklar plats under almedalsveckan. 

(Westerlind, 2014). 

Som exemplet ovan visar så ska Västerbotten med Umeå ”i spetsen” synliggöras med syftet 

att sätta ”Västerbotten på kartan”. Sett till Umeå 2014:s uttalade mål att avlägsna norra 

regionen från periferin och istället göra det till en del av Europas hjärta (Umeå 2014, 

2008:7.) så blir det tydligt att metaforbruken ”i spetsen” och ”sätta på kartan” är 

intertextuella, med innebörden att citatet refererar till en tidigare händelse, ett uttal, en text 

eller dylikt (Fairclough, 2010:421).    

 Metaforbruken är ej ämnade att uppfattas bokstavligt i och med att det anses vara allmän 

kunskap att Västerbotten självfallet existerar som en fysisk geografisk plats som även finns 

representerad på svenska kartor. Men i och med att syftet är att globalt och internationellt 

synliggöra Umeå och Västerbotten så är det inte av intresse att synliggöra Västerbotten 

nationellt. Syftet är istället att omdefiniera föreställningen av centrum och periferier globalt 

genom att marknadsföra Umeå och Västerbotten som ett kulturellt centrum i världen (jfr 

Eriksson, 2010:96f). Umeå anses redan vara ett centrum i Västerbottens län. Men hamnar, 

på grund av det större geografiska området Norrland, i periferin när det placeras i relation till 

Stockholm eller andra europeiska städer. Inlandet presenteras i sin tur redan som en periferi 

när det jämförs med Umeå och andra kuststäder i Norrland.  

 Men hur exotifieras då Västerbotten i denna globaliseringsdiskurs? Kortfattat så kan vi se 

exotifieringen ske i form av att den politiska diskursens framställning av Umeå, inlandet och 

Västerbotten blir den geografiska identitet som synliggörs internationellt, oavsett vad 

invånarna anser vara den ”sanna” kulturen. Men exotifieringen grundas även på en 

föreställning om att Västerbotten, tillsammans med den norra regionen, upplevs utifrån ett 

europeiskt perspektiv besitta ”exotiska” och ”unika” egenskaper. Då området geografiskt sett 

är i Europas utkant så framställs platsen, likt orienten, som ett nytt och spännande område i 

periferin (jfr Eriksson, 2010:106; Said, 2004:65-71). Det är detta som den politiska diskursen 

försöker att förändra, då de vill göra det som vanligtvis betecknas vara en periferi, till ett 

kulturellt centrum. Genom att framställa invånare i det geografiska området Västerbotten 
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som en del av en gemensam regional och kulturell identitet så döljs dock områdenas 

sociokulturella problem. Med detta menas helt enkelt att inlandet med dess rurala, orörda 

landsbygd förskönas och romantiseras i konstruktionen av ett unikt kulturellt centrum i 

Europa, då utmaningar med exempelvis avbefolkning inte anses kunna locka tänkbara 

inflyttare eller investerare.  

Andra kulturhuvudstäder har lagt pengar på konsulter, vi har lagt våra pengar på 

kulturarbetare och program, svarar Marie-Louise Rönnmark (anm.) och hänvisar till 

artiklar i New York Times och andra stora medier. ”De skriver att Umeå är ett av två 

intressanta resmål i Europa. Turnén är en stor anledning till den här uppmärksamheten” 

(Petterson, 2014). 

I citatet ovan så exemplifieras hur det i det empiriska materialet framträder en konkret 

marknadsföringsdiskurs som förtydligar att kultur under 2014 haft ett explicit syfte att 

fungera som ett marknadsföringsmedel för Umeå och Västerbotten. Den politiska diskursens 

konstruktion av Västerbotten, Umeå och den regionala identiteten får alltså sin betydelse via 

det sätt som internationella aktörer och medier bekräftar och synliggör platserna. När detta i 

sin tur ställs i relation till de dominerande diskursordningarna i de tidigare uppsatskapitlen, 

så leder citatets satskonstruktioner till att dessa förlorar sin maktposition i 

globaliseringsdiskursen. Kulturen får sin betydelse via internationella aktörers bekräftelse 

och intresse av platserna och inte av invånarnas upplevelser eller föreställningar om vad 

kulturen är. I termer av symbolspråk så har dock den politiska diskursen försökt förankra 

den föreställda geografiska identiteten till egenskaper som den upplever som 

kännetecknande för såväl platsen som invånare i Västerbotten:  

Vårt nordliga koncept sträcker sig långt bortom våra unika nordliga företeelser som 

midnattssol, norrsken, den nordliga naturen och den samiska kulturen. Det handlar 

framför allt om att använda nya Open Source-metoder för att möjliggöra ett brett 

medborgarengagemang i norra Sverige och ett omfattande europeiskt medskapande i 

programmet för 2014. Det handlar om kulturen som drivkraft för ett hållbart samhälle, 

ett ökat internationellt engagemang och mänsklig tillväxt (Umeå kommun, 2008). 

Som det går att se i citatet ovan så binds historia, natur, kultur, tradition, modernt, urbant 

och ruralt samman till ett stort paket av norrländska igenkänningsmarkörer. Anssi Paasi 

menar att symbolspråk i form av exempelvis landskapsmärken, flaggor och även 

kulturuttryck, vare sig det handlar om filmer, böcker eller dikter, är en essentiell del i 

konstruktionen av en nationell identitet (2001:17). Detta går även att applicera på det jag 

kallar för banal regionalism, sett till att kulturen kopplas samman med symboliska 

kännetecken som midnattssol, norrsken, nordlig natur och samisk kultur. Men utöver att 

citatet ovan ämnar att skapa känslor av tillhörighet och gemenskap i Västerbotten i form av 
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dessa symboliska egenskaper, så fungerar representationen som ett sätt att marknadsföra 

platsen som ett unikt och exotiskt paradis. Geografen Anne-Marie D’hauteserre, som forskat 

om kolonialismens samt turismens sociala och ekonomiska effekter för platser, menar att 

turism och representationer av platser i marknadsföringssyften vidmakthåller föreställningar 

och myter om platser som exotiska (2004:237f). Hon menar även på att mediala 

representationer av platser blivit allt mer strategiska, då de via ett urval av föreställda 

egenskaper, geopolitiska myter och illusioner sammanbinder väder och socialt klimat i 

konstruktionen av ett föreställt exotiskt ”paradis”.    

 Då den politiska diskursen försöker framställa Umeå, inlandet och Västerbotten som ett 

homogent kulturellt område med brett medborgarengagemang, teknologi och en unik 

nordisk natur, så marknadsförs Västerbotten, med Umeå i täten, som ett nytt alternativ till 

storstaden: en modern, urban, rural och kulturell region med teknologi, samer och 

gemenskap. D’hauteserres tes styrker således mitt påstående om att den politiska diskursen, 

som en del av en nyliberal globaliseringsdiskurs, försöker göra Västerbotten mer attraktivt 

genom att tillskriva området internationellt föreställda unika och exotiska kännetecken. 
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5. Avslutande diskussion 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur föreställningar om kultur, plats och 

identitet konstrueras och rekonstrueras i mediala representationer av kultur i Västerbotten. 

Genom att använda kritisk diskursanalys som metod så har det framträtt att platser, kultur 

och identitet konstrueras olika utifrån tre olika platsdimensioner, nämligen lokalt, regionalt 

och globalt. Dessa tre platsdimensioner, som konstruerats i relation till hur och vad 

tidningsmedia valt att synliggöra i relation till begreppet ”kultur” under perioden 2014-2015, 

har legat till grund för uppsatsens disposition.    

 Men hur konstrueras och rekonstrueras föreställningar kring kultur, plats och identitet i 

media? Och vad kan det säga om Västerbottens samhällsklimat? Analysen av den lokala och 

den regionala diskursen har synliggjort hur det inom olika geografiska områden konstrueras 

föreställningar kring identiteter. Identiteterna som framställs diskursivt via hur pronomen 

som ”vi” och ”oss” kopplas till olika föreställningar och diskussioner om vad platsernas 

”sanna” kultur är, sker dock inte i isolation. Identifikationsprocesserna är beroende av 

motpoler, det vill säga ett ”dom” som fungerar som en kontrast gentemot ett ”vi”. Denna typ 

av identitetsskapande språkbruk synliggörs ett flertal gånger i det empiriska materialet, men 

kopplas även mer än ofta ihop med symboliska begrepp, egenskaper och metaforer som 

ämnar skapa samhörighetskänslor hos texternas läsare.   

 I den lokala diskursen med fokus på Umeå så presenteras dessa egenskaper i form av 

föreställningar kring Umeås kultur som förankrat i sociokulturella och historiska traditioner. 

Dessa föreställda minnen och uppfunna traditioner härleds till att Umeå som stad ”alltid” 

haft ett starkt föreningsliv och historiskt sett varit en politiskt ”röd” stad, varpå egenskaperna 

presenteras som dess kännetecken. Sett till att det i det empiriska materialet sker en 

diskussion angående en eventuell exotifiering av samerna, så produceras en föreställning om 

att den samiska kulturen inte vanligtvis är del av Umeås ”kultur”.  Istället härleds exponer-

ingen av samerna under kulturhuvudstadsåret vara en del av politikernas strategi för att 

utmärka Umeås kultur som ”unikt” och ”exotiskt” och fungerar således som en motsats till 

den ”vanliga” kulturen.      

 Till skillnad från den lokala diskursen så tillskrivs inlandet egenskaper via termer av 

natur, skog och glesbygd. Det geografiskt stora området impliceras dessutom vara i en 

riskzon på grund av globaliseringen, varpå problematiken framställs som en kollektiv 

angelägenhet baserat på en föreställd gemenskap. Men även i talet om inlandet så 

förekommer det diskussioner om vad kulturen ”är” och ska ”vara”. Inlandets kultur, som 

menas bestå av jakt, fiske och skoter, presenteras som en motpol till kulturen i kuststäderna, 
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som framställs att i högre grad handla om kulturuttryck som musik, teater och dans. Den 

politiska diskursen, som menar att jakt, fiske och skoter inte är tillräckligt som kultur, 

försöker således öka statusen för kulturuttryck i inlandet och minska avståndet till 

kuststädernas kulturella centrum.     

 Det blir tydligt att mediernas representation av kultur varierar beroende på vilket 

geografiskt område som är i fokus. Sett till den globala diskursen och hela Västerbotten så 

blir det tydligt att det geografiska områdets representation påverkas av en nyliberal 

globaliseringsdiskurs, med innebörden att platsen internationellt marknadsförs som unikt 

och exotiskt. Det handlar inte så mycket om hur invånarna i Västerbotten relaterar till den 

geografiska identiteten. Fokus ligger istället på hur kulturen synliggörs och talas om i 

internationella sammanhang och kontexter.   

 Den gemensamma nämnaren för alla tre platsdimensioner är att den politiska och 

hegemoniska diskursordningen vill omdefiniera föreställningar om vad platskulturerna ”är”. 

Genom att tillskriva platserna särskilda ”unika” egenskaper och kännetecken, som mer eller 

mindre inte upplevs som ”naturliga” eller ”vanliga” av invånarna, så nyttjar den politiska 

diskursen inom alla tre platsdimensioner, sin maktposition för att locka fler turister, 

inflyttare och investerare till områdena. På detta sätt så är det alltså inte bara Västerbotten 

som exotifieras. Som en konsekvens av globaliseringen och en nyliberal globaliseringsdiskurs 

så konkurrerar platserna allt mer med varandra för att utmärka sig som unika och exotiska.

 Med hjälp av den kritiska diskursanalysen så har jag kunnat synliggöra mediernas makt i 

konstruktionen av föreställningar kring plats, kultur och identitet. Men samtidigt som 

mediala artiklar spelar en aktiv roll i förstärkandet av redan rådande föreställningar om 

platser, så kan det empiriska materialet även ses som en representation av samhällsklimatet i 

Västerbotten. Det är alltså inte konstigt att framställningarna av kultur, plats och identitet ter 

sig och representeras olika i media då de diskurser artiklarna grundar sig på även existerar i 

praktiken. Med detta menas exempelvis att föreställningen om inlandets kultur som 

naturnära kan vara så pass utbredd, att föreställningen slentrianmässigt reproduceras tills 

det blir en ”självklarhet” och ”sanning”. Eller att marknadsföring av platser ses som en så 

given del i turismnäringen, att det inte längre reflekteras kring vilka ideologiska 

konsekvenser representationer kan ha för platser. Dessa två exempel synliggör hur vissa 

strukturer i samhället kan påverka andra ordningar och strukturer till den grad att de i 

princip blir osynliga. Men synliggör även mediernas makt i valet av vad som ska publiceras. 

 Avslutningsvis så hade det varit intressant att vidare undersöka om föreställningarna 

kring plats, kultur och identitet som framträtt i denna studie, delas eller bekräftas av 

invånare i Umeå, inlandet samt i Västerbotten. Upplever invånarna att de mediala 

framställningarna stämmer eller fungerar representationerna, som ytterligare en påminnelse, 

om att vissa perspektiv synliggörs mer än andra? 
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