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ABSTRACT 

Urbanization and the flight of the creative class drains the countryside when it comes to creativity and 

talent. Especially the young leave sleepy societies. Richard Florida claims that the city attracts the 

creative class and enables for economic growth to flourish. Robert Putnam adds to the picture by saying 

social capital might be equally effective as nourishment for growth. In Uddebo, a rural village in the 

south of Sweden one combines the two creating a vivid society where creativity flies high and ideas 

fertilize each other’s. Whilst saving an old house from decaying the enthusiastic economic association 

called Gula Huset combines arts, culture, work, games and society in a creative project denying all 

standards. By working in a way that has similarities to cultural planning they make the most of their 

village. As the demographics change to the better more and more functions are built into the society.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problemområde 
Landsbygdens avfolkning är ett faktum. Urbanisering gör att allt fler människor flyttar till större städer 

med direkt följd att landsbygden utarmas och brottas med en åldrande befolkning. På många håll visar 

demografin att medelåldern successivt stiger när yngre lämnar småorter för att istället utbilda sig eller 

jobba i städer. Att dessa unga sedan återvänder är en sanning med modifikation. Charlotta Melander som 

forskar om regional utveckling, städer och kreativitet skriver på sin blogg att när hon undersökte 

befolkningen för Sveriges 290 kommuner fann hon att 240 av dessa tappar stort av gruppen unga. 

Genom att jämföra en invånarantalet för 18-åringar och därefter motsvarande ålderskategori vid en 

högre ålder kunde hon konstatera att 240 av våra kommuner tappat dessa invånare. När gruppen nått 30 

respektive 40 års ålder var tappet fortfarande 80 respektive 70%. 3 av 10 personer som lämnat 

glesbygden kommer inte tillbaka (Melander). Samtidigt sker en utveckling och nya 

kommunikationsformer möjliggör kontakter över större geografiska områden än någonsin tidigare vilket 

gör att information och människor flödar i vår vardag på ett helt nytt sätt med hjälp av dagens teknik 

(Castells s.408). Modern infrastruktur möjliggör för små aktörer att synas och verka på avstånd. 

Geografiska avstånd har aldrig varit en mindre begränsande parameter i människors liv än idag vilket 

torde kunna agera motvikt mot dagens urbanisering.  

Över hela landet vittnas det om att yngre människor lämnar småsamhällen. Så var fallet även i Uddebo, 

men nu ser det annorlunda ut. Det finns självklart inte bara en faktor som påverkar människors val av 

livsplats, men min utgångspunkt är att Föreningen Gula Huset är en bidragande orsak till att just Uddebo 

växer. Föreningen har hittat en nisch som kanske inte är unik, men som med hjälp av kultur och öppet 

deltagande skapar ett intresse för orten. Detta idoga arbete verkar attrahera nya människor och få dem att 

stanna. För att bryta den negativa avfolkningstrenden krävs att människor vill stanna och bilda familj på 

en ort. Enkelt sagt krävs det att människor ser sin framtid och inte bara en sommarstuga framför sig. 

Ibland höjs röster som ställer kulturarvsfrågor mot samtidskonst, i synnerhet när det kommer till 

resursfördelning. Därför har jag valt att lyfta ett exempel på hur dessa områden verkar i symbios och 

stärks av varandra. Föreningen Gula Huset i Uddebos verksamhet är ett mycket bra exempel på hur 

insatser på det ena området kan få kraft av det andra. 

Uddebo ligger i Tranemo kommun, i Västra Götaland och gränsar mot Småland. I slutet av 1990-talet 

när jag flyttade från kommunen associerade jag samhället med sociala problem och småkriminalitet. Jag 

uppfattade att detta var en allmänt vedertagen hållning i kommunen som på intet sätt gynnade orten, och 

många betraktade Uddebo som en ort dit få kunde tänka sig att flytta. Idag, knappt femton år senare, 

verkar intresset för orten bland gemene man i kommunen ha en helt annan karaktär. Till stor del verkar 
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denna förändring bero på engagemanget hos en förening kallad Gula Huset, som inte bara bidragit till att 

locka nya invånare utan också rent fysiskt snyggat upp närmiljön i samhället (Bergmann). Olika 

evenemang anordnas som lockar inte bara ortsbor och närboende utan också tillresta stadsbor väljer 

utflykter till landsbygden framför aktiviteter på hemmaplan. Gula Huset är en plats och ett forum som 

står öppet för alla som vill ta del av föreningens verksamhet. Gula Huset är en ekonomisk förening som 

gör arrangemang av olika slag men med huvudsyftet att renovera en lagerbyggnad för att skapa en 

framtida mötesplats. Under tiden hålls kurser och föreläsningar efter medlemmarnas önskemål (Gula 

Huset i Uddebo).  

För den som passerar Uddebo syns en markant skillnad idag gentemot samma plats för tio år sedan. 

Byggnader underhålls och fasader byts ut, antalet obebodda hus minskar sakta men säkert (Bergmann). 

Störst skillnad ser man dock i demografin. Befolkningen i Uddebo är avsevärt yngre idag än för 10 år 

sedan. Platsen utvecklas positivt.  

1.2 Fallet Uddebo 
Uddebo är ett textilbrukssamhälle. Vid sekelskiftet 1800- 1900 bestod orten av fyra små gårdar. I dess 

glansdagar vid seklets mitt hade invånarantalet mångdubblats och stigit till närmare 500 varav många 

arbetade vid någon av textilindustrierna. Utöver det gula hus som föreningens Gula Husets byggnad 

utgör, finns idag disponentvillor, arbetarbostäder, stationshus, en 5000km stor väverifabrik och annan 

industribyggnad som vittnar om Uddebos storhetstid. I juni 2012 flyttade Uddebo väveri, den sista av 

textilfabrikerna, sin verksamhet och Uddebos textila industriera är nu över. Vid de senaste fem 

mätningarna av invånarantalet har befolkningen varit ca 250 personer, knappt hälften jämfört med 

storhetstiden (Tranemo Kommun). Ett första slag mot samhället skedde 1954 då en översvämning 

drabbade orten och trikåfabriken brann vilket medförde att många byggnader förstördes. Under flera 

decennier sjönk invånarantalet. Vid min uppsats skrivande uppger invånarna (Bergmann) att 

invånarantalet nu ökat med närmare ett trettiotal och att siffran fortsätter stiga. Så pass många barn finns 

idag i byn att några föräldrar gått samman och nyligen startat en kooperativ förskola. För första gången 

sedan 1969 finns pedagogisk verksamhet för barn på orten i skolhuset. Utöver detta har medlemmarna 

också dragit igång en öppen förskola som håller till i fritidsgården (Uddebo).  

1.2.1 Gula Huset 

Gula Huset i Uddebo är en lagerbyggnad uppförd 1892 av Uddebo trikåfabrik. Byggnaden är tre 

våningar hög, helt uppförd i timmer, mäter totalt 3x300m
2
 och kröns av 4 takkupor på vardera sida. 

Sedan 1956 har byggnaden sakta förfallit. Ett rivningslov 2005 gjorde att initiativ togs för att rädda 

huset, men projektet föll i sank då finansiering för projektet saknades. 2007 stod byggnaden återigen 

inför rivningshot. Några bybor kallade 2008 till visionsmöte för samhället för att diskutera framtiden. 

Tillsammans bestämdes att man skulle göra ett nytt försök att rädda huset och där skapa en mötesplats 

för ortsborna. Med hjälp av lite nyinflyttade krafter och idéer skred man till verket (Uddebo). 
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I lagerlokalen huserar sedan 2009 en ekonomisk förening som renoverar huset med långsiktigt hållbara 

material. Samtidigt bygger de plattformar för att vårda såväl ortens sociala kapital som sitt kulturliv. 

Föreningsnamnet tog de efter verksamheten: Gula Huset i Uddebo, ekonomisk förening. Föreningen har 

tagit sig an en rivningshotad byggnad, av länsstyrelsen klassad som ett kulturarv av regionalt intresse, 

och gjort den till en samlingsplats om än så länge mest under sommarhalvåret (Gula Vågen-

Hushistorik). 

1.2.2 Avgränsning 

På temat platsutveckling finns mycket skrivet och många exempel att följa. Bara i Tranemo Kommun 

pågår simultant minst tre större platsutvecklande satsningar i småorter vilka vore intressanta att fördjupa 

sig i. Jag kommer att fokusera på orten Uddebo och föreningen Gula Huset, som är en av aktörerna där. 

Även om andra föreningar och samarbeten förekommer i Uddebo har jag valt att utgå från den 

organisation som hörs och syns mest såväl i lokalpress som genom konkreta ”byggen” på orten. Gula 

Husets verksamhet har flera ben och rör flera olika kulturyttringar. Medan exempelvis 

bygdegårdsföreningen som renoverat och förvaltar en bygdegård, och musikföreningen Djinadon, som 

ägnar sig åt djembemusik båda håller ett smalt verksamhetsfokus utgör Gula Huset något av ett nav för 

samtliga aktörer på orten. Det är också Gula Huset som oftast förekommer i den lokala 

nyhetsrapporteringen och därmed bidrar till den Uddebobild som sprids i närområdet. Dock kommer jag 

inte fördjupa mig i vad som skrivs om verksamheten utan har istället begränsat undersökningen till vad 

föreningsmedlemmarna själva anser och uppger att de gör.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att eftersom Gula Husets verksamhet utvecklar hela byn visa hur de använder 

kultur i detta. Det är att klargöra vad som ligger bakom föreningens engagemang och att visa hur de 

finansierar verksamheten, inte minst för att inspirera andra som vill mobilisera och göra något liknande. 

Ett underliggande syfte är att visa hur man kan gå tillväga för att göra en plats mer attraktiv, så till den 

grad att människor väljer den framför mer urbana miljöer där utbudet är större.  

Vad karaktäriserar Gula Huset? Hur har de gjort för att skapa tillgångar? Hur använder Gula Huset 

kultur i platsutveckling av Uddebo? Vad i verksamheten attraherar människor som väljer att bosätta sig i 

byn? 
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2. MATERIAL OCH METOD 
Som utgångspunkt används i första hand Gula Huset, ekonomisk förenings eget material i form av 

verksamhetsberättelser, ansökningar och stadgar. Därtill material i form av djupintervjuer som gjorts för 

att komplettera bilden. 

2.1 Material 

Mitt empiriska underlag bygger på både skriftliga och muntliga uppgifter från Gula Huset. Jag har tagit 

del av skriftliga dokument i form av stadgar och verksamhetsberättelser. Webbsidan Uddebo.se är 

frekvent besökt och fungerar som en samlingssida för projekt och föreningar i Uddebo. I viss mån har 

dokument från samarbetspartners använts; främst uppdrag, minnesanteckningar och rapporter, men 

bygger då ofta på uppgifter från föreningen. Detta tillsammans med personliga utsagor har visat på 

visioner och framtidsplaner samt vad som faktiskt blivit gjort. Informanterna är utvalda efter sitt 

engagemang eller sina beredande funktioner. För att göra kvalitativa intervjuer med dessa har jag försökt 

tillämpa tratt-teknik, vilket innebär att jag har öppnat med stora övergripande frågor för att ge 

respondenten största möjlighet att föra fram sina unika svar innan jag kommit ner till mer specifika 

frågor allt enligt Forskningsmetodikens grunder av Runa Patel och Bo Davidsson (s.74). Svepande 

frågor som ”Hur?”, ”Hur menar du?” och ”Varför?” blev ledande efter att informanten först fått svara på 

”Vad Gula Huset är”. Intervjuerna har gjorts i samtalsform såväl via telefon som vid faktiska möten och 

tagit mellan 20 och 90 minuter. Av styrelsen i Gula Husets fem ordinarie styrelsemedlemmar har jag 

intervjuat fyra. Utöver detta har jag gjort kortare intervjuer med ett fåtal människor som besökt Uddebo 

på något av föreningens evenemang. Några av informanterna har valt att vara anonyma, varför jag valt 

att inte hänvisa till dessa, alternativt hänvisat till deras yrkestitel då detta har relevans för 

undersökningen. 

Det ska sägas att jag sedan tidigare är ytligt bekant med några av informanterna, vilket kan ha påverkat 

deras svar, och även min tolkning av svaren. Det är också möjligt att min roll som kulturvetarstudent 

påverkat svaren och vad informanterna valt att lyfta fram. Möjligheten finns att en ekonom eller sociolog 

fått andra svar, då informanternas förförståelse vore en annan. 

2.2 Kvalitativ metod 
För att bearbeta materialet används kvalitativ intervjuanalys respektive kvalitativa dokumentstudier. 

Varje tolkning är på sätt och vis en spegling av den förförståelse författaren har av den givna texten, 

vilket medför att dennes tidigare erfarenheter påverkar tolkning och förståelse. Liksom informanterna 

svarat en kulturvetarstudent är det också en kulturvetarstudent som tolkat. Björn Vikström förklarar i 

Den skapande läsaren- Hermeneutik och tolkningskompetens det som att ”ingen tolkning kan ske helt 

förutsättningslöst. Om vi inte har något slags tidigare kännedom om den sak vi vill förstå har vi heller 

inga möjligheter att förstå den”, och påvisar därmed vikten av intertextualitet, förförståelse och 

förväntningar på en text- eller utsago (s.13). Detta stöds av Selander & Ödmans Text och Existens (lägg 

http://www.uddebo.se/
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in sidnummer). Utgångspunkten blir att såväl informanten som uttolkarens förförståelse av frågor 

respektive svar är obönhörligt bundna till sammanhanget.  

Vikström hävdar att ”Tolkningen är med andra ord kontextuellt färgad, dvs. beroende av den sociala, 

historiska och ideologiska miljö som uttolkaren lever i.” Han påpekar också att  

Förförståelsen kan naturligtvis vara en fara, eftersom den styr och vinklar tolkningsprocessen, men den är 

framför allt ett oundgängligt villkor för att förståelse överhuvudtaget skall kunna uppnås. Människan är inte 

bara en neutral åskådare i en relation till världen: hon lever i världen och är på många olika sätt en del av den 

verklighet hon försöker förstå. (Vikström s.13).  

Tolkaren är beroende av såväl sin språkliga som sin sakliga kompetens, vilken bl.a. styrs av allas vår 

sociala omgivning. En förutsättning för att kunna förstå andras tolkningar är därmed att det finns en vilja 

att sätta sig in i obekanta traditioner eller tankesätt och att utifrån det perspektivet försöka se en sak från 

ett annat håll. I annat fall skulle varje tolkning vara absolut utan möjlighet till omprövning eller 

jämförelse. En grundfråga inom tolkningslära är helt enkelt om verkligheten är absolut eller en av 

människans många sociala konstruktioner. Utgångsläget utefter ovanstående stycke blir att den här 

uppsatsen bör ses i utifrån ett kulturstudieperspektiv.  

Beteckningen Gula Huset står för olika saker i olika sammanhang. Namnet avser i kommande text i 

första hand föreningen inkluderat dess medlemmar. När jag avser byggnaden, verksamheten eller 

visionen för framtidens Gula huset anges detta i texten.  

2.3 Disposition  
I uppsatsens första kapitel ges generell bakgrundsinformation om platsen för undersökningen. 

Problemområdet ringas in och syftet utmynnar i frågeställning. Begränsning och inringning av 

uppsatsämnet görs.  

Kapitel två ger en genomgång av teori och metod samt denna disposition., I kapitel tre följer en 

genomgång av tidigare forskning och teorier på området, däribland en inblick i teorier om kreativa 

platser och miljöer.  

I fjärde kapitlet sker själva undersökningen. Informanternas uppgifter ställs i relation till varandra och 

tidigare forskning. I kapitel fem behandlas materialet och analyseras i förhållande till frågeställningen.  

Sjätte kapitlet ger förslag på vidare forskning varpå sjunde kapitlet sammanfattar uppsatsen. Därefter 

följer litteratur- och källförteckning och allra sist en bilaga.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Richard Floridas tes om den kreativa klassen  
Richard Florida lanserade i The Rise of the Creative Class... and how it’s transforming work, leisure, 

community and everyday life, teorin om den kreativa klassens framväxt, som kortfattat säger att den 

kreativa klassen (människor med tänkande och kreativa yrken) dras till metropoler där det finns hög 

kunskapsnivå, öppenhet och kreativitet, och att de där lever ett liv där gränserna mellan deras kreativa 

arbete och fritid flyter ihop. Florida gör gällande att tre faktorer styr migrationen av kreativa människor; 

Tolerans, Teknologi och Talang. Toleranta miljöer attraherar talanger, som i sin tur lockar företag som 

kan bidra till tillväxt. Företag följer efter människorna, och inte tvärtom. Enligt Florida kan man mäta 

vilka städer som har stor attraktionskraft på den kreativa klassen genom att ta fram ett kreativitetsindex 

baserat på vilka grupper som finns representerade där. Hög andel konstnärer, bohemer, 

homo/bi/transsexuella i ett samhälle ger högt kreativitets- (och tolerans)värde vilket lockar teknologi och 

talang). 

Studien är gjord på amerikanskt underlag även om det då och då dras paralleller till metropoler i Asien. 

Florida menar att den kreativa klassen attraheras av större sammanhang. Medan en klassisk 

industriarbetare lägger jobbet ifrån sig i samma ögonblick som arbetsskorna ställs på hyllan tar kreativa 

klassen istället sitt värv och sin identitet med sig in i fritidsaktiviteterna. En direkt följd av detta blir att 

relationen till närboende, exempelvis grannar kommer att spela en allt mindre roll, staden bjuder 

tillräckligt umgänge i den kreativa klassen. Att bygga social gemenskap baserat på vem som råkar bo 

granne nedvärderas, och behovet av mänsklig interaktion tillfredställs istället i andra sammanhang med 

andra utvalda från den kreativa klassen 

Om kreativa klassen söker sig till städer för stimulans, blir följden att landsorten dammsugs på talanger 

helt. Det kreativa kapitalet ger enligt Florida tillväxt även i det ekonomiska fältet. Den kreativa klassens 

innovationer, konst och idéer utgör mitten på ekonomen David Throsbys modell för kreativa näringar 

(Throsby). Denne sorterar in konstnärliga uttryck i kärnan på en ”piltavla”. Kring dessa uttryck finner vi 

kulturella näringar vilka i sin tur omgärdas av det bredare begreppet kreativa näringar. I dessa tre fält 

skulle Florida placerat sin kreativa klass. Det kreativa kapitalet blir således tillväxtmotorn i hela 

samhällsekonomin; det sista om omslutande fältet i modellen. Enligt Floridas synsätt kan sägas att den 

kreativa klassen utgör motorn i dagens städer, och enigt Throsbys modell kärnan i samhällsekonomin. 

Florida driver i en senare bok sin tes om den kreativa klassen än längre. I Who’s your city; how the 

creative economy is making where to live the most important choice of your life tar han resonemanget 

ytterligare framåt och menar att som enskild individ spelar ditt val av livsplats i bemärkelsen region en 

avgörande roll för din framtid. Platser utgörs människor. Platsen är den grupp som befinner sig där. 

Människorna blir den största lokaliseringsfaktorn.  
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3.2 Robert Putnam och socialt kapital 
I Konstens Regler har franske sociologen Pierre Bourdieu introducerat olika kapital som mått på 

tillgångar inom olika fält. Det vi vanligen refererar till som pengar, är enligt hans teori bara en av flera 

tillgångar en människa eller grupp människor kan ha, nämligen ekonomiskt kapital (Bourdieu s.193).  

Ett annat exempel på kapital är humant kapital som utgör våra kunskaper och färdigheter som individer. 

Därtill finns kreativt och socialt kapital, där den första kan sägas vara förmågan att tänka nytt. Floridas 

kreativa klass består av människor med högt kreativt kapital.  

Putnam hävdar i Den fungerande ekonomin (1995) att det finns platser med hög tillväxt och blomstrande 

näringsliv trots mycket låg inflyttning av yngre och eller kreativa, vilket motsäger Florida. Istället menar 

Putnam att socialt kapital kan vara drivkraften i en plats utveckling, och att detta kapital står i bjärt 

kontrast till hur den kreativa klassen väljer sitt umgänge till största del baserat på intresse. Det sociala 

kapitalet har ett annat värde och bygger på tillit och förtroende. Det ger en högre stabilitet som också har 

förtjänster när det kommer till tillväxt. Dessutom hävdar Putnam, mot bakgrund av studier på Italienska 

provinser, att det finns ett direkt samband mellan regioner med högt socialt kapital och väl fungerande 

demokrati och förvaltning. Där en stor tillit råder mellan olika grupper finns den bästa grunden för en 

god demokrati. Putnamn förklarar senare socialt kapital i Den ensamme bowlaren: 

Fysiskt kapital har med fysiska föremål att göra och humankapital med enskilda individers egenskaper att göra, 

socialt kapital däremot har med band mellan individer, sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och 

pålitlighet som uppstår ur dem. I den bemärkelsen är det sociala kapitalet nära besläktat med vad någon har kallat 

”medborgerlig dygd”. Skillnaden är att termen socialt kapital för tanken till det faktum att den medborgerliga 

dygden är som mäktigast när den är förankrad i ett tätt nätverk av ömsesidiga sociala relationer. Ett samhälle 

bestående av många dygdiga men isolerade individer är inte nödvändigtvis rikt på socialt kapital (Bowlaren 

s.18). 

Socialt kapital avser förenklat det vi ibland refererar till som nätverk mellan människor, men utökat och 

med tillägget att tillit och förtroende måste finnas i kontakten. Socialt kapital växer vid användning men 

minskar av att ligga i träda.  

Alla samhällen […] karaktäriseras av nätverk av formell och informell kommunikation och utbyte. Några är 

främst ”horisontella” och för samman personer med likvärdig status och makt. Andra är främst ”vertikala” och 

knyter samman ojämlika personer i asymmetriska hierarki- och beroenderelationer. I den verkliga världen är 

givetvis nästan alla nätverk blandningar av horisontellt och vertikalt. […] (d.v.s: samhällsengagerade nätverk 

står) för intensiv horisontell kontakt. Sådana nätverk är en oerhört viktig form av socialt kapital. Ju tätare de är 

i ett samhälle, desto troligare är det att deras invånare kan samarbeta till ömsesidig nytta (Demokratin s.208-

209). 
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Frekvensen av föreningar eller stort samhällsengagemang kan alltså ses som en indikator på om en plats 

eller ett samhälle har stort socialt kapital. En viktig skiljelinje finns mellan ”överbryggande 

(inkluderande) och den sammanbindande (exkluderande)” formen av socialt kapital (Bowlaren s.22). En 

plats kan ha båda sorterna, som också kan vara positiva. 

Den inkluderande formen av socialt kapital kan som Putnam nämner också ha en ”mörk sida” som 

utesluter och konserverar ett vedertaget sammanhang. Den som hamnar utanför det sociala nätverket och 

de vedertagna normerna som råder inom detta hamnar också vid sidan om gemenskapen. 

Sammanbindande socialt kapital kan alltså utgöra grogrund för intolerans och fientlighet mot de som 

inte hör till gruppen, även om det också skyddar gruppens utsatta. Putnam beskriver sammanbindande 

kapital som ett fixerande ”sociologiskt kitt” (Bowlaren s.23).  

”Goda” former av socialt kapital resulterar istället i det omvända. Sammanbindande socialt kapital som 

inte utestänger någon har lika stora positiva effekter på samhäller som det överbryggande. Det 

överbryggande kapitalet liknar Putnam vid ”sociologiskt smörjmedel” som kan ena människor över 

gränser och hjälper utsatta till en lättare tillvaro. Den formen visar stora positiva effekter när ett nätverk 

söker samarbeten externt (Bowlaren s.23). 

3.3 Mindre orters dragningskraft 
Att kreativitet har en attraktionskraft är det få som motsäger, men att kreativitet konsekvent dras till och 

stannar i storstäder är enligt ett flertal en förenklad bild. Lars Aronsson och Lotta Braunerhielm, båda 

kulturgeografer, samlar I Kreativitet på plats texter som behandlar kreativitet eller aktivitet på olika 

platser i tid och rum. Olika perspektiv på kreativa platser redovisas och behandlar kreativitet och platser 

i koppling till civilsamhället och hur kulturell verksamhet ger eller uppstår, på grund av större sociala 

sammanhang.  

I ovan nämnda antologi har Sven-Erik Karlsson och Gunilla Lönnbring ifrågasatt Floridas fokusering på 

enbart metropoler, och istället studerat mindre platser och samhällen som visar stort entreprenörskap och 

kreativt kapital. Det finns enligt dessa författare fler faktorer än Floridas tolerans, teknik och talang som 

påverkar en plats och människors migration, vilket också Putnam illustrerat. Karlsson och Lönnbring 

pekar på den kulturella jordmånens sociala och ekonomiska förutsättningar som en faktor och att 

”kreativitet också är knuten till materiella villkor” (s.82). Det finns människor som väljer att bosätta sig 

på en plats med mindre rörlighet för att ”där finns en solidaritet; en samarbetstradition och en 

gemenskap, som också varit nödvändig för människors materiella överlevnad.” Dessutom, hävdar de 

”har landsbygdens folk varit tvungna att själva finna lösningar på allehanda problem” och menar att det i 

sig är ett kvitto på att företagsamhet och kreativitet alltid funnits även på de mest isolerade platser 

(Karlsson och Lönnbring s.88).  
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3.4 Val av livsplats 
Richard Florida framhåller staden som den största magneten när det kommer till att attrahera kreativa 

individer, däribland konstnärer. Jonathan Borggren och Evelina Wahlqvist, båda knutna till 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som också bidragit till ovan nämnda antologi vill visa att 

bilden av den stadsboende kreatören kan vara något förenklad (s.176). I själva fallet är det så att den del 

av kreativa klassen som utgörs av konstnärer i stor utsträckning delar sin tid mellan stad och landsbygd, 

menar de och hänvisar till egna studier på västsvenska konstnärer. Att konstnärer, som Florida hävdat, 

håller sig i storstäder är en grov förenkling. Konstnärer, menar Borggren och Wahlqvist, kan förvisso 

vara mantalsskrivna och synliga i en större stad, men många av dessa vistas under längre perioder eller 

faser av livet långt därifrån. Vad som däremot är sant är att de är synnerligen medvetna om geografin. 

Hur och var de än väljer att leva måste de aktivt förhålla sig till storstaden, i det här fallet Stockholm, 

eftersom det är där marknaden finns. Att aktivt förhålla sig innebär inte att de måste bo där, utan snarare 

att de måste upprätthålla relationer med aktörer finns där. Frågan som Borggren och Wahlqvist ställer 

sig är om konstnärer som grupp är mer rörliga och mobila än andra. De konkluderar att ”individer som 

bejakar sin kreativitet i skapande och livsstil, även har en kreativ inställning till geografi. De väljer aktivt 

kombinationen av de platser de önskar och behöver. Där storstadsmetropolen inte räcker till tar 

landsbygden vid” (s.194). 

Aronsson och Brauenerhielm menar att Florida men också Borggren och Wahlqvist har fel i att den 

kreativa klassen är rörligare än andra. I motsats till Borggren och Wahlqvists säger de att mobiliteten hos 

den kreativa klassen inte alls visar större migration än andra grupper. Men Borggren och Wahlqvists 

fallstudie är gjord inom ett begränsat svensktalande område, och Florida har i sitt material tittat på 

tendenser med utgångspunkt från engelsktalande områden vilka finns lite här och var på klotet. Detta 

påverkar givetvis analysen av migrationen direkt, eftersom avstånd är relativa och har en tendens att vara 

kortare om de mellanmänskliga relationerna är lättare, vilket underlättas av samma eller närliggande 

språk.  

3.5 Kulturbegreppets användning 
Att begreppet kultur är komplext är allmänt bekant. Här i uppsatsen undersöks en förening som jobbar 

med kultur i flera olika former. Kulturbegreppet förekommer därför i uppsatsen både som sektor, vilken 

innefattar alla verksamma inom området, och det vi refererar till som aspekt, vilket mer utgör ett 

perspektiv på samhället, eller sammanhanget. Därtill berörs också kultur genom att föreningens ägnar 

sig åt byggnadsvård, eller vård av kulturminne. Politiskt används kulturbegreppet i relation till 

kultursatsningar på olika nivåer; Det smala begreppet som vi benämner sektorn representerar den 

humanistiska nivån av begreppet. Därefter kan vi dela upp användningen av begreppet kultur politiskt 

som sociologiskt- och slutligen instrumentellt motiverad kulturpolitik enligt den danska kulturforskare 

Skot-Hansen (Nilsson s.447-450).  
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3.6 Motiv för kultursatsningar 
När man talar om åtgärder och insatser på det politiska området kultur kan dessa enligt ovanstående 

uppdelning härledas ur olika motiv. Dorte Skot-Hansen ringar in dessa till humanistiskt, sociologiskt och 

instrumentellt motiverad politik och satsningar (Nilsson s.488). Kulturpolitikområdet omfattade från 

början bara det smala estetiska kulturbegreppet som sägs ha humanistiska motiv. Detta berör konstnärer 

av olika slag, vilka i Throsbys modell kan placeras i kärnan. Satsningar som motiveras av humanistiskt 

motiv har inte som avsikt att generera vinst utan ser kulturens egenvärde vilket skulle spridas bland 

folket. I de humanistiskt motiverade satsningarna på kultur ingår det bildningspolitiska motivet som 

motiverar satsningar på statliga medier som kan sprida den goda konsten. Dessa satsningar har historiskt 

haft för avsikt att stärka demokratin genom att sprida den goda ”finkulturen” och göra den tillgänglig för 

alla (Nilsson s.448).  

Efter satsningar på det humanistiskt motiverade kulturområdet tog en mer sociologiskt motiverad politik 

vid. För det breda kulturbegreppet ser vi sociologiska och antropologiska motiv. En sociologiskt och 

samhällsvetenskaplig motiverad satsning betraktar kultur som innebörden av ”gemensamma värderingar, 

traditioner och livsformer i ett samhälle eller en bestämd grupp”. Kultur är i den bemärkelsen något som 

varje individ bär med sig och lever i (och kan fjärma sig från). Stöd till detta område kan landa i såväl 

kulturminnesvård som lokala idrotts- och teaterföreningar. Det mer antropologiska begreppet kultur 

tillämpar det kulturella perspektivet på ett större samhälle som alla onekligen är en del av som att t.ex. 

att vara medborgare i Sverige (Nilsson s.355). Sociologiskt motiverade satsningar syftar till att stärka det 

civila samhället, och ville synliggöra samtliga former av kultur och underlätta skapande. Målet med 

satsningarna var processen fram till, snarare än resultatet av vad denna ledde till (Nilsson s.448-449).  

På senare tid har en alltmer instrumentell syn på kultursatsningar fått fäste. Richard Floridas tes om den 

kreativa klassen som motor har främjat den utvecklingen. Instrumentellt motiverade satsningar syftar i 

första hand till ekonomisk utveckling och den satsning som görs på det smala kulturbegreppsområdet 

syftar till att bilda ringar på vattnet, som cirklar i Throsbys modell. 

3.7 Cultural planning 
Ett begrepp som används när man pratar om platsutveckling och kultur är genius loci. Genius loci syftar 

till platsens själ eller talang vilket implicerar inte bara platsens historia utan också talang som möjlighet 

och tillgång inför framtiden. Cultural planning är ett ofta använt verktyg för samhällsplanerare för att 

utveckla en plats ”själ” genom kulturella perspektiv på samhället. Ansatsen är bred och inkluderar alla 

aspekter av kulturella resurser. Metoden fokuserar på en plats identitet mer än image. Cultural planning 

använder ett kulturellt perspektiv på hela platsen/samhället och fokus ligger på att skapa en god miljö för 

människorna där genom ett inkluderande tänk som involverar alla de boendes intressen snarare än att 

fokusera på en stor, platsmarkerande turistattraktion (Aronsson och Braunerhielm s.17). Inom Cultural 



11 
 

planning är det där utmaningen, men också möjligheten finns. Satsning på närmiljön skall stärka 

platsens identitet. Det handlar om ”identitetspolitik snarare än konstpolitik” (Nilsson s.456).  

3.8 Effekter av kultursatsningar 
För att lättare bena ut vilka effekter en satsning på kultur har kan man använda sociolog Göran Nylöfs 

nio punkter ursprungliga publicerade i en rapport från kulturrådet men här hämtade från Kulturen som 

drivkraft av Ronny Svensson och Gerd Adolfsson, båda samhälls- och kulturvetare, från 1995. Dessa nio 

punkter tar upp effekter av kultursatsning, men knyter an inte bara till instrumentellt motiverade 

satsningar utan samtliga satsningar. Punkterna är: kultur som 1)produktivitetsfaktor, 

2)lokaliseringsfaktor, 3)attraktion, 4)tursistresurs, 5)betydelse för ortens image/profil, 

6)kreativitetsfaktor, 7)gemenskapsfaktor, 8)mobiliseringsfaktor och slutligen som 9)stabiliseringsfaktor. 

Flera av punkterna har beröringspunkt med uppsatsen. 

Bland punkterna kan de första fyra sägas indikera om satsningarna genererat dragningskraft så att 

människor eller företag etablerat sig på platsen. De andra punkterna handlar mer om vad som etableras 

eller händer och sker på platsen på grund av människor och samarbeten som redan finns där, men som 

kan gynnas av kultur.  
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4. UNDERSÖKNING 

4.1 Starten  
I stugan på Mjällbo i Uddebo träffar jag Caroline Bergmann ordförande i ekonomiska föreningen Gula 

Huset och Thomas Tranefors, styrelsemedlem. Båda två har lokal förankring, Bergmann är uppvuxen i 

Uddebo och Tranefors i centralorten. De är två av de mest drivande styrelsemedlemmarna i föreningen 

och båda har varit med sedan start. Caroline är föreningens ordförande och verksamhetens projektledare, 

och Thomas är kassör. Efter att de träffat varandra och bildat familj spenderades fredagskvällarna hos 

svärföräldrarna och bara enstaka utflykter bjöd på umgänge med andra vänner och/eller bekanta. 

Thomas berättar om en aha-upplevelse som blev startskottet på Gula Huset när de stötte på ett besökande 

par i Uddebo som letade efter ett hus och sedan köpte det. ”Från det hjälptes vi åt för att få folk att flytta 

hit, så det är två parallella skeenden, det aktiva sökandet efter människor som kunde tänka sig att flytta 

hit, men också arbetet med gula huset, och där går det ihop” (Tranefors). Caroline fyller i och betonar 

vikten av att människor som tar steget och flyttar till landet faktiskt finner ett socialt rikt liv där. Det är 

mycket lättare om man ser att det finns ett sammanhang där folk gör någonting. Thomas fortsätter ”Gula 

huset är ju en gemenskap, det är skyltfönstret och vårt lockbete, vår lilla grej. […] men det vore ju synd 

om det stannade vid att vi har renoverat ett hus, det vore fint om några sköna människor flyttade hit.” På 

frågan vad han menar med sköna människor, svarar han ”folk som gör saker”. ”Det är ju ganska lätt att 

flytta ut, men det är inte lika lätt att bo kvar”, avslutar han och betonar vikten av en meningsfull och 

inspirerande fritid.  

Det var ett hemvändande och ett nyinflyttat par som tillsammans med några andra enskilda individer 

kallade till visionsmötet 2008. Att deras vision var ett Uddebo med mer ”sköna” människor, större 

gemenskap och socialt umgänge var uppenbart. Gula Huset skulle bli en plats för möten och i 

förlängningen medlemmarnas skapande eftersom det var det behovet som fanns bland medlemmarna när 

föreningen bildades. Varken Caroline eller Thomas ser själv något mål i att ha egen verksamhet i huset 

annat än som möteslokal. ”Nej, vi vill inte använda huset, för mig handlar det om att jag tycker om 

människor, jag bryr mig bara om människor och Thomas tycker bara om natur”, säger hon och Thomas 

bryter in: ”… och byggnader. Och så det i att göra det omöjliga. Det är ju ett omöjligt projekt. Det var ju 

dödsdömt från början. Sen står det där som en symbol för att man kan klara av det”.  

Jag frågar om Gula Huset är en kulturförening. Paret ger mig olika svar. ”Nej, jag skulle ju inte säga att 

vi är en kulturförening. En liten rebellisk samhällsförening skulle jag nog vilja säga att vi är” säger 

Thomas, men Caroline hävdar bestämt att ”det är de visst” och fortsätter genom att bredda Thomas 

resonemang: 
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Jo, vi är en kulturförening. Vi jobbar med kultur som metod för samhällsutveckling. Vi jobbar med 

samhällsfrågor, för att kultur är samhällsviktigt, kultur är en av de viktigaste samhällsutvecklande faktorerna, 

förutom politik, jag kan inte se varför man inte skulle använda kultur i alla sammanhang, det är ju det som gör 

att människor går upp på morgonen, det är ju det som är kryddan i livet. (Bergmann) 

Som medlemmar sedan starten ser de inga större avbräck eller problem hittills. Caroline säger att hon 

”väntar fortfarande på den stora smällen”, men tycker det är synd att de inte fått igång något samarbete 

med arbetsförmedlingen och att ”det är klart att hade det kommit trettio personer på varje bygghelg så 

hade det ju varit bra, men jag är över förväntan nöjd”. (Bergmann) 

Jag ringer upp Staffan Arvegård, föreningens sekreterare tillika fotograf. Till Tranemo kommun kom 

han 2004 enligt egen utsago av ”skicklighet” (d.v.s. i att undvika storstad) för att kombinera sitt arbete 

som samhällsbyggnadschef med sin bisyssla naturfotografi. Civilt och i sin yrkesroll som tjänsteman har 

han sedan 1970-talet på ett eller annat sätt arbetat med landsbygdsutveckling och hållbarhetsfrågor. 

Även han var med vid uppstarten och ger sin historia. ”Jag kände lite folk i Uddebo, och jag tyckte det 

var en galen och trevlig idé, det är roligt att jobba ideellt och med kreativa, unga människor... och det jag 

är ju intresserad av, landsbygdsutveckling” (Arvegård). Staffan betonar vikten av att inte enbart bygga, 

utan att ge plats för det sociala och intellektuella utbytet som pågår i diskussionerna medlemmarna 

emellan, som också bidrar till lusten att vara delaktiv i ett sammanhang, vilket det än må vara. Han ger 

ett exempel, av många, om en studiecirkel som hölls av medlemmen Claes Blixt i konsten att bygga en 

iniutkajak. Den typen av kajak byggs efter kroppsvikt och storlek, vilket ställer större krav på 

hantverksskicklighet eftersom produkten måttanpassas. Detta startade diskussionen om hur ofta det 

byggs något som är anpassat efter en viss individ. Diskussionen ledde till ytterligare en studiecirkel där 

deltagarna byggde sin egen likkista. ”Och när man gör sin egen likkista, fortsätter Staffan, är det ju 

oundvikligt att prata om döden. Det blir en blandning mellan filosofiska rummet och ljugarbänken och 

det är väldigt roligt!” Han betonar vikten av att hålla visionen levande och att låta den växa. Samtidigt 

gör han hela tiden kopplingar till andra små orter, till andra projekt inom landsbygdsutveckling och ger 

en känga till en av Sveriges mest sysselsatta kommuner, för Staffan är säker på sin sak, och det han 

säger och menar riktar han mot ett större sammanhang än Gula Huset och Uddebo. Han talar om 

landsbygden som helhet: ”Det enda som attraherar människor till en plats är andra människor. Det räcker 

inte att det finns jobb, det är enklare än så. Vad folk vill ha är sociala kontakter och upplevelser”. Båda 

delarna upplever han idag att får genom Gula Huset. På så vis kan man säga att Arvegårds vision också 

handlar om kultur på ett mer sociologiskt plan. Det han åsyftar är en utbyggd mellanmänsklig 

gemenskap. Precis som Bergmann och Tranefors hävdade tidigare. 
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Claes Blixt ligger bakom många av de idéer som mynnat ut i konstverk. Förutom socialt umgänge utgör 

Gula huset en möjliggörare av hans idéer och infall. ”Här tycker de andra att det är kul… Här kan jag 

göra det (d.v.s. förverkliga idéer). Det är värt jättemycket för mig och det är ju ännu roligare om någon 

annan också tycker det är kul. ” (Blixt). Blixt ligger bakom idéer som konstpaddling och skulpturbygge.  

4.2 Gula Huset på pappret 
I stadgarna för Gula Huset i Uddebo, ekonomisk förening (Gula Huset i Uddebo) står följande: 

§ 2 Ändamål och verksamhet 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att: 

Gemensamt rusta upp och underhålla Gula Huset i Uddebo i syfte att göra lokalerna ändamålsenliga för 

konstnärlig verksamhet, möteslokaler och viss näringsverksamhet. 

 Ge medlemmarna tillgång till Gula Husets lokaler. 

 Verka för att Gula Huset ska bli en rik kulturell mötesplats i Uddebo. 

 Verka för medlemmarnas konstnärliga utveckling och kompetensutvidgning genom att exempelvis arrangera 

kurser, studieresor och föreläsningar. 

 Verka för att synliggöra medlemmarna genom utställningar och andra aktiviteter.  

 

I stadgarna finns inget begränsande när det kommer till verksamheten, istället är de skrivna för att 

uppmuntra och inbjuda till nya tilltag efter medlemmarnas önskemål. Kortfattat handlar stadgarna, och 

därmed verksamheten om två saker: Först handlar det om att utveckla medlemmarna som individer 

(humankapitalet) och därtill att rädda huset så att man i det kan vidareutveckla sina intressen och 

kompetenser. Att rädda huset är i dag ett medel för medlemmarna att träffas och komma närmare målet 

att kontinuerligt utveckla människorna och deras idéer. Aktivt medlemskap i Gula Huset ekonomisk 

förening innebär förpliktigandet att medverka vid ett antal renoveringstillfällen ett bestämt antal timmar. 

I gengäld får medlemmen förtur att nyttja lokalen man är i delägare i när den är klar och ändamålsenlig 

för det. Föreningen bygger minst 12 helger om året. Basen i Gula Huset är en förhållandevis horisontell, 

platt organisation där vem som helst får lyfta idéer. Detta illustreras i princip allt de gör. Under tiden har 

dock organisationen byggts ut något med undersektioner som fokuserar på olika delar av verksamheten 

(Arvegård).  

I samtliga verksamhetsberättelser framgår hur föreningsmedlemmarnas idéer och infall resulterat i en 

mängd olika uttrycksformer som konstutställningar, levande ankrace, ideell mäklartjänst och 

skördemarknad utöver det löpande renoveringsarbetet. Sommartid har ett par medlemmar nyttjat lokalen 

för småskalig loppis. För tillfället bygger man kafé. Verksamhetsberättelsen refererar också hur långt 

byggandet fortskridit. Genom att minst en helg varje månad avsätts för renovering löper bygget i sakta 

mak framåt (Gula Huset ekonomisk förening). Det finns inget beslutat slutdatum för när huset skall vara 

färdigt utan föreningen jobbar framåt efter de ramar som råder, oftast med delmål som morot för att 

känna att man avancerar. Ibland är delmål förbundna med att en pengapott annars fryser inne, ibland 
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eftersom att ett yttre behov gör åtgärden nödvändig för att inte huset skall skadas av väder och vind 

(Tranefors). 

4.3 Gula husets tillgångar 

4.3.1 Kunskapsbanken som kapital 

En avgörande faktor för att Gula Husets verksamhet skall fungera är den samlade erfarenhet som finns 

bland de aktiva medlemmarna. Utöver ekonomiskt kapital har föreningen en stor tillgång i de olika 

kompetenser som finns representerade i gruppen. Intervjuerna avslöjar att bland informanterna och 

övriga medlemmar finns bl. annat följande yrken och uppdrag: fotograf, biolog, ”föreningsräv”, 

slöjdlärare, formgivare, konstnär, festivalgeneral, lärare, tjänsteman och musiker. Dessa besitter kunskap 

och har kontakter på respektive område. 

Sammantaget har den aktiva gruppen stort humankapital i form av bred såväl praktisk som teoretisk 

kunskap och goda möjligheter att nätverka. Föreningens sociala kapital är väl underbyggt vilket bevisas 

genom de många samarbetspartners och sponsorer som på olika sätt medverkar vid föreningens 

evenemang. Kontaktytorna gentemot samhället är många och kommunikationsvägarna flera. Som 

representant för verksamheten anlitas föreningens ordförande numera som föreläsare, vilket också 

bidragit till spridning av verksamheten och därtill genererat inresande studiebesök. Kontinuerligt utökas 

dessutom nätverket för varje föreläsare som engageras för att sprida kunskap bland medlemmarna och 

varje ny person som tar del av aktiviteterna betraktas som en tillgång (Bergmann). 

4.3.2 Ekonomi 

De bidrag föreningen får går i första hand till byggmaterial. Bland givarna står Sjuhärads 

kommunalförbund, Leader, Regionen, Länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen. Kostnaden för ”jippon” 

eller större bygghelgskostnader understöds av sponsring från något av de många företag som finns i 

Tranemo kommun. Enstaka mer komplicerande insatser i bygget som exempelvis byte av syllen har 

gjorts i samarbete med utbildningar i byggnadsvård vilket gjort att kostnaden för yrkeskunniga 

timmermän hållits nere (Gula Huset ekonomisk förening). Föreningen har fått bidrag från samtliga 

institutioner de sökt vilket speglar inte bara den kunskap de har om ansökningsförfarande utan också om 

ett stort och ständigt växande kontaknät. (Bergmann).  

En förutsättning för att hitta finansiering är att man känner till de bidragsgivare och samarbetspartners 

som finns. Gula Huset har medlemmar som i sin yrkesroll handlägger offentliga medel, om än i andra 

sektorer. Detta borgar för att de även känner till andra aktörer, men också en kunskap i hur man bäst bör 

formulera sig. Den egna ekonomiska insatsen i föreningen begränsas till medlemsavgiften, men det ska 

inte förringas de tusentals ideella arbetstimmar föreningen och andra lagt genom åren.  
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4.4 En konstnärsplattform på landsbygden 
Gula Huset har som ambition att bli en rik kulturell mötesplats. Jag frågar om Gula Huset är ett 

västgötskt Not Quite (forum för konstnärer i Dalsland) i miniatyr, men Caroline menar att även om deras 

mötesplats och konstverksamheten visserligen är bra och inspirerat dem, är ingången där smal och ställer 

höga krav på professionalism (Bergmann). Där Not Quite ska skapa en mötesplats för professionella vill 

Gula Huset istället vara en mötesplats för alla människor. Not Quite har skapat verkstäder, flera ateljéer 

och utställningsmöjligheter för yrkesverksamma  (NotQuite). Gula Huset har visioner om motsvarade 

verksamhet, men utan ingångskrav på yrkeskunnande. Istället siktar de på en bildande miljö där låga 

inträdeskrav och att start från noll ändå kan ge möjlighet till nya uttrycksformer. Tanken om individens 

utveckling är stor hos Gula Huset och skillnaden gentemot Not Quite är att för att vara med där måste 

man ha kommit en bit på vägen. På så vis kan man säga att i bemärkelsen estetisk kultur motiveras 

satsningarna på Not Quite genom att kulturen har ett egenvärde, en humanistisk motivation för 

kultursatsning, medan Gula huset breddar tanken om fortbildning i fältet till att gälla både konstnär och 

amatör (Bergmann). Bergmanns idé om att förändra samhället för alla som är del av det skiner igenom 

även i satsningar på rent konstnärliga kulturuttryck.  

4.5 Val av boplats 
Ett konstnärspar som verkar i Uddebo hade bestämt sig för att lämna stadsmiljön och letade efter billigt 

boende och ateljé i ort det där det hände något men ändå fanns en ”landetkänsla”. Avgörandet föll på 

Uddebo just för att där fanns en påhittig förening och ett öppet socialt sammanhang samt en festival
1
. 

”Vi har det gött, och vill man åka in till Göteborg går bussen” säger en av dem. Tidvis reser de till 

storstäder i Asien, och befäster således Borggren och Wahlqvist tes om att även om konstnärer vistas i 

större städer är det inte alltid där de skapar sin konst. För konstnärsparet är det ett tydligt 

ställningstagande att hålla de ekonomiska utgifterna på en låg nivå för att ändå kunna finna tid och plats 

för skapandet. Samtidigt är det tydligt att gemenskapsfaktorn gjorde att de valde Uddebo framför andra 

platser.  

4.6 Samverkan, projekt och uppdrag 
Gula huset har samarbeten med flera organisationer som fördelar offentliga medel. Däribland kan 

nämnas LEADER som är den Europeiska fonden för landsbygdsutveckling, och Västra 

Götalandsregionens kultursekretariat. Utöver detta kommer samarbeten som bl.a. syns i exemplen 

nedan. 

4.6.1. Regionalt uppdrag 

Gula Huset har ett öppet kulturstrategiskt uppdrag. I Regionens minnesanteckningar från möte med Gula 

Husets ordförande refereras Uddeboprojekt inte som ett mål. Istället kallas det kulturstrategiska 

uppdraget för en metod, Uddebometoden. Att Gula husets verksamhet benämns av regionen som metod 

                                                           
1
 Tranefors m.fl. ordnade fram till 2012 en egen festival kallad Mjällbo- och senare Uddebofestivalen 
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och inte ett mål är med all sannolikhet ett klokt val för ingen i Gula Huset vet med säkerhet var fokus 

ligger om ett år. Istället är det en sociologiskt motiverad insats vars delmoment innehåller kulturellt 

praktiserande, utställande och utbildning. Dessa moment blir indikatorer på hur aktiv föreningen varit. 

Gula Husets senaste uppdrag sträcker sig över perioden från år 2013 till och med 2015. Många delar av 

VG-regionens vision har likheter med Gula Husets stadgar, byter man ut regionens medborgare mot 

Gula Husets medlem klingar regionens vision och ändamålet för föreningens verksamhet mycket lika. 

Ur Kulturpolitik för Västra Götaland, antagen 2005: 

Kulturpolitiken ska bidra till verksamheter som har hög kvalitet med regional, nationell och internationell 

lyskraft. Kulturen ska leva i alla delar av regionen.  

Kulturpolitiken ska vara öppen och ge plats för såväl det smala som det breda, det etablerade och det nya samt 

det välkända och främmande. Västra Götalandsregionen ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i. 

Kulturpolitiken ska bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar, brett 

medborgerligt deltagande och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens uttryck och synsätt med 

avtryck i alla regionens delar, Därigenom ska kulturen bidra till människans, medborgarnas och samhällets 

utveckling. (Västra Götalandsregionen "Kulturpolitik") 

Om vi utgår från den danska modellen för kulturpolitik landar visionerna bland de humanistiskt såväl 

som sociologiskt motiverade kultursatsningarna. Det sociologiskt motiverade satsningarna står alltså 

som motiv bakom Gula Husets kulturverksamhet och de arbetar med detta genom att påverka 

medlemmarnas sociala miljö inte bara genom att kulturminnen restaureras utan också genom att 

folkbildning, amatörverksamhet och övriga fritidsaktiviteter berörs. I regionens vision finns 12 

fokusområden där visionen ska implementeras. En av visionens fokus är delaktighet och tillgänglighet. 

Sammataget motiveras regionens satsningar av humanistiskt liksom samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Gula Husets verksamhet kan sägas möta kravet på delaktighet och tillgänglighet då man verkar i en 

kommun i regionens utkant, dit regionens ”egna” verksamhet sällan når. Regionens vision poängterar att 

det måste finnas kulturresurser och kulturutveckling i alla delar av regionen, och att det är viktigt inte 

minst när det kommer till stödinsatser i områden där kommunalbudgeten inte medför några högre 

summor för kultursidan. För uppdragsperioden ges ett finansiellt stöd från regionen på 100 000kr årligen 

(Adler).  

4.6.2 Leadersamverkan 

Det första projektet som genomfördes av Gula Huset i samverkan med Leader var Gula Huset, 

möjligheternas hus. Målet var att inom givna ramar ställa byggnaden i bruksskick och sprida kunskap 

om byggnadsvård och miljöteknik. Enligt slutrapporten fördes samarbete med Tranemo kommun, 

Sjuhäradskommunalförbund, Länsstyrelsen, Tranemo Gymnasium, Nääs, Uddebo Bygdegårdsförening, 

ett antal lokala företag, KY-utbilningen i Partille, Da Capo Hantverksskola i Mariestad, Gula Fabriken i 

Tranemo, Rydal designcenter, kulturföreningen Oceanen i Göteborg, och Not Quite i Fengersfors föll 
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väl ut i bemärkelsen att insatser man föresatt sig göra utfördes. Simultant beviljades 800.000kr av 

Leader under de första två verksamhetsåren för projektering, kurser och renovering av huset. Utöver ren 

kurs- och renoveringsverksamhet gjordes ett antal studiebesök inom projektet (Leader Sjuhärad " 

Möjligheternas hus"). Tillströmningen av ideella krafter och intresse översteg enligt Tranefors och 

Bergmanns Gula Husets förväntan. 

 

Möjligheternas hus gav fortsatt förtroende i ett nytt projekt 2010-2012 vid namn Kultur NU. I princip 

var detta en direkt fortsättning på det tidigare projektet men verksamheten spetsas av ett fysiskt 

byggnadsvårdscenter i Gula Huset (Leader Sjuhärad "Kultur NU").  

 

Projektet Konstpaddling startades hösten 2011 med målet att långsiktigt öka turismen längs ån Assman 

som rinner genom Uddebo. Ett projekt som involverade inte bara miljö och natur utan också kultur och 

människa.  Genom ett samarbete mellan lokala företag och konstnärer installerades tio konstverk längs 

ån. Gula Huset organiserade verksamheten i projektet tillsammans med kommunen/turism som 

tillhandhöll kanoter och cyklar, vilka användes för färd uppströms längs en asfalterad banvall. Projektet 

kombinerade naturupplever, ekoturism och konst (Västra Götalandsregionen). Lokala konstnärer uppför 

stora verk som sedan placeras längs med kanotleden. (Leader Sjuhärad "Konstpaddling"). 

4.6.3 Uddebo Byfestival 

I föreningen Djinadon, djembeföreningen som är en avknoppning från Gula Huset, finns musiker som 

flyttat till Uddebo och istället för att själva resa runt bjuder hem läromästare, volontärer och andra 

intresserade och håller kurser på plats. Lokaler i Uddebo är förhållandevis billiga och bidrar till att man 

kan härbärgera flera gäster. Den ekonomiska aspekten av deras val av livsplats har direkt koppling till 

Lönnbring och Karlssons tes om att sociala och ekonomiska skäl också påverkar migration av kreatörer, 

och kreativ klass. Efter att Uddebo 2012 stod utan festival startade dessa personer, (som också varit 

medlemmar i Gula Huset) Uddebo byfestival. Dessa nya musikintresserade nyttjade sammanhanget som 

redan fanns och såg till att nya ”sköna saker” hände. Nätverken, det stora sociala kapitalet, de goda 

relationerna som vårdats och som Putnam betonar vikten av, fanns redan och borgade för att projektet 

var genomförbart. Resultatet var en festival som tog plats inte bara i byggnaden Gula Huset och 

Djinadons lokaler, utan också i flera privata villaträdgårdar (Uddebo Byfestival).  

4.7 Framtida projekt 

4.7.1 Idén om ett bättre boende 

I spåren av Floridas teori om den kreativa klassen verkar det ha spridit sig en idé bland kommuner och 

regioner att de genom platsutveckling ska locka de kreativa och välutbildade. Gruppen de velat attrahera 

skall på sikt generera ekonomisk samhällsvinst. Gula Huset är noga med att poängtera att man vill 

inkludera alla (Gula Huset i Uddebo), att huset och den öppna verksamhetens skall finnas inte bara för 
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eliten (jfr ovan om Not Quite). När Bergmann pratar om konceptet ”Prova Bo”- ett projekt som numera 

kallas Uddebo Småhusprojekt är det med tyngdpunkt på att ge människor som på andra ställen saknar 

möjlighet att bo i eget hus, om än litet, och i det samhälle de själva valt att leva i. Små bodar utan vatten 

men med el och värme skulle kunna vara ett första boende för många unga som vill bo eget hus, 

tillfälliga Uddebobor men också som ett utslussningsboende. Kommuner och regioners fokus på 

intellektuell och kreativ klass när det kommer till platsutveckling syns långt borta. Istället är det sociala 

samspelet som prioriteras allra högst där Floridas tes om hög tolerans istället Det finns på det viset en 

underliggande ideologisk bas om all att skall ges samma möjlighet.  

Gula Huset har stora förhoppningar om att genomföra Prova Bo/Uddebo Småhusprojekt som är ett 

koncept de arbetat fram tillsammans med Chalmers och JABO som är en lokal småhusfabrikant. Tanken 

är att skapa ett BoKlok-liknande kooperativt hyresrättboende i Uddebo där insatsen för en eget litet hus 

skulle vara så pass låg att alla kan ha råd till eget boende samtidigt som kollektivboendeidén visar sig i 

form av gemensamma sanitets- och köksutrymmen (Magnusson, Mörk och Lysvret).  

4.7.2 Utbildning och pågående projekt 

Genom åren har medlemmarna haft olika behov. När många aktiva blev husägare för första gången och 

därmed ”blev med trädgård” startades genom Gula huset en kurs i trädgårdsodling, helt styrd efter 

deltagarnas önskemål. I takt med att de sedan renoverat eftersatta hus har intresset för hållbart byggande 

växt vilket medfört att Gula Huset tidvis fungerat som kontaktyta åt försäljare och hantverkare inom 

byggnadsvård och hållbarhetsfrågor (Gula Huset ekonomisk förening). Kurser avlöser varandra och 

samarbetspartners varierar efter behov. Under 2014 ges kurser i rörspisrenovering (Studiefrämjandet) 

och språkkafé. Föreningen reser på studiebesök och bjuder in föreläsare om vartannat. I föreningen finns 

många idéer, och någon vill starta folkhögskola (Bergmann). En av de senaste projekt som dragits igång 

är ett språkkafe med målet att skapa gemenskap mellan språkminoriteter i Uddebo (Uddebo).  

  



20 
 

5. ANALYS 

5.1 Förverkliga en dröm- men vilken? 
Under mitt första möte med de drivande i Gula Huset slogs jag av två saker. Det första var att föreningen 

verkar vara människor med vitt skilda intressen, vilket också får stöd av de enskilda informanterna i 

intervjuer. Det andra att många av föreningens projekt vid första anblick verkar omöjliga, men det är 

också så en av medlemmarna beskriver det främsta skälet till sitt medverkande och orsaken till 

engagemanget: ”att få göra det omöjliga” (Tranefors).  

Många insatser ter sig ogenomförbara utan samlad kraftansträngning, många evenemang så pass 

”orimliga” att de i flera andra sammanhang förmodligen stannat på idéstadiet. En viktig fråga under 

intervjuerna var därför varför informanterna engagerat sig i Gula Huset och hur de ser på sitt 

engagemang och verksamheten. Claes hade i föreningen hittat en arena där hans idéer kunde 

förverkligas och där medlemmarna uppmuntrade dessa och betraktade dem som tillgångar (Blixt). Den 

sociala aspekten av att som för Claes få sjösätta sina projekt i ett sammanhang knyter an till Staffans, 

men också Carolines motiv för engagemanget. Tillsammans skapade de med föreningen ett forum där de 

förgyller vardagen och kan förbättra ”sitt” samhälle tillsammans med andra och nya människor 

(Arvegård; Bergmann). Bergmann som betonar vikten av kultur och politik för att dessa är ”de viktigaste 

samhällsutvecklande faktorerna” visar med det uttalandet tydligt sina ambitioner att styra samhället åt 

det håll hon vill ha det. För henne är det ett inkluderade synsätt som slår igenom och att hon grämer sig 

över att föreningen inte lyckats få till samarbete med arbetsförmedlingen. Caroline Bergmann vill främja 

en rik kultur i avseendet ett rikt socialt liv där alla Uddebobor skall ha möjlighet att delta och förverkliga 

sina idéer. Detta tyder på att de idéer hon bidragit med i föreningen som kulturåtgärd/satsning har 

sociologiska motiv, sett ur politisk synvinkel. Claes Blixt däremot står till stor det för det konstnärliga 

uttrycket, och som möjliggörare och initiativtagare till de aktiviteter som yttrar sig i konstnärligt 

skapande. Som privatperson ägnar han sig åt konstnärskap i litet format, men i Gula Huset tar han en 

närmast kurerande roll där kollektivt skapande av storformat poängterar konsten, för konstens skull, men 

mest för att det är ”roligt”. Blixt vill se konst skapas. Det estetiska uttrycket, gärna med humoristiskt 

inslag, är oerhört viktigt för honom. Konstpaddlingen är hans skapelse, men inget av verken i satsningen 

var hans (Blixt). Även i Blixts engagemang ser vi sociologiska motiv som aktivt deltagande och eget 

skapande. Informanterna betonar kultur som leverne och livsföring.  

I princip verkar det som om det mest genomgående i de enskilda individernas ingång är en övertygelse 

om att saker och ting blir roligare om man gör dem tillsammans. Gula huset spelar tillsammans med 

andra byggnader en central roll som samhällsförenare. Föreningen står gemensamt bakom alla beslut 

men ingen har någon särskild roll. Varje informant hänvisar om den faktiska verksamheten till Vi, och 

menar föreningen. Ett viktigt mål för Gula Huset var redan från start att skapa en mötesplats (Stadgar för 

Gula Huset i Uddebo, ekonomisk förening). Per definition är mötesplats något som faller under 
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sociologiska motiv, det vill förändra civilsamhället, men för medlemmarna i Gula Huset hävdar jag att 

detta även har ett instrumentellt motiv. Målet med verksamheten var inte bara att skapa en mötesplats, 

denna skulle också vara rik, som stadgarna säger. I motivet kan man läsa ett underliggande mål om att 

växa. Verksamheten ska således också mynna ut i attt ”sköna personer” flyttar till Uddebo. 

5.2 Hur finansierar man ett omöjligt bygge? 
Gula huset hade vid start inga likvida medel, men redan under föreningens första år lyckades de skaffa 

framförallt samarbetspartners, men också pengar. Föreningens samlade tillgångar bestod utöver 

entusiasm av kunnande på ett flertal områden: undervisning, kommunal förvaltning, konst (främst musik 

och bildkonst), projektledning, byggnadsvård, föreningserfarenhet, kreativt företagande. Och ett ruckel. 

Gula Huset är förvisso av slaget ekonomisk förening, men allt arbete utförs ideellt. Det är rimligt att tro 

att medlemmarnas samlade kunskap påverkat samarbetspartners. De yrkesroller som medlemmarna haft 

kan också påverkat bilden av gruppen som seriös och pålitlig. Stort humankapital inom gruppen kan 

också spelat in och även om gruppen fortfarande var liten så fanns där ett stort företroende mellan 

medlemmarna. Det sociala kapitalet var alltså gott inom gruppen, och i kombination med de nätverk 

medlemmarna haft på andra ställen utgjorde det en näringsrik jordmån för verksamheten. Det nu 

växande antalet föreningar som startats som avknoppningar till Gula Huset vittnar om att 

medborgarandan är stor, vilket i sig är ett bevis för att det sociala kapitalet är stort och inflytelserikt. Det 

öppna klimatet i Gula Huset blir därför en katalysator där företroende växer förhållandevis fort. Genom 

att tillsammans verka för ett gemensamt mål bygger man in ett ömsesidigt förtroende/socialt kapital 

bland de aktiva och med tiden blir detta en stor styrka.  

5.2.1 Mångfald och kompetens 

Jag upplever att den största tillgången föreningen är har är det faktum att medlemmarna besitter olika 

typer av kompetenser. Utan kunskap om ansökningsförfarande eller någons stora intresse för 

byggnadsvård är det inte alls säkert att de bidragsgivare som hittills stöttat verksamheten hade gjort så. 

Att personer i styrelsen rört sig dagligen i förvaltningsmiljö gör också sitt till för att beslut skall gå 

kortare vägar, men kan också ha gett kännedom om andra möjligheter. Att veta vad som bör ingå i en 

ansökan är ett stort steg på vägen för att få densamma beviljad. Den kunskapen finns i Gula Huset. 

Slutligen är den absolut största tillgången deras engagemang och beslutsamhet som ger ett stort intryck. 

Kanske var också det faktum att Uddebo vid tillfället sällan omskrevs i positiva termer en tillgång. Ett 

positivt uppslag från en ort där det kanske inte förväntats kan ha gett ett symbolvärde.  

5.3 När personlig utveckling blir platsutveckling.  
På frågan om hur Gula huset använder kultur i platsutveckling av Uddebo blir det spontana svaret att så 

inte alls är fallet. Den kulturella aspekten på hur föreningens idealsamhälle går igenom i allt det gör, 

men när det kommer till kultur som sektor tyder resultaten som tidigare nämnts på att det man använder 

som medel inte är kultur utan människor. Om gula huset varit en offentlig myndighet hade man kunnat 
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häva att det de ägnar sig åt i mångt och mycket liknar cultural planning. Främst för att de hela tiden 

utgår från vad som skulle kunna göra platsen bättre just nu, och i framtiden för dem som bor där då. Vad 

som också har nära anknytning till cultural planning är att de inte vill exkludera socialt svagare grupper. 

Konceptet ProvaBo ville erbjuda billigt utslussningsboende. Utan att tillskriva föreningen alltför stora 

samhällsplanerarambitioner hävdar jag att utgångsläget för det föreningen ägnar sig i mångt och mycket 

liknar cultural planningmetoden. Det är emellertid inte fel att jämföra föreningens 

verksamhetsutveckling med cultural planning, flera styrelsemedlemmar lyfter politik som något av det 

viktigaste för att förändra samhället. Att ta avstamp från de kulturella resurser som finns på en plats och 

därefter utveckla detta är cultural plannings kärna och begränsas då inte till kultursektorn utan till det 

samhällsvetenskapligt breda kulturbegreppet. Gula huset har kontinuerligt försökt sprida den kunskap 

som finns inom föreningen till så många som möjligt, inte enbart inom gruppen utan även mot ”världen” 

utanför Uddebo. Trots, eller tack vare att de kontinuerligt anpassar sig efter medlemmarnas önskemål 

lyckas de förändra sin plats, Uddebo till ett mer öppet och inkluderande samhälle där människor får 

utvecklas. Att byborna kontinuerligt deltar i studiecirklar, startar nya föreningar, utställningar och 

förändrar sin vardag blir en stor attraktionsfaktor i sig, men också en gemenskaps- mobiliserings- och 

stabiliseringsfaktor. Ett väl fungerande samarbete borgar alltså för att de som varit inblandade där utökar 

sitt engagemang ytterligare, med ett stort socialt liv som följd. 

Jag hävdar att det föreningen ägnar sig åt liknar samhällsbyggnad. Målet är, som framgår av stadgarna, 

att skapa en rik mötesplats och att möjligöra för personlig utveckling av medlemmarna. Bland dessa 

finns olika intressen. Några av dessa bidrar i sin tur med kulturinitiativ och utövande. Vad som 

uppenbart är viktigast för informanterna är att delaktigheten som präglar föreningen. I spåren av den 

hoppar de på de flesta upptåg, och därmed måste verksamheten svara upp mot detta. Det kulturella 

perspektivet på Uddebo och människorna där speglas av verksamheten. Den individuella utvecklingen 

får bärkraft av att föreningen uppmärksammar detta och tar det in i verksamheten, eller uppmuntrar nya 

föreningar.  

5.4 Kultur och Gula husets multipla funktioner 
Frågan om vilken kultur som ska prägla föreningen, och i förlängningen samhället är central för 

föreningen. På kulturarvsområdet är det mest påtagliga restaurering av byggnaden där man vårdar ett 

kulturarv. Hållbarhetsfrågor, öppenhet och inkludering betraktas som fundamentala delar i ett gott 

samhälle och praktiseras utöver i renoveringsarbeten i andra delar av verksamheten. Medlemmarna har 

stora visioner om vilken kultur som ska prägla samhället och estetisk kultur som sådan förekommer 

primärt som personlig utveckling eller som stora kollektiva projekt vid något av deras evenemang. Lite 

hårddraget uppfattar jag att det är viktigare för Gula Huset att den som vill ges möjlighet att verka som 

konstnär snarare än att konstnären ska kunna visa upp fina verk. Å andra sidan vill föreningen gärna 

bidra till att verken får spridning.  
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Gula Huset vill göra Uddebo till ett enligt deras synsätt bättre samhälle. Metoden de använder utgår 

därför hela tiden från vilka som utgör Uddebo just nu. Liksom Florida i Who’s your city inser de vikten 

av individen på platser. Därför svarar de upp mot önskningar som framförs av dessa. Verksamheten har 

således ett inifrånperspektiv som styr verksamheten/samhället efter principen att man utvecklar det man 

har och liknar därmed cultural planning.  

Men faktum kvarstår i verksamhetsberättelser och de verk som uppförs. Medlemmarna praktiserar 

kultur. Vid evenemang med bygginriktning förekommer utställningar, musikunderhållning eller andra 

konstformer som underhållnings- eller pausinslag (Uddebo). De möjliggör för medlemmar och övriga 

intresserade att utveckla sina konstnärliga talanger och visa verken för en större publik genom bl.a. olika 

utställningar (Uddebo). I stadgarna står att ändamålet för renoveringen bl.a. är att inhysa ateljéer i huset, 

en klar insats för kultur som sektor.  

Kultur som aspekt är ett återkommande tema i det att nästan alla delprojekt och falanger av 

verksamheten motiveras av att man vill bygga en gemensamhet som är bättre än gängse ordning. 

Samtidigt är det otvivelaktigt så att målet är en prestigelös miljö där praktiserandet av kultur som sektor, 

det smala begreppet till stor del är en spinoffeffekt av att kreativa människor har tillgång till varandras 

idéer. Gula huset använder inte kultur per se, de använder människors idéer i sin verksamhet, vilken 

utgör en form av platsutveckling. Ibland resulterar dessa idéer i en ny förening, ibland i ett nytt 

konstverk. 

Visioner och idéer för verksamheten kan vara lika många som de personer som besöker den, och 

verksamheten styrs efter vad som kommer upp i gruppen. På så vis motiveras även ”finkulturen” av ett 

sociologiskt motiv.  

5.5 Gula Huset som platsutvecklaren 
Med avstamp i föregående stycke är jämförelsen med samhällsplanerarnas cultural planning på sin plats. 

Skulle man se Gula Huset som en styrande funktion, så innebär de att man också skulle kunna koppla 

metoden cultural planning till dess verksamheter, då är kultur även en aspekt av saker ting och medför 

att svaret på hur Gula Huset använder kultur i sin platsutveckling av Uddebo är genom att skapa möten 

mellan kreativa människor och ge konstnärer en arena att visa upp sig på. Genom att tunga 

arbetsmoment under bygghelger ”lättas upp” av konserter, konstutställningar och ”jippon” lockar man 

många att delta i sammanhanget. I denna gemenskap föds nya möten. På sätt och vis startas alla 

avknoppande föreningar i något slags konsensus efter att olika bybor som redan hyser stort förtroende 

för varandras arbete hittar ett nytt område att ge sig in i.  

5.6 Vad gör Uddebo attraktivt idag? 
Verksamheten Gula Huset inrymmer alltså aktiviteter av olika slag. På kulturområdet visar det sig 

genom att föreningen praktiserar estetisk kultur och tänker kultur som aspekt. Den kulturella aspekten av 
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verksamheten syns som viljan att påverka Uddebobornas närmiljö till det bättre och möjliggöra en social 

gemenskap.  Kopplar man detta till Putnams sociala kapital men också Karlsson och Lönnbrings tanke 

om att ”solidaritet, samarbetstradition och gemenskap” spelar en stor roll för var en individ väljer att 

leva sitt liv så hamnar vi nära verkligheten i Uddebo. Det sociala kapitalet växer och ger en stark 

gemenskap och mobiliseringsfaktor men också en stabiliseringsfaktor. Verksamheten i Gula huset är 

idag en plattform där medlemmarna, eller besökarna kan hitta andra med idéer som liknar deras egna. 

Det stora antalet avknoppningar i form av nystartade föreningar är en direkt följd av att mobilisering ägt 

rum. Jag uppfattar att samtidigt som de nya undergrupperingarna möjliggör för fler att engagera sig, gör 

det också organisationen mindre platt. Å andra sidan kan nu den enskilda medlemmen välja sitt 

engagemang och strunta i det som intresserar dem mindre i förvissningen att någon annan ansvarar för 

den delen.  

Uddebo har idag en hög kreativitetsfaktor. Gula Huset bjuder på en verksamhet där ingen idé är för 

konstig eller omöjlig förrän så bevisats. Detta bidrar till att människor väljer Uddebo som boplats och 

bevisas av att flera familjer, däribland konstnärer valt att bosätta sig på orten. Imagen som orten byggt 

upp fram till idag gynnar dessa även om detta kanske inte var målet när de valde att flytta dit. I första 

hand nämner konstnärerna gemenskapen och kreativiteten som faktorer som spelat in på boplatsvalet. 

Uddebo är en liten ort men trots det är det rimligt att tro att en mätning av kreativitetsindex à la Florida 

skulle ge ett högt värde trots byns storlek. Att slippa vara en ”främling för evigt” som en nyinflyttad lätt 

kan bli på små orter där det sociala kapitalet är av inkluderande karaktär gör också sitt till att 

gemenskapsfaktorn blir högre. Nätverket växer och genom att arbeta horisontellt i hela byn lyckas man 

mobilisera krafter att förändra sin vardag och närmiljö. Här ser vi Putnams teori om fungerade demokrati 

kan appliceras på människorna i Uddebo och Floridas insikt om att en plats består och ”utgörs” av de 

människor som finns där. Skulle de med konstformsintresse flytta är risken stor att det elementet 

minskar i verksamheten till förmån för något annat. För att citera Claes Blixt igen, så behöver man sin 

egen kista en gång. Inte två. Behoven och idéerna skiftar efter verkligheten.  
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6. VIDARE FORSKNING 
I frågor som behandlar handlingskraft och kreativitet på landsbygden finns en del sagt om vilken 

mentalitet som historiskt präglat orten. När det kommer till företagsamhet på landsbygden kan man se en 

koppling till hur historiken kring bygden ser ut. Bruksmiljöer där patroner styrt och de flesta aktiviteter 

varit knutna till bruket har idag en lägre andel entreprenörer jämfört med industriorter där företagen varit 

små eller med självhushållningsinriktning. På många områden står dessa industrisamhällen i sakta förfall 

medan andra gör vad de kan för att markera sitt område på kartan. På temat platslokalisering finns olika 

sätt att arbeta men medan många orter står passiva sker ett kontinuerligt arbete i Uddebo med att 

utveckla orten. I fallet Uddebo kan orten troligtvis placeras närmare Gnosjöanda än bruksmentalitet och 

det vore intressant att undersöka även detta immateriella kulturarv som ämne för vidare studier. 

Överhuvudtaget vore ämnet socialt kapital intressant för vidare forskning på området, då det i denna 

uppsats visat sig vara en stor faktor för framgång. 

En annan intressant fråga som väckts under arbetets gång kommer av att föreningen verkar ha stött på 

lite eller inget motstånd. De beviljas enligt uppgift pengar var de än söker dem. Finns det konkurrenter? 

Hade kommunen, regionen och exempelvis Leader kunnat sponsra fler sådana här saker? Hur ser 

Tranemo kommun/Länsstyrelsen på detta? Varför väljer företag att sponsra just detta? Även om 

föreningen själva har en teori om att gräsrotsengagemang och vilja som lyser igenom vore det ändra 

intressant att se om inte fler kunnat vända trenden i utflyttningsbyggd.  
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7. SAMMANFATTNING  
Gula huset i Uddebo startades av ett gäng entusiaster som ville förbättra sin hembygd. De startade en 

förening vars främsta mål var att skapa en mötesplats och att förverkliga medlemmars önskemål om 

kurser och personlig utveckling (på alla plan). I efterhand kan man konstatera att fler anslutit sig till 

föreningens verksamhet vilken också mynnat ut i ett antal kringprojekt på områden som inte faller under 

verksamhetens stadgar. Genom att arbeta tillsammans på bred front lyckas de mobilisera krafter för att 

förbättra byn och jag vill drista mig till att säga att Uddeboborna fått till stånd en organisation som nära 

nog utövar självstyre över orten. De samhällsfunktioner som nu finns, med mötesplatser, barn – och 

omsorgsverksamhet är alla resultat och sidoeffekter av föreningen och en direkt följd av att de delar en 

vision om vilket samhälle de vill leva i. Vill föreningen exv. slippa köra sina barn i till kommunal 

barnomsorg i grannorten, bidra till turismen eller ställa ut sin konst på hemmaplan stöder de initiativ 

som möjliggör detta. Nya initiativ får den rörelseform som föreningen eller byborna tror bäst gagnar 

syftet. Vad som börjat som en studiecirkel kan mycket väl växa och bli ett mindre företag, ett kooperativ 

eller bara en intresseförening. För varje ny funktion växer mobiliseringskraften. 

Det sociala kapitalet är stort och övervägande av sammanbindande karaktär. Samtliga nya funktioner 

vittnar om att Uddebo ges möjlighet till fortbildning och den vilja som finns där uppmuntras av övriga 

medlemmar och många Uddebobor. Likt de som använder cultural planing som verktyg för 

samhällsutveckling lyckas föreningen se på omgivningen som en resurs och behandlar den därefter. 

Bildligt talat kan man säga att om föreningen hittar något att bygga på skrider de från ord till handling 

medan intresset finns. Kulturevenemang får stort utrymme men är bara ett av alla de uttryck som 

föreningens intressen tar sig. Tillsammans med andra satsningar bidrar det till att byns attraktionskraft 

stiger och detta i kombination med det sammanbindande sociala kapitalet ger nya invånare ett 

sammanhang där de direkt kan bidra eller ges möjlighet att utvecklas. Visionen om ett gott samhälle där 

individen ges möjlighet att växa signalerar också starkt att man på orten är öppen för kreativa lösningar. 

Motivet bakom viljan att locka nya invånare är helt enkelt att föreningen ser människor som möjligheter 

och tillgångar. Ur den aspekten kan man säga att den stora lokaliseringsfaktorn i Uddebo är människorna 

där, precis som Florida menar. Å andra sidan är detta i sig en följd av att ett socialt kapital växer och 

frodas och bidrar till en trygghet, vilket stödjer Putnams tes. Det faktum att det sociala kapitalet är av 

överbryggande karaktär samtidigt som kreativiteten uppmuntras gör att vi här kan förena Putnams och 

Floridas teser till ett vinnande koncept. Detta saknar motsvarighet på många platser av samma storlek, 

men är ingen orimlighet.  
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