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industrialism till post-industrialism/kunskaps-
samhälle. Utvecklingen har drivits olika långt i 
olika delar av världen. Samhällsförändringarna är 
många, men framför allt handlar det om en ökad 
globalisering där konkurrensen blivit större och 
avstånden tycks spela mindre och mindre roll. 
I denna globaliserade värld slås västvärldens 
tillverkningsindustri ut av företag i länder som 
tillhandahåller billigare arbetskraft. Detta hotar 
västvärldens ekonomi och drabbar industristäderna 
hårdast. I förlusten av inkomster och 
arbetstillfällen som industrierna erbjudit behöver 
nya källor till ekonomisk tillväxt hittas. 
Industristäder på tillbakagång behöver genomgå en 
renässans för att lyfta sina invånare ur de sociala 
problem som följer med ekonomisk tillbakagång. 
En strategi är att söka locka investerare utifrån att 
satsa kapital i nya företag, som bringar 
arbetstillfällen och skatteintäkter. Att försöka 

på upplevelser och konsumtion riktad mot denna 
målgrupp utgör en annan strategi. I detta fall antas 
företagen följa efter arbetskraften och därmed 
etablera sig i staden. En ytterligare strategi är att 
attrahera turister som sätter sprätt på pengar i form 
av konsumtion av både varor och nöjen under sin 
vistelse. Som en del av detta har arrangerandet av 
evenemang blivit en viktig komponent i jakten 
på tillväxt. För genomförandet av samtliga dessa 
strategier är en viktig komponent marknadsföring, 
“city-branding”, av staden.

David Harvey förklarar denna utveckling med hjälp 
av begreppet “entrepreneurial city”, vilket 
beskriver en övergång från en politisk styrning som 
utgick ifrån staten och nationen till en 
styrning där regionerna och städerna utgör den 
styrande enheten, bildar partnerskap med privata 
aktörer och försöker att “sälja” staden/regionen 
genom olika attraktivitetsskapande strategier. 
Denna förändring förklarar han kopplat till 
globalisering, där det som ger en stad eller region 
konkurrensfördelar blivit mer osäkert och kapital 
mer rörligt. Detta har drivit städer/regioner till ökad 
konkurrens. En strategi som många städer tar till 
för att hantera denna situation är att försöka skapa 
attraktivitet exempelvis genom att satsa på 
konsumtion genom fysisk uppgradering av 
stadskärnan, satsningar på kultur, evenemang och 
turism. Harvey pekar på att detta är en väldigt 
spekulativ strategi med stora investeringar på spel, 
där det offentliga tar på sig det ekonomiska 
risktagandet. Han pekar även på sociala 
konsekvenser av denna utveckling i form av ökade 
sociala klyftor och delade städer, men även 
minskad alienation samt potential till ökad 
delaktighet, solidaritet och stolthet. (Harvey 1989) 
Zukin (2011) betonar maktperspektiv som en 
konsekvens av dessa strategier, där hon bland 
annat pekar på vikten av vilka fysiska miljöer som 
skapas, vem dessa skapas för samt vilka som har 
möjlighet att påverka vilka miljöer som skapas. Ett 
begrepp som hon använder sig av är 

staden omvandlas och förnyas sker också en 
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förändring i form av vilka som bebor platsen. Den 
medvetna förändringsprocess som stadsförnyelse 

andra delar av staden då området ökar i popularitet 
och fastighetspriserna stiger. Och i denna process 
menar Zukin (2011) går något som hon kallar 
autencitet förlorat, platsen som tidigare kunnat 
beskrivas som genuin övergår till att vara 
tillrättalagd i syfte att säljas som produkt för en 

utformningen av de offentliga platserna, där 
människor som är okända för varandra ska mötas. 
(Zukin, 1995)

KULTURHUVUDSTADSÅRET UMEÅ 2014
Denna uppsats söker utreda hur strategier i syfte att 
stärka stadens attraktivitet, i det här fallet 
satsningar på kultur och evenemang, påverkar 
stadsbyggandet. Vad innebär denna typ av 
strategier för hur staden utvecklas fysiskt, vad som 
byggs och vart det byggs? Hur påverkar 
strategierna stadsbyggnadsprocesserna, 
styrelseformerna samt olika aktörers möjlighet att 
påverka stadsbyggandet? För att söka svar på dessa 
frågor har satsningen på kulturhuvudstadsåret i 
Umeå utgjort studieobjektet i denna uppsats. 

Umeå har blivit utsedd till att år 2014 vara en av 
två ”kulturhuvudstäder” i Europa, den andra är 
Riga. Kulturhuvudstadsåret kan förstås som en del i 
en strategi att förnya stadens image och skapa 
attraktivitet genom att sälja staden genom 
konsumtion av kultur. Kultur kan vara immateriellt, 
men ett viktigt inslag i strategin om att förändra 
stadens image handlar om att manifestera 

förändringen visuellt. Det råder stor 
framtidsoptimism inför kulturhuvudstadsåret och 
detta manifesteras fysiskt genom att hela 
Umeå-centrum tycks vara under omdaning. I olika 
sammanhang kopplas många av de pågående 
stadsbyggnadsprojekten och den utvecklingstakt 
som råder samman med det kommande 
kulturhuvudstadsåret. 

I Umeås fördjupade översiktsplan för centrala 
staden slås fast som övergripande utvecklingsmål 
att staden senast 2050 ska växa till 200 000 
invånare. Här betonas att kulturhuvudstadsåret bara 
är ett inspel, en “hävstång”, i en pågående process 
för att nå detta mål. (Umeå kommun 2011) Det 

utvecklingstakt som råder och det kommande 
värdskapet, men hur ser egentligen kopplingen ut? 
Vore samma utveckling möjlig om man inte blivit 
utsedd till kulturhuvudstad? Hur påverkas Umeås 
stadsbyggande av kulturhuvudstadsåret?

INFLYTANDE
Vikten av delaktighet betonas tydligt i de strategier 
som tagits fram för kulturhuvudstadsåret. 

Stadsbiblioteket till ett nytt “Kulturmötenas hus” 
väckt stora protester. Hur väl fungerar strategierna 
för delaktighet när det gäller stadsbyggnadsfrågor? 
Vilka har möjlighet att påverka vilka förändringar 
som ska ske? Hur påverkar satsningen på kultur 
och evenemang hur staden styrs i 
stadsbyggnadssammanhang?
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UPPSATSENS DISPOSITION 
Efter det inledande avsnittet, där 
problemformulering, syfte, frågeställningar, 
avgränsning samt metod presenteras, följer först ett 
avsnitt där uppsatsens ämne sätts in i sitt teoretiska 
sammanhang, begrepp presenteras samt en karta 
över forskningsläget målas upp. Därefter 
presenteras fallstudien: Umeås kulturhuvudstadsår, 
följt av slutsatser samt ett avsnitt där egna 
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PROBLEMFORMULERING
I övergången från industrialism till post-
industrialism förändras städernas ekonomiska 
förutsättningar och ökar konkurrensen. Städer som 
tidigare haft en god tillväxt med bas i tillverkning-
sindustri drabbas av konkurrens från länder som 
tillhandahåller billigare arbetskraft. I den här 
situationen väljer många städer att satsa på att 
stärka sin attraktivitet samt marknadsföra sig för 
att locka till sig nya invånare, nya företag, turister, 
externt kapital. En strategi är att satsa på kultur och 
evenemang. 

Värdskapet för evenemang kan vid första anblick 
framstå som en odelat positiv och oproblematisk 
företeelse, något som gagnar staden med alla dess 
invånare samt även regionen och landet som helhet. 
Det är på detta sätt dessa strategier säljs in, genom 
en tillväxtretorik som sällan problematiseras. Även 
om det är ett sport- eller kulturevenemang som ska 
hållas så har storskaliga omvandlingar av fysiska 
miljöer blivit en viktig komponent inför dessa. Ofta 
byggs hela stadsdelar om, med inslag av 
spektakulär arkitektur. Det är inte svårt att 
föreställa sig att debatten inför dessa storskaliga 
satsningar inom stadsbyggande blir het och att 
konsensus om frågor av karaktären var och vad 
som ska byggas snarare är undantag än regel. 

Samtidigt blir det också mer och mer vanligt att det 
offentliga ingår partnerskap med privata aktörer 
för att uppnå gemensamma vinster. Under dessa 

demokrati ställas på sin spets. Vem har möjlighet 
att påverka stadsbyggnadsfrågor när städers 
ekonomiska välgång tycks ligga mer och mer i 
händerna på privata aktörer som kan välja och 
vraka när det gäller etableringsorter. 

I denna uppsats undersöks hur kulturella samt 
evenemangsbaseradestrategier i syfte att stärka 
stadens attraktivitet påverkar stadsbyggandet samt 

I detta syfte riktas fokus mot kulturhuvudstadsåret 
2014 och hur detta evenemang påverkar Umeås 

dessa processer. Den som har följt Umeå 
lokaltidningars rapportering de senaste åren inför 
Kulturhuvudstadsåret är allt för välbekant med de 
starka känslor som aktuella stadsbyggnadsprojekt 
väcker. 

SYFTE
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur strategier 
i syfte att stärka stadens attraktivitet och på så sätt 
skapa tillväxt, i detta fall satsningar på evenemang 
samt kultur, påverkar staden främst fysiskt men 
även i viss mån socialt. Syftet är också att koppla 
dessa strategier samman med förändringar gällande 
den politiska styrningen. Ett ytterligare syfte är 

möjlighet att påverka i stadsbyggnadsprocessen 
kopplad till evenemang samt kulturella satsningar. 

AVGRÄNSNING
Uppsatsen avgränsas till att genom en fallstudie 

undersöka Umeås kulturhuvudstadsår utifrån ett 
stadsbyggnadsperspektiv, med fokus på 

genomföras både i form av dokumentstudier samt 
intervjuer. Intervjuerna kommer genomföras med 
personer som i sitt arbete är knutna till fysisk 
stadsplanering eller som på annat sätt direkt 
jobbar med kulturhuvudstadsåret. Dokumenten som 
kommer studeras är främst tidningsartiklar från de 
två lokaltidningarna, planeringsdokument, politiska 
beslutshandlingar samt kommunala dokument där 
strategier angående fysiska förändringar kopplade 
till kulturhuvudstadsåret presenteras.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur påverkar strategier i syfte att stärka stadens 
attraktivitet, i det här fallet satsningar på kultur och 
evenemang, stadsbyggnadsprocesser samt 

entrepreneurail citys? 
Hur påverkar kulturhuvudstadsåret 
stadsbyggnadsprocesser samt styrelseformer i 
Umeå? Kan Umeå sägas vara en entrepreneurial 
city? 

Vad innebär strategier i syfte att stärka stadens 
attraktivitet för hur staden utvecklas fysiskt, vad 
som byggs och vart det byggs? 
Hur påverkar utnämningen av Umeå till 
kulturhuvudstad 2014 stadsbyggandet i staden, 
fysiskt samt socialt?  

2. UPPSATSENS UTGÅNGSPUNKTER. 
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Hur påverkar strategier i syfte att stärka stadens 
attraktivitet olika aktörers möjlighet att påverka 
stadsbyggandet? 

som är kopplat till kulturhuvudstadsåret? 

METOD

FALLSTUDIE
Undersökningen kommer genomföras i form av 
en fallstudie av Kulturhuvudstadsåret i Umeå och 

kopplat till dessa processer. Inom det valda fallet 
kommer främst två stadsbyggnadsprojekt med 
uttalad koppling till kulturhuvudstadsåret att 
studeras. Dessa projekt är det nya kulturhuset 
“Kulturväven” samt det nya badhuset som utgör en 
del av ett stadsutvecklingsprojekt för två kvarter.

En fallstudie är en empirisk undersökning av en 
aktuell företeelse i dess verkliga kontext. 
Betoningen av kontexten karaktäriserar 
undersökningsmetoden, där metoden väljs för att 
forskaren menar att kontexten är av stor vikt för 
företeelsen som ska studeras. Detta skiljer 
fallstudien från många andra metoder där det som 
ska studeras plockas ut från sin kontext för att 
fokusera på studieobjektet. (Yin 2007) Yin (2007) 
menar att fallstudier lämpar sig väl för att svara 
på hur och varför frågor, för att studera nutida 
företeelser samt då man har liten kontroll över 
det som studeras. Han menar vidare att fallstudier 
lämpar sig väl för att studera komplicerade sociala 
företeelser och gör det möjligt att få ett grepp om 
helheten och verkliga händelser.
Fallstudier syftar vidare till att genom att undersöka 

det generella. En fördel med fallstudier är att kraft 
kan läggas på att gå till djupet med frågan i det 
studerade fallet, till skillnad från exempelvis 

Fallstudier har möjlighet att studera komplexiteten 
och lämpar sig därför bra för att undersöka 
processer och relationer. (Denscombe 2009) Därför 
passar fallstudien som tillvägagångssätt väl i denna 

där både process och relationer är viktiga 
komponenter. 

Valet av fall är av stor vikt och görs utifrån att 
fallet har egenskaper av relevans för de 
frågeställningar som ska besvaras. (Denscombe 
2009) Kulturhuvudstadsåret i Umeå har valts som 
fall med utgångspunkt i att det utgör ett tydligt 
åskådliggörande av hur evenemang samt kultur 
används för att stärka städers attraktivitet och skapa 
tillväxt. Detta är en uttalad målsättning med att 
Umeå ansökte om värdskapet. En svaghet med fall-
studien som metod är hur pass representativt fallet 
är och om det är möjligt att generalisera utifrån 
fallet. Det är också viktigt att fallet 
avgränsas tydligt så att det går att avgöra vad som 
ingår i fallet och inte. (Denscombe 2009) Jag 
menar att Kulturhuvudstadsåret i Umeå kan ses 

hjälp av evenemang och/eller kultur marknadsföra 
staden och att detta fall därför kan jämföras med 
andra städers kulturbaserade attraktivitetsskapande 
strategier. Hur väl det går att jämföra resultaten 
från undersökningen av kulturhuvudstadsåret 
i Umeå med andra strategier beror på hur pass 
liknande förutsättningar städerna och strategierna 
har. 

Vid fallstudie är det möjligt och användbart att 

sig för att besvara frågeställningarna. (Denscombe 

fallstudie än vid användning av andra metoder. 

perspektiv, men den viktigaste nyttan av att 

hitta samstämmighet mellan information från olika 
källor och på så sätt stärka dess trovärdighet - så 
kallad triangulering. (Yin 2007) De metoder som 
används i denna undersökning är dokumentstudie 
kompletterat med intervjuer, som syftar till att fylla 
de luckor som återstår efter genomförd 
dokumentstudie.

DOKUMENTSTUDIE
Yin (2007) menar att dokument är en relevant källa 

hämtats från annat källmaterial. Han betonar även 
att forskaren behöver vara medveten om att “varje 

målgrupp skiljer sig från detta.” (Yin 2007, s 115) I 
denna undersökning kommer framför allt 
kommentarer till artiklar, debattartiklar samt 
kommunalt planeringsmaterial och politiska 
dokument att studeras. Kommentarerna till artiklar 
tycks minst problematiskt att använda, då dessa 
kommentarer troligen relativt väl speglar de åsikter 
som allmänheten har utan att uttrycka någon dold 
agenda. Det kan dock tänkas att genom att välja 
en annan metod, exempelvis enkätundersökningar, 
hade andra målgrupper blivit representerade i 
materialet, vilket kunde ha inneburit att andra åsik-
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ter hade kommit fram. Att använda denna metod 
är dock inte möjlig i denna uppsats eftersom den 
undersökningen hade blivit aldelse för omfattande.  
När det gäller debattartiklar behöver hänsyn tas till 
vem avsändaren är och vilken agenda denna kan 
tänkas ha. Politiska dokument kan antas spegla en 
vinklad inställning, där det som gagnar politikens 
syften framhålls. Kommunala dokument kan sägas 
fungera på liknande sätt i och med att dessa 
upprättas av tjänstemän på uppdrag av politiker. 

vissa aspekter av en text. Olika textanalysmetoder 
lämpar sig för studier av olika typer av aspekter. 
(Bergström och Boréus 2005) I denna uppsats 
kommer analysen vila på innehållsanalytisk 
metodologisk grund, med vissa 
argumentationsanalytiska inslag. Innehållsanalyser 
syftar till att undersöka textens budskap, genom att 
studera vad som explicit uttrycks i texten. 

i större material. Argumentationsanalyser används i 
olika syften för att studera argumentation i 
textmaterial. (Bergström och Boréus 2005) Vid 
textanalys krävs att texten tolkas, det vill säga att ur 
den vinns en mening. Vid analys av texter påverkar 
undersökarens förförståelse och det är viktigt att 
vara medveten om detta vid analysen. (Bergström 
och Boréus 2005) 
 
Textmaterial
I denna undersökning kommer dels kommunala 
planhandlingar och dels lokaltidningarnas 
rapportering utgöra material. Vad gäller 
kommunala planhandlingar så utgör detta ett 
avgränsat material. Det som kommer studeras är 

planhandlingar kopplade till de två för studien 
aktuella projekten. Det som kommer studeras är 
dels vem som står bakom projekten (beställare och 
politiska partier), dels vilka reaktioner dessa 
projekt väckt i form av inkomna synpunkter vid 
samråd samt vilka argument som används som 
motiv till projekten. När det gäller tidningsartiklar 
kommer fokus riktas till de kommentarer som 
lämnats till artiklarna samt debattartiklar som 
publicerats. Studien syftar inte till att undersöka 
hur media ställer sig till projekten, själva artiklarna 
kommer dock studeras i syfte att skapa en bild av 
projekten och förståelse för de reaktioner artiklarna 
väcker. Dagspressmaterialet är i det närmaste 
oändligt och kräver därför en genomtänkt 

en liberal och en socialdemokratisk. Det är tänkbart 
att det existerar skillnader i inställningen till 
projekten utifrån politisk orientering, för att 
undvika att materialet bara speglar en politisk vilja 
kommer därför artiklar från båda dagstidningarna 
studeras. Tidningarnas bevakning är också lite 
olika, där den ena mer riktar sig till glesbygden, 
vilket också kan innebära att strukturella skillnader 
i inställning till projekten går att spåra i de olika 

skillnad i inställning till projekten utifrån vilken 
politisk orientering individen har eller vart i länet 
den bor utgör inte ett syfte med uppsatsen. 

Båda tidningarna har på sina hemsidor en 
sökfunktion där det är möjligt att leta artiklar 
genom att söka på ett ord. Från den ena tidningen 
går det bara att komma åt träffar från det senaste 
året. Det är naturligtvis möjligt att manuellt komma 
åt äldre artiklar, men de kommentarer som läsare 

gjort raderas efter ett år. Därför kommer denna 
studie att avgränsas till artiklar från det senaste 
året. Det här kan bidra till felkällor. Kanske har 
debatten och nyhetsrapporteringen klingat av, 
kanske har debatten skiftat fokus, kanske har 
stödet/motståndet förändrats. Att studera 
debatten från det senaste året kan dock sägas utgöra 
ett utsnitt ur den större diskursen. Det är inte heller 
ett syfte med uppsatsen att studera hur debatten 
har förändrats och hur fokus skiftat angående vilka 
frågor som varit heta vid olika tidpunkter. Syftet är 
att undersöka om det existerar ett utbrett motstånd 
och vilka argument som används.

För att ringa in de artiklar som skrivits kopplat till 
de två aktuella projekten har tre olika sökord valts 
till respektive projekt:
Badhusprojektet: badhus, äventyrsbad och Nanna 
(kvartersnamnet, ett namn som ofta används 
kopplat till projektet).
Kulturhuset: kulturens hus, kulturväven 
(projektnamnet), stadsbibliotek (en het fråga i 

Urvalet av sökord har jag gjort utifrån mina 
förkunskaper om projekten, jag har valt de ord som 
jag vet ofta används kopplat till dessa. Valet av 
sökord kan naturligtvis påverka vilka artiklar som 

av sökord för att få bra täckning. 

Innehållsanalys 
Innehållsanalyser fokuserar på frekvensen av 
förekomsten av något i dokument, men det är inte 
alltid kvantiteten som är det viktigaste. Hur något 
omnämns kan vara mycket viktigare än hur många 
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och är därför inte möjliga att studera med hjälp 
av denna metod. (Bergström och Boréus 2005) I 
denna undersökning är det av intresse att undersöka 
hur olika aktörer har möjlighet att påverka 
stadsbyggandet, därför är det av intresse att 
undersöka hur många som står för olika perspektiv. 
Till detta är innehållsanalysen väl lämpad att 
använda. Detta behöver dock kompletteras med 
mer kvalitativa studier av vad aktörerna använder 
sig av för argument.

Innehållsanalys kritseras ibland för att sätta 
reliabilitet (vara tillräckligt noggrann i mätningar 
och uträkningar) före validitet (mätmetod mäter det 
den ska mäta). Exempel på validitetsproblem är att 
ord kan vara mångtydiga eller vaga, ords innebörd 
är beroende av avsändare och förändras även över 
tid.  (Bergström och Boréus 2005) 
Resultaten påverkas alltså av hur den som utför 
analysen tolkar informationen. I den här 
undersökningen har tolkningar gjorts med stöd av 
de teoretiska perspektiv som studerats, alltså mot 
teorier om entrepreneurial city, city branding, 

demokratimodeller.

Argumentationsanalys
Argumentationsanalyser söker strukturera och 
undersöka debatter. Detta möjliggör en tolkning av 
vilken typ av argument som använts. (Bergström 
och Boréus 2005) Detta är av intresse för denna 
undersökning. Vilka argument används för och 
emot projekten? Vem argumenterar för respektive 
emot? Och vart hämtas argumenten ifrån? 

Det är möjligt att studera maktperspektiv med hjälp 
av en argumentationsanalys, exempelvis kan frågan 
ställas om en viss grupps intressen tagits hänsyn 
till i en förd debatt. (Bergström och Boréus 2005) 
Maktaspekter är också av intresse i denna 
undersökning.

Problem med argumentationsanalyser
Vid användning av denna textanalysmetod söks 
struktur hos förda debatter, men ibland kanske det 

innebär tolkningsproblem, när en mening ska 

Ett validitetsproblem är att olika 
argumentationsstrukturer är möjliga att skapa 
utifrån samma debatt, vilken är mer rätt? Ett annat 
problem är frågan om ifall det verkligen är 
aktörens förda argumentation som man studerar 
genom denna metod. (Bergström och Boréus 2005) 
Även vad gäller denna analysmetod påverkas den 
av undersökarens tolkningsram.

Intervjuer
Yin (2007) menar att intervjuer utgör en av de 
viktigaste datakällorna för fallstudier eftersom de 

människor. Intervjuer behöver dock kompletteras 
med andra datakällor för att minimera problem som 
har att göra med skevheter, dåligt minne och brister 
i förmåga att uttrycka sig. I denna uppsats har 
uppgifter från olika typer av datamaterial (studier 
av artiklar, kommunala planeringsdokument, 
politiska protokoll samt intervjumaterial) stämts av 
mot varandra samt mot intervjumaterialet, så kallad 
triangulering. De som intervjuats är personer som i 
sin yrkesroll jobbar med stadsbyggnadsfrågor och/

eller med kulturhuvudstadsarrangemanget. De 
intervjuade är kommunala tjänstemän samt 
politiker. 

Intervjuerna inom fallstudier kommer oftast ha 
karaktären av styrda samtal, där de konkreta 

som söks i intervjusammanhanget är både fakta 
och åsikter. De intervjuade kan mer liknas vid 
informanter än vid en respondent och i fallstudier 
kan en nyckelinformant spela en avgörande roll 
för fallstudiens framgång. En nyckelinformant kan 
både ge uppslag till nya frågor, andra personer att 
intervjua samt ytterligare källmaterial. (Yin 2007) I 
denna uppsats har samtliga intervjuer utgått från ett 
på förhand utformat formulär med intervjufrågor. 
De olika intervjuerna har dock utvecklats på olika 
sätt, med fokus på olika frågor beroende på den 
intervjuades roll samt utifrån vilka frågor som 

Intervju kan vid första anblick tyckas vara en 
oproblematisk och enkel metod att välja, men 
ställer i själva verket stora krav på forskaren. Själva 
föreställningen om intervjumetodens enkelhet 
innebär ett problem då den intervjuande kan 
invaggas i en falsk känsla av säkerhet, vilket kan 
leda till att den intervjuande inte förbereder sig 
tillräckligt inför intervjun. Denscombe (2009) 
pekar på att intervjuer lämpar sig väl för att 
undersöka komplexa och subtila fenomen som 
människors åsikter, känslor och erfarenheter. 

Ett problem med intervjuer är att intervjuaren 
genom vem den är, exempelvis kön, ålder eller 
etnicitet, påverkar hur den intervjuade svarar samt 
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hur pass öppen och ärlig denne är: 
“intervjuareffekten”. Hur pass mycket detta 
påverkar beror på vem som intervjuas samt vad 
intervjun rör för ämne. Ju mer personligt och privat 
ämne, desto större effekt. I vissa fall, speciellt om 
det handlar om känsliga frågor, kan den intervjuade 
svara vad den tror att den intervjuade förväntar sig 
att den ska svara eller svara utifrån vad den tror 
är den intervjuandes ståndpunkt. Genom att den 
intervjuande håller sig artig, punktlig, lyhörd och 
neutral minskar risken för att denne inverkar på 
undersökningsresultaten genom att påverka hur den 
intervjuade väljer att svara. (Denscombe 2009) Det 
har varit väldigt svårt att avgöra hur pass mycket 
min roll som intervjuare påverkat, samt hur de 
intervjuades svar styrts av detta.

FÖRFATTARENS FÖRFÖRSTÅELSE
Som nämnts tidigare påverkar förförståelse resultat 
av analyser. Därför är det viktigt att lyfta fram den 
förförståelse jag som författare för denna uppsats 
bär på i form av tidigare erfarenheter av staden 
genom uppväxt i denna, samt av den kommunala 

praktikperioder på samhällsbyggnadskontoret och 
som nyanställd handläggare på Detaljplan, Umeå 
kommun) och den pågående 
stadsbyggnadsdebatten både inom kommunen och 
i lokal media. Denna förförståelse kan både utgöra 
ett hinder och en fördel. 

Min upplevelse är att fördelarna har varit att jag 
haft lättare att förstå sammanhangen, samt att jag 
känner till vad jag ska leta efter och vart jag ska 
leta samt vem jag ska prata med. Jag har även följt 

stadsbyggnadsprojekten sedan tidigare under ett 

detta också nackdelar, då jag bär på fördomar och 
rykten. Jag har försökt hålla mig så objektiv som 
möjligt, vilket varit en av de svåraste delarna av 
detta uppsatsarbete. Men som färdig uppsats tror 
jag att det gjort den starkare. Genom att jag i mina 
olika roller: som boende och uppväxt i staden, som 
anställd hos kommunen samt som uppsatsskrivare, 
haft möjlighet att titta på samma fråga ur olika 

svagheter i slutsatser och resonemang samt att 
beskriva den komplexitet som ämnet för uppsatsen 
bär på. 
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I det här avsnittet presenteras några teoretiska 
begrepp av betydelse för fallstudien av Umeås 
kulturhuvudstadsår, som utgör ett exempel på en 
satsning på evenemang och kultur i syfte att 
generera tillväxt. De teoretiska begrepp som därför 
kommer presenteras är “the entrepreneurial city” 
– som beskriver en övergång till andra typer av 
styrelseformer och politik för städer, city branding 
– som blir en strategi för “entrepreneurial city’s”, 
olika sociala konsekvenser av dessa strategier 

hur plan- och bygglagsstiftningen utvecklats mot 

 

THE ENTREPRENEURIAL CITY 
Begreppet “entrepreneurial city” myntades 
av David Harvey och beskriver hur kapitalets 
förutsättningar förändrats till att idag vara mer 
rörligt. Harvey (1989) pekar på att kapital numera 

minskat i och med att transportkostnaderna 
minskat. För att hantera dessa förändrade 
förutsättningar för ekonomisk utveckling tar städer 
och regioner till strategier för att skapa attraktivitet 
i syfte att locka till sig kapital. Attraktivitet kan 

och geologiska förutsättningar. Det handlar om att 
skapa en image som är attraktiv, vilket kan 
beskrivas som en osäker process. Städer och 
regioner använder sig av olika typer av strategier 
för att skapa attraktivitet, en av dem handlar om att 
satsa på och locka till konsumtion. Detta gör man 

genom att rusta upp den fysiska miljön, genom att 
erbjuda kultur, evenemang, turistattraktioner. 
Harvey (1989) pekar även på att i jakten efter att 
skapa attraktivitet drivs städer och regioner in i 
kapitalismens spelregler, där ett kännetecken är hur 
styrformen övergår från förvaltning till 
entreprenörskap och där offentlig styrning övergår 
till offentlig-privata samarbetsformer. 

Dannestam (2008) pekar, i artikeln Rethinking 
Local Politics: Towards a Cultural Political Econo-
my of Entrepreneurial Cities, på tre kriterier för att 
avgöra om en stad kan sägas vara en 
“entrepreneurial city”. Dessa kriterier är att det 
lokala styret: 

 syfte att bibehålla samt förstärka dess  
 ekonomiska konkurrenskraft gentemot  
 andra städer och ekonomiska områden

 staden beskrivs som “entrepreneurial”

THE ENTREPRENURIAL CITY I SVENSK 
KONTEXT
Forskningsperspektivet är främst amerikanskt och 
brittiskt, men studier har även gjorts i Asien samt 
Sydeuropa. Även i Skandinavien förs en debatt om 
att städer behöver anta entreprenörsform. 
Dannestam (2008) som studerat detta ur ett 
Svenskt perspektiv pekar på att nationen har 
förlorat i styrka politiskt till förmån för städer och 

regioner, vilket är en konsekvens av 
globaliseringstrenden. Städer styrs mer och mer 
av att skapa ekonomisk konkurrenskraft. I Sverige 
har denna utveckling lett till att kommunerna från 
att tidigare fokuserat på välfärdsfördelningsfrågor 
övergått till att jobba med entreprenörfrågor och 
att i och med denna utveckling har privata aktörer 
fått en större tyngd att påverka kommunerna. Den 
lokala politiken har övergått från att syfta till att 
realisera den nationella välfärdsmodellen där dess 
roll framför allt handlat om välfärdsfrågor och 
service, till att börja tillämpa tillväxtorienterad 
politik. Dannestam (2008) menar att städer i och 
med denna övergång kommit att ta på sig det 
ekonomiska risktagandet för att genom 
stadsförnyelse och imageskapande skapa 
attraktivitet och därigenom ekonomisk tillväxt. 
(Dannestam 2008)

I skandinavisk kontext har som sagt 
välfärdsperspektivet dominerat. Detta fortsätter att 
vara starkt trots framväxten av “entrepreneurial 
citys”. Istället används entreprenörskap som en väg 
till att uppnå välfärd. Hur välfärdsfrågorna 
verkligen påverkas är svårt att säga. (Dannestam 
2008)

Dannestam (2008) lyfter fram Malmö som ett 
tydligt exempel på en Svensk “entrepreneurial 
city”. En stad som gått från att vara en industristad, 
till en stad på tillbakagång när staden 
avindustrialiserades, till att etablera sig som en 
kunskapsstad. Malmö har använt sig av olika typ-
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iska entreprenörsstrategier för att vända 
utvecklingen, med arbetslöshet, sociala och 
ekonomiska problem som blev resultatet av 
deindustrialiseringen. Exempel på strategier är 
marknadsföring av platser, urbana 
utvecklingsprojekt, arrangerande av evenemang, 
tillväxtpolitik och en bostadspolitik som uttalat 
strävar efter att locka “den kreativa klassen” att 
bosätta sig där. Sättet på vilket staden styrs har 
förändrats, Malmö har blivit en del av 
Öresundsregionen och fått nya administrativa 
enheter och förändrad organisation. (Dannestam 
2008)

narrativt inslag i Malmös övergång till 
“entrepreneurial city”, där det ses som viktigt att 
skapa bilden av att Malmö som en ny omvandlad/
förändrad stad samt att denna bild kommuniceras 
till målgrupper samt manifesteras i den urbana 
miljön.  Jessop (2004, se Dannestam 2008) menar 
att för att förändra bilden av staden krävs utöver en 
förändrad berättelse om staden även att denna nya 
berättelse manifesteras fysiskt. Sum (2006, se 
Dannestam 2008) pekar på att för att förändra 

som gynnar dessa nya diskurser samt deras 

sorterar bort de gamla diskurserna och relaterade 
praktikerna. Jag förstår Jessop tillsammans med 
Sum som att för att skapa en ny bild av staden med 
relaterade sociala mönster så krävs att nya 
diskurser gynnas samt manifesteras fysiskt samt att 
gamla diskurser städas bort.

Dannestam (2008) menar att man i Sverige fått en 
ny roll för städerna i det regionala sammanhanget, 
där dessa ska fungera som motorer för att generera 
tillväxt. Hon menar att denna nya regionala 
politik ökar behovet av “entrepreneurial citys” som 
inte bara är viktiga för stadens tillväxt, utan även 
för regionen och landet. Globalisering är ett 
annat perspektiv som stärks av samt driver på 
denna utveckling. Kopplingarna mellan olika 
nivåer har blivit komplexare. En del städer placerar 
sig i ett globalt sammanhang där de konkurrerar 
med andra “världsstäder”. Stadsnivån har fått ökad 
tyngd, men den nationella har inte spelat ut sin roll. 
Men den politik som bedrivs på den lokala arenan 
är viktig i alla de olika nivåernas sammanhang.

Ändrade styrformer
Nordamerikanska samt Europeiska lokala 
offentliga organ, har i varierande grad uppvisat 
tecken på en övergång till mer “entrepreneurial” 
mönster av styre. Urban entrepreneurialism innebär 
att fokus för det lokala styret skiftats från 
tillhandahållande av publika tjänster och 
förbättring av lokala förhållanden till utåtriktade 
strategier inriktade på att attrahera mobila 
investeringar, turister och nya invånare. Det 
innebär även en organisatorisk övergång från 
“urban government” till “urban governance”, vilket 
innebär ökade offentlig-privata samarbetsformer 
samt ökad anpassning till privata företagsformers 
sätt att fungera som modell för offentliga och andra 

hierarkisk struktur och en ansvarsuppdelning. 
Politiken äger rum inom de formella 
institutionerna. Inom governance genomförs 
politiken inom nätverk över de politiska gränserna 

och politiska nivåerna. Governance betonar 
relationer och nyckelpersoner. I Europa har inte 
urban governance inneburit avskaffande av den 
lokala offentliga sektorns roll som förmedlare av 
välfärdstjänster, redistributiv politik och strävan 
efter social sammanhållning. (Colomb 2011) 
Diskursen “entrepreneurial city” argumenterar för 
att staden är den rätta nivån för politisk reglering 
av ekonomin.

Konsekvenser av den nya styrelseformen
Harvey (1989) menar att denna nya typ av 
styrning är mycket mer ostabil och oberäknelig. 
Både i England och i USA har man sett 
effekter socialt av denna utveckling, där städer 
satsat mer pengar på att locka privata företag än 
på de mindre bemedlade och där klyftorna mellan 
olika arbetsgrupper ökat i och med att det endast 
erbjudits höginkomsttagarjobb och låglönejobb. 
Detta har ökat klassklyftorna. Det har även visat 
sig att de strategier som en stad använder sig av för 
att skapa sig konkurrensfördelar snabbt kopieras av 
en annan, vilket raderar de attraktivitetsvinster som 
tidigare fanns. (Harvey 1989)

Harvey (1989) menar att satsningar på evenemang 
är en väldigt spekulativ aktivitet som kan, eller 
inte, ge vinst på kort sikt. Möjliga vinster är att 
andra investerare lockas till staden samt sociala 
vinster i form av solidaritet, stolthet samt ökad 
delaktighet beroende på hur processen runt 
formandet av stadens image hanteras. Harvey 
(1989) menar dock på att dessa typer av 
attraktivitetssökande aktiviteter främst handlar om 
yta och att där under kan dölja sig sociala och eko-
nomiska problem. Problem som ofta tar 



segregerade/delade där centrum har rustats upp 
medan ytterområden lämnats åt sina öden. 

CITY BRANDING, EN DEL AV “THE 
ENTREPRENEURIAL CITY”?

städer. Globalisering och ökad rörlighet samt 
en ökad konkurrens som detta medfört ses som 
en förklaring på den ökade användningen av 
marknadsföringsstrategier. (Ward 1998) Men redan 
pilgrimsplatser marknadsfördes i “the books of 
praise” under medeltiden. Medan den moderna 
marknadsföringen av platser etablerades under 
1800-talet i samband med industrialiseringen och 
kapitalistisk urbanisering. Till att börja med 
handlade denna typ av marknadsföring om 
marknadsföring av nya typer av bebyggelse, som 
exempelvis “seaside resorts”, förorter samt 
turistmål, som ett svar på den ökade 
mobiliteten hos den industriella medelklassen. 
Under 1900-talet har stora strukturella ekonomiska 
förändringar skett som påverkat dessa strategier. 
Transporter och kommunikationer har förbättrats, 
kapital har blivit allt rörligare och multinationella 
företag har utvecklats. Inom EU har möjligheterna 
för fristående nationer att reglera sin egen ekonomi 
minskat. Samtidigt har en de-industrialiserings-
process startat i Nordamerika och Västeuropa, 
medan service och kunskapsbaserade industrier 
istället vuxit i betydelse. Dessa utvecklings-
tendenser sägs ha lett till en ökad konkurrens 
mellan städer och regioner, då dessa är mer direkt 
beroende av företag för jobb, skatteintäkter och 
utveckling. Dessa föreställningar om 

författare, vilka ifrågasätter om städer som enheter 
kan vara föremål för konkurrens och vilka 
aspekter av staden denna konkurrens i så fall 
omfattar. Flertalet lokala politiker och ekonomiska 
beslutsfattare tror att de behöver konkurrera med 
andra städer och anpassar sina strategier därefter, 
med marknadsföring och imagebyggande som 
viktiga komponenter. (Colomb 2011)

Ward (1998) menar att i princip vilka åtgärder som 
helst (från tillhandahållande av bostäder till 
utbyggnad av avloppssystem) kan användas i syfte 
att marknadsföra en plats. Men existensen av dessa 
åtgärder innebär inte att de är motiverade av att 
stärka staden gentemot andra städer, städer kan 
göra liknande saker av väldigt olika anledningar. 
Ward (1998) beskriver det som att utgöra en del av 
“the cake” eller vara “icing on the cake”. Colomb 
(2012) beskriver marknadsföring av plaster som 

och estetiker väljs, kopplas samman med plaster, 
utvecklas till en vara och marknadsförs för att bli 
konsumerade av målgrupper, exempelvis turister 
eller höginkomsttagare.

Ward (1998) menar att marknadsföring av platser 
blomstrar i tider av ekonomisk förändring och 
instabilitet och marknadsföringen riktar ofta in 
sig på den del av det urbana som genomgår denna 
förändring. Colomb (2011) pekar på hur diskurser 
kan legitimera marknadsföringsstrategier, göra dem 
mer politiskt acceptabla. Ett exempel kan vara hur 
globalisering sägs öka konkurrensen mellan olika 
städer och därmed äventyra städers ekonomi.

Centralt inom marknadsföring av städer är 

stadens image (exempelvis vilka delar av 
ekonomin och kulturen som ska prioriteras) görs 
ofta i slutna grupper av en avgränsad elit 
tjänstemän, företagsledare och konsluter, med liten 
eller ingen offentlig delaktighet. van Ham (2002, 
s 267 se Colomb 2011) menar att marknadsföring 
av plaster reducerar demokratiska processer till 
marknadsundersökningar och SWOT-analyser. 
Den valda visionen riktar sig till en smal grupp av 

preferenser för urbana miljöer. Implementeringen 
av marknadsföringen ligger ofta i händerna på ett 
offentlig-privat partnerskap med brist på insyn. Ett 
exempel på användandet av tvetydiga 
delaktighetsstrategier är Berlin. Syftet har varit att 
öppna upp planeringsprocessen, men samtidigt har 
lite debatt och delaktighet skapats. Colomb (2011) 
menar att genom att fokusera på tekniska och 
arkitektoniska aspekter har man undvikit att ta upp 
frågor av ekonomisk, politisk och distributionell 
karaktär.

DEN POSTINDUSTRIELLA STADEN - 
MARKNADSFÖRING
Marknadsföringsstrategier som rör den 
post-industriella staden domineras av väldigt 
positiva budskap och beskriver staden som 
vibrerande av kulturell aktivitet och olika typer 
av festligheter. Runt dessa strategier försöker man 
bygga lokalt engagemang. Ett annat tydligt inslag 
är hur man beskriver platser som unika, vilket 
hänger samman med internationaliseringen där 
man söker hitta något som ger staden fördelar 
i konkurrensen med andra städer. (Ward 1998) 
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Castells (1997:8, se Neill 2004) betonar globali-
seringens betydelse för den vikt kulturen fått och 
kopplar det samman med en strävan om att skapa 
mening på det lokala planet. Ignatieff (1999:58, 
se Neill 2004) betonar hur globaliseringen på ytan 
suddat ut våra skillnader och menar att detta gjort 
att vi velat klamra oss fast vid de återstående små 
förändringarna.

I den post-industriella tiden görs stora marknads-
föringssatsningar i syfte att locka turister. För att 
locka dessa skapas attraktioner, ofta kulturella 
sådana samt upplevelse- och sportattraktioner. De 

delarna av staden, men återanvändning av gamla 
industriområden och hamnar är också vanligt. Ge-
nom att hålla evenemang lockar man både till sig 
turister och får samtidigt publicitet samt möjlighet 
att visa upp och skapa en ny bild av staden. Bara att 
ansöka om att få hålla i ett större evenemang som 
exempelvis OS kan ge förtjänster ur marknads-
föringssynpunkt. Att ha ett framgångsrikt sportlag 
som är förknippat med staden stärker stadens im-
age. Nattliv är också viktigt. De arbetstillfällen som 
genereras av denna typ av satsningar domineras av 
låglöneanställningar. (Ward 1998) 

MINNETS BETYDELSE FÖR IDENTITETEN
Marknadsföringen handlar som sagt om att skapa 
en image, en identitet, för platsen. Neill (2004) 
pekar på hur identitet är nära sammanbundet med 
minne och att minne är något som skapas. Han 
betonar även betydelsen av att fysiskt manifestera 
något för att forma minnet och menar att urban 
planering är viktigt för minnesformande.

Neill (2004) lyfter fram vad Lefebvre har kallat 
“representational space” som väsentligt för me-
ningsskapande av kultur. Dessa platser är av sym-
bolisk betydelse och bygger på delad erfarenhet 
samt tolkning. Han pekar på hur om en sådan plats 
laddas med olika motsatta kulturella meningar kan 

han fram the Dome of the rock i Jerusalem som 
har djup mening både för Israeler och för Palesti-
nier, men på olika sätt. Neill (2004) betonar vikten 
av kamp runt meningsskapandet för platser. Han 
menar att om denna kamp saknas kan ses som ett 
tecken på att en grupps maktposition dominerar.

 “This contest is importanat because ‘to  
 releas a different imaginary concerning the  
 past is to release a different imaginary as 
 to possibilities in the future’ (ibid. 309).  
 The power of symbolic places in cities  
 holds major sway over the imagination and,  
 therefore, they can be sites of struggle in  
 the same way that images repressenting  
 the city as a whole can be disputed because  
 of the power which they bestow 
 (ibid. 322).” (Neill 2004, s 13) 

Neill (2004) menar att mening bör förhandlas fram 
istället för att söka skala fram en gömd mening. 
Det är framför allt i huvudstäderna som frågor 
om platsers mening och vad de representerar blir 
extra viktiga och känsliga. Här för meningarna inte 
bara betydelse för platsen och staden, utan blir till 
representationer för hela nationen. Han pekar på 
exempel angående prioriteringar i Washington om 
att skapa ett museum för förintelsen istället för ett 
museum för Afrikansk-Amerikansk historia. Neill 

(2004) menar att det senare hade tvingat USA att 
uppmärksamma de historiska brott de genomfört, 
medan ett förintelsemuseum skapar sympatier för 

Berlin hanterat sitt arv från förintelsen är ett an-
nat exempel. Där var ett steg på en lång väg till 
att sona sin roll i förintelsen att bygga ett min-
nesmärke över “the Murdered Jews of Europe”. 
Neill (2004) betonar vikten av minnet, historian. 
Att riva det som symboliserar exempelvis förin-
telsen kan liknas vid censur och bevarande kan 
hjälpa oss att hantera/bearbeta historien. 

Healey (1997:62, se Neill 2004) skiljer på me-
ningsskapande för platser som riktar sig till det 
lokala, vilka handlar om att skapa tillhörighet, och 
på meningsskapande riktat mot det globala, som 
handlar om konkurrens. Neill (2004) argumenterar 
för att planerare skulle kunna vara del i att skapa 
“common meaning among difference”. Han före-
språkar vidare att planering bör vara en dialog-
process för att mynna ut i denna inkluderande 
situation. Samtidigt problematiserar han vad denna 
dialog kan mynna ut i, och menar att det beror på 
kontexten hur pass mycket denna dialog har möj-
lighet att bidra med. Som exempel pekar han på att 
planerares påverkan på minnet av förintelsen enbart 
har en mindre roll att spela.
Att planera för mångfald är att uppmärksamma att 
det är ok att vara annorlunda. Det är viktigt att vara 
medveten om att en plats har olika mening för olika 
kulturella grupper. Att behandla alla lika betyder 
inte att man behandlar alla rättvist och sensitivt. 
Neill (2004) menar att det är viktigt att lyfta fram 
de representativa platserna och de kollektiva min-
nen dessa bär på.



I Berlin har kampen om vilka minnen och symboler 
som ska byggas och sparas varit het, vilket varit en 
del i identitetsskapandet för staden såväl som för 
landet. Efter Berlinmurens fall samt minnet efter 
förintelsen krävdes en ny identitet. Colomb (2011) 

representationen av nutiden samt projektionen av 
framtiden som en del i imageskapandet av 
staden-, den kollektiva identiteten och minnet. 
Colomb (2011) betonar att meningsskapande är 
makt och att när nya meningar skapas kan nya 
grupper av människor tränga undan gamla.

BETYDELSEN AV FYSISKA FÖRÄNDRINGAR
Ward (1998) betonar att det inte räcker med 
marknadsföring av städer i form av slogans och 
bilder, det krävs även fysiska förändringar och nya 
aktiviteter för att skapa den nya bilden av staden. 
Denna fysiska uppgradering sker oftast bara i vissa 
delar av staden, medan andra problemområden 
består. Och för att inte invånarna i de uppfräschade 
stadsdelarna ska störas av invånare från 
problemområdena satsas mycket på säkerhet och 
renhållning. De satsningar som görs i vissa 

som ska komma. Därför behöver dessa satsningar 
vara imponerande. Det handlar om att söka skapa 
landmärken som symboler för den nya staden. 
Även framlyftande av stadens historiska arv, 
förpackat på ett nytt sätt, är en viktig strategi. 

Colomb (2011) menar att stadens image består 
av en fysisk image och en retorisk. Beslutsfattare 
söker skapa stadens image både genom fysiska 
transformationer och genom text och visuella 
representationer via olika media. Men 

marknadsföringsstrategier för städer och 
skapandet av en image för dem består främst av 
fysiska urbana representationer kring vilka media 
tillsammans med “urban-policy makers” och andra 
aktörer skapar en image. Ett exempel är hur 
diskursen om det nya Berlin har haft som kärna ett 
antal dominerande narrativ, vilka har varit 
avhängiga av ett litet antal av nyckel-landmärken 
samt platser som omvandlats till symboler för det 
nya Berlin. Dessa har gett staden mening inåt samt 
utåt, där vissa betydelser, budskap och värden 
skapats av marknadsförare för att beskriva staden 
som helhet. Dessa betydelser har främst handlat om 
att porträttera Berlin som en ny servicemetropol 
som strävat efter global status, transparent 
demokrati samt den traditionella europeiska stadens 
urbanitet. (Colomb 2011)

BETYDELSEN AV KULTUR
Colomb (2011) lyfter fram satsningar på kultur som 
viktiga i nutida marknadsföring, där kultur både 
skapas för att konsumeras men också för att 
attrahera andra sektorer eller målgrupper. Hon 
pekar även på hur ekonomisk framgång i 
post-Fordist eran har blivit avhängig av 
skapandet av symboler, exempelvis genom att lyfta 
fram kulturarv, kultur samt objekt och miljöer i den 
byggda miljön. Genom att välja ut vad som ska 
lyftas fram samt vilka narrativ dessa 
representerar formas bilden av vad som gör en plats 
unik. Kulturella producenter adderar värde till en 
plats, vilket Harvey kallar kollektiv kultur eller 
symboliskt kapital. Både Harvey och Zukin betonar 
betydelsen av “the symbolic economy” inom nutida 
kapitalistiska urbaniseringsprocesser.

Marknadsföringssatsningar i form av kultur går att 
koppla samman med förhoppningar om att locka 
till sig kreativa människor, entreprenörer som 
ska skapa ekonomisk utveckling i staden. Dessa 
idéers starkaste förespråkare är Richard Florida 
som ligger bakom uttrycket “den kreativa klassen”. 
Han menar att vi idag genomgår en övergång till 
ett samhälle som kommer domineras av kreativa 
yrken, samt att de kreativa yrkena är viktiga för 
ekonomisk tillväxt. Forida (2004) menar att alla 

människor behöver få möjlighet att i sina yrken ut-
nyttja denna potential. Han kopplar samman en hög 
andel kreativa yrken med god ekonomisk tillväxt. 
Florida (2006) menar att kreativa 
människor är mycket rörliga och att eftersom det är 
dessa som utgör den viktigaste tillgången i dagens 
samhälle så är det dessa städer behöver sträva efter 
att attrahera. Denna klass utgör enligt honom en 
viktig resurs för att locka företag, i och med att 

kompetent arbetskraft. Florida (2006) menar även 
att människor i allmänhet inte bosätter sig på en 

platsen erbjuder den livskvalitet de söker.

Floridas idéer har fått stort genomslag bland 
politiker i Europa och Nordamerika, men de har 

är en av de som riktar kritik mot Floridas teorier. 
Han menar att dessa enbart bekräfta den rådande 
kapitalistiska utvecklingen och de existerande 
klasstrukturerna. Dessutom pekar han på 

kan sägas vara kreativa. Krätkes (2010) studie visar 
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kallar ”creative professionals”, inte har någon 
positiv inverkan på urban utveckling när det gäller 
att skapa hållbara ekonomiska strukturer. Han 
kopplar istället samman inovationer inom delar 

med en ökad förekomst av ekonomiska kriser under 
de senaste decennierna. Krätke (2010) pekar även 
på att Floridas teorier används för att rättfärdiga 
stadsbyggnadsprojekt som gynnar en viss grupp av 
människor, vad han kallar elit, genom att driva på 

MARKNADSFÖRING - FRAMGÅNGSRIKT?
Det råder delade meningar om ifall 
marknadsföring av städer är en framgångsrik metod 
att använda. Ward (1998) pekar på att de 
marknadsföringsstrategier som använts inte 
genererat jobb i någon större utsträckning till de 
som förlorat sina jobb i deindustrialiserings-
processen. Spjuth (2006) däremot menar att även 
kommuner kan ha nytta av att bygga ett varumärke, 
konsekvent och långsiktigt. Detta för att skapa 
tillväxt och behålla samt attrahera nya invånare, 
företag och besökare. I varumärksbyggandet 
menar hon att man ska lyfta fram det unika och 

en framgångsfaktor. Det handlar om att attrahera 
en målgrupp i konkurrens med andra kommuner. 
Spjuth (2006) menar att oavsett om kommuner 
jobbar med att bygga sitt varumärke eller inte så 
kommer folk ha en bild av kommunen och att det 
är bättre att medvetet skapa bilden. Det är också 
viktigt att kunna leva upp till bilden. Även 
Rainisto (2003) förespråkar marknadsföring av 
städer och menar att detta blivit allt viktigare i 
dagens samhälle eftersom människor idag har 

högre krav. “Today, places need to attract tourists, 
factories, companies and talented people, as well as 

places adopt strategic marketing management tools 
and conscious branding.” (Rainisto 2003, s12) 

Om man ska tro Wolmans och Colt Cook Ford III:s 
(1994) undersökningsresultat så pekar det på att 
stadens image säger lite om hur framgångsrik den 
är, i alla fall ur ett ekonomiskt perspektiv. Städer 
kan ha en image av att vara framgångsrika, men i 
själva verket ha en lika stark ekonomisk 
utveckling som andra städer eller till och med 
en sämre utveckling. Städer som lyfts fram som 
framgångshistorier om hur en stad kan resa sig från 
en dålig ekonomisk situation blir till förebilder för 
vilka strategier som används för att skapa en god 
ekonomisk utveckling i andra städer, strategier 
som i själva verket kan sägas vara tveksamma för 
att nå framgång. Samtidigt handlar det så klart om 
vad man anser vara framgångsrikt, beroende på 
vilka aspekter som studeras så kan olika resultat 
gällande en stads mått av framgång nås. Wolman 
och Colt Cook Ford III (1994) drar slutsatsen att 
vad som utgör kriterier för att benämna en stad 
som framgångsrik ofta tycks handla mer om yta 
än egentlig framgång ur ekonomisk synvinkel. De 
pekar på hur stadsförnyelse i centrumområden kan 
ha en stark påverkan på upplevelsen av en stads 
mått av framgång.

 “Redevelopment of the central business 

 buildings and the presence of retail stores  
 and boutiques, recreational opportunities  
 and tourist attractions may drive public 

 perceptions of the well-being of the entire  
 urban area. However, if this hypothesis 
 is true, then it must be said that improved  
 downtown image did not translate, at least  
 immediately, into improvements in the 
 economic well-being of residents, either  
 in the city or in the metropolitan area as a  
 whole.” 
 (Wolman, och Coit Cook Ford III. 1994)

Wolman och Coit Cook Ford III (1994) visar med 
sin undersökning hur de så kallade framgångsrika 
städerna faktiskt visar upp en liten men dock en 
ökad arbetslöshet och andel fattiga samt en ökad 
skillnad mellan levnadsstandard och inkomster 
mellan invånare i dessa städer.

Ett exempel på städer som fått imagen av att vara 
framgångsrik utan att egentligen leva upp till det 
är Glasgow vars strategi om att göra stadskärnan 
attraktiv för att skapa tillväxt inom service sektorn 
varit misslyckad. Besökarna har ökat och bilden av 
Glasgow har också framgångsrikt blivit 
förändrad, men vad gäller minskad arbetslöshet har 
resultaten uteblivit. (Gómes 1998) Det samma kan 
sägas om Berlins många och innovativa 
marknadsföringsstrategier, med vilka man inte 
lyckats locka till sig den mängd samt typ av 
tillväxt som önskats. Man hade strävat efter att bli 
en stad av global betydelse, men Berlin hade inte 
den ekonomiska bas som krävdes för att konkurera 
med städer som London, New York, Paris eller 
Tokyo. Marknadsföringsstrategierna har 
misslyckats i att locka till sig ett stort antal 
storföretag och företag med “command and con-
trol” funktioner av betydelse nationellt eller inter-



nationellt. Colomb (2011) menar att 
misslyckandena inte hänger samman med dålig 
kvalitet på marknadsföringen utan istället går att 

samt strukturella förutsättningar. Vissa sektorer 
inom Berlins ekonomi har haft en god utveckling, 
bland annat turism och kultur. Men det är svårt att 

och marknadsföringsstrategierna. En del av 
turismens ökning kan exempelvis kopplas samman 

faktorer som är fristående från marknadsföringen 
(club- och musikkulturen marknadsförs exempelvis 
genom alternativa kanaler). Colomb (2011) menar 
att det rika kulturutbudet hänger samman med en 
tillgång på billiga lokaler och lägenheter samt en 
tolerant och experimentell kultur. Hon menar att 
detta har gynnats av bristen på stark ekonomisk 

funktioner. En sådan ekonomisk tillväxt skulle ha 
skapat ett stort tryck på fastighets och huspriser. Att 
vissa sektorer haft en god utveckling har dock inte 
lett till att mildra den inverkan som de-industriali-
seringen med sin ökade arbetslöshet haft på Berlin.

Colomb (2011) pekar på att många av de strategier 
som används för att marknadsföra städer på istället 
för att komma till lösningar av de problem man vill 
hantera förvärrar dessa, som ekonomisk stagnation, 
arbetslöshet, sociospatiell polarisering och ojämlik 
utveckling. Dessa misslyckanden brukar tolkas 
som att dålig eller otillräcklig marknadsföring, 
vilket leder till större och fortsatta satsningar på 
marknadsföring utan några bevis för att dessa 
egentligen löser några problem.

Vad gäller resultaten av fysiska satsningar i 
marknadsföringssyfte så visar resultaten att dessa 

-
sekvenser. Ett litet antal centralt lokaliserade 

projekt, “mega-events”, ikonisk arkitektur och 
annan typ av marknadsföring, vilket leder till 
minskade investeringar i andra områden. (Colomb 
2011)

Marknadsföringen riktar sig inte bara utåt till 
externa investerare, besökare och potentiella 

social solidaritet, stolthet och lojalitet hos 
lokalbefolkningen. Harvey (1990, se Colomb 2011) 
menar att mobiliseringen av spektakel är en sublim 
form av socialisering av den lokala befolkningen, 
av vilken många kommer missgynnas av 
strategierna, till att känna att de är viktiga delar av 
samhället och att olika satsningar kommer att göras 
för deras skull.

En annan aspekt är att med hjälp av 
marknadsföringsstrategier strävar man efter att ska-
pa något unikt, men resultatet blir ofta en kopiering 
av liknande urbana utvecklingsstrategier och en 
global homogenisering av det urbana 
landskapet. Harvey (2001, se Colomb 2011) menar 
att trots att man strävar efter att vara unik så är det 
just de unika dragen hos staden, som kunde 
innebära konkurrensfördelar, som ofta förstörs eller 
hotas. Processen kan ha negativa effekter för 
platser och sociala grupper genom förlust av 
autencitet eller förskjutning av grupper genom 

förskjutning eller repression av kulturer och 

historier som anses icke tilltalande inom diskursen 
och /eller fysiska offentliga sfären av staden. 
(Colomb 2012)

SOCIALA KONSEKVENSER AV 
CITY BRANDING
Under 1980 och 90 talet var det många städer som 
genom privat-offentliga samarbeten gav städerna 
en renässans, en ny image, genom att bygga nya 
hotellkomplex, arenor och festivalplatser. Samtidigt 

dessa städer. Klyftorna ökade också mellan 
stadskärnan och städernas ytterområden. 
(Krumholz 1999) Andra negativa effekter av dessa 
satsningar är att de offentlig-privata samarbetena 
minskade insynen och gjorde det mer otydligt vad 
som var privat och vad som var offentligt, vissa 
projekt drev bort de som redan bodde i området 
och ersatte dessa med resursstarkare invånare, 
projekten gav inte heller några nya jobb till stadens 
invånare eller nya skatteintäkter. Städer satsade 
pengar i stadsutvecklingsprojekt i stadskärnan, 
vilket gynnade bland annat exploatörer, markägare 
och politiker, men som inte ledde till nya jobb eller 
bättre möjligheter för de fattiga och arbetslösa. 
(Krumholz 1999)
 

rättvisare sätt att verka för ekonomisk utveckling. 
Ett exempel som han tar upp är hur Boston krävde 
av exploatörer att använda en del av sin vinst till 
att bygga billigare bostäder i samma område som 
de mer exklusiva. Krumholz (1999) menar även på 
att det är viktigare att satsa på att utbilda invånarna 
samt att satsa på den nisch som staden lämpar 
sig för. Han tar Cleavland som ett exempel, som 
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försöker bli en turiststad men som han menar har 
bättre förutsättningar inom tillverkningsindustri 
vilket staden tidigare haft framgångar inom samt 
har utbildad befolkning inom. Han pekar även på 
behovet av omfördelningspolitik, då han menar 
att vissa alltid vinner på andras bekostnad annars. 
Krumholz (1999) menar att urbana planerare kan 
fungera som svagare gruppers försvarare. Detta 
genom att samarbeta med medborgare och 
politiker. 

GENTRIFIERING
Sharon Zukin har i ett antal böcker presenterat sina 
studier angående de sociala effekter som dagens 
stadsbyggande har, där centrala begrepp är 

beskriver hur stadsbyggandet idag har som 
målgrupp en rikare del av befolkningen. Zukin 
(2011) menar att politiker och byggherrar förstör 
den autenticitet som staden har genom att bygga för 
de rika och “hoppas att lite av vinsterna ska sippra 
ner till de fattiga” (Zukin 2010, s 13). Hon pekar 
även ut media och medelklassen som delar i denna 
process, som skapare av en image samt som 
konsument. Zukin (2011) vill vidga begreppet 
autenticitet till att inte bara handla om estetik, utan 
även om socialt liv, makt och ekonomi. Hon menar 
att lika viktigt som att bevara stadens estetiska 
autenticitet är det att bevara dess sociala 
autenticitet, att göra det möjligt för folk att leva 
kvar på en plats. Som medel för att verka för detta 
pekar hon på en politik som ingriper på olika sätt 
och reglerar för att exempelvis hålla nere hyror på 
rimliga nivåer, gynna småbutiker etc. 

Zukin (2011) menar att det som står på spel med 
dagens typ av stadsbyggande är vad den franske 
sociologen Henri Lefebvre kallar rätten till staden, 
alltså hur staden och bilden av staden produceras, 
tolkas och utnyttjas. Det handlar om politikernas 
strävan om skapa tillväxt men även om kulturell 
makt, om att gradvis förändra platser tills de som 
ursprungligen bodde där inte längre känner sig 
hemma eller har råd att bo kvar. Drivkrafterna är 
att locka konsumenter och turister. Zukin (2011) 
använder begreppet autenticitet för att förklara vad 
man idag försöker marknadsföra städer med hjälp 
av.  Hon skiljer mellan skapad och äkta autenticitet 
och menar att detta behöver handla om rätten till att 
bebo en plats och samla på sig vardagsupplevelser 
där, vilket inte kan sägas höra samman med den 
skapade autenticiteten där hon pekar på vikten av 
att konsumera platsen som en upplevelse.

fattigare områden, får fastighetspriserna att stiga 
genom att dessa omvandlas till dyra kvarter med 
historisk eller trendig charm. (Zukin 2010, s27) 
Denna process har ett tydligt maktperspektiv där 
“en grupp som applicerar de egna preferenserna på 
urbana rum - till exempel på en gatas utseende eller 
på känslan i ett visst område - kan göra anspråk på 
platsen och tränger därmed ut de som har bott där 
sedan länge. En grupp som har råd att betala högre 
hyror kan dessutom vara tämligen säker på att 
vinna gehör för ett sådant anspråk” (Zukin 2010, s 
22).

Globalisering och avreglering, menar Zukin (2011), 
driver på dessa tendenser genom att föra in 

investeringskapital. Hon pekar även på ändring av 
detaljplaner som ett viktigt stadssaneringsredskap. 
Fastigheter köps upp och när detaljplanerna 
ändras byggs nytt för att bringa ekonomisk vinning. 
Genom att i detaljplanerna jämsides kombinera 
bevarande med möjliggörande för höjd 

menar hon. I de bevarade kvarteren lockas 

omedelbara närhet skapas möjligheter att 

kan konsumera (handel, boende, etc.). Dessa 
processer kopplar Zukin (2011) ihop med en 
övergång från ett produktionssamhälle till ett 
konsumtionssamhälle. Hon kallar det för ett 
paradigmskifte.

KULTURELLA STRATEGIERS SOCIALA 
EFFEKTER
Zukin (2011) ifrågasätter de kulturella strategier 
som blivit vanligt förekommande i försök att skapa 
ekonomisk tillväxt. Hon pekar på att fattigdomen 
ökar och menar att de ekonomiska förtjänster som 
sipprar ner (“trickle down”) från kulturella 
strategier är minimala. De jobb som genereras är få 
välavlönade och många deltid och tillfälliga. 
Finansieringen av olika projekt är också osäker, 
som exempel pekar hon på att både the 
Metropolitan och the Guggenheim Museum har 
minskat sina öppettider på grund av detta. Jobb 
kopplade till turistnäringen (hotell, restauranger 
och turistindustrin) är mestadels låglönejobb med 
liten karriärmöjlighet.

Zukin (1995) kopplar samman de kulturella 
manifesteringar som olika stadsbyggnadsprojekt 



innebär med demokratiska aspekter.  “We 
cannot ignore the struggles over particular pieces 
of real estate, and over who might be displaced by 
their cultural appropriation, as well as over whose 
representations of whose culture are going to be 
enshrined by wich institutions.” (Zukin 1995, s272) 
Hon kopplar dessa projekt till ett maktperspektiv, 
där hon menar att både vilken representation som 
faktiskt skapas och förhandlingen runt dennas 
tillkomst är viktiga. Speciellt viktiga är de 
offentliga platserna i och med att det är här 
människor som är okända för varandra möts, samt 
för att de utgör platser för förhandling av gränserna 
för samhället.

MEDBORGARINFLYTANDE I DEN SVENSKA 
PLAN- OCH BYGGLAGSSTIFTNINGEN

demokratiska samhället bör se ut, här presenteras 
kort några teorier som en bakgrund till 
beskrivningen av Sveriges plan- och 
bygglagstiftnings utveckling under 1900-talet. 

De liberala demokratimodellerna (exempelvis 
elitdemokratiska och pluralistiska) betonar att 
demokrati handlar om att aggregera alla 
medborgarnas egenintressen och göra 
avvägningar mellan dessa. I den elitdemokratiska 
modellen begränsas medborgarnas deltagande 
till att välja politiska representanter, medan i den 
pluralistiska modellen makten är uppdelad mellan 
olika intresseorganisationer som förhandlar med 
politiker som en del av det politiska 
beslutsfattandet. Ett viktigt element i de liberala 
demokratimodellerna är möjligheten att på 
valdagen utkräva ansvar för den förda politiken. 
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Därför krävs en transparant process samt tydlig 
ansvarsfördelning. Detta är komplicerat i den 
pluralistiska modellen, då den bygger på informella 
kontakter mellan politiker och 
intresseorganisationer. (Henecke och Khan. 2002)

Deltagardemokratiska modeller ser 
medborgardeltagande som positivt genom att detta 
tros utveckla respekt, tolerans, solidaritet samt en 
känsla av gemensamt ansvar hos medborgarna. 
Deltagandet vilar dock på den representativa 
demokratin som grundstomme. Deltagandet kan 
antingen ske direkt, exempelvis genom 
folkomröstningar eller genom att utgöra en del av 
den representativa beslutsprocessen. Deltagandet 

människor ska vilja delta, men detta kan ses som 
ett hot mot den representativa demokratins 
ställning. Ett annat problem med 
deltagandedemokrati är att alla människor inte har 
samma möjligheter att delta på grund av 
exempelvis ekonomi, utbildning, status och 
kontakter. (Henecke och Khan. 2002)

SVENSK PLAN- OCH BYGGLAGSTIFTNING
Under 1900-talet har Sveriges plan- och 
bygglagstiftning gått från en stark statlig styrning, 

till att värna medborgarnas deltagande i planerings-
processen. Det var med de stora stadsomvandlingar 
som genomfördes under 60-talet som 
medborgarna började ta plats och protestera, de 
slöt sig samman i grupper för att göra sina åsikter 
hörda. Därefter började synen på stadsplanering 
och planerarens roll att förändras, man började 
anse att det var rimligt att medborgarna som skulle 

komma att påverkas av planförslagen skulle ha 
möjlighet att påverka dess utformning. I och med 
den nya plan- och bygglagen som infördes 1987, 

skulle lösas i demokratiska former med utökade 

går bland annat att läsa som bakgrund till detta att 
”beslut som har tillkommit utan att allmänheten har 
beretts möjlighet att medverka i 
beslutsprocessen har ofta svårt att bli allmänt 
accepterade”. (Prop. 1994/95:230:38. se 
Henecke och Khan. 2002) Henecke och Khan 
(2002) beskriver detta i teoretiska termer som en 
övergång från planeringsprocess av elitdemokratisk 
karaktär till att ge den en deltagardemokratisk 
prägel. Henecke och Khan (2002) skiljer dock på 
vilken demokratimodell som eftersträvas i 
översiktsplan- och detaljplansammanhang, 
deliberativ respektive liberal pluralistisk. Syftet 
med medborgarnas deltagande i översiktsplan-
sammanhang är att föra en diskussion bortom 
egenintresset, för samhällets bästa. Medan 
medborgarnas roll när det gäller detaljplaner 
handlar om att förmedla hur de anser sig bli 
berörda, medan politikerna gör avvägningar mellan 
egenintressen och allmänintressen. 

Henecke och Khan (2002) betonar att det existerar 
ett glapp mellan retorik och praktik. De pekar på 
att alla medborgare inte har lika möjligheter till att 

planprocessen är begränsade. De menar att i re-
aliteten vilar planeringsprocessen på 
elitdemokratiska och pluralistiska 
demokratimodeller på grund av att den formella 
processen ofta underordnas informella 
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förhandlingar mellan kommunen och privata 
aktörer. Som förklaring till varför 
planeringsprocessen bär på brister vad gäller 
medborgardeltagande pekar Henecke och Khan 

mål om effektivitet. De pekar på att en, kanske lite 
längre, process där en riktig debatt ges utrymme i 
processen ofta är en förutsättning för 
kvalitetshöjning.

SAMMANFATTNING
I nästa avsnitt kommer denna teoretiska översikt 
över the Entrepreneurial city, city branding, 
sociala konsekvenser kopplade till dessa strategier 
samt olika typer av teoretiska demokratimodeller 
utgöra ett ramverk både för presentationen och för 
analysen av fallstudien. Frågor som den teoretiska 
studien väckt och som legat till grund för 
fallstudien är: 
 ifall Umeå kan sägas vara en 
Entrepreneurial city? Uppvisar staden de kriterier 
som Dannestam (2008) använder sig av? 
Diskussionen som främst Harvey och Dannestam 
för kring the Entrepreneurial city, med 
beskrivningar av drivkrafter och strategier, har 
legat till grunden för tolkningar som jag gjort av 
fallstudiematerialet.  
 när det gäller marknadsföringen av Umeå 
och de fysiska representationer som dessa 
antar så har tolkningar färgats av Colombs (2012) 

identiteter, historier och estetiker väljs ut och 
kopplas samman med platser i marknadsförings-
syfte. Hon betonar även att meningsskapande 
handlar om makt. Detta tillsammans med Neills 
(2004) resonemang kring betydelsen av minnet och 

identitet kopplat till fysiska miljöer, samt 
maktperspektiv i form av vem som har möjlighet 
att påverka vilka minnen som fysiskt manifesteras. 
Dessa perspektiv har dock enbart legat till grund 

till stadsbyggande och kommer inte att leda till 
några utvecklade resonemang i nästa avsnitt. Det 
som däremot direkt ligger till grund för 

teoretiska demokratimodeller som som Henecke 
och Khan (2002) presenterar. 
 vad gäller sociala konsekvenser så har 
tolkningar formats utifrån teori av Zukin samt 
Harvey. Zukin (2011) betonar att stadsbyggnads-
projekt bär på maktperspektiv, både i fråga om 
vilka representationer som manifesteras fysiskt 
samt vad gäller förhandlingen runt 
representationerna. Harveys (1989) perspektiv 
fokuserar på sociala konsekvenser av 

av staden, där han pekar på att detta leder till en 
utveckling mot ökade skillnader mellan olika 

Svenska plan- och bygglagstiftningen har Henecke 
och Khans (2002) beskrivningar av olika 
demokratimodeller legat till grund för analyser av 

fallstudiematerialet. 



I den här delen av uppsatsen kommer resultaten av 
fallstudien presenteras, där Umeå med sitt 
kulturhuvudstadsår 2014 har studerats som ett 
exempel på satsningar på evenemang och kultur i 
syfte att generera tillväxt. Det som har studerats är 
hur sådana typer av strategier påverkar 
stadsbyggandet fysiskt och i viss mån social samt 
hur strategierna påverkar stadsbyggnadsprocessen 

process. I detta syfte har två stadsbyggnadsprojekt i 
Umeå med koppling till kulturhuvudstadsåret 
studerats för att söka svar på de frågeställningar 
som presenterades tidigare i uppsatsen. 

Det här avsnittet av uppsatsen är upplagt så att 
först presenteras vad kulturhuvudstadsår är för 
evenemang, sen beskrivs Umeås kulturhuvudstads-
satsning främst med fokus på stadsbyggande samt 
hur denna satsning hänger samman med andra 
strategier Umeå satsar på. Därefter presenteras 
resultat från de två studerade stadsbyggnads-
projekten. 

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
Från 1985 har det inom EU årligen utsätts en 
stad (på senare år två) som håller i det så kallade 
kulturhuvudstadsåret. Syften som EU lyfter fram 
angående kulturhuvudstadsutnämningarna är att 

-
ropa samt de kulturella band som binder 

världsdelen samman, introducera invånare från 
andra europeiska länder till dessa kulturyttringar 
och på så sätt skapa förståelse för dem samt skapa 
en känsla av europeiskt medborgarskap. EU pekar 
även på andra möjligheter som studier visat att 
kulturhuvudstadsåret bär på: stadsförnyelse, skapa 

stadens invånare, ge vitalitet åt kulturlivet samt 
skapa ett uppsving för turism.  

KRITERIER
Programmet som ansökande städer lägger fram i 
sin ansökan måste: verka för samarbete mellan 
kulturutövare, mellan städer från värdlandet och 
med andra EU-länder, visa på den kulturella 
mångfalden i Europa, lyfta fram de gemensamma 
dragen av europeisk kultur. Det som bedöms är 
teman som presenteras i programmet, hur event 
organiseras och samarbete bedrivs. Programmet 
måste även verka för medborgarnas deltagande 
samt även väcka intresse hos boende i andra 
länder och vara ”hållbart” samt en integrerad del 
av stadens kulturella och sociala utveckling på lång 
sikt. EU betonar vikten av att locka turister, både 
lokalt, nationellt samt från andra länder.

Panelen som står för urvalet av kulturhuvudstad 
tar även med andra aspekter i sin bedömning: hur 
organisation bakom satsningen är uppbyggd, där 
styrning genom governance förespråkas, budgeten 

nationellt samt från privata aktörer, programmet i 
sig samt strategier för att nå ut och skapa intresse 
för kulturhuvudstadsåret.  (European Commission) 

KULTURHUVUDSTADSÅRET UMEÅ 2014

 Om man tittar 5 år tillbaka, till tiden   
 innan ansökan om kulturhuvudstadsåret, så  
 stod det ganska stilla här. Det hände  
 egentligen ingenting i centrumstadsdelarna  
 och sen var det som om proppen gick ur i  
 och med att Umeå blev utsett till 
 kulturhuvudstad 2014. Då skulle helt  
 plötsligt alla vara med och bygga sitt  
 drömprojekt inne i centrum. Men 
 parallellt med 2014 så gjorde vi också  
 en ny översiktsplan som är väldigt visionär   
 och jag tror att det är den visionen som har  
 triggat igång marknaden. Politikerna var i  
 princip helt eniga om hur Umeå ska 
 utvecklas och med en enig politik som 
 uttrycker en så stark vision är det inte 
 konstigt att marknaden reagerar positivt.  
 Men att det skulle gå så otroligt snabbt, det  
 tror jag ingen väntade sig.1  

 När det sen blev bekräftat av 
 fullmäktige [antagande av ny 
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 översiktsplan], tryckte väldigt många  
 på startknappen och nu pågår det   
 planläggning i någon form i princip   
 vartenda kvarter i centrum. Men det   
 är även utanför centrum, allt kom på en  
 gång och det är inte bara byggnader, det  
 är också vägpaketet och Botniabanan med  
 det som hör till det projektet, exempelvis 

 på att tas fram, vilket gör att vi ska bygga  
 om gatorna så att vi får fram särskilda  
 bussfält. Allting hänger samman.2 

Med dessa citat inleder jag det avsnitt i vilket jag 
försöker reda ut hur Umeås stadsbyggande hänger 
samman med satsningen på kulturhuvudstadsåret. 
Citaten illustrerar väl både det enorma 
förändringstempo som Umeå idag genomgår, där 
epicentrum är stadens omedelbara centrum, och hur 
komplicerade mönster som existerar för vad som 
egentligen driver och påverkar denna utveckling. 
Det är svårt att utröna vad som i realiteten påverkar 

intrikat blir mönstret. I de följande avsnitten 
kommer jag måla upp en bild av, kanske främst de 
resonemang som ligger bakom satsningar i syfte 
att generera tillväxt och analyser över hur aktörer 
förhåller sig till dessa strategier. Vad som går att 
konstatera i övrigt är just det som citaten illustrerar, 
att i och med den nya fördjupade översiktsplanen 
samt utnämningen till kulturhuvudstad 2014 har 
Umeås stadsbyggande fått en rejäl fart och främst i 
centrala staden.

KULTURHUVUDSTADSSATSNINGEN.
År 2014 står Umeå, och Riga, på tur som 
kulturhuvudstäder. Från Umeås sida är det 
huvudsakliga syftet med satsningen att generera 
tillväxt, så kallad kulturdriven tillväxt. I olika 
sammanhang beskrivs satsningen som ett inspel i 
en större tillväxtstrategi, något som ska driva på 
utvecklingen ytterligare – en hävstång. Umeå har 
nämligen i sin översiktsplan (Umeå kommun 2011) 
som övergripande mål att senast 2050 växa till 200 
000 invånare. Satsningen på Umeå som 
kulturhuvudstad samt Umeås tillväxt beskrivs inte 
bara som en vinst för Umeå, utan för hela den 
nordliga regionen. 

MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI
Jag förstår satsningen på kulturhuvudstadsåret som 
en marknadsföringsstrategi, som syftar såväl till att 
locka nya externa investerare, nya invånare som 
turister. Man använder begrepp som att sätta Umeå 
på kartan och resonemang om att konkurrera med 
övriga städer i Europa, så som exempelvis Berlin 

av att framställa staden som exotisk i detta säljande 
syfte, där staden beskrivs som den nordligaste 
kulturhuvudstaden hittills och samisk kultur fått bli 
ett tema för året. Resonemangen bär likheter med 
de drivkrafter som Dannestam (2008) beskriver 
i artikeln Rethinking Local Politics: Towards a 
Cultural Political Economy of Entrepreneurial 
Cities. De vilar på föreställningar om stadens och 
regionens behov av att konkurrera på en global 
marknad, samt stadens förmåga att tillsammans 
med regionen skapa en bärkraftig enhet i denna 
konkurrenssituation. Följande citat illustrerar dessa 
resonemang väl: 



 För Umeå så är det en hävstång 
 [kulturhuvudstadsåret] i den långisktiga  
 strategin fram till 2050, Umeå har ett 
 tillväxtmål för 2050, då vi ska va minst  
 200 000 invånare. Det här tillväxtmålet  
 är väldigt viktigt för Umeå eftersom vi
 är en förhållandevis liten stad i en stor  
 del av Sverige – Nordliga regionen, Umeå  
 är största staden i 2/3 av Sveriges yta men  
 en liten by globalt. Och för att det ska  

 generera fortsatt utveckling så behövs en  
 motor i norra Sverige och Umeå har tagit på  
 sig den rollen.3 

Detta citat menar jag även illustrerar vad 
Dannestam (2008) kallar narrativt element. Det 
handlar inte just i detta fall om att framställa Umeå 
som en ”entrepreneurial city”, men om att berätta 
en historia i vilken denna strategi, kulturhuvustads-
året, säljs in. Citatet förklarar varför det är viktigt 
att marknadsföra och stärka Umeås attraktivitet 
genom att satsa på kultur.

ÖKADE EXTERNA INVESTERINGAR
Som komponenter av det generella syftet med 
kulturhuvudstadsåret om att leda till ökad tillväxt 

till nya jobb, ökade investeringar utifrån samt ökat 
medborgerligt engagemang. (Umeå 
Kommunfullmäktige. 2010) Följande stycke från 
Kommunfullmäktigs beslut om att kandidera till 
kulturhuvudstad illustrerar väl de förhoppningar 
om ekonomiska vinster i form av externa 
investeringar som satsningen vilar på: “Det är 
vanligt att respektive lands regering satsar 

betydande resurser för att stärka och lyfta fram sin 
kulturhuvudstad.” (Umeå Kommunfullmäktige. 
2005) Men ännu har inte staten, som beräknats stå 

kulturhuvudstadsåret, bidragit med några medel. 

kopplad till kulturhuvudstadsåret som riktar sig 
mot stadsbyggnadsprojekt så tycks inga resurser 
utöver det vanliga frigöras.4 

SATSNINGAR PÅ KONSUMTION OCH 
TURISM
Jag menar att strategin går att förstå utifrån 
Harveys (1989) beskrivning av hur städer satsar 
på konsumtion i syfte att generera tillväxt. Umeås 
kulturhuvudstadssatsning är tänkt att öka 
konsumtionen av kultur bland invånarna samt 
besökare5  samt locka turister. Vilket i sin tur ska 

därigenom även skatteintäkter. Strategin bär även 
på resonemang hämtade från Richard Florida, där 
det ses som viktigt att göra staden attraktiv för den 
kreativa klassen genom att skapa ett brett utbud av 
attraktioner i staden. Dessa resonemang betonar 
även vikten av gränsöverskridande möten, vilket 
kan leda till att nya innovativa idéer uppstår. Därför 
betonas vikten av att skapa mötesplatser i staden, 
vilket betyder att satsningar görs på att rusta upp de 
offentliga miljöerna.

Men kulturella satsningar i syfte att generera 
tillväxt är inget nytt i Umeå. Redan på 1974 
började Umeå medvetet investera i kultur i detta 
syfte. Detta i samband med att det kom en ny 

kulturpolitisk proposition från regeringen.6  
Följande citat illustrerar väl resonemangen runt 
satsningar på kultur i syfte att generera tillväxt, 
samt föreställningen om Umeå som en kulturell 
stad (vilket jag förstår som en del av Umeås 
varumärke i marknadsföringssyfte):
 
 ...och sen dess [sedan den kulturpolitiska  
 propositionen 1974] har Umeå satsat mer på 
 kultur än andra kommuner. Och Umeå  
 har sen 74 och framåt haft en makalös  
 tillväxt och utveckling som är helt unik i
 norra Sverige, men som också är unik i  
 Europa. I senaste statistiken från 
 eurostat så lyfts Umeå fram som en av  
 de främsta tillväxtstäderna i Europa sen  
 94 och framåt och vi hävdar i sten att  
 det beror på kulturinvesteringarna,   
 alltså kulturdriven tillväxt..7 

FEM MÅL
Kulturhuvudstadssatsningen har fem mål: 
 1. empowerment of the people, 
 2. empowerment of the city, 
 3. empowerment of the culture, 
 4. empowerment of the northern region 
 5. samt empowerment of international  
     realtiones. 

Dessa mål går i tur och ordning ut på att; 
 1. ge medborgarna nya upplevelser, göra  
     dem medskapande samt inspirera dem  
     och stärka deras nätverk;8  
 2. att förnya de offentliga miljöerna samt  
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     (Umeå kommun 2009) 
 3. att ge kulturlivet en varaktigt utökad  

     de nationella och internationella 
     kulturella samarbetena; 
 4. att sätta Umeå på kartan och öka 
     intresset för staden samt regionen; 
 5. stärka internationella nätverk och   
         samarbeten.9  

Det är främst målet om ”empowerment of the 
city” som rör ämnet för denna uppsats. Samtidigt 

och påverkar varandra. Intressant är att målet för 
stadsutvecklingen främst betonar utvecklingen 
av de offentliga rummen, kanske beror det på att 
det är vad kommunen främst har befogenhet samt 
ansvar över eller kanske handlar det om en tilltro 
till att genom att skapa mötesplatser leder detta 
till kreativitet i möten mellan människor av olika 
bakgrunder.

KOPPLING TILL STADSBYGGANDE
Empowerment of the city, som är ett av målen för 
kulturhuvudstadssatsningen, innebär som sagt 
ambitioner, åtminstone angående den offentliga 
miljön i, staden. I ansökan om att vara 

tjugotal större stadsbyggnadsprojekt som ska vara 
klara till 2014. Exempel på projekt som lyfts fram 
är Konstnärligt campus (ny arkitekthögskola och 
nya lokaler för bildmuseum samt 

designhögskola), “Staden mellan broarna” – stad-
sutvecklingsprojekt som vänder centrala staden 

mot älven, utveckling av offentliga miljöer, badhus, 
evenemangsarena, moské, Botniabanan, 
logistikcentra samt ringled. (Umeå kommun 2008) 
I många sammanhang nämns 2014 som deadline 
för olika stadsbyggnadsprojekt, speciellt större 
projekt. I Umeås fördjupade översiktsplan för 
centrala staden betonas dock att kulturhuvudstads-
året bara är ett inspel, en “hävstång”, i en pågående 
process där man med hjälp av kultur driver stadens 
utveckling med målet att växa till 200 000 invånare 
senast år 2050. (Umeå kommun 2011) Hur ser 
egentligen kopplingen mellan kulturhuvudstadsåret 
och stadsbyggandet ut? När jag frågar mina 
intervjupersoner så ger de många olika svar. Alla 
tycks se en koppling, men hur kopplingen ser ut 
och hur tydlig den är, det är man inte överens om.

Förklaringen till listan i ansökan är man dock öve-
rens om. Det handlar till övervägande del om att 
visa att Umeå är en stad i utveckling, samt att visa 
att man har kapacitet att arrangera 
kulturhuvudstadsåret. Men det handlar inte om 
projekt inför kulturhuvudstadsåret, det är en lista 
över de projekt som var på gång när ansökan 
skrevs.10  Vissa projekt pekas dock ut som 
tydligare kopplade till kulturhuvudstadsåret, det 
handlar framför allt om kulturhuset som är en del 
av projektet “Staden mellan broarna”.11 Mellan 
raderna i mina intervjupersoners svar anar jag att 
det också är viktigt, till exempel genom att bygga 
ett kulturhus, att göra ett fysiskt avtryck:
 



 ..att det inte bara blir ett fyrverkeri och så 
 slocknar det och så har det ingen 
 betydelse..12 

 Det är väldigt otydliga samband [mellan  
 kulturhuvudstadsåret och stadsbyggandet],  
 men på nåt sätt så är det ändå så att med 

 plingen där. Viljan att manifestera sig med  
 ett nytt kulturhus sitter naturligtvis ihop  
 med 2014, liksom att man ville 
 synliggöra kulturhuvudstadssatsningen  
 med att bygga ett glashuset på torget.  

 kulturhuvudstadsår som pratar nåt om  

 lyfter fram betydelsen av kulturmiljön i  
 Umeå som viktig för identiteten i Umeå,  
 man pratar om identitet i helt andra 
 termer.13  

Förklaringen till varför många trycker på att det 
är viktigt att bli klart till kulturhuvudstadsåret är 
man också överens om. Det beror dels på att vissa 

kapacitet för att genomföra året, 
14  

Och dels att aktörer använder kulturhuvudstadsåret 
som ett argument för att snabba på processer och få 
igenom satsningar.15 En del pekar även på att det är 

viktigt att projekt blir klara så att det är möjligt att 
ta sig fram i staden16

önskningar om att snygga till staden17. Följande 
citat illustrerar dessa resonemang:

 Jag tycker personligen inte att det är så 
 viktigt att bli klar till 2014, men   
 det kan va bra att använda 2014 som 
 ett bräckjärn för att få loss pengar och  

 som är bra om man har klart till 2014: 
 Under 2014 kommer vi ha många besökare  
 som man vill visa upp en stad som är 
 spännande och intressant för och som 
 innehåller många olika spännande platser  
 och projekt. Och då kan man ju fundera på  
 om det är bra att visa upp färdiga projekt  
 eller om det är bra att visa upp saker som  
 är på gång, en dynamisk stad och där kan  
 man nog ha lite olika åsikt. Men sen

 saker som hotellprojekt i planerna, det  
 är klart att det är bra att ha det färdigt  

 bo, eller arenabyggen eller offentliga  
 platser som verkligen ska rymma 
 människor, eller resecentrum till 
 exempel - den typen av miljöer där man  
 tar emot folk.18 
 
En del beskriver hur kulturhuvudstadsåret påverkar 
pågående projekt dels genom att höja 
ambitionsnivån och dels genom att motivera 

satsningar på utökade former av medborgardialog19. 
Samtidigt ser många risker med det höga tempo 
som skapats inom stadsbyggandet exempelvis 
risker när det gäller kvaliteten både på processerna 
och på själva byggnationerna20, men om och hur 
tempot hänger samman med kulturhuvudstadsåret 
är osäkert. En del ser även att nya aktörer fått upp 
ögonen för att investera i Umeå, men det är även 

och kulturhuvudstadsåret.21 Kopplingen kan även 
vara att Umeå nått en storleksmässig brytpunkt där 
det nu kan börja vara intressant för 
internationella investerare att satsa i Umeå. 
Samtidigt kan det vara så att kulturhuvudstadsåret 
inverkar.22 När jag frågar om det är viktigt att 
fysiskt manifestera utvecklingen som staden 
genomgår, för en omvälvande utveckling genomgår 
Umeå onekligen om det så hänger samman med 
kulturhuvudstadsåret eller inte, så blir svaret ja från 

23 Citatet nedan utvecklar tankarna om 
betydelsen av fysiska avtryck i staden, kopplat till 
aktuella stadsbyggnadsprojekt i Umeå: 

 Nödvändigheten kring ikonbyggnader kan 
 man ju mycket väl diskutera, ska det   

 också en effekt med det här med 
 ikonbyggnaderna, man märker på det nya 
 bildmuseet vilken stolthet och vilken kraft  
 bara det har, att umeborna känner att här  
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 Umeå. Och folk utifrån Umeå kommer  
 hit och tittar på det och tycker att det är  
 bra. Det blir som en kraft i det på något  
 sätt och det kommer säkert kulturhuset  

 av dom här ikonbyggnaderna.24   

DELAKTIGHET
Vikten av delaktighet betonas tydligt i de 
strategier som tagits fram för kulturhuvudstadsåret. 
“Ett framgångsrikt arbete kräver en bred 
uppslutning och ett stort engagemang från 
kommunens medborgare, kulturarbetare, 
institutioner, organisationer och andra 
samarbetspartners. Ett mycket viktigt inslag i ar-
betet är därför att föra dialog med Umeåborna samt 
representanter för kultur-, förenings- och 
näringsliv.“ (Umea2014) Som en del i denna 
strävan har man anordnat ett 50-tal seminarier med 
olika teman, där Umeborna kunnat formulera egna 
idéer kring kulturhuvudstadsåret - Dialog 2014. 
(Umea2014) Dessutom har man utvecklat en 
web-dialog samt en “levande hemsida” - 
umea2014.se, hållit särskilda samtal med 
kulturutövare och kulturinstitutioner samt 
samverkat med näringslivet och Umeå universitet. 
(Umeå Kommunfullmäktige. 2008) En annan 
viktig del för medborgarnas möjlighet att påverka i 
sammanhanget kulturhuvudstad är begreppet Open 
Source, som innebär att göra kulturen tillgänglig 
för medborgarna samt ge dem möjlighet att vara 
medskapande.25 Den delaktighet som medborgarna 
haft i kulturhuvudstadsprojektet tycks nästan 
uteslutande ha handlat om att tillgängliggöra kultur, 
som ibland kan ses som något för en begränsad 

krets kulturkännare, för medborgarna samt om att 
påverka vilken typ av kulturarrangemang som ska 
hållas under kulturhuvudstadsåret. Det handlar 
alltså främst om empowerment of the people och 
empowerment of the culture. När det gäller staden, 
regionen och de internationella relationerna är 
det svårare att spåra några utökade strategier för 

miljöer, så som skapandet av en ny skatepark och 
offentliga miljöer kopplade till projektet staden 
mellan broarna, där man har jobbat med nya 
metoder och där medborgare verkligen haft 
möjlighet att påverka.26  

UMEÅS STADSUTVECKLING

 Umeå har ju med den förra 
 översiktsplanen expanderat utåt med 
 mycket bostäder som har byggts externt
 och även universitetet har svalt väldigt  
 mycket av tillväxten. Därtill har inte 
 översiktsplanen tillåtit några större 
 förändringar [i centrala Umeå] och   
 markvärdet har varit för högt för att kunna  
 bygga det som tilläts. När man då avsåg  
 att göra ny översiktsplan för centrum och  
 sa att ”nä vi tycker att man får bebygga  
 betydligt mer”. [...] Det gör att det blir 
 lönsamt att göra den här typen av
 investeringar. […] Det har funnits ett  
 successivt ackumulerat behov [av att 
 exploatera centrala Umeå], en önskan som  
 när den kunde tillmötesgås i den nya 
 översiktsplanen exploderat.27
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Umeå har länge brett ut sig med nya stadsdelar i 
28 I 

den nya fördjupade översiktsplanen för de centrala 
stadsdelarna samt den nya fördjupade översikt-
splanen för Umeås framtida tillväxtområde slås en 
ny utvecklingsinriktning fast. Umeå ska växa till 

5 kilometers radie från centrum, och främst inom 
Umeås ”centrumfyrkant” (stadens centrum avgrän-
sat av Umeälven, Västra esplanaden - nuvarande 
E4, Östra kyrkogatan samt järnvägen, (se karta på 
föregående sida), till en tät blandstad. (Umeå kom-
mun. 2011) Det byggs väldigt mycket i Umeå idag 
och nästan uteslutande i Umeås absoluta centrum 
(se karta föregående sida), vilket hänger samman 
med att i den nya fördjupade översiktsplanen för 
centrala staden öppnar man upp för möjligheten 
att bygga mer i dessa områden.29 Med den förra 
översiktsplanen fanns det små möjligheter att 
bygga lönsamma projekt i centrala staden, men 
med den nya har det öppnats upp möjligheter att 
bygga högre i Umeå centrum.30 Och nu poppar det 
upp nya projekt i nästan varje kvarter31, och många 
av projekten betonar vikten av att bli färdiga till 
kulturhuvudstadsåret 2014. 

Främst handlar det om hotellprojekt. 
Anledningen är att Umeå har brist på hotellrum 
redan idag. Behovet kommer till stor del från den 
konferensverksamhet som bedrivs i Umeå.32 Utöver 
hotellen sticker projektet ”Staden mellan broarna” 

ut. Det här är ett gammalt projekt från 1989 som 
fått ny fart, kanske i och med kulturhuvudstads-
året33, som syftar till att vända staden mot älven 
och som främst innehåller offentliga platser och 
kulturella verksamheter. (Umeå kommun. 2011) 
Staden mellan broarna sträcker sig längs älven 
inom Umeå centrum och en bit utanför stadens 
omedelbara centrum, främst åt öster. Längst öster 
ut avrundas området med projektet ”Konstnärligt 
campus” där en ny arkitekthögskola, nya lokaler 
för bildmuseum samt nya lokaler för konsthögskola 

Åt väster är projektet “Kulturväven”, Umeås nya 
kulturhus, i full fart.34  

Främst handlar det om privata initiativ från 
aktörer som redan sedan tidigare är aktiva i Umeå, 
men även nya aktörer har dykt upp.35 En aktör som 
sticker ut med många projekt, framför allt 
lokaliserade till älven, är det Umeåförankrade 
familjeföretaget Balticgruppen.36 Två stora projekt 
är kommunala: badhuset och kulturhuset.37 
Kulturhuset är ett samarbetsprojekt med 
Balticgruppen, där vardera parten äger hälften var. 
Balticgruppen står för hotelldelen i projektet samt 
de kommersiella ytorna, medan kommunen håller i 
den kulturella verksamheten.38 

VILKEN STAD ÄR DET MAN BYGGER?
Visionen för det nya Umeå ges som sagt uttryck för 
i den nya fördjupade översiktsplanen för de 
centrala stadsdelarna samt den nya fördjupade 



översiktsplanen för Umeås kommande 
tillväxtområdet. Målet är att växa till 200 000 
invånare senast till 2050. Mycket av den 
tillkommande befolkningsökningen ska täckas 
inom Umeås centrala delar, vilket innebär att 
mycket nya bostäder behöver byggas här och att en 
tät stad byggs. (Umeå kommun. 2011) Man talar 
om 5 kilometersstaden eller halvtimmesstaden.39 
Det nya Umeå skapar förutsättningar för en ny 
typ av liv, lite mer av storstadsliv – blandstad.40 
Visionen innebär en förändrad stadssiluett i Umeå 
centrum i och med att högre bebyggelse tillåts 
släppas fram.41 Det nya Umeå skiljer sig från det 
gamla genom att främja mer kreativa näringar, 
serviceyrken och mer av stadsliv.42 Förhoppningen 
är också att, genom kulturhuvudstadssatsningen ska 
andelen turister som besöker Umeå öka.43 Men det 
handlar inte om en övergång exempelvis från att 
vara industristad till att kunskapsstad. ”Umeå ska 
stärkas som kunskaps- och evenemangsstad och 
samtidigt behålla närheten till stadens vardagsliv.” 
(Umeå kommun. 2011)

TVÅ AV STADSBYGGNADSPROJEKTEN MED 
DEADLINE 2014. 
I de två nästkommande styckena presenteras de två 
stadsbyggnadsprojekt som studerats. Syftet med 
beskrivningen av dessa är att skapa en fördjupad 
förståelse för hur stadsbyggnadsprojekt påverkas 
av satsningar på evenemang och kultur i syfte att 
generera tillväxt. Det som har undersökts är hur 
dessa projekt hänger samman med kultur-
huvudstadssatsningen och vilka aktörer som haft 

möjlighet att påverka projekten. Mycket tid i själva 
undersökningen har också lagts på att studera hur 
medborgare reagerar på projekten, vilka argument 
de använder samt vad de kritiserar. Det material 
som studerats i detta syfte är främst kommentarer 
till artiklar om projekten publicerade i Umeås två 
lokaltidningar. Detta tillsammans med studier av 
samrådsyttranden har använts som en 
indikator på hur stor möjlighet Umeås medborgare 
haft att påverka projekten. Detta mått ger så klart 
inte något fullständigt svar på den frågan och kan 
kritiseras utifrån att majoriteten av de som yttrar 
sig i dessa sammanhang är de som är missnöjda. 
Ändå menar jag att de ger en indikation om vilka 
frågor som medborgarna ansett viktiga, samt om 
de fått gehör för dessa. Dessutom menar jag att 
mängden yttranden i sig också ger en indikation om 
hur pass viktig frågan är för Umeås medborgare, 
vilket jag anser borde påverka hur viktigt det är att 

frågan.
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BADHUSET
Badhusprojektet är ett kommunalt projekt44, med 
drygt 15 år på nacken. De senaste åren har 
projektet kopplats samman med 
kulturhuvudstadsåret på så sätt att man velat 
färdigställa det inför detta evenemang.45 I 
kulturhuvudstadsansökan listas projektet som ett 

46 
Turerna har varit många kring badhusprojektet och 
det som dragit ut på tiden är att man sökt en 
politisk överenskommelse om vart det ska 
byggas och haft svårt att enas.47 2007 fattades 
beslut om att badhuset skulle byggas i ett centralt 
kvarter som idag utgör en grusyta för fotbollsspel, i 
direkt anslutning till stadens busstorg. Detta var en 
politisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna och allianspartierna.48 Därefter 
utlystes en tävling för ett stadsutvecklingsprojekt i 
två kvarter, där badhuset skulle utgöra en 
komponent tillsammans med hotell och handel. Det 
förslag som politikerna utsåg som vinnare innebar 

49 Men 2011 
beslutade kommunen att istället bygga badhuset 
i egen regi på grund av oenighet mellan parterna 
angående badhusbygget. Kommunen bygger och 
driver badhuset i egen regi, medan Lersten bygger 
hotell i kvarteret intill.50 Men ännu står grusplanen 
tom och ännu bränner debatten het i 
lokaltidningarna. I april 2012 godkände 
politikerna de nya badhusskisserna,51 ett 
planprogram har tagits fram för projektet, 

detaljplaneprocessen är i gång och badhuset väntas 
stå klart tidigast mot slutet av 2014. 

SYFTET MED BADHUSET
Bakgrunden till projektet är att det gamla badhuset 
i Umeå är i dåligt skick och behöver genomgå en 
omfattande och dyr renovering om den ska kunna 
fortsätta användas. Politikerna väljer istället att 
satsa på en ny anläggning, där en äventyrsdel ingår 
för att få lite ekonomi i projektet.52 Badet motiveras 
till stor del av simundervisningens behov53, men det 

simtävlingar vilket ställer krav på tillgång till banor 
av vissa dimensioner samt läktarplatser.54 

Utöver att ersätta det uttjänta gamla badet så syftar 
badhusprojektet med sin lokalisering i centrum till 
att tillföra aktiviteter, möten och upplevelser till 
centrala Umeå. (Umeå kommun, detaljplanering. 
2011) Det syftar även till att tillföra centrala staden 
aktiviteter som ger liv åt centrum även andra tider 
än när handelsverksamheten håller öppet. Genom 
sin lokalisering vid stadens busstorg, så syftar 
badhusprojektet även till att göra denna plats mera 
attraktiv för näringsidkare.55 Detta resonemang 
illustreras väl av citatet nedan. Därutöver syftar 
lokaliseringen även till att göra anläggningen 
tillgänglig för så många som möjligt56, med sin 
placering i direkt anslutning till stadens busstorg.

 saker i centrum så skapar man attraktioner  
 som också kan medföra andra investeringar,   



 att det är bra för handeln och bra för 
 centrum att det ligger offentliga inrättningar  
 där. Även om det kanske är ganska få som  
 går och handlar och badar samtidigt, så  
 blir det ändå någon slags centrumbildning.57 

I debatten på lokaltidningarnas hemsidor har det 
spekulerats om badhusprojektet i Umeå handlar 
om att Umeå vill vara lite bättre med ett lite större 
äventyrsbad än grannstadens som idag lockar 

58 Även från kommunens 
sida lyfter man fram att det kan vara så att projektet 
är en del av en strategi att genom att tillföra staden 
olika attraktioner locka besökare. Följande citat 
illustrerar detta resonemang:

 än bara Umeås medborgare, regionens 
 medborgare, men det kommer ju inte bli  
 så avancerat att det lockar turister till Umeå.  

 man skapar attraktioner som tillsammans  
 ger en stad som är mera spännande att 
 besöka.59  

projektets utformning. I planbeskrivningen går det 
att läsa att badhuset utförs med en “spännande, 
högklassig arkitektur som tillför centrum något 
nytt.” (Umeå kommun, detaljplanering. 2011) Jag 
förstår det som att projektet syftar till att tillföra 
centrala staden en byggnad som genom sin 
arkitektoniska utformning stärker centrala stadens 
attraktivitet, kanske lite av en solitär. Detta 

framstår för mig som del i en större strategi att 
genom stadsförnyelse skapa en attraktiv stad i syfte 
att i slutänden generera tillväxt. Detta stämmer väl 
överens med hur Harvey (1989) beskriver att städer 
använder sig av just stadsförnyelse samt satsningar 
på attraktioner och konsumtion i detta syfte.

Men badhusprojektet har alltså egentligen inget 
med kulturhuvudstadsåret att göra, det är en 
gammal idé som fått förnyad fart inför 2014. 
Kulturhuvudstadsåret används som ett argument i 
projektet, vilket kan förstås som att man vill ha det 
att visa upp under kulturhuvudstadsåret. Det går 
även att förstå som att aktörer använder 
kulturhuvudstadsåret som argument för att driva 
frågan framåt. 

Men detaljplanehandläggaren menar att det inte är 
SÅ viktigt att bli klar till 2014, det är viktigare att 
badhuset blir av hög kvalitet.60 Däremot kan det 
vara betingat av kulturhuvudstadsåret att i 
badhusprojektet även ingår hotell, handel och 
verksamhetslokaler.61 Även visuella aspekter 
kopplas till kulturhuvudstadsåret, kanske höjs 
ambitionen arkitektoniskt på grund av 
värdskapet?62 Det går även att förstå 
kulturhuvudstadsargumentet som att man 
hoppas kunna visa upp badhuset under detta år för 
besökare och media.63

Jag förstår sambandet mellan badhusprojektet och 
kulturhuvudstadsåret som två komponenter i en 

större strategi. Den större strategin är att skapa en 
attraktiv stad i syfte att generera tillväxt. 
Delstrategier är satsningar på kultur, attraktioner, 
evenemang, konsumtion, stadsförnyelse, 
mötesplatser och offentliga miljöer. Badhuset och 
kulturhuvudstadsåret utgör här två komponenter, 
där kulturhuvudstadsåret också kan förstås som en 
del av en marknadsföringsstrategi. Kultur-
huvudstadsåret utgör själva reklamen i strategin, 
genom den hoppas man nå ut till en bredare publik 
och visa upp sig – sätta Umeå på kartan. 
Strategierna syftar till att locka turister, nya 
företag, externa investeringar och nya invånare. 
Alla dessa inbringar skatteintäkter. Nya företag 

stadens robusthet. Alltså: badhuset har på sätt och 
vis med kulturhuvudstadsåret att göra, även om 
kopplingen inte är så direkt.

DELAKTIGHET
Badhusprojektet är en politisk överenskommelse, 
där man från kommunens sida trycker på att 
medborgarna haft möjlighet att påverka vart och 
om badhuset ska byggas genom de politiska 
valen.64 Detta menar jag dock kan ifrågasättas, då 
badhusfrågan och även badhusets placering just 
utgjort en politisk överenskommelse. Det tycks inte 
ha gjort större skillnad vilket parti man än röstat på. 
Rättvisepartiet Socialisterna har dock 
argumenterade för en folkomröstning i frågan om 
badhusets placering. ”Det är mycket möjligt att 
umeborna skulle lyckas med vad partierna i 
kommunfullmäktige ännu inte lyckas med – att 
skapa en bred enighet i denna fråga.” (Umeå 
Kommunfullmäktige. 2006) Samtidigt pekar 
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byggnadsnämndens ordförande på att man fört en 
lång diskussion med medborgarna kring projektet:

 Badhuset har ju varit en GIGANTISK  
 process där vi i många många olika 
 sammanhang har mött både medborgare  
 och företag. Det tror jag är ett av det mest  
 dialogade ärendena vi har haft och där det  
 också har funnits information hela vägen  
 i och med att det har varit så publikt och  
 medialt.65

Medborgarna har också i vanlig ordning haft 
möjlighet att påverka i detaljplaneprocessen, men 
där handlar frågorna främst om HUR inte OM. 
Planhandläggaren har även sökt skapa dialog 

högtalare bjuda in medborgarna till att kolla på 
förslaget och komma med synpunkter, men få har 
varit intresserade.66  

Badhusfrågan väcker frågor om vad delaktighet 
och medborgardeltagande innebär, utifrån hur detta 

varit och fått möjlighet att vara i projektet helt 
olika. Detta illustreras av följande två citat från:

 Om det med förankring menas att man  
 tycker att projekten är bra så tror jag inte  
 att förankringen är så dramatisk när det  

 ett ganska stort motstånd mot. Men om  
 man menar med förankring att det har  
 diskuterats och att man vet om att det här 
 är på gång så tror jag att det är väl förankrat  

 för det har debatterats, diskuterats. Vi har  
 stått bland annat i glashuset i omgångar för  
 att visa planerna, det är ingen 
 publikdragare.67 

 OM det ska byggas är inte en fråga 
 i planprocessen, det är bara HUR det ska se  
 ut som man kan påverka. Och det kanske  
 inte räcker för många, för man kanske inte  
 tycker det vore lämpligt över huvud taget.  
 Och det är ju ett problem. Men om man 
 startat en planprocess så är det där OMet  
 passerat i väldigt hög utsträckning, för  
 åtminstone vad det gäller kommunala  
 projekt så är de ganska förankrade. Det är  
 mera HUR man utformar det, att det ska va  
 så bra som möjligt [som går att påverka]68 

MEDBORGARNAS KOMMENTARER I 
LOKALTIDNINGARNA
Debatten kring Badhuset har pågått under många 
år i lokaltidningarna och fortsätter att vara en stor 
fråga i och med det aktuella detaljplanearbetet. 
Om medborgarna haft små möjligheter att komma 
med, eller få gehör för, sina åsikter OM och VAR 
angående projektet i den politiska och formella 
planeringsprocessen så har debatten varit desto 
hetare på lokaltidningarnas hemsidor. Under det 
senaste året (mellan den 22 mars 2011 och den 21 
mars 2012) har jag hittat 25 artiklar i 
Västerbottens Kuriren samt 11 artiklar i 
Västerbottens Folkblad, alltså sammanlagt 36 ar-
tiklar som rör badhusprojektet. Och den debatt som 
förts i samband med dessa artiklar på 
tidningarnas hemsidor har sammanlagt genererat 



564 kommentarer, alltså i genomsnitt 16 
kommentarer per artikel. De ämnen som 

lokaliseringen (241 kommentarer)69, hur den 
politiska samt formella processen skötts (173 
kommentarer)70, innehållet i badhus-
projektet (65 kommentarer)71

kommentarer)72. Av de debattartiklar som 

politiska samt formella processen skötts (10 
stycken)73, lokaliseringen (7 stycken)74, innehållet 
i badhusprojektet (5 stycken)75 samt ekonomiska 
aspekter (3 stycken)76. De frågor som har 
debatterats mest i dessa sammanhang är alltså 
frågor som i detta projekt varit svåra eller omöjliga 
att påverka: lokalisering, den politiska processen 
samt gissningsvis även innehållet i badhusprojektet 

är det möjligt att medborgarnas synpunkter kan 
påverka, även om detta framförallt är frågor för en 
expert att utreda och ta ställning till.

lokaltidningarnas hemsidor tar alltså upp och 
kritiserar lokaliseringen av badhuset. Kritikerna 
pekar på att platsen är för liten för att kunna bygga 
ett badhus som rymmer det man vill att det ska 
rymma och att det är omöjligt att bygga ut 
badhuset i framtiden. Dessutom kritiseras 

lokaliseringen utifrån att det kommer generera 

försämra den lokala miljökvaliteten, innebära 

framför egna alternativa lokaliseringsförslag samt 
alternativa förslag på vad tomten kan användas 
till.77 Speciellt en kritiker, Urban Bengtson, sticker 
ut genom att vara en frekvent debattör både i 
kommentarfälten, med egna debattartiklar och 
till och med genom att ha skrivit en egen bok om 
badhusfrågan. Kommunen försvarar lokaliseringen 
utifrån tillgänglighetssynpunkt, då de menar att 
genom att lokalisera badhuset i anslutning till 
Umeås busstorg så har alla invånare enkel 
tillgänglighet till badet via buss. Andra argument 
till lokaliseringen är, som nämnts ovan, att 

möten och upplevelser. Detta stärker centrum och 
gör det mer attraktivt för näringsidkare menar 
kommunen. (Umeå kommun, detaljplanering. 
2011, 78) Det är svårt att avgöra vilka argument som 
stämmer och vad som ska väga tyngst, uppenbart 
är dock att vad gäller lokaliseringen så var detta en 
politisk och strategisk fråga som medborgarna hade 
små möjligheter att påverka.

Vad gäller den politiska processen så målas en bild 
upp av maktfullkomliga politiker som gör som de 
vill, inte bryr sig om medborgarna, inte fattar 
kompetenta beslut och leker med skattepengarna. 
Några kopplar samman badhusbygget med 
kulturhuvudstadsåret och tycker att projekt stressas 
fram samt undrar vad som händer när Umeås år i 
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rampljuset är över. I övrigt riktas även kritik mot 
hur tävlingen om projektet gått till, där Lerstenen 
lovat bygga sådant som de senare dragit sig ur för 
att i slutändan inte bygga badhuset alls men istället 

det de tjänar på.79 Badhusfrågan har även kritiserats 
vad gäller insyn i processen, då alla partier inte haft 
möjlighet till detta. (Umeå Kommunfullmäktige. 
2007) Hur demokratiskt beslutsprocessen varit 

Citatet nedan illustrerar delar av den kritik som 
riktats mot den politiska processen. Över lag förstår 
jag kritiken som ett tecken på att medborgarna 
velat, men inte haft möjlighet att påverka 
badhusprojektet. Vad gäller de politiska turerna 
internt samt hur samarbetet med Lerstenen skötts 
så förstår jag detta som att styrningen sker i form 
av governance och att detta gör att insynen i 
projektet försvåras. Detta kan också bidra till att 
medborgarnas förtroende för de beslut som fattas 
blir svagt samt eventuellt även att privata aktörers 

 
 Att beslutet om badhusets placering 
 fattades i en liten informell krets har   
 också på ett odemokratiskt sätt ställt   
 umeborna och kommunfullmäktige åt  
 sidan. Från Rättvisepartiet Socialisternas  
 sida beklagar vi detta djupt, speciellt 
 eftersom det innebär att vi inte i god   
 demokratisk ordning kommer att kunna 
 ha en offentlig debatt i 
 kommunfullmäktige, där olika alternativ  
 jämförs, bl a ur miljösynpunkt. 
 (Umeå Kommunfullmäktige. 2007)
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KULTURHUSET – KULTURVÄVEN.
I en artikel i lokaltidningen Västerbottens 
Kuriren 23 mars 2007 föreslog Kulturnämndens 
ordförande att det i Umeå centrum nere vid 
Umeälven skulle byggas ett kulturhus. Artikeln var 
ett inspel i debatten ”Staden mellan broarna” där 
politikerna inte hade kunnat enas kring en 
byggnation av nytt badhus på denna plats. Så när 
”Staden mellan broarna” åter igen hade gått in i en 
återvändsgränd såg skribenten sin chans att istället 
föreslå detta projekt.80  I sin egenskap som 
kulturnämndens ordförande samt aktiv inom 

lokaler för olika typer av kulturella 
verksamheter. Genom åren hade det kommit förslag 
från kulturlivet själv om att bygga olika typer av 
hus nischade mot en viss typ av kulturutövning 

arktiskt hus, men det saknades naturligtvis resurser 
att realisera alla dessa idéer.81 Kulturnämndens 
ordförande pekade då på att genom att bygga ett 

Men idéerna om ett kulturhus i Umeå är egentligen 
inget nytt, även om det först nu i och med 
Kulturväven kommit ett konkret förslag.82 Även 
behovet av ett nytt modernt bibliotek lyfts fram 
som bakgrund till Kulturhuset 83: 

 Nästa generations bibliotek, där är 
 biblioteket nånting mer än ett bibliotek.  
 Det är mer en mötesplats för olika   
 kulturaktiviteter och alla människor, en  
 offentlig mötesplats. Kulturhuset är   
 en ytterligare utveckling av det.84

Att ett kulturhus ska byggas står idag klart, 
detaljplanen som överklagats ända upp till 
mark- och miljööverdomstolen, vann i januari 2012 
laga kraft. Det var en nästan enhällig 
kommunfullmäktige som klubbade igenom ärendet, 
bara Rättvisepartiet Socialisterna röstade mot. Och 
redan under försommaren 2012 påbörjades 
byggnationen. Större delen av huset beräknas stå 
färdigt för att kunna tas i användning någon gång 
under andra hälften av år 2014.85 I dagsläget är 
istället frågan vad som ska rymmas under husets 
tak.86 En sak som står kart är dock att 

87

Kulturhuset är ett samarbete mellan kommunen och 
Balticgruppen, där vardera parten äger hälften.88 
Att idén om ett kulturhus vid älven idag håller på 
att realiseras kan förklaras på minst två olika sätt. 
Den ena förklaringen går ut på att en aktör, 
Balticgruppen, fångade upp idén och kom med ett 
förslag.89 Den andra förklaringsmodellen betonar 
kulturhuvudstadsåret som en katalysator för 
projektet.90 Det som går att konstatera är att 
aktörerna i projektet betonar vikten av att 
byggnaden ska färdigställas till 2014. 

SYFTET MED KULTURHUSET
I kulturhuset är det tänkt att olika kulturella 
aktiviteter ska vävas samman och att genom nya 
gränsöverskridande samarbeten ska ytterligare 
kreativitet födas samt att det ska vara centralt 



beläget, öppet, tillgängligt, gratis och attraktivt för 
stadens medborgare.91 Möten är också ett ledord.92 
Dessa syften präglas av de idéer, om den kreativa 
klassen, som Richard Florida förespråkar. Följande 
citat där förväntade effekter av kulturhusets 
funktion som en kulturell gränsöverskridande 
mötesplats beskrivs illustrerar dessa idéer:

 ...och att det i sin tur ska skapa en 
 tillväxt och kanske också nya kreativa  
 näringar som skapar nya företag.93 

arkitektur, med den internationellt framstående 
arkitektbyrån Snöhetta som upphovsman. 
Förhoppningen är att byggnaden ska bli ett 
landmärke i staden, med sitt strategiska läge vid 
älven.94 Kanske är byggnadens symbolvärde 
viktigare till och med än dess innehåll? I citaten 
nedan beskriver .. av hur stor vikt den fysiska 
gestaltningen av byggnaden varit samt av hur stor 
vikt dess symbolvärde är. Och även 
Kulturförvaltningen pekar på att projektet ska 

(Kulturförvaltningen 2008)  

 För kulturmötenas hus så tror jag att   
 syftet är att hitta en symbol för kultur och  
 kulturen som en bärare av byggenskap -  
 stadsbyggnad och i andra hand en behållare,  

 man hade ingen stor uppfattning om vad  
 som skulle in i byggnaden när jag startade  
 projektet, man hade bara uppfattningen om  

 att ‘vi bygger ett kulturhus’ men   
 uppfattningen om innehållet fanns inte.  
 Det mejslades fram i en hyfsat snabb 
 process parallellt med planprocessen.95    

 jag brukar kalla ett vykort, absolut 
 nödvändigt för ambitionen som 
 kommunen haft i många många år om  
 att vända staden mot älven, att få bort  
 parkeringsplatserna och att kunna använda  

 än vad vi har gjort tidigare.96 

DELAKTIGHET
Processen kring Kulturväven kan delas upp i ett 
antal stadier, där graden av möjlighet för 
medborgarna att delta varierat kraftigt. Först 
fattades beslut om att bygga ett kulturhus på den 
aktuella tomten. Detta var ett politiskt beslut, där 
medborgarna hade liten eller ingen möjlighet att 
påverka utfallet. 97 Detta ger planhandläggaren för 
kulturhuset uttryck för i följande citat: ”Det är 
brist på demokrati, man fattar besluten i slutna rum 
och har snabb utförandetid.”98  Därefter har 
projektet processats igenom den formella 
beslutsprocessen med detaljplan och 
bygglovhandläggning. I denna process har 
medborgarna inbjudits att komma med synpunkter, 
dels genom annonsering i lokaltidning och 
offentliga möten, men även genom att på 
Rådhustorget via högtalare bjudas in att på plats 
kolla på förslaget samt komma med 
synpunkter. Detta har dock inte lockat speciellt 

många att delta.99 Det är kanske egentligen i den 
sista fasen, den där innehållet i byggnaden i form 
av olika verksamheter bestäms, som olika aktörer 
haft störst möjlighet att påverka. I denna process 
har många olika möten anordnats, med inbjudan 
till olika grupper av intressenter. Exempelvis har 
teaterföreningen fått bjuda in till diskussion kring 
teaterfrågor. Även framtidens bibliotek har 

sammanhang, bestått av ett 70-tal möten av olika 
tematiska innehåll.100 Medborgarna har alltså inte 
kunnat påverka om kulturhuset ska byggas eller var 
det ska byggas. De har däremot kunnat vara med 
och önska vad det ska innehålla.

MEDBORGARNAS KOMMENTARER I 
LOKALTIDNINGARNA
Debatten kring Kulturväven har varit stor i 
lokaltidningarna. Bara under det senaste året 
(mellan den 22 mars 2011 och den 21 mars 2012) 
har jag hittat 56 artiklar i Västerbottens Kuriren 
samt 29 artiklar i Västerbottens Folkblad, alltså 
sammanlagt 85 artiklar. Och den debatt som förts i 
samband med dessa artiklar på tidningarnas 
hemsidor har sammanlagt genererat 915 
kommentarer, alltså i genomsnitt 11 kommentarer 

kommentarfälten är hur den politiska samt formella 
processen skötts (316 kommentarer)101

biblioteket (194 kommentarer)102, de ekonomiska 
faktorerna (137 kommentarer)103 samt gestaltning 
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och kulturhistoriska aspekter (54 kommentarer)104. 
I den formella samrådsprocessen kommenterades 
främst Gestaltning och kulturhistoriska aspekter 
(13 kommentarer), utformningen av 
planhandlingarna (13 kommentarer), tekniska 
aspekter (5 kommentarer) samt miljöfrågor 
(5 kommentarer). (Umeå kommun, detaljplanering. 
2010) Av de debattartiklar som publicerades tog 

(17 stycken)105, hur den politiska samt formella 
processen skötts (15 stycken)106, innehållet av 
verksamheter i Kulturväven (4 stycken)107 samt 
ekonomiska aspekter (4 stycken)108. De frågor som 
debatterats mest har även i detta stadsbyggnads-
projekt varit sådana som varit svåra eller omöjliga 

av stadsbiblioteket (även den en politisk 
överenskommelse) samt ekonomiska aspekter. Vad 
gäller kulturhistoriska aspekter har debatten kring 
planerad rivning av en utpekad kulturhistoriskt 
värdefull byggnad lett till att byggnaden bevarats 
och inlemmats i stadsbyggnadsprojektet.

lokaltidningarnas hemsidor tar alltså upp och 
kritiserar processen kring projektet. Främst pekas 
politikerna ut. Dessa beskrivs som makt-
fullkomliga, med dolda agendor och hållande 
kapitalet om ryggen. Kritikerna menar att 

Umeborna är emot och många förespråkar 

folkomröstning, främst om ifall biblioteket ska 

mörkats, att detta inte varit en valfråga men att 
beslut kort efter valet tagits.109 Handläggaren för 
detaljplanen kan förstå kritiken, då han menar att 
det funnits brister vad gäller öppenhet i den 
politiska processen, att lokaliseringen av 
Kulturväven borde ha utretts ifall den nu valda 
placeringen är den bästa samt att ett lokalprogram 
borde tagits fram innan själva byggnaden ritades.110 
Liksom vad gäller badhusprojektet förstår jag detta 
som ett utslag av att det inte funnits någon 
möjlighet för Umeås medborgare att påverka de 
viktigaste frågorna: om och var, när det gäller en 
stor satsning som kulturhuset och en fråga som 

stadsbibliotek. Jag menar även i detta fall att det 
här dels är ett utslag av att en politisk enighet råder 
mellan de olika partierna, så att det inte ens går att 
påverka frågan genom hur man röstar i valet, och 
dels av styrning i form av governance. Samarbeten 
mellan aktörer, i det här fallet Balticgruppen, och 
politiken leder troligen till att frågor förankras 
informellt och därmed minskar insynen och 
möjligheten för medborgarna att påverka.

Flytten av stadsbiblioteket har väckt stor debatt och 
mycket protester med demonstrationer och 
namninsamlingar. Kritikerna menar att en majoritet 

vilket fått stöd av en opinionsundersökning som 
utförts av Umeås största dagstidning.111 ”Ungefär 



stadsbiblioteket. Men det betyder inte att alla andra 
är för; en stor grupp, 27 procent, tycker varken att 
det är bra eller dåligt.”112 När det gäller biblioteks-

att man menar att dagens lokalisering är den bästa 
möjliga, då den anses vara den mest tillgängliga 
med sitt läge vid stadens busstorg samt ett 
kvarter från Rådhustorget. Andra faktorer som tas 

nästan fyrdubblade hyreskostnader och går från att 
vara kommunalt ägda lokaler till att vara till hälften 
i kommunal ägo och till hälften i Balticgruppens 
ägo.113

krävs nya lokaler för att möta framtidens behov 
när det gäller bibliotek. De pekar på att det alltid är 
dyrare med nya lokaler och att det är nödvändigt att 
bygga nytt i det här fallet.114 Kommunen ser 

för andra verksamheters etablering där: 

 Ett bibliotek fungerar som en katalysator 
 för omkringliggande kvarter och skapar  
 underlag för butiker, restauranger och 
 kaféer i området. Stadsbiblioteket kan,  
 genom ett centralt läge i området Staden  
 mellan broarna, skapa goda möjligheter  
 för en ökad samverkan med föreningar,  
 organisationer och företag. (Umeå 
 kommun, Kulturförvaltningen. 2009) 

Kommentarerna som är kritiska ur ett ekonomiskt 
perspektiv pekar dels på en fördyrning för 
biblioteket och dels för övriga verksamheter 
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generellt. Lokalerna kommer att behöva till stor 

kommunen ska ha råd med projektet, vilket innebär 
att många föreningar kan få tjärvare ekonomi. I 
förlängningen menar kritikerna kan detta dels gå ut 
över föreningarnas verksamhet och dels över andra 
områden inom kommunens budget, 
alternativt höjda skatter.115 Från kommunens sida 
används olika typer av argument för att ge motiv 
till de stora investeringar som projektet innebär: 
staden växer och det krävs stora investeringar i 
kultur för att leva upp till det basutbud som bör 

116, kommunen säljer av andra lokaler för 
exempelvis kontor så det handlar om 
omfördelning av fastighetsinnehav och det är 
bättre att kommunen äger lokaler för kultur117, att 
det är något som gagnar medborgarna exempelvis 
i form av tillgång till kultur samt som mötesplats118 
och projektet är en satsning som kommer generera 
tillväxt119.

När det gäller gestaltning och kulturhistoriska 

rivning av utpekat kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i kvarteret.120 Många från kommunen 
lyfter fram detta som kanske den största frågan när 
det gäller Kulturväven. En del menar att de 
kulturhistoriska intressena i Umeå representeras av 
en väldigt stark grupp som använder kultur-
historiska aspekter som argument för nästan 

allting, att det ibland går till överdrift. Och menar 
att utvecklingen är minst lika viktigt som 
bevarandefrågorna.121  

KOPPLING TILL 
KULTURHUVUDSTADSÅRET
Alla intervjupersonerna ser en koppling mellan 
Kulturväven och kulturhuvudstadsåret, men hur 
stark kopplingen anses vara varierar från person till 
person från att det inte skulle ha byggts 
annars122  till att det skulle ha byggts hur som 
helst men att kulturhuvudstadsåret har snabbat på 
processen123. De kopplar samman projektet och 
kulturhuvudstads-året på olika sätt; det har gjort 
att ambitionsnivån har höjts124, kulturhuvudstads-
året har underlättat motiveringen för kommunen 
att göra en så pass stor satsning125, Kulturväven 
behövs under kulturhuvudstadsåret i form av arena 
för arrangemang, för att ha något att visa upp 
för besökarna126, kulturhuvudstadsåret har varit 
avgörande för att få till samarbetet med en privat 
aktör127 och som en symbol för året128. Följande 
citat illustrerar dessa argument:

 Kulturhuset skulle inte ha kommit till utan  
 kulturhuvudstadsåret, det tror jag inte att 
 det skulle ha gjort. Och det är ju en 
 politisk ambition att göra nånting stort till  
 kulturhuvudstadsåret, göra en riktig   
 satsning, en riktig fysisk satsning.129  
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 Det [kulturhuvudstadsåret] har påskyndat  
 processen. Beslutet om kulturväven har inte  
 varit lätt politiskt, det har funnits jättestarkt  

130  

 Den här märkesbyggnaden – kulturhuset,
 som jag tror att politikerna tänker är 
 SYMBOLEN för ett lyckat värdskap. Att 
 kunna manifestera det i en högklassig 
 byggnad [är en effekt av    
 kulturhuvudstadsåret.]131 

 Kulturhus och kulturhuvudstadsår… Jag  
 tror att det har varit målsättningen hela  
 tiden att kunna presentera.. Det är som  
 någon slags present till medborgarna, den 
 känslan har jag. För mig är den lite en 
 symbol för hela året.132 

Jag förstår kopplingen mellan kulturhuset och 
kulturhuvudstadsåret som att kulturhuset är en 
fysisk manifestering av detta evenemang, ett sätt 
att visa upp något storslaget med hög arkitektonisk 
kvalitet – ett landmärke. Kulturhuset upplevs som 
symbolen för Umeå 2014 och för det nya Umeå. 
Det tycks vara viktigt att skapa en fysisk mani-
festering, någonting nytt att visa upp inför kul-
turhuvudstadsåret, samtidigt byggs inte 
kulturhuset bara för år 2014. Kulturhuset är en del 
av stadsbyggnadsprojektet “staden mellan 
broarna”, vilket är ett gammalt projekt. Att 
kulturhuset byggs nu förstår jag som att 
kulturhuvudstadsåret ger den kraftsamling som 
krävs för att kommunen ska vilja satsa på att 

genomföra denna stora ekonomiska satsning. 
Kulturhusetprojektet kan också förstås som en del 
av Umeås marknadsföringsstrategi, där en viktig 
del handlar om att skapa symboler för staden - 
landmärken. Dessa stärker stadens image, 
förknippas med staden, som Eifeltornet i Paris eller 
Turning torso i Malmö. Harvey (1989) pekar på att 
det är av stor vikt att skapa dessa fysiska 
manifestationer och förnya staden fysiskt i de till-
växtstrategier som är kopplade till the 
entrepreneurial city. Det är en viktig komponent i 
att skapa en attraktiv bild av staden. Och på samma 
sätt som med badhusprojektet så utgör även 
kulturhuset en attraktion, med aktiviteter, 
upplevelser och där möten kan äga rum. Dessa 
idéer stämmer även väl överens med de som 
Richard Florida förespråkar. Kulturhuset blir 
utifrån de resonemangen en attraktion och något 
som stärker Umeås attraktivitet för den kreativa 
klassen. Byggnaden blir även en plats för 
gränsöverskridande möten som kan leda till 
kreativa innovationer. Men den viktigaste 
funktionen för kulturhuset är dess symbolvärde – 
dess funktion som landmärke.



I detta avsnitt kommer jag fokusera på att besvara 
de frågeställningar jag ställde inledningsvis i 

för jag en vidare diskussion om konsekvenser som 
i dagsläget bara går att spekulera om i och med att 
kulturhuvudstadsåret ännu bara är på 
planeringsstadiet, även om 2014 närmar sig. 

KAN UMEÅ SÄGAS VARA EN 
ENTREPRENEURIAL CITY?
Jag har främst utgått ifrån Dannestams (2008) 
kriterier för vad en entrepreneurial city är när jag 
gjort denna bedömning, för att kunna ge ett tydligt 
svar på frågan. Dessa kriterier är att det lokala 
styret: 

 syfte att bibehålla samt förstärka dess  
 ekonomiska konkurrenskraft gentemot  
 andra städer och ekonomiska områden

 staden beskrivs som “entrepreneurial”

Jag menar att Umeå är en ”entrepreneurial city”, då 
den uppvisar alla dessa kriterier som 
Dannestam (2008) pekar på samt använder sig av 
den typ av strategier som Harvey (1989) beskriver. 
Umeå använder sig av ”innovativa strategier” i 
form av satsningar på kultur, och där främst på 
kulturhuvudstadsåret, i syfte att stärka stadens 
attraktivitet, tillväxt samt stärka sin position i 
konkurrensen med andra städer. Dessa satsningar 
och dess syften är strategiska, aktiva och uttalade. 

De förespråkas utifrån ett tydligt resonemang där 
Umeå framställs som ”inte ens med på kartan” och 
som hela den nordliga regionens hopp. Det betonas 
att Umeå bär på många kvaliteter, vilka man med 
kulturhuvudstadssatsningen vill synliggöra. De 
kulturella strategierna har även som syfte att stärka 
dessa kvaliteter. 

Umeås strategier där satsningar görs på centrala 
staden och vikten av att skapa attraktioner, 
aktiviteter, upplevelser och möten betonas stämmer 
väl överens med de strategier som Harvey (1989) 
pekar på att entrepreneurial citys tar till i syfte att 
generera tillväxt. Dessa satsningar pekar han på ska 
förstås utifrån den situation som idag råder där 
kapitalet blivit väldigt rörligt och platsens 
betydelse minskat. Därmed satsar städer på att 
skapa sig en attraktiv image och därmed blir även 
marknadsföringsstrategier viktiga koncept att 
använda sig av, så som i det här fallet 
kulturhuvudstadsåret kan ses som.

HUR PÅVERKAR UTNÄMNINGEN AV UMEÅ 
TILL KULTURHUVUDSTAD 2014 
STADSBYGGANDET I STADEN FYSISKT?
Det är svårare att entydigt svara på denna fråga, då 
det är svårt att veta exakt vad som påverkar vad. 
Men kulturhuvudstadsåret utgör en komponent som 
driver på förändringstempot inom Umeås 
stadsbyggande. Kulturhuvudstadsåret används som 
ett argument på olika sätt i stadsbyggnadsfrågor 
exempelvis till att snabba på planprocesser, till att 
få loss resurser inom kommunen till olika 

stadsbyggnadsprojekt och till att höja 
ambitionsnivån vad gäller arkitektonisk utformning 
i stadsbyggnadsprojekt. Det påverkar däremot inte 
vad som byggs, jag har inte hittat några nya 
stadsbyggnadsprojekt som uppkommit inför 2014. 
Ett möjligt undantag utgör kulturhuset, men som 
del av det större stadsbyggnadsprojektet “staden 
mellan broarna” eller som idé utgör det egentligen 
ingen nyhet. Däremot tycks så kallade 
”långbänkar” få förnyad kraft av kulturhuvudstads-
året och göra att de äntligen kommer till skott.

Kulturhuvudstadsåret påverkar inte heller vart det 
byggs, detta styrs genom den fördjupade 
översiktsplanen för centrala staden där 
utgångspunkten är att den största delen av 
tillväxten ska ske inom en femkilometersradie från 
stadens centrum och främst inom den så kallade 
centrumfyrkanten.

Vad gäller de offentliga miljöerna snabbar 
kulturhuvudstadsåret på färdigställandet av olika 
projekt. Detta på grund av att dessa miljöer är extra 
viktiga att stå färdiga inför kulturhuvudstadsåret 
då platserna ska kunna användas av besökare och 
för evenemang, samt för att staden ska fungera rent 
logistiskt. Det går antagligen att dra samma slutsats 
vad gäller vissa typer av projekt så som exempelvis 
hotell, som är viktiga att stå färdiga inför värdåret 
för att besökare ska ha någonstans att bo. Detta 
betyder dock inte att det byggs hotell enbart för 
2014.
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HUR PÅVERKAR UTNÄMNINGEN AV UMEÅ 
TILL KULTURHUVUDSTAD 2014 
STADSBYGGANDET I STADEN SOCIALT?
När det gäller social påverkan så går det bara att 
spekulera kring effekter, detta spar jag till de 

VILKA AKTÖRER HAR INFLYTANDE ÖVER 
STADSBYGGANDET SOM ÄR KOPPLAT TILL 
KULTURHUVUDSTADSÅRET?

annorlunda mot hur det brukar vara när det inte 
byggs inför kulturhuvudstadsår då jag enbart 

aktörer idag. Det som går att konstatera är hur 

beskrivas utifrån en styrning i form av governance. 

överenskommelser över partigränserna, vilket gör 
det omöjligt att påverka utfall i frågorna ens genom 
hur man röstar i val, samt av samarbeten mellan 
politiken och privata aktörer. Detta gör det otydligt 
hur beslut fattats och hur resonemang förts, insynen 
i beslutsprocessen minskar. Medborgarna kommer 
in sent i projekten när de stora frågorna redan är 

detaljfrågor.

Planeringsprocesserna i dessa två stadsbyggnad-
sprojekt tycks främst kännetecknas av liberal 
elitdemokratisk styrelseform. Medborgarnas 

representanter som ska styra politiken. Ett problem 
är dock att i dessa två stadsbyggnadsprojekt tycks 
det inte ha spelat någon större roll vilka 

medborgarna röstat på, då partierna enats över 
partigränserna i både badhusprojektet och bygget 
av nytt kulturhus. Att alla partierna står bakom 
projekten gör det svårt att utkräva ansvar på 
valdagen, om medborgarna är missnöjda med den 
förda politiken har de inget annat parti att rösta på 
istället. Detta är ett element inom den liberala 
partimodellen som Henecke och Khan (2002) 
betonar som viktigt. Därutöver lyfter de fram 
transparens och en tydlig ansvarsfördelning som 
viktiga komponenter för att kunna utkräva 
ansvar av politikerna. I dessa stadsbyggnadsprojekt 

samarbeten mellan politiken och privata aktörer där 
beslut förhandlas fram informellt, detta minskar 
transparensen och otydliggör ansvarsfördelningen.

största frågorna redan är lösta. Och som Henecke 
och Khan (2002) pekar på så är plan- och 
bygglagens intentioner också som störst vad gäller 

översiktsplanenivå, där badhus- samt 
kulturhusprojekten inte diskuterats.



Än är det för tidigt att se effekter av de strategier 
som används idag, där kulturhuvudstadsåret utgör 
en komponent. Men om jag ska sia om farmtiden så 
tror jag att dessa strategier kommer leda till större 

av de investeringar som görs är lokaliserade till 
centrala staden och upprustningen av dessa miljöer 
kommer höja fastighetsvärdena här. Även om man 

staden, och ta del av attraktioner, upplevelser, 
aktiviteter, möten och attraktiva miljöer så är det 
inte alla som kommer ha råd att göra det. 
Skillnaderna mellan priser på boende i centrum och 
i periferin kommer att öka och kanske 
kommer en del av de som bor centralt idag att 

höga. Samtidigt kommer andra att göra vinster när 
de säljer sina fastigheter och tillgodogöra sig de 
höjda markvärdena.

REFLEKTIONER ANGÅENDE EUROPEAN 
CAPITAL OF CULTURE
Som dessa satsningar är konstruerade, med de 
kriterier som anges, leder dessa till att en viss typ 
av tillväxtstrategier och en viss typ av politik 
gynnas. Kriterierna gynnar governance samt att 
tonvikt läggs på att locka turister. Kultur-
huvudstadsföreteelsen känns närmast som ett steg 
i att inom EU övergå till entrepreneurialt styre. 
Kriterierna styr städer till att anta kulturella 
strategier i syfte att marknadsföra sig samt locka 
turister, på samma sätt som Harvey (1989) 
beskriver. 
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