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I denna del beskrivs studiens
problemformulering, syfte,
frågeställning, metod och
avgränsning.  



I industrisamhället spelade kulturen en mindre framträdande roll för utvecklingen av
städer och kommuner. Istället var de platsbundna tillgångarna i form av skog, vatten,
malm, jordbruksmark samt den hårda infrastrukturen de avgörande lokaliserings- och
utvecklingsfaktorerna. Detta medförde att företag var starkt beroende av platsens lokala
och ”hårda” resurser. Människor och arbetskraft följde i sin tur företagens lokalisering
(Cars 2006:7).  

På grund av den strukturella omvandlingen av ekonomin sedan 1970-talet har den
tidigare produktionsbaserade ekonomin övergått till en mer konsumtionsbaserad ekonomi
(Richards 1999:404). Den nya samhällsorganiseringen beskrivs med begrepp såsom bland
annat ”kunskapssamhälle”, ”informationssamhälle” och ”post-industriellt samhälle”. Den
karaktäriseras av en ekonomisk och kulturell globalisering, europeisk integration, ökad
mobilitet, avindustrialisering av tillverkningsindustrier och en framväxande servicesektor
och upplevelseindustri (Olsson och Berglund 2009:127). 

Den nya ekonomin beskriver inte bara det nya produktionssättet som uppstått utan också
en utveckling där kultur, identitets- och meningsskapande genomsyrar konsumtionen och
produktionen (Foghagen och Johannisson 2007). Detta kan förklaras med att en ökande
grupp människor har fått mer fritid, pengar och lust att investera i fritids- och
nöjesrelaterad konsumtion samtidigt som företag blivit allt mer inriktade på symbol- och
upplevelseproduktion (Lorentzen 2009). Företagen inom kunskaps- och servicesektorerna
har blivit allt mer ”rotlösa” vilket har ökat deras lokaliseringsflexibilitet. För företagen
utgör det rörliga kapitalet, humankapitalet, huvudresursen vilket gör att insatser för att
attrahera ”rätt” arbetskraft och kompetens är essentiellt. Förutom gynnsamma
arbetsvillkor spelar också stadens kvaliteter och livsmiljö viktiga roller för att attrahera,
utveckla och behålla det rörliga humankapitalet. Detta gör att företag lokaliseras i allt
större grad till orter och platser som kan erbjuda kvalitativa livsmiljöer och uppfattas av
människor som ”attraktiva” för att på så sätt nå en större mängd kompetent
humankapital. Till skillnad från den tidigare industriella samhällsstrukturen, där
människorna följde jobben, har nu utvecklingen vänt på migrationsstrukturen – jobben
följer i allt större grad arbetskraften. Detta har bidragit till att regioner och kommuner
konkurrerar för att attrahera humankapitalet, och därigenom också företagen (Cars
2006:7-8). I jakten på att attrahera turister, invånare och kapital har planeringen blivit allt
mer sysselsatt med förnyelser av platser både när det gäller ekonomisk tillväxt,
stadsattraktivitet och konkurrenskraft (Olsson och Berglund 2009:127).

Idén om kulturbaserad utveckling väcktes i amerikanska städer under 1970-talet och i
början av 1980-talet, då kulturen och kulturpolitiken fick en viktigare roll i
samhällsutvecklingen. Franco Bianchini beskriver den tiden som ”deltagandets tid” då
kulturen ansågs ha en viktig social roll. Som ett svar på de växande sociala ojämlikheterna
i stadskärnorna och kommersialiseringen av kulturen kom de politiska frågorna därmed
att inriktas mot att decentralisera kulturen (grannskapsbaserade satsningar för lokalt



kulturdeltagande), återupptäckandet av stadskärnans roll som katalysator för det offentliga
livet samt frågor kring det sociala livet och social identitet. 

I mitten av 1980-talet började den tid som Bianchini menar råder i dag -
”platsmarknadsföringens tid”. Den inleddes av att de sociopolitiska agendorna byttes ut
mot att istället prioritera ekonomisk utveckling. Detta mot bakgrund av att
tillverkningsindustrin i de flesta västeuropeiska länder kom att avvecklas vilket bidrog till
förlorade arbetstillfällen samtidigt som service- och kunskapssektorn växte fram. Detta
gjorde att städer som varit beroende av dessa letade efter nya sätt att vitalisera ekonomin.
Genom detta kom kultursektorn att hamna i fokus för ekonomisk tillväxt och fysisk
förnyelse. Vikten av att skapa ett vitalt och kosmopolitiskt kulturellt liv kom att bli en
viktig del i städers och regioners utvecklingsstrategier. Stadskärnorna kom att fungera som
skyltfönster i marknadsföringen för att attrahera ett mobilt internationellt kapital och
kompetent arbetskraft (Bianchini 2009:37-39). 

Inom kulturekonomin förklaras kulturen ha närmat sig ekonomin, samtidigt som
ekonomin har ”kulturaliserats” (Foghagen och Johannisson 2007).Kulturella tillgångar
beskrivs därmed idag vara en av städernas ”råvaror” (Landry 2000:7) och utgör viktiga
tillgångar och producenter av platser som går att sälja på en marknad (Garcia 2004:313).
Nyttjandet av kulturen har också kommit att utgöra en beståndsdel i större
stadsförnyelsestrategier (Evans 2004:17). Detta har lett till att allt fler städer och regioner
nyttjar kulturdrivna utvecklings- och tillväxtstrategier. Dessa riktar sig dels mot att
stimulera  kreativa industrier som, förutom att generera inkomst och sysselsättning, också
nyttar kultur som katalysator för förnyelse av nedgångna områden och vitalisering av den
lokala ekonomin. Och dels åtgärder för att stärka städers kulturella varumärken och
”wow-effekt” genom ett rikt kultur- och upplevelseutbud (Bayliss 2004:497; Bayliss
2007:889). 

Kulturen har kommit att förknippas som ett framgångsbegrepp. Men begreppet kultur
tolkas på olika sätt av olika människor och discipliner. Medan vissa tolkar begreppet snävt
i form av konstformerna – konst och konsthantverk, scenkonst, film och foto, arkitektur,
design och litteratur – tolkar andra det bredare. Därför kan kultur innefattas av all
underhållning, fritidssysslor, sport och i dess vidaste definition till och med jordbruk,
gastronomi, religiösa och rituella aktiviteter(Kunzmann 2004:393-394).Denna
begreppsförvirring är inte bara problematiskt för en akademisk definition av begreppet
utan också när det gäller förståelsen av vilken roll den förstås ha när den förmedlas från
planerare till allmänheten, både genom planeringsdokument och andra medier.Under det
senaste Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå nyttjades kulturdriven tillväxt som ledord för
att lyfta och marknadsföra kulturen i regionen ut till Europa.Umeå Kommun beskrev
själva på sin hemsida att kultur är något ”[...]som spänner över allt från natur och mat till
konst och demokrati[...]” och som ”[...]bidrar till entreprenörskap, sysselsättning och
konkurrenskraft. Och det bästa av allt: Alla kan bidra till den kulturella tillväxten”
(Umeå2014 2012). Men kritik uppstod kring definitionen av kulturdriven tillväxt och vad
begreppet syftade till. I den lokala nyhetspressenställdes frågan om kulturen egentligen
hade ett egenvärde eller om det endast var ett medel för ekonomisk tillväxt? (Swanström



2014).Centralt i debatten står det mångtydiga begreppet kultur, men vad kan den
egentligen bidra med? Och vad spelar den för roll för den lokala utvecklingen och
tillväxten?

Syftet med denna studie är undersöka vilken roll kulturen anses ha i den kommunala
översiktsplaneringen. Detta genom att studera Lunds kommuns och Umeå kommuns sätt
att i sina översiktsplaner beskriva kulturen och vidare vilken roll de tycks anse att den har.

Hur behandlas kultur, och vilken roll anses den ha, i den kommunala översiktsplaneringen?

Avgränsningen av det empiriska materialet har gjorts till en översiktlig planeringsnivå för
att undersöka hur kulturens roll för lokal utveckling och tillväxt behandlas i den
kommunala översiktsplaneringen.Trots att den kommunala planeringen ingår i ett större
planeringssammanhang som kopplas ihop med regionala, nationella, europeiska planer
och program ämnar denna studie att fokusera på den kommunala översiktliga
planeringsnivån. Detta för att undersöka frågeställningen på en specifik och avgränsad
planeringsnivå, vilket är en planeringsnivå som det finns lite studier om inom
forskningen. 

För att besvara frågeställningen ”Hur behandlas kultur, och vilken roll anses den ha, i den
kommunala översiktsplaneringen?” har det empiriska materialet begränsats till två
översiktsplaner - Lunds kommuns översiktsplan (2010) och Umeå kommuns
översiktsplan (1998). Detta på grund av studiens begränsade tidsram och omfattning.
Slutsatsen kommer därför vila på och representeras av hur dessa två kommuner behandlar
kultur och vilken roll den anses ha. De två översiktsplanerna beskrivs närmare under
avsnittet ”Val av empiri”. 

Kulturbegreppet kan delas upp i ettestetisktoch ettantropologiskt/sociologiskt
kulturbegrepp. Det första syftar till de traditionella konstarterna (såsom musik, konst,
teater, dans och litteratur). Enligt detta perspektiv står det kulturella produkten eller
resultatet i centrum. Det andra begreppet har blivit mer framträdande under 1900-talet
och syftar på ett bredare definition av vad kultur är. I detta står sociala sammanhang och
livsprocesser centralt och bygger på folklig kultur och livsföring (Winzer 2005). För denna
studie kommer de båda begreppen att användas, där fokus riktas mot kulturens
samhälleliga roll och betydelse. Därför kommer inte kulturens individuella och subjektiva
effekter (t.ex. självförståelse och självförverkligande) behandlas. Trots att viss forskning på
senare tid uppmärksammat kulturens effekter för folkhälsan kommer detta perspektiv inte
behandlas. Kulturell hållbarhet har framträtt som ett relativt nytt begrepp, men på grund
av bristen på forskning inom ämnet (Formas 2011, Fredriksson och Marntell 2013),
kommer detta begrepp inte heller behandlas. Andra aspekter som inte kommer behandlas
är hur kulturpolitik som sektor integrerar kulturfrågor i fysisk planering; vilka national-
eller företagsekonomiska effekter (mätt i t.ex. BNP) kulturen bidrar med; en ontologisk



analys av begreppen ekonomi, tillväxt, kultur och kreativitet.

I forskningsöversikten kommer ämnet belysas utifrån en rad olika perspektiv:
kulturekonomiskt, sociologiskt, kulturpolitiskt, kulturvetenskapligt m.fl. Detta
tvärvetenskapliga grepp är nödvändigt för att förstå hur kultur och lokal utveckling
sammankopplas och förklaras ur ett större samhällsperspektiv. På grund av den
begränsade tidsramen kommer dock inte alla kunskapsperspektiv beskrivas djupgående,
utan endast utgöra en grund för att visa på ämnets räckvidd. Vidare kommer
forskningsöversikten och de teoretiska utgångspunkterna innehålla forskning som belyser
kultur och kulturdriven utveckling och tillväxt på nationell och regional nivå trots att
syftet är att studera ämnet på en kommunal översiktlig nivå. Detta på grund av att större
delen av litteraturen fokuserar på dessa nivåer.

 



Studien kommer göras med hjälp av enkvalitativ innehållsanalys. Detta för att undersöka
hur det mångtydiga kulturbegreppet används och fylls med innehåll beroende på i vilken
kontext det omnämns samt vilken roll kulturen beskrivs spela för lokal utveckling och
tillväxt. Innehållsanalys kan delas in i kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Kvalitativ
innehållsanalys är relativt fast rotad i den kvantitativa forskningstraditionen, där
reliabiliteten uppnås genom mätning och specifikationer av tydliga regler (Bryman
2011:298). Kvantitativ innehållsanalys kan nyttjas för att analysera dokument och texter
som på ett systematiserat och på ett replikbart sätt kvantifierar innehållet utifrån
kategorier som valts ut i förväg (Bergström och Boréus 2012:281). Genom att koda
textmaterialet i form av olika teman och ämnesområden kan innehållets mening och
underliggande innebörder  tolkas mer djupgående (Bryman 2011:282,290; Denscombe
2009:308).

Denscombe menar att till skillnad från ett kvantitativt tillvägagångssätt, där analysen av
det empiriska materialet baseras på analysenheter i form av siffror, baserar ett kvalitativt
tillvägagångssätt på ord (Denscombe 2009:320). Ett kvalitativt tillvägagångssätt syftar till
analyser som kvantifieras, men kräver mer komplicerade kvalitativa tolkningar (Bergström
och Boréus 2012:50). Metoden kan avslöja vad textmaterialet lyfter fram som relevant,
vilka prioriteringar som betonas, vilka värderingar som framförs och hur idéer hänger
samman (Denscombe 2009:308). Enligt Boréus och Bergström är det inte alltid viktigast
att undersöka hur många gånger ett begrepp används utan hur det används(Bergström
och Boréus 2012:80).Hseih och Shannon menar att kvalitativa innehållsanalyser kan
nyttjas för att analysera språkets karaktäristiska som kommunikation. Centralt analyseras
användningen av begrepp och hur de får sin innebörd genom andra sammankopplade
begrepp och idéer. Fokus ligger på innehållet och den kontextuella meningen med texten,
där forskaren försöker finna kategorier som representerar liknande innebörder i ett stort
textmaterial (Hseih och Shannon 2005:1278). 

Denscombe beskriver att tolkningsprocessen för att analysera kvalitativ data består av fyra
steg. Först kodas datan genom t.ex. namn, initialer eller siffror; sedan kategoriseras och
grupperas koderna till kategorier som kan fungera som paraplybegrepp; efter det
identifieras teman och samband mellan koderna där forskaren tolkar dessa kopplingar och
slutligen görs generella slutsatser av samband och teman i analysen (Denscombe
2009:374). För denna studie kommer nyckelordetkultur att nyttjas vid genomsökningen
av de två kommunernas översiktsplaner för att finna de textenheter som relaterar till
begreppet. Sedan kommer textenheterna att sammanställas och kategoriseras tematiskt.
Vidare kommer de att analyseras och slutligen ställas mot de teoretiska utgångspunkterna i
resultatdelen. 



Stor del av den befintliga forskningen studerar kulturens roll för lokal utveckling och
tillväxt på en regional nivå. För att undersöka frågeställningen på en på lokal, kommunal
nivå motiveras det empiriska underlaget att utgöras av kommunala översiktsplaner. Detta
då översiktsplanen, i sin roll som ett vägledande och strategiskt planeringsunderlag, är
direkt knutet till den kommunala nivån. Genom att studera kommunala översiktsplaner
kan nya perspektiv identifieras på hur den kommunala planeringen kommunicerar ett
mångtydigt begrepp till medborgare. De två kommunala översiktsplaner som valts ut
tillhörLunds Kommun (2010)1 och Umeå Kommun (1998).De har valts ut på
grunderna att dessa var de två slutgiltiga kommunerna som stod som kandidater som
Europas Kulturhuvudstad 2014 efter det sista urvalet 9 december 2008. Av dessa två kom
Umeå Kommun att utses som vinnare 10-11 maj 2010 (Umeå2014 2015). Dessa två
översiktsplaner ses vara relevanta att analysera för att undersöka hur kulturen omnämns
och vilken roll den beskrivs ha för den kommunala utvecklingen i sådana kommuner som
aktivt ansökt till det europeiska kulturhuvudsstadprogrammet. Chansen att
kulturbegreppet återfinns i dessa två kommuner tolkas därför vara hypotetiskt högre än i
kommunala översiktsplaner som valts ut på andra urvalsgrunder, vilket på så sätt berikar
analysen och slutsatsen. 

Lund Kommuns översiktsplan arbetades fram under ansökningsperioden, medan Umeå
Kommuns översiktsplan var gällande under ansökningsperioden (Umeå2014 2015).Trots
att översiktsplanerna skiljer sig tidsmässigt tolkas de vara relevanta att undersöka och
jämföra. Umeå kommun har sedan ansökningen till Kulturhuvudstadsåret 2014 upprättat
ett antal fördjupade översiktsplaner, t.ex. Fördjupningen för centrala stadsdelarna 2011
efter upprättandet den kommuntäckande översiktsplanen från 1998. Dessa fördjupade
översiktsplaner ska syfta till att komplettera den gällande översiktsplanen och till slut
utgöra ett samlat underlag för en ny kommuntäckande översiktsplan (Umeå kommun
2015). Frågan om huruvida översiktsplanen från 1998 är tillräckligt aktuell och intressant
för att nyttja som empiri kan vara befogad. För denna studie ses den dock vara relevant att
nyttja för att den dels motsvarar ett planeringsdokument med samma dignitet som Lunds
kommuns översiktsplan och dels för att den fortfarande är gällande för Umeå kommuns
kommunala planering. Trots att studien huvudsakligen inte fokuserar på att studera om
nyttjandet av kulturbegreppet har förändrats över tid, så kan detta vara av vikt att belysa
om utfallen visar sig tyda på detta. 

Denscombe menar att kvalitativ innehållsanalys är ett mindre bra redskap för att hantera
de subtila och invecklade sätt som uttrycker en texts mening. Om textmaterialet bygger på
alltför subtila och invecklade innebörder, som utrycks av forskaren eller genom läsarens
slutsatser, blir arbetet med innehållsanalysen svårare att nyttja för att undersöka textens
mening (Denscombe 2009:309). Ett sätt att minimera risken för att misstolkningar skulle
kunna vara att komplettera den kvalitativa innehållsanalysen med intervjuer



(metodtriangulering)med kommunala tjänstemän från de respektive kommunerna. Detta
skulle möjliggöra att svårtolkade element i analysen skulle kunna förklaras och bekräftas.
Studien skulle också kunna utföras med hjälp av en diskursanalys, för att på ett mer
djupgående sätt undersöka hur kulturbegreppet byggs upp diskursivt av kommunala
tjänstemän. Men då syftet med studien är att undersöka hur kommunerna beskriver
kulturens roll och innehåll, med utgångspunkt i översiktsplanen som
kommunikationsmedel, är det motiverat att nyttja en metod som granskar det skriftliga
kommunikationen och inte den muntliga. De träffar som visar sig vara svåra att tolka och
analysera kan också tillföra analysen viktiga insikter. De kan peka på huruvida
översiktsplanen som skriftlig källa, och i vidare mening kommunen, är tydlig eller otydlig
i sin kommunikation utåt mot allmänheten. 

Vidare menar Denscombe att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning då
den tenderar att associeras med att forskaren är inblandad i konstruerandet av data. Detta
då forskningen inte baseras på numerisk data som kan existera oberoende av forskarens
jag, som vid kvantitativ forskning. Då standardiserade mätinstrument är ovanligt inom
den kvalitativa forskningen menar han att forskarenblir det centrala mätinstrumentet där
forskarens subjektiva preferenser, bakgrund, värderingar, identitet och övertygelser spelar
stor roll i insamlandet av data och tolkningen av den (Denscombe 2009:323). Bryman
lyfter en liknande risk för att subjektiva värderingar kan påverka studiens objektivitet och
menar att för att undvika detta krävs det att forskarentydligt i förväg beskriver hur
råmaterialet ska analyseras utifrån förutbestämda kategorier (Bryman2011:282). Ett sätt
att undvika subjektiv påverkan i analysen kommer de teoretiska utgångspunkterna utgöra
en referensram för hur textenheterna i den kvalitativa innehållsanalysen kan förstås och
kategoriseras. De utgörs både av en övergripande tredelad kategorisering av Spillning –
kultur som näring, kultur som identitet och beteendeochkultur som attraktion och trivseloch
av mer detaljerade underkategorier hämtade från Nylöfs kriterielista. Det gör att
textenheterna (träffarna) i analysen kan härledas till Nylöfs mer detaljerade bestämningar
av kulturens roll. I det fall det är svårare att kategorisera dem enligt Nylöf kan Spilllings
övergripande tredelade indelning ge en teoretisk förståelse för analysens resultat. Detta
skapar på så sätt en möjlighet att både kategorisera mer lättolkade textenheter som
svårtolkade. I de fall textenheterna inte alls går att härleda till de teoretiska
utgångspunkterna redovisas dessa tydligt, för att göra studien transparent och öka studiens
objektivitet. Detta ökar samtidigt dess tillförlitlighet, vilket betyder att
forskningsinstrumentet kan anses vara neutralt och konsekvent nog för att nyttjas för
andra studier (Denscombe 2009:378). En annan aspekt som kan belysas angående
studiens tillförlitlighet och objektivitet är vilka nyckelbegrepp som används för studiens
kvalitativa innehållsanalys. För denna studie har nyckelbegreppetkulturmedvetet valts ut
som det enda nyckelbegreppet. Inledningsvis kan det tyckas relevant att inkludera
underliggande och associerade begrepp som skulle kunna utgöra nyckelbegrepp (som t.ex.
arkitektur, musik, livsstil, sport, matlagning etc.) för att konkretisera det mångtydiga
kulturbegreppet och ge fler träffar i det empiriska underlaget. Men detta har inte gjorts på
grund av att det skulle kunna riskera att göra studien snedvriden. Nyttjandet av andra
nyckelbegrepp kan vara svårt att avgränsa och välja ut utan att subjektiva avväganden
skulle spela in. För om begrepp somarkitekturochmusikingår som nyckelord, men inte
sportochmatlagning så uppstår en förvirring av vilken typ av kultur som studien syftar att
studera. Och för detta skulle då också en ontologisk analys vara nödvändig, vilket studien
inte syftar att göra. 



I denna del beskrivs några av de idéer, studier 
och teorier inom forskningsfältet som berör 
studiens ämne och frågeställning. 



Hermelin belyser att den postmoderna ekonomin ofta uttrycks vara urban, där städer har
skalfördelar att tillhandahålla ett utbud av detaljhandel, kulturproducenter, arbetskraft,
kulturinstitutioner etc. Hon menar att staden ofta formuleras som en mötesplats för
kulturella verksamheter, marknadsplats för kulturell konsumtion och en plats som
förstärks av sina kulturella verksamheter och kulturprodukter (Hermelin 2008:62). Ward
beskriver att framgångsrika postindustriella städer investerar stora summor pengar i sitt
kulturella kapital, som ett sätt att locka till sig kulturella konsumenter. En viktig aspekt i
detta är skapandet av attraktioner (t.ex. museer, teatrar och konserthallar ttc.(Ward
1998:189-190). Dessa beskriver Bukin utgör ett ”reellt kulturellt kapital”, vilka hon
menar utgör städernas främsta konkurrensfördelar.(Zukin 1996:268, se Richards
1999:405). 

Ofta utvecklas de kulturella attraktionernai innerstadsområden, i anslutning till befintliga
kulturella faciliteter eller i nyetablerade kulturella kvarter som ofta ingår i större
stadsomvandlingsprojekt och waterfront-projekt i tidigare industri- och hamnområden.
Dessa områden karaktäriseras ofta av promenadvänliga miljöer kantade av kommersiell
service, hotell, reglerad gatuunderhållning och torghandel samt är väl
kollektivtrafikförsörjda. Åtgärderna för att skapa promenadvänliga miljöer, som syftar till
att skapa ”mänsklig animation”, pekar på den kulturella konsumtionens vikt av
människors rörelser i och mellan kulturella attraktioner (Ward 1998:189-190).Detta
överrensstämmer med Cars studie av en rad kulturattraktioner i Sverige där han
identifierar tre aspekter som spelar roll för en kulturattraktions framgång: att
kulturaktiviteten i sig är attraktiv, en god kringservice (hotell, shopping, rekreation,
infrastruktur) och att den omgivande miljön (arkitektoniska kvaliteter, genomtänkta
allmänna platser, bebyggelse- och promenadstråk) upplevs tilltalande och spännande (Cars
2006:18-19). 

Men att städerna omvandlas till platser för kulturell konsumtion menar både Zukin och
Olsson bidrar till ett likartat kulturutbud som riktar sig mot den homogena medelklassens
konsumtionsvanor, vilket Zukin benämner som en universell ”cappuccinokultur” (Zukin
2011:288, Olsson 2005b:63) Evans menar att omvandlingen av platser för kulturella
flaggskeppsprojekt och nya kulturella kvarter tränger undan befintliga kulturproducenter,
vilket driver på gentrifieringsprocesser. Evans menar att detta går att se på en rad platser –
Hoxton, östra London, Bankside och Berlin. Trots argumenten om att stora kulturella
projekten skapar ”trickle-down” effekter och mervärde för befintliga kulturarbetare och
företag så menar Evans att det bevisas i många fall inte ske (Evans 2003:428-429). 

Frågan om vilken roll kulturutbudet spelar för att locka till sig nya invånare har intresserat
ett flertal forskare. En av de första som studerade detta var Lisbeth Lindeborg. Hon har i
sin studie undersökt hur en orts kulturutbud, s. k. kulturell infrastruktur, spelar roll för
människors val av bostadsort genom att studera en rad tyska städer. Hon identifierar att



de mjuka lokaliseringsfaktorerna, så som kulturell infrastruktur, blivit en allt viktigare
utslagsaspekt. Detta menar hon kan bero på att då tidigare hårda lokaliseringsfaktorerna,
såsom ett gynnsamt läge ur trafik- och transportsynpunkt, har i många fall tillgodosetts i
västliga industristater, vilket gör att det krävs andra värden och kvaliteter såsom kultur
som lockar människor till en plats (Lindeborg 1991). 

I en svensk kontext visar studierav Maria Wikhall (2003) och Krister Olsson (2005a) att
kulturutbudet inte utgör den huvudsakliga lokaliseringsfaktorn för människors val av
flytta till en ort, men dock en faktor som spelar in. Wikhall drar en generell slutsats att en
väl utvecklad kulturell infrastruktur på bostadsorten är av relativt stor betydelse för
personerna i undersökningen och utgör en attraktionsfaktor som spelar roll när människor
väljer att flytta till en annan ort. Men Wikhall menar vidare att det är viktigt att se att det
finns andra faktorer som är lika viktiga eller viktigare än kultur – god bostad, vacker
natur, goda kommunikationer, trygghet på bostadsorten samt goda karriärmöjligheter
(Wikhall 2003). En liknande slutsats drar Olsson. Han identifierar att motiven för att
flytta till Ystad skiljer sig mellan perioden innan 1970 och perioden efter – där
traditionella arbetsrelaterade motiv har minskat från 60 procent till 20 procent.
Sammantaget för alla flyttningar till Ystad visar studien att det istället varitattraktiv natur
i omgivning, attraktiv stadsmiljö och bebyggelse, god tillgång rekreationsområden som
utgjort de tre viktigaste motiven. Som det femte viktigaste motivet beskrivs ”god tillgång
till kultur och nöjen” (Olsson 2005a). 

För att kommuner att ska framställa sig som attraktiva, kulturella kommuner och därmed
öka sin konkurrenskraft jämte mot andra kommuner har kulturella aktiviteter, event och
faciliteter kommit att utgöra viktiga element i platsmarknadsföringen. Heldt Cassel
beskriver platsmarknadsföring som en konstruktionsprocess där selektiva värden på en
plats lyfts fram. De kan vara allt ifrån musik och konst till kulturmiljö och traditioner,
sociala gemenskaper och historia. Den lokala kulturen kan också nyttjas som en resurs för
att lyfta fram kvaliteter i lokalsamhället och befolkningen -  lokala identiteter, traditioner
och ”socialt kitt”. För regioner och kommuner som saknar dessa tillgångar och
symbolvärden eller har lokala traditioner eller associationer som uppfattas negativa riktas
imageskapande och marknadsföringsstrategierna istället mot att sudda ut detta och finna
nya associationer (Heldt Cassel 2008:159-169). 

Störst effekt av de kulturdrivna utvecklingsstrategier som nyttjades under 1980-talet
menar Franco Bianchini hade de på att stärka eller omprofilera städernas image. Mindre
effekt hade dem för att skapa jobbmöjligheter eller tillväxt (Bianchini 1993b:2). I sin
studie av ett antal västerländska städer visar Bianchini på olika sätt kulturen har bidragit
till att städerna förändrat sin image. Han ser hur kulturen kan nyttjas som en symbol för
en förändrad och dynamisk utveckling i regioner med industriell, ekonomisk nedgång
som i Glasgow, Sheffield, Bilbao. Den kan nyttjas för att få städer som redan har hög
ekonomisk status men saknar en kulturell status och vill framstå som mer sofistikerade
och kosmopolitiska – t.ex Frankfurt. Den kan vara en symbol för innovation och
modernitet i städer som Montpellier, Grenoble, Hamburg, Antwerpen och Bologna,som
eftersträvat att utveckla sina industrier inom mode, hantverk och design. Den kan också
fungera som en symbol för försoning därsocialakonflikter varit närvarande under ytan,



som i t.ex Berlin och Derry (Bianchini 1993b:15-16).  

Under 1990-talet kom marknadsföringsstrategierna gå mot en mer enhetlig
marknadsföring av hela städer i syftet att ompositionera sig (Ward 1998). Detta har ökat
vikten av att sammankoppla städer och deras innehåll till varumärken – genom s. k. city
brandingstrategier (Evans 2003). Garcia refererar tillTibbot som beskriver city-branding
är ett sätt att maximera effekten av en stads kulturinvesteringar och tillgångar där
framgången ligger i att knyta an dessa tillgångar till ett holistiskt destinationsvarumärke. I
detta fungerar kulturella projekt som det emotionella bränslet för lyckade varumärken.
Varumärket ska inte bara inkluderaenskilda attraktioner, utan också bebyggelsen och
infrastrukturen omkring. När ett starkt varumärke har etablerat sig i konsumenternas
hjärta och sinne kan det regenerera marknadsandelar och ekonomiska fördelar (Tibbot
2002, se Garcia 2004:316).Binns nämner att den stora investeringsivern i flaggskepps-
projekt kan referera till begreppet ”Bilbao-Guggenheim”-effekten, där
Guggenheimmuseet i Bilbao beskrivs vara ett tydligt exempel på hur ikoniska kulturella
byggnader ingår i ett bredare city brandingkoncept och som spridit sig som ett
framgångskoncept till andra städer (Binns 2005). Men kritik har lyfts mot att city
branding kan ses bidra tillartificiell omvandling av städernas image som kan riskera att
ignorera de ekonomiska, sociala och etniska polariseringen i städerna. Likaså kan dess syfte
att skapa en unik känsla för en plats, genom heltäckande och harmoniserade bilder och
budskap, kontrastera till verklighetens diversifierade och konflikterande kulturella
identiteter på platsen (Garcia 2004:317). 

Kritik lyfts mot att det saknas djupgående analyser som visar på detkausala samband
mellan kulturell och ekonomisk tillväxt (Olsson 2005b:60) och de studier som gjorts har
kritiseras för att utgöras av fallstudier som är svåra att kvantitativt jämföra med varandra
(Hermelin 2008:65). Likaså lyfts en kritik mot att kulturen riskeras i dagens
marknadsdiskurs reduceras till att endast fylla ekonomiska syften (Köping et al 2008:85).
Spillingmenar att det finns en risk i att lägga för stor tillförlit till  kulturens ekonomiska
effekter. Han menar att bara för att det finns en möjlighet till att kulturen bidrar till
utveckling innebär inte att utfallen blir detsamma. Vidare menar han att ett instrumentellt
nyttjande av kulturen, kan kritiseras för att negligera dess egenvärde, leda till ett
manipulativt nyttjande av kultur och att det representerar en verklighetsförståelse att den
motiverar lokal utveckling. Dock menar han att detta kan vara ett sätt av många att bruka
kultur. Genom ett ökat intresse för kulturens roll för lokal utveckling kan också stärka
kulturens roll i samhället, vilket kan leda till större utrymme för kulturella yttringar och
skapa arenor för nya perspektiv (Spilling 1991:493-494). Bianchini menar att
kulturbaserade strategier nyttjas enkelspårigt för att skapa ekonomisk tillväxt. Bianchini
identifierar att de kulturbaserade strategierna för ekonomisk tillväxt ger upphov till
dilemman – kulturellt, ekonomiskt, socialt och spatial. De ekonomiska konsekvenserna
menar han består av städer ofta enkelsidigt nyttjar konsumtionsbaserade strategier för att
marknadsföra urbana kulturella attraktioner och aktiviteter i syfte att gynna turismen,
handeln, hotell- och restaurangverksamheter. Det kan skapa kortsiktiga ekonomiska
vinster, men beroendet av externa investeringar och andra ekonomiska faktorer (t.ex.
flygpriser och konsumenternas disponibla inkomster) gör dessa strategier svaga i långa
loppet. Vidare menar han också att strategierna kan leda till en gentrifiering och en spatial



segregering mellan centrum och periferin som en konsekvens av prioriteringar av
högprofilerande kultursatsningar i stadskärnan. Han menar slutligen att ett kulturellt
dilemma uppstår av ojämna prioriteringar mellan permanenta kultursatsningar
(konserthallar, bibliotek, museer) framför tillfälliga kultursatsningar (event och aktiviteter)
(Bianchini 1993a:200-204).

Olsson beskriver hur kulturmiljön ingår, liksom kulturen, i både städer och regioners
konsumtions- och produktionsbaserade strategier för lokal utveckling. I de
konsumtionsbaserade strategier ses kulturarvet kunna bidra med attraktionskraft till en
stad och i de produktionsbaserade strategier ses den vara en viktig del i skapandet av
kreativa och innovativa miljöer, särkilt inom verksamheter inom kultursektorn som är
inriktade på kulturella aktiviteter och kulturell produktion. Bevarandet av kulturarvet har
varit en uppgift som traditionellt legat på den offentliga sektorn. Men genom att den
offentliga sektorns inflytande har minskat har uppgiften alltmer glidit över till den privata
sektorn. Detta menar Olsson innebär att frågan om bevarandet av kulturarvet har blivit
mer komplex, där fler aktörer delar på uppgiften att värdera kulturarvets värde. Han
menar att det finns en huvudsaklig konflikt mellan intressena att bevara och att
utveckla/förändra (Olsson 1999). I en privat-offentlig kontext kan kulturarvets värde kan
kategoriseras på fyra sätt: 

Direkt bruksvärde: kulturarvet, i form av t.ex. byggnader
eller skogsområden, kan skapa ett 
direkt marknadsekonomiskt värde

Indirekt bruksvärde: kulturarvet har ett indirekt bruksvärde
som t.ex. mötesplats eller rekreation 

Optionsvärde: värdet består dels av varierade 
möjligheterna att nyttja kulturarvet som
resurs och dels i ett värde för framtida
generationer val att bestämma dess 
nuvarande och framtida värde 

Existensvärde: värdet utgör inte ett konkret eller potentiellt 
värde, utan består istället av ett egenvärde som
bestäms av etiska aspekter (Olsson 1999) 

Vid sidan av fokuset på att kultur kan bidra med ekonomisk tillväxt har dess roll för social
utveckling på senare tid fått större uppmärksamhet. I och med detta har deltagande i
grannskapsbaserade kulturella aktiviteter blivit viktiga för att bland annat minska den
sociala exkluderingen och utveckla individers potential (Bayliss 2004:497). Det är ett
perspektiv på kulturellt deltagande där utveckling och förändring ses ske nedifrån och
upp. Människor ses inte enbart som passiva konsumenter av kultur – de blir istället aktiva
medborgare (Binns 2005). Deltagandet i kulturella aktiviter hjälper till att omskapa
platsers interna och externa identitet.Kulturen ses i detta avseende utgöra en katalysator,
en metod, som kan gynna en rad olika processer – interaktion mellan olika sociala
grupper, uppmuntra det lokala inflytandet, förändra en plats identitet och bidra till
personlig utveckling (Bayliss 2004:502).En av de tongivande modellerna som lyfts fram i



litteraturen som syftar till att nyttja kultur för social utveckling är cultural planning.
Cultural planning riktar in sig på lokala kulturella resurser och städer som kulturella
enheter med starkt fokus på lokala behov och önskemål (Bianchini 1999:49).Metoden
utgår från ett bredare perspektiv på kultur och omfamnar ett antropologiskt
kulturbegrepp.Genom ett brukarperspektiv synliggör och fångar metoden upp
människors lokala erfarenheter. Den syftar både att förändra och förbättra kulturen på
plats, men också skapa ett förändringsarbete i lokalsamhället i stort(Linkvist et al
2010:78). Enligt Bianchini tar cultural planning ett tvärsektoriellt och holistiskt grepp och
innefattar privata, offentliga och ideella sektorer och olika institutioner. Genom detta
menar Bianchini att cultural planning kan uppmuntra till innovativ kulturproduktion
genom t.ex. interkulturella samarbetsformer mellan konstnärer och forskare (Bianchini
1999:41-42).Lindkvist et al refererar tillMercer som menar att utgångspunkten för
metoden är att kultur är vad det som de inblandade människorna uppfattar som kultur
(Mercer 2006, se Lindkvist et al 2010:79).Bianchini exemplifierar denna vida definition
med: konst och media; ungdomskultur, etniska minoritetskulturer; kulturarv; lokal och
extern uppfattningar av en plats; natur- och bebyggd miljö; fritids- och
nöjesunderhållningens diversitet och och kvalitet; utbudet av lokala produkter och
hantverkskunskap (Bianchini 1999:41-42).   

Under 1990-talet kom frågor om produktion och kreativitet betonas allt mer i städernas
utvecklingsagendor, vilket bidrog till satsningar på kreativa industrier, kreativa kvarter och
kreativa städer. Kreativa produktionsprocesser och kreativa människor beskrivs kunna
locka företag och invånare inom kultursektorn, gynna den lokala ekonomin med dess
multiplikatoreffekter och höja det estetiska värdet av kreativa produktionsplatser
(Richards och Wilson 2006:1213).Nielsén identifierar att dagens idéer om kulturen som
tillväxtfaktor beskrivs baseras på en logik där kultur leder till kreativitet och innovation,
vilket generar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Kulturens roll handlar inte längre
bara om individuellt välmående utan nu också gör oss människor mer kreativa och
inkännande, vilket generar pengar till företagen (Nielsén 2008:91,93). En av de
tongivande teoretikerna som relaterar till dessa idéer omnämns i i litteraturen vara Richard
Florida (2006). Till skillnad från att se de kulturella tillgångarna och den kulturella
infrastrukturen i städerna som huvudsakliga lokaliseringsfaktorer, pekar Florida istället på
att kreativiteten hos den ”kreativa klassen” utgör den huvudsakliga attraktionskraften och
drivkraften till ekonomisk tillväxt. Centralt i hans teori står de 3 T:na - tolerans, talang
och teknik. Han betonar vikten av att identifiera den kreativa klassens kulturella
preferenser för att attrahera och bibehålla dem samt att  deras kulturella kapital bidrar till
mervärde till en plats, stad eller region. Den kreativa klassen menar Florida utgör en viktig
resurs för de högteknologiska och kunskapsbaserade företag, då de besitter en kreativ
förmåga och talang som krävs inom dessa näringar. Vidare menar Florida att
framgångsrika regioner och städer är sådana som lyckas attrahera den kreativa klassen, som
i sin tur attraherar kunskaps- och serviceföretag (däribland kreativa näringar). Han menar
därför att toleranta miljöer som karaktäriseras av öppenhet och mångfald är attraktiva
miljöer för den kreativa klassen. Han menar att det är lokala platsen som viktigt element i
logikkedjan bakom ökad tillväxt. Dessa miljöer menar Florida ska motsvara den kreativa
klassens önskemål. Enligt honom söker den kreativa klassen efter kreativ stimulans och
aktiviteter där som ”stärker deras kreativa identiteter”(Ibid 2006:208) såsom t.ex. stadsnära



parker, cykelbanor, kultur och konst. 

Floridas teori om den kreativa klassen fått stort genomslag inom planeringspraktiken för
utvecklingen av regioner och städer i OECD-stater (Bayliss 2007, Kunzmann 2004 m.fl.),
men inom akademin lyfts en del kritik mot teorin. Scott kritiserar Floridas teori och
menar att det inte går att säga att endast närvaron av den kreativa klassen skapar
sysselsättning och eller långsiktigt upprätthåller en urban kreativitetsmiljö. Utan det krävs
utvecklade arbetsmöjligheter i städerna som skapar jobb för dessa högutbildade
arbetstagare (Scott 2006:11).Till skillnad från Florida menar Landry att kreativitet inte
förknippas med en typ av klass utan som en egenskap alla kan inneha.Landrymenar att
kulturella tillgångarna utgör stadens ”råvaror” i staden, vilka kan exploateras och växa
genom kreativitet och kreativa människor. Enligt Landry bidrar kulturen med att: ” […]
stärka den sociala sammanhållningen, öka självförtroendet, förbättra livskunskaper, förbättra
människors psykiska och fysiska välbefinnande, stärka människors möjligheter att agera som
demokratiska samhällsmedborgare”(Landry 2000:11). Personliga möten mellan kreativa
personer, klusterbildningar och samverkan i det han kallar för en ”kreativ miljö” för att
skapa idéer, artefakter, produkter och institutioner generar i sin tur ekonomisk tillväxt.
För att skapa den ”kreativa miljön” (byggnadskluster, stadsdelar, städer eller regioner) som
ska generera idéer och innovation krävs både hård infrastruktur; institutioner, utbildning,
kulturinstitutioner, samhällsservice, och mjuk infrastruktur; sociala nätverk och mänsklig
interaktion. Han menar att planeringen på så sätt måste inkludera fler kreativa aktörer och
professioner på alla planeringsnivåer som uppmuntrar till medborgerlig samverkan och
ökar kreativitetsförmågan (Landry 2000). 

Enligt Plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell och
kommuntäckande översiktsplan. För att hålla den aktuell ska den minst en gång under
varje mandatperioden aktualitetsprövas av kommunfullmäktige (SFS 2010:900 3 kap, 1,
27§§).  Av översiktsplanen ska det bl a framgå den avsedda användningen av mark- och
vattenområden, hur den byggda miljön ska utvecklas, redovisning av riksintressena, hur
kommunen tar hänsyn och samordnar översiktsplanen med nationella och regionala mål,
planer och program. (SFS 2010:900 3 kap 5§).Översiktsplanen ska också i enlighet med
4 kap 1§ i Plan- och bygglagen redovisa de allmänna och enskilda intressena. I kap 2 i
Plan- och bygglagen omnämns kulturvärdena som en av de aspekter som ska tas hänsyn
till vid främjandet av de allmänna intressena:”Planläggning enligt denna lag ska med
hänsyn till natur- och kulturvärden (…)  främja: 

1.en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,

2.en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,

2.en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,

4.en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

5.bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.” (SFS 2010:900 2 kap 3§)



Detta visar på att kulturvärdena uttrycks som en aspekt att beakta i den svenska
planeringslagstiftningen, men vad ”kulturvärde” definieras som är svårare att utläsa av
plan- och bygglagen. Boverket definierar kulturvärde vara en”[...]ensammanfattande
benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt
och socialt hänseende.”(Boverket 2014c). Detta tycks snarare syfta på att kulturvärdet
härleds till kulturhistoriska termer. I plan- och bygglagen hävdas de  kulturmiljövärdena
och kulturhistoriska värdena genom bland annat kravet på att riksintresset för
kulturmiljövård i 4 kap 1§ tillsammans med övriga riksintressen skaenligt 3 och 4 kap
särskilt anges. (SFS 2010:900 4 kap 1§).

IFramgångsfaktorer för översiktsplaneringbetonar Boverket att översiktsplanen utgör ett
strategiskt verktyg för att kunna verka för hållbar samhällsutveckling ochatt en av
kommunernas viktigaste funktion är att leda och samordna utvecklingen för en god
livsmiljö. De menar att det är genom översiktsplanen som kommunen har en möjlighet
att skapa sig en attraktiv bild av sig själv. Därför ser Boverket att en framgångsfaktor med
översiktsplaneringen är att knyta samman näringslivs- och utvecklingsfrågor till
översiktsplanen. Genom att eftersträva goda livsmiljöer (med en mix av bostäder,
verksamheter, kultur, verksamheter, mötesplatser och rekreation) kan kommunen höja sin
attraktivitet ochmöjlighet att locka till sig nya invånare och företag. (Boverket 2009:5).
Flera forskare pekar dock på att översiktsplanens strategiska roll måste stärkas. I studien
Staden i fokus – fysisk samhällsplanering i praktik, utbildning och forskning genomförd av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) 2010 identifieras att flera kommuner
saknar en aktuell översiktsplan vilket de ser kan bero på att många kommuner inte ser
tydligt hur den kan verka för efterföljande beslut, vilket leder till att många problem skjuts
ner till detaljplanenivån. I sin genomgång av storstädernas översiktsplaner identifierar de
att planerna har en karaktär av genomgående optimism utan identifierade konflikter.
Istället för att förmedla en bild av konsensus och positiv marknadsföring menar de att
översiktsplanerna borde utvecklas till planeringsverktyg som är mer strategiska (IVA
2010). 

I Sverige ingår de kommunala översiktsplanerna i en större programstruktur för regional
utveckling och tillväxt som är viktig att belysa för att förstår hur kulturen som ekonomisk
drivkraft motiveras på nationellt plan och kopplas ihop med den kommunala planeringen.
På en nationell nivå uttrycks regeringens tillväxtpolitik i en rad styr- och
strategidokument. På regional nivå är regionala utvecklingsstrategier (RUS) som syftar till
att ange hur den regionala planeringen ska verka fören god hållbar utveckling i
regionerna. Den är tänkt att fungera som en ram för de regionala
strukturfondsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen (RTP) och andra program
som t.ex. regionala kultur- och kulturmiljöprogram (ITPS 2008:10).ProjektetKultur i
regionala utvecklingsstrategier(KRUS) instiftades efter att kultursektorsmyndigheterna fick
i uppdrag 2007 att genomföra intentionerna för den förgående nationella strateginEn
nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2014
och studera hur kultur och kulturarv kan nyttjas som drivkrafter för regional utveckling
och tillväxt (ITPS 2008:6,13).I en lägesrapport för projektet visar det sig att
kulturbegreppet sällan definieras i de regionala utvecklingsprogrammen trots att det
generellt ses som en viktig drivkraft. Kulturen uttrycks ofta i allmänna begrepp som syftar
till andra saker än just kultur: attraktivitet och god livsmiljö, kreativitet, entreprenörskap
och företagande, demokrati, mångfald och folkhälsa (ITPS 2008:17,7). 

Trots att kommuner enligt plan- och bygglagen ska ta hänsyn till och samordna



översiktsplanen med regionala planer, program och mål visar Boverkets rapport
Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplaneringpå sig
många kommunala översiktsplaner vara är aktualiserade eller nyttjas strategiskt för att
bemöta frågor om det regionala sammanhanget(Boverket 2014a) Boverket menar att
detta påverkar det aktiva samspelet mellan kommunen och det regionala tillväxtorganet
negativt, vilket också påverkar strävandet efter att stärka den regionala utvecklingen och
kommunens möjlighet att stärka sin roll i regionen (Boverket 2014a). 



I denna del presenteras de teoretiska 
utgångspunkter som kommer nyttjas 
för att tolka studiens resultat.



Inom forskningsområdet visar sig en rad olika deskriptiva modeller, teorier och koncept
som förklarar kulturens roll för samhällsutveckling existera parallellt. Dock saknas det
övergripande modeller eller teorier som förklarar vidden av kulturens olika roller – både
ekonomiskt och icke-ekonomiskt. Därför har två förklaringsmodeller av Göran Nylöf
(1995) och Olav R Spilling (1991) valts ut på grund av att dessa spänner sig över flera
olika aspekter av kulturens roller. Dessa har gemensamma kontaktytor och kommer
kombineras och redovisas i  en modifierad modell som presenteras i slutet av detta kapitel.

I bokenKulturen som drivkraft: konkreta effekter av nio större kultursatsningar i en region
beskriver ochutgår Ronny Svensson och Gerd Adolfsson från kultursociologen Göran
Nylöfs modell för att studera hur kulturen nyttjas som resurs på lokal nivå. Nylöfs(1995,
se Svensson och Adolfsson, 1995:78-84)modell visar på olika samhälleliga bieffekter som
kultursatsningar ge. De effekter som kulturen kan ge nämner han är:

kultur som skapar 
företagsekonomisk eller 
samhällsekonomisk lönsamhet i en
kommun eller region

speciella kultursatsningar kan 
leda till inflyttning av företag 
eller hushåll till orter 

kulturutbudet på en ort eller 
region kan påverka 
inflyttning av människor till 
ort

kulturen kan öka kulturturismen 

 kulturen kan påverka hur 
omgivningen ser på orten 
(utifrånperspektiv) 
eller hur invånarna 
upplever den lokala ortens 
identitet (inifrånperspektiv) 

kulturen kan skapa mervärde 
och nyskapande 
processer på andra 
samhällssektorer



kulturen bidrar till skapandet 
av nya sociala nätverk, nya 
miljöer och arenor samt nya 
organisationer 

med hjälp av kultur kan 
människor få en kraft att 
ta i itu och förändra sin 
egen/grannars/ortens 
situation 

 kultur skapar en lokal 
identitet, nätverk och 
kontaktytor som bidrar till 
att människor känner 
trygghet i samhället 

En annan som har presenterat en förklaringsmodell för att teoretisera kulturens roll är
professor i näringsutveckling vidHandelshøyskolen BI, Olav R Spilling.I artikeln
Kulturstrategier i lokal utvikling (1991) belyser han hur kultur och entreprenörskap kan
bidra till lokal utveckling och ekonomisk tillväxt i regioner.Spilling menar att utveckling
skapas av olika aktörer – företag, myndigheter och privatpersoner som tar olika initiativ
och vidtar åtgärder. 

Spilling refererar till Klausen (1977 och 1987) och menar att kultur och kulturbegreppet
kan delas upp i två övergripande perspektivkultur som sektorochkultur som aspekt.Kultur
som sektorhänvisar till att kultur kan ses i likhet med andra verksamhetssektorer i
samhället, likt politik och ekonomi. Det är ett brett spektrum av verksamheter, från
offentliga subventionerade kulturinstitutioner till kommersiella och ideella
kulturorganisationer och företag. Dessa verksamheters bäring kan analyseras genom t.ex.
ekonomiska modeller och BNP.Kultur som aspekt syftar istället på ett bredare
kulturbegrepp som innefattar ett antropologiskt och sociologiskt perspektiv och nyttjas
ofta synonymt med begreppet ”samhälle” för att förklara vissa särskilda kulturer –
exempelvis arbetarkultur och stenålderskultur. I detta perspektiv kan också en kognitiv
dimension av kulturen förklara särskilda idéer, värderingar, verklighetsförståelse och
handlingsmöjligheter hos en grupp vilket lägger grund för människors beteende. Detta
kulturbegrepp kan också förklara kulturens betydelse för identitetsskapande och
tillhörighet. 



För att förklara hur de olika kulturperspektiven hänger ihop presenterar han en
kulturstrategisk triangel bestående av kategorierna:kultur som näring,identitet och
beteende samttrivsel och attraktivitet. Det är en modell som visar hur kulturen nyttjas
instrumentellt – dvs  som verktyg för att uppnå andra mål och inte är ett mål i sig. 

Kultur som näring ses i detta avseende som en sektorsverksamhet
somexemplifieras av de offentliga och kommersiella
kulturinstitutioner och verksamheter som genom sysselsättning och
värdet av detta skapar ekonomiskt tillväxt för det lokala området.
Kulturen blir på sådant sätt en del av andra samhällets ekonomiska
sektorer. 

Kultur som trivsel och attraktivitetsyftar på kulturen som en
samhällsnytta som har betydelse för trivsel och välfärden i en stad och
utgör en ram för utvecklingen. Han menar att kulturen ofta nyttjas
för att profilera en stad och skapa attraktivitet. 

Kultur som identitet och beteende syftar på individuella
utvecklingsmöjligheter som kan skapa lokalt förändringsarbete.
Tillgången till kultur kan ses gynna självförståelse, identitet,
arbetsmotivation, mobilisering och kreativitet. 

Kultur som näringochkultur som trivsel och attraktivitetmenar Spilling relaterar till
kulturen som en sektor, vilket omfattas av organiserade och institutionaliserade
verksamheter där olika kultursatsningar nyttjas för särskilda syften. Detta menar Spilling
kan exemplifieras av satsningar på kulturinstitutioner eller kulturell aktivitet som ingår i
större näringslivsstrategier och nära sammankopplat till turistnäringen. Detta kan också
gälla satsningar på t.ex uppförandet av kulturhus och stimulera det lokala föreningslivet i
syfte att öka den lokala trivseln, förbättra lokala miljöer och satsa på att öka stadens
attraktivitet för både befintliga och nya invånare. 

Kultur som identitet och beteendemenar han är relaterar tillkultur som aspekt, som syftar till
vissa beteende och egenskaper hos individer och grupper. Kultur i detta avseende syftar
människors förståelse och attityder till utveckling och deras beteende i förhållandet till
utveckling, som t.ex ansträngning, kreativitet och innovationsförmåga och vilja att sluta
upp kring lokala initiativ. En aspekt av detta gäller också människors upplevelse av en stad
eller områdes identitet. 

Spilling belyser att förhållandena mellan dessa tre typer av kultursatsningar har ofta ett
komplext samband där de överlappar varandra. Han menar att vissa kultursatsningar kan
ha olika betydelser – mobilisering kring kulturella aktiviteter kan tex ha betydelse för den
lokala identiteten och att utveckling av kommersiella initiativ kan ha betydelser långt
bortom det kommersiella. 



Spilling och Nylöf har liknande perspektiv på kulturens roll för lokal utveckling, men
konkretiseringsgraden och den teoretiska grunden skiljer dem åt. Spilling har en mer
grundlig konceptuell modell som ger bättre teoretiskt underlag för kommande analys,
medan Nylöfs kriterier inte ger en lika bred teoretisk förståelse. För denna studie ses det
fruktbart att kombinera dessa till en modifierad modell (se nedan) för att ge en mer
komplex modell som kan förklara kulturens roll på samhällelig nivå. I den nya
nedanstående modellen har kategorierna lokaliseringsfaktor och attraktionsfaktor slagits
ihop då de tycks båda syfta till att attrahera företag och/eller invånare – i den nya
modellen syftar kategorien ”lokaliserings- och attraktionsfaktor” nu på att kulturutbudet
på en ort kan attrahera invånare och företag”. Likaså har ”kultur som betydelse för en orts
profil delats upp i dess underkategorier – utifrånperspektiv och inifrånperspektiv.
Utifrånperspektivet samspelar bättre med Spillings ”kultur som trivsel och attraktivitet” då
har nämner att kultur ofta nyttjas för att profilera en stad. Inifrånperspektivet kopplas
bättre till ”kultur som identitet och beteende då Spilling beskriver att kultur kan skapa
identitet för människor på lokal nivå – detta tycks mena att kulturen skapar
profilering/identitetsskapande inåt mot lokalsamhället. 

Figur. Modifierad modell. Egen bearbetning utifrån Spilling (1991) och Nylöf (1995). 



I denna del kommer metoden
kvalitativ innehållsanalys att
nyttjas för att analysera det 
empiriska materialet. Resultatet
av analysen kommer sedan 
ställas mot de teoretiska 
utgångspunkterna. 



Sökningen på begreppetkultur gav träffar på rubriker, underrubriker eller andra
textstycken som endast har rollen att fungera som formalia. Dessa plockades därför bort
inför vidare analys. Likaså sållades sådana träffar bort som återfinns i hänvisningar till
andra planeringshandlingar utanför översiktsplanerna, såsom fördjupade översiktsplaner
eller handlingsplaner. Träffar på kulturhistoriska och kulturmiljörelaterade begrepp som
informativt redovisar kommunernas ställningstaganden (t.ex motiveringar och
redovisningar av riksintresset för kulturmiljö) och hänvisningar till gällande
kulturmiljölagstiftning uteslöts också. Detta då de för att de främst fungerar som
upplysning och formell information.  

I både Lunds kommuns och Umeå kommuns översiktsplan beskrivs kulturen som en del
av stadskärnan: 

” En satsning på Umeå som regionalt centrum kräver en fortsatt satsning på
centrumfunktionerna. En samordning av ett rikt utbud kan bara skapas i
stadskärnan. Detta ger också möjligheter till ett levande centrum där olika
funktioner kompletterar varandra.Umeå centrums främsta konkurrensmedel
är mångfalden med sin blandning av handel, hantverk, bostäder, kontor,
kommersiell och offentlig service, kultur, fritidsverksamhet, nöjen,
restauranger, hotell m m. Den fortsatta utvecklingen av centrum bör syfta till
att bibehålla en bred mångfald av funktioner och aktiviteter.”(Umeå
kommun 1998:65)

”Lunds innerstad är ett kommersiellt, administrativt och kulturellt centrum
för kommunen och närmaste omland. I staden finns studie- och arbetsplatser
av regional och nationell betydelse. Det är här som man finner det breda
utbudet av caféer, restauranger, specialiserad handel med unikt utbud,
administrativa och finansiella tjänster och kultur. Med sin måttfulla skala,
sitt lugna trafiktempo samt sin spännande och varierade arkitektur, erbjuder
stadskärnan höga upplevelsevärden som är viktiga att bygga vidare på.”
(Lunds kommun 2010:18)

Båda kommunerna uttrycker stadskärnansom ettcentrum,där Lunds kommun
anmärkningsvärt nyttjar kulturbegreppet explicit för att beskriva stadskärnan som ett
”kulturellt centrum”. Stadskärnan tycks beskrivas som en viktig plats i ett större omland
(kommunal- och regionalnivå). Lunds kommun menar att vissa funktioner i stadskärnan
också är av nationell betydelse.Med liknande begrepp såsommångsidigt utbud,rikt,
mångfaldochblandningtycks kommunerna eftersträva funktionsblandade centrum
bestående av både konsumtionsfunktioner (t.exhandel, nöje, restauranger, caféer, hotell)
men också produktionsfunktioner (t.exstudie- och arbetsplatser, administrativa och
finansiella tjänster, kontor). Umeå kommun skiljer sig från Lunds kommun då de också
nämner bostäder som en funktion. Kultur beskrivs av de två kommunerna i generella
termer att ingå som en av dessa centrumfunktioner, som ett utbud. Men om det handlar
om kulturkonsumtion- eller produktion går inte att utläsa. Det funktionsblandade



centrumutbudet uttrycks i positiva ordalag och tycks bidra till stadskärnans attraktivitet,
vitalitet och konkurrenskraft. Vidare beskriverLunds kommun vikten av att stärka
stadskärnans attraktivitet genom att sammankoppla stadskärnan med andra delar av
staden: 

” Kunskapsstråket från stadens mitt genom universitetsområdet och vidare
mot den nya stadsdelen Brunnshög är ett annat viktigt signum för staden.
Stråket knyter ihop kulturarv, utbildning och innovation.[…]För att öka
Lunds attraktionskraftbör närvaron av universitet göras tydligare för
utomstående besökare redan i stadskärnan. Den offentliga miljön i
Kunskapsstråket måste utvecklas med fler mötesplatser och få tillgång till mer
service. Den nya stadsdelen Brunnshög ska utvecklas till en spännande och
dynamisk miljö där tillämpad forskning visar hur man kan bygga
morgondagens hållbara stad.”  (Lunds kommun 2010:18)

Här hävdar Lunds kommun att stadskärnans attraktivitet stärks av synliggörandet av
universitetet i stadskärnan. Detta tycks ingå i Lunds kommuns vidare projekt att
symboliskt och fysiskt koppla samman stadskärnan, universitetsområdet och Brunnshög
och dess funktionerkulturarv, utbildningochinnovation.Kulturarvet i stadskärnan tycks
därmed vara en viktig del stadsbyggnadsprojekt Kunskapsstråket, där syftet med stråket
tycks vara att fysisk och symboliskt binda ihop staden. Stråket uttrycks somett signum,
vilket kan tolkas göra det till ett element som Lunds kommun vill profilera sig med.
Kulturarvet får därmed en vidare roll i Lunds kommuns profilering. 

I Lunds kommuns översiktsplan beskrivs också kulturutbudet i Lund i ett regionalt
sammanhang: 

” Simrishamnsbanan ingår i en större satsning på ett transportsystemför hela
Skåne som möjliggör ett bekvämt, enkelt, tillgängligt och långsiktigt hållbart
system för persontransporter – i synnerhet när Citytunneln i Malmö öppnas
för trafik. På detta sätt skapar den viktiga förutsättningar för utveckling i
regionen. Tillgången till arbetsmarknad, utbildning, kultur och natur är
avgörande för livskvaliteten. Genom en utbyggnad av Lundalänken till Dalby
blir det möjligt att koppla det regionala resandet vidare till Lund.”(Lunds
kommun 2010:14)

” Den statliga utredningen föreslår ett genomförande 2025. Satsningen görs i
första hand för att utveckla resandet i korridorerna Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Öresund, men på sikt kan även sträckor mot Oslo och Hamburg
bli aktuella. Den viktigaste angöringspunkten i regionen är Copenhagen
Airport, men den stora koncentrationen av människor, arbetsplatser,kultur,
handel och nöjen i övrigt gör Malmö-Lundområdet till en viktig målpunkt.
Det är kommunens uppfattning att höghastighetsbanan ska knytas ihop med
stambanan så att tågen kan angöra Lund C. ” (Lunds kommun 2010:38)

Här lyfter kommunen fram kulturutbudet i Lund på två olika sätt. Dels tycks de mena att
infrastruktursatsningar i regionen möjliggör en ökad tillgång till livskvalitetsaspekter i
regionen  - där kultur ingår som en av dessa. Och dels tycks delyfta kulturutbudet i
Malmö-Lundområdet för att motivera att staden ska knytas ihop med ett större



infrastrukturnät inom Sverige och i Europa. Kommunen tycks sammantaget se kulturen i
Lund vara en av kommunens tillgångar som ger staden en regional styrka. 

Kulturbegreppet återfinns också i sammanhang som beskriver kulturmiljöns roll i
innerstaden och på landsbygden, vilket visar sig tydligast i Lunds kommuns översiktsplan:

” Kulturmiljön utgör en mycket viktig del av de värden som lägger grunden
för Lunds attraktivitet som stad och livsmiljö. Det är av särskild vikt att
kulturvärdena i stadskärnan kan bevaras och utvecklas parallellt med den
kraftfulla utveckling av staden som förutses och planeras för. ” (Lunds
kommun 2010:90)

”[…]den rika kulturmiljön ger en stadsbild som högt uppskattas av boende,
besökare och verksamma i staden.” (Lunds kommun 2010:51)

Detta visar på hur Lunds kommun uttryckligen ser kulturmiljön som en värdefull
innerstadstillgång. Den tycks bidra med stadens livsmiljömässiga kvaliteter, attraktivitet
och ingår som en del i stadsbilden som både ses vara attraktiv för externa grupper
(besökare) och interna grupper (verksamma och boende). Likaså beskrivs landsbygdens
kulturmiljövärden av Lunds kommun också inneha attraktionsvärden som beskrivs vara av
vikt för att locka nya invånare, företag och besökare: 

” Kulturmiljön i Lunds kommun ska bevaras, vårdas och utvecklas så att den
bidrar till att förhöja stadens och landsbygdens attraktivitet.”(Lunds
kommun 2010: 89)

” Den vackra landsbygden med tilltalande vyer och bebyggelse är en stor
tillgång för alla kommuninvånare och en stor konkurrensfördel när
kommunen vill dra till sig nya invånare, företag och besökare. Därför är det
viktigt att områden med orörd, tyst och vacker natur, värdefulla kulturmiljöer
och vackra landskapsavsnitt bevaras.” (Lunds kommun 2010:21)

Här hävdar Lunds kommun att kulturmiljön utgör en av landsbygdens kvaliteter, vilket
tycks bygga upp landsbygdens konkurrenskraft. Vidare hävdar Lunds kommun
landsbygden som en tillgång för både kommunens egna invånare men också som en faktor
som lockar till sig nya invånare, företag och besökare. Detta tolkas göra den till en viktig
del för stärkandet av landsbygdens attraktivitet och i vidare mening också kommunens
attraktivitet.Lunds kommun tycks se kulturmiljön både ur ett bevarande- och
utvecklingsperspektiv.Detta perspektiv visar sig vidare i Lunds översiktsplan till exempel
tydligt i frågan om handelns utveckling i innerstaden. Kommunen beskriver att den
senaste tidens exploateringstryck av kommersiell verksamhet i stadskärnan, som omfattas
av riksintresse för kulturmiljövård, kan bidra till högre markpriser och riskera att urholka
stadskärnans kulturhistoriska kvaliteter och menar att:”Ur renodlad bevarandesynpunkt
hade en 'avkylning' av stadskärnan varit att föredra.” (Lunds kommun 2010:87).
Kommunen beskriver att den framväxande externhandeln har vuxit kraftigt och utmanar
utvecklingen av detaljhandeln i centrum, som haft svag utveckling. Därför menar de att



det är”[…] viktigt att ge förutsättningar för en utvecklingav sällanköpshandeln i Lunds
centrum” (Lunds kommun 2010:102-103). Lunds kommun beskriver dock att detta inte
får ske på bekostnad av stadskärnans kvaliteter:

” I valet mellan olika former av gallerior och centrala köpcentra finns dock
anledning till varsamhet, för att inte riskera det starka varumärke som
stadskärnans skala, karaktär och utbud utgör. Lunds speciella förutsättningar
måste bättre tas tillvara. Närvaron av Nordens största universitet, det
historiska arvet och mångfalden av kulturyttringar, ska i högre grad ges
möjlighet att, tillsammans med en levande handel, bidra till stadens
attraktivitet.” (Lunds kommun 2010:103) 

Här tycks detaljhandeln utgöra ett potentiellt hot mot stadens varumärke. Men
kommunen tycks se att potentiella motsättande intressen (t.ex. det historiska arvet och
detaljhandeln) vänds från att ses som konkurrerande intressen till att istället bli likvärdiga
tillgångar som tillsammans med övriga förutsättningar i staden fyller ett större syfte att
stärka stadens attraktivitet.  

I Umeå kommuns översiktsplan beskrivs kulturmiljön på ett mer övergripande sätt för
hela kommunen ur ett inventerings- och bevarandeperspektiv där kommunen beskriver
att de har som målsättning att ”[...]skydda och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och bebyggelsemiljöer, fornlämningar och kulturlandskap, samt att hävda kulturmiljövården i
samhällsplaneringen.” (Umeå kommun 1998:73). Trots att Umeå kommun inte går
närmare in på hur kulturmiljövärdena explicit spelar roll för stadskärnan,identifierar
Umeå kommun likt Lunds kommun att en framtida exploatering i staden och stadskärnan
utmanar de kulturhistoriska värdena: 

” Under planperioden kommer ett flertal kompletteringar inom stadskärnan
att bli aktuella. Många stadsdelar i Umeå, äldre som yngre, har ett stort
kulturmiljövärde och en noggrann anpassning av ny bebyggelse måste krävas.”
(Umeå kommun 1998:76)

” Kulturmiljövården står inte sällan i konflikt med andra allmänna intressen.
Detta gäller i synnerhet i tätbebyggda områden med starkt förändringstryck,
men även i mindre skala på landsbygden. Äldre kulturbyggnader och
bebyggelsemiljöer kan lätt förvanskas av vällovliga, men okänsliga om- och
tillbyggnader. De kompletteringar inom stadskärnan, som ur många aspekter
är önskvärda, medför dessvärre intealltid de förändringar av traditionella
bebyggelsemiljöer som kan anses lämpligt.” (Umeå kommun 1998:76)

Detta ger en bild av att Umeå kommun tycks mena att de kulturhistoriska värdena i
stadskärnan är viktiga att värna om, vilket utgör en motvikt mot framtida kompletteringar
i stadskärnan. Men på vilket sätt de berikar eller spelar roll för stadskärnan – t.ex. estetiskt,
upplevelsemässigt, attraktionsmässigt etc. – går inte att utläsa eller analysera. 



I de två översiktsplanerna återfinns även nyckelordet kultur i textenheter som behandlar
kulturen som en del i centrumutbudet på stadsdelsnivå och tätortsnivå. För stadsdelarnas
centrum beskriver de båda kommunerna: 

” För att vardagslivet ska fungera så smidigt som möjligt ärdet viktigt att det
finns service och handel i stadsdelarna. Det är särskilt viktigt att det finns utrymme
för välsorteradedagligvaruaffärer som kan försörja närområdet.[…]
Stadsdelscentra ska utvecklas till livskraftiga mötesplatser med ett välutvecklat
utbud av dagligvaruhandel, service och kulturinstitutioner.”(Lunds
kommun 2010:17)

” Den stora utbyggnaden i Brunnshög ger stadsdelen en egen identitet, stort
och varierat utbud, arbetsplatser, skolor och kultur. Utbyggnaden öster om
Utmarksvägen till blandad stad ger underlag för stadsdelscentrum och lokal
tillgång till handel, service och arbetsplatser. Denna fördel förstärks av
närheten till Ideon och Brunnshög.” (Lunds kommun 2010:57-58)

” För att få många levande centra måste bostäder,arbetsplatser och varierad
handel blandas. Caféer, restauranger och lokaler för olika kulturutbud som
tillfredsställer alla åldrar är viktiga.” (Umeå kommun 1998:32).

I Lunds kommuns översiktsplan beskrivs också kulturen på ett liknande sätt i tätorternas
centrum: 

” Efterfrågan på attraktiva bostäder i centrumnära lägen kan förväntas öka
kraftigt. Situationen ger möjligheter att utveckla orternas centrala delar på ett
bra sätt genom förtätning. Stadsmässighet i en anpassad skala eftersträvas i
centrala lägen samtidigt som den offentliga miljön upprustas. Vackra
gaturum, parker, byggnader, platser och utblickar kan skapas. Möjligheter att
blanda in handel, service, kultur och arbetsplatser tas tillvara.” (Lunds
kommun 2010:20)

I likhet med stadskärnan tycks båda kommunerna se att stadsdelarnas centrum ska
tillhandahålla ett funktionsblandat utbud genom en blandning av bostäder, kommersiella
och kommunala servicefunktioner. Detta visar Lunds kommun också gälla i tätorternas
centrum. Kulturen tycks tillsammans med andra kommersiella och kommunala
servicefunktioner  vara positiva aspekter som skapar livaktighet och attraktion (livskraftiga
mötesplatserochlevande centran). Lunds kommun tycks även se stadsdelscentrumens
utbud i ljuset av en samhällsservice som syftar till att underlätta människors vardagsliv.
Sammantaget tycks båda kommunerna se kulturen och i vidare mening centrumutbudet
på stadsdels- och tätortsnivå handla om att tillhandahålla ett utbud som riktar sig mot en
lokal nivå och de lokala invånarna samt att skapa attraktion i centrumområdena. 



Vidare kopplar de båda kommunerna begreppet kultur till ett bredare sammanhang där
skapandet av sociala och kollektiva värden beskrivs: 

” Ytterst är det i grannskapet och i den gemensamma boendemiljön som vi
skapar önskvärda förhållningssätt och levnadsmönster, med en generös syn på
våra medmänniskor, där vi solidariskt tar ansvar i gemenskap. Genom att
skapa rätt förutsättningar för möten mellan människor bidrar samhället till
delaktighet och gemenskap. Där människor utvecklas tillsammans, där
människor byter åsikter och erfarenheter i respekt och samverkan, där växer
också framtidens samhälle. Dynamik och utveckling uppstår främst i det
mångkulturella sammanhanget med blandade etniska, kulturella och sociala
betingelser.” (Umeå kommun 1998:61)

” Gemensamma mötesplatser är bra för den sociala sammanhållningen. En
stad behöver tyngdpunkter som kan utvecklas till platser, där människor med
olika bakgrund och intressen på ett naturligt sätt kan se och möta varandra.
Exempel på mötesplatser är gator och torg, parker, bibliotek, fritidsgårdar och
idrottsplatser. Områden med möjlighet att utvecklas till stadsrum som centra
för service, kultur, upplevelser och andra verksamheter bör identifieras i
stadsdelarna.” (Lunds kommun 2010:73) 

Här tycks de båda kommunerna beskriva hur social sammanhållning och sociala värden
skapas genom möten med andra människor. Umeå kommun tycks omnämna
kulturbegreppet ur ett vidare perspektiv och beskriver hur demokrati och gemenskap
skapas genom möten samt att utveckling och samverkan bygger upp ”framtidens
samhälle”. De tycks också se hur denna utveckling uppstår genom mångkulturella miljöer.
Lunds kommun tycks istället tala om kulturens sociala dimension i form av fysiska
mötesplatser i staden. Vidare beskriver Lunds kommun hur folkbiblioteket utgör en sådan
mötesplats: 

” Folkbiblioteket, tillgängligt för alla, är en mötesplats för människor i en
stad/stadsdel och en viktig del av det offentliga rummet. Det fungerar som
centrum i det lokala kulturlivet med utställningar, barnverksamhet och
föredrag samt bidrar till att stärka stadsdelens/områdets identitet. Som
informationscentrum har det en nyckelroll i samhällets dialog med
medborgarna om till exempel utvecklingsfrågor såsom planering ochbyggande.
Samlokaliseringen med medborgarkontor understryker dess roll för lokal
samhällsservice.” (Lunds kommun 2010:94) 

Här kan folkbibliotek ses av Lunds kommun utgöra en viktig facilitet och service i
samhället, som uttrycks av kommunen med begrepp sommötesplats, centrum,
informationscentrumochlokal samhällsservice.Folkbiblioteket tycks vara en
mångfunktionell, lokal mötesplats med funktioner som stärker det lokala kulturlivet, den
lokala identiteten, sprider samhällsinformation och erbjuder möjligheter för människor att
delta i lokalpolitiska frågor. De kulturella aktiviteterna tycks på detta sätt fylla en roll som
ett lokalt kulturutbud, som tillsammans med andra samhälleliga verksamheter sammanför
människor och möjliggör att de kan delta i samhällsfrågor.  



I materialet tycks ett lokalt deltagande och utövande av kultur vara något som båda
kommunerna lyfter som något positivt: 

” Inom kulturområdet är den övergripande inriktningen att alla medborgares
goda möjligheter till kulturella upplevelser och egna kulturella aktiviteter,
skall utgöra grunden för att kommunen hävdar sig som nationellt och
internationellt kulturellt centrum i Europa.”  (Umeå kommun 1998:69)

” Mängden människor med olika bakgrund är en styrka i kommunen. De
stora möjligheterna att såväl ta del av kulturevenemang, som att utöva kultur
är en annan.”  (Lunds kommun 2010:12)

Här uttrycks alltså deltagandet och utövandet av kultur som tillgångar i kommunerna.
Medan Lunds kommun uttrycker det i generella termer som en styrka, tycks Umeå
kommun nyttja det som ett varumärke i en strävan att hävda sig internationellt. 

I Umeå kommuns översiktsplan knyts kulturdeltagandet och utövandet till begreppen
livsmiljö och levnadsmiljö:  

” Tillgången till kultur och fritid är av vital betydelse för upplevelsen av en
god levnadsmiljö.” (Umeå kommun 1998:71)

” Umeå kommun har en bra livsmiljö där aktiviteter och engagemang
medverkartill att skapa en jämlik miljö i dess bredaste mening. Medverkan
och deltagande i kulturella upplevelser och fritidsaktiviteter bidrar till att
man kan känna sig delaktig och behövd. Vad innebär inte en
konsertupplevelse eller klubbkänsla i idrotten för samvaron? Kommunen
erbjuder attraktiva boendemiljöer med stadsdelsnära mötesplatser i form av
tillgängliga lokaler och anläggningar i närmiljön. Detta utgör grunden för
medverkan och samverkan i föreningsgemenskap och kollektivt ansvarstagande
för gemensamma intressen. Kommunen har också en kultur-, fritids- och
rekreationsmiljö som upplevs som en av landets mest kompletta. I denna miljö
erbjuds kulturella och idrottsligaupplevelser av högsta klass; något som
utvecklat Umeå som nationellt centrum inom vissa kulturella spetsområden.
Variation och mångfald möjliggör både organiseradeoch spontana
verksamheter och upplevelser i olika egna aktiviteter och större
publikevenemang. Umeälvslandskapet har blivit en pulsåder för rekreation,
friluftsliv och kultur. Kultur och fritid utgör en viktig byggsten för livskvalitet,
upplevelser och delaktighet.” (Umeå kommun 1998:69)

Här tycks Umeå kommun koppla deltagande och medverkan i kulturella aktiviteter och
upplevelser till definitionen av en god livsmiljö, där kulturen bidrar tilllivskvalitet,
upplevelserochdelaktighet.Kommunen tycks dels uttrycka kulturlivets sociala värden
(både på individnivå och kollektiv nivå) och dess roll för kommunens attraktivitet. På
individnivå tycks kulturen kunna bidra med känslan av att varadelaktig och behövd,
livskvalitetoch av vikt för skapandet av kollektiva värden (samverkan, medverkan,
kollektivt ansvarstagande) tycks tillgången till lokala kulturaktivitet och verksamheter vara.



Det lokala kulturlivet tycks också bygga upp livsmiljöns attraktivitet (kulturella upplevelser
av högsta klass, landets mest kompletta,)som i sin tur bygger upp kommunens varumärke
(nationellt centrum inom vissa kulturella områden).  Vidare beskriver Umeå kommun hur
kulturdeltagandet och utövandet ska möjliggöras på både lokal och kommunal nivå: 

” Kulturlivet skall omfatta en mångfald av konstnärliga uttryck och
organisatoriska former och bestå både av en stabil infrastruktur och tillfälliga
evenemang på högsta internationella nivå. Basen utgörs emellertid av plats i
bostadsområdena för musikutövande, teater, studiecirklar och andra uttryck
för kulturell samvaro.” (Umeå kommun 1998:70)

” Med bostadsområdet som bas utvecklas stadsdelsnära mötesplatser och
mindre anläggningskrävande verksamheter i närområdet till boendet. Som
komplement och balans till de resurser som finns i bostadsområdena, skall
även finnas centrala, kommungemensamma resurser i form av större och mer
specialiserade anläggningar för kultur- och fritidsändamål som behövs för att
tillgodose en kommun av Umeås storlek.” (Umeå kommun 1998:69)

Umeå kommun tycks mena att kulturutbudet ska både finnas på lokal/grannskapsnivå
och på en central/kommunal nivå vilket de benämner med olika begrepp beroende på
vilken skalnivå det syftar tillgodose. För bostadsområden beskriver kommunen kultur- och
fritidslokaler somstadsdelsnära mötesplatseroch platser förkulturell samvaromedan på en
kommunal och central nivå beskrivs de varaspecialiserade anläggningar.Likaså tycks
kommunen också eftersträva en diversitet och en mångfald i kulturlivet – genom att
erbjuda både en permanent kulturell infrastruktur och genom tillfälliga arrangemang. På
detta sätt tycks Umeå kommun se ett mångsidigt kulturutbud som eftersträvansvärt där
tillgången till kultur tycks vara viktig på alla nivåer och i alla former.

I de båda översiktsplanerna identifieras kulturnäringen som en av de framväxande
näringarna: 

” De flesta nya arbetstillfällen väntas tillkomma inom kontor, institution och
handel, samt kultur- och besöksnäringar. Sådana verksamheter ger få
störningar och behöver inte ligga isolerat i särskilda verksamhetsområden. I
stället kan de med fördel integreras i de nya stadsdelarnaoch på så sätt
förhindra att de utvecklas till sovstäder.” (Lunds kommun 2010:17)

”För de tre näringsgrenarna jord- och skogsbruk och fiske, vård och omsorg,
offentlig förvaltning samt kategorin ej specificerad verksamhet redovisas
sysselsättningsminskningar. Det kan konstateras att de näringsgrenar som kan
ses som ett uttryck för företagande respektive forskning och utveckling samt för
profilområden som kultur och kunskap ökar.” (Umeå kommun 1998:54) 

Detta visar på att båda kommunerna ser kulturnäringen som en ny och framväxande
sektor. Umeå kommun uttrycker detta i generella termer, medan Lunds kommun hävdar
att denbidrar till sysselsättningsutveckling och som en verksamhet som kan integreras och



vitalisera nya stadsdelar. Till skillnad från Umeå kommun identifierar Lunds kommun
också specifikt kulturturismen som en näring, vilken beskrivs kunna utvecklas på
landsbygden:

” Nya näringar såsom besöksnäringar med inriktning på upplevelser, natur-
och kulturturism kan förväntas utvecklas och dra nytta av de gröna stråken
och av natur- och kulturmiljöerna. Näringarna kan bidra med att öka
tillgängligheten för allmänheten, ge sysselsättning och medverka till att den
befintliga bebyggelsen kan bevaras och ges nytt innehåll. Hästhållningen som
sport och näring ska ges möjlighet att utvecklas i kommunen.” (Lunds
kommun 2010:21)

Lunds kommun tycks se att kulturmiljön utgör en tillgång på landsbygden, som kan
genom kulturturismen bidra med ekonomiska effekter (ökad sysselsättning), sociala
effekter (ökad tillgänglighet) och berättiga bevarandeåtgärder av den befintliga
bebyggelsen. Kulturturismen kan också tolkas vara en sektor som kommunen implicit
tycks se bidrar till att attrahera turister till landsbygden. 

De båda kommunerna uppvisar också likheter när de nämner kulturen i samband med det
privata näringslivet och forsknings- och utbildningsverksamheterna. Detta kan ses i Lunds
vision ”Vision 2025 Lund – idéernas stad”:  

”Lund är en attraktiv och självklar arena. Här möts idéer, näringsliv och
kultur för att berika varandra. Lund är ett ledande internationellt centrum
för forskning, utbildning och företagande. Lund är en kreativ miljö, där det
är lätt att starta och driva företag. Utbildningen från förskola och skola till
universitet är världsledande.[...]Genom ökad samverkan mellan kommunen
och andra aktörer i regionen, nationellt ochinternationellt, skapas
förutsättningar för en attraktiv region.”  (Lunds kommun 2010:18)

Genom att uttrycka kommunen som enattraktiv och självklar arenatycks Lunds kommun
vilja framställa kommunen som en central nod och utvecklingsmotor för resten av
regionen. Begreppenidéer, näringslivochkulturtolkas syfta på sektorerna inom
utbildning och forskning, näringsliv och kultur. Här tycks kommunen se att kulturen på
något vis har ett utbyte av och kan gynna forsknings- och utbildningsverksamheterna och
näringslivet. På vilket sätt går inte att utläsa. De tycks sammantaget vilja framhäva och
profilera sig med kultur i tillsammans med det gynnsamma utbildnings- och
företagsklimatet (”kreativa miljö”) för att visa på kommunens utvecklings- och
tillväxtkraft.  På ett liknande sätt återkommer kulturen i samband med näringslivet och
forsknings- och utbildningssektorerna i Umeå kommuns översiktsplan: 

” Att stärka Umeå som centrum för högreutbildning, forskning, kvalificerad
vård, kultur och kommunikationer och som förnyare av
näringslivsstrukturen.”  (Umeå kommun 1998:12)

Här beskrivs kulturen som en av områden som Umeå kommun tycks vilja profilera sig
med och stärka. 

Kommunen visar vidare att några av dessa områden utgör positiva fördelar som” [...]



brukar lyftas fram när Umeå ska beskrivas för omvärlden […]: 

Den lokala marknadens tillväxt. Bland Sveriges större
kommuner är Umeå en av dem som växer snabbast
Livsmiljön. Umeå är den bästa kommunen i Sverige att bo,
arbeta eller studera i enligt massmediala oberoende
undersökningar. Kulturlivet och fritidssektorn är väl
utvecklade.
Kommunikationerna. Järnväg, väl utvecklad busstrafik, två
europavägar, hamn och endast tio minuter till flygplatsen, som
har 12–13 avgångar till Stockholm dagligen.
Kompetensen. Arbetskraften är välutbildad och ung.
Universiteten svarar för forskning inom nästan alla områden.
Forskningen föder idéer som lockar investerare. De nya företagen
finns just inom sådana branscher för vilka världsmarknaden
växer snabbast.” (Umeå kommun 1998:54) 

Här tycks Umeå kommun se att det lokala kulturlivet bidra med mervärde för den
livsmiljö som bidragit till deras omnämnande som den” [...] bästa kommunen i Sverige att
bo, arbeta eller studera i[…]”.Av detta går det också att se att kommunen tycks se en
korrelation mellan en välutbildad arbetskraft, universitetets forskning och investerare,
vilket tycks vara en logikkedja för hur de ser att ekonomisk tillväxt skapas.Kulturlivet,
som en del av livsmiljön, tycks i detta avseende vara en värdefull tillgång som tillsammans
medden lokala marknadens tillväxt, kommunikationernaoch kompetensen lyftas fram för
att marknadsföra kommunens tillväxtmöjligheter. Dessa faktorer menar också Umeå
kommun ligger till grund för deras s.k. K-profil: 

” Dessa faktorer är särskilt viktiga att framhålla när Umeå kommunicerar
med potentiella investerare, framför allt i södra och mellersta Sverige och
utomlands. Näringslivets och sysselsättningens tillväxt är således i högsta grad
beroende av inflyttningen, universitetens tillväxt och styrka,
kommunikationerna samt av kultur- och fritidssektorernas utbud och
attraktionskraft. Att stärka K-profilen (kultur, kunskap, kreativitet,
kommunikationer) och miljöprofilen är således ett huvudmål.” (Umeå
kommun 1998:54-55) 

K-profilen tycks lyftas fram som ett tillväxtkoncept som kommunen vill stärka och
profilera sig nationellt och internationellt med. Genom K-profilen visar Umeå kommun
att kulturen sätts i en ekonomisk kontext, där den utgör en faktor som tillsammans med
universitets verksamhet, inflyttning och kommunikationer bidrar till närings- och
sysselsättningstillväxten.  



I denna del sammanställs den kvalitativa innehållsanalysen utifrån Olav R Spillings och
Göran Nylöfs förklaringsmodeller. De tre kategorierna från Spillings förklaringsmodell-
kultur som attraktivitet, kultur som beteende och identitet,kultur som näring  - utgör
huvudrubriker och en grov indelning av hur textenheterna i analysen kan kategoriseras
och förstås. Under dessa analyseras och relateras textenheterna till de olika kulturroller
som Nylöf beskriver (vilka är markerade i fel stil). 

I rollen som skapare av attraktion och trivsel menar Spilling att kultur kan bidra med
trivsel- och välfärdsvärden vilket ofta riktas mot att skapa attraktivitet och profilera en stad
genom t.ex. satsningar på att öka den lokala trivseln, förbättra lokala miljöer samt attöka
en stads attraktivitet för både befintliga och nya invånare (Spilling 1991). 

Analysen visar att både Umeå kommun och Lunds kommun lyfter fram det lokala
kulturlivet (kulturdeltagande och kulturutövande) som en positiv tillgång i kommunen.
Lunds kommun uttrycker kulturdeltagandet och kulturutövande i generella termer som
en styrka i kommunen. Umeå kommun uttrycker det mer ingående och beskriver att
deras lokala kulturliv och kulturella upplevelser tillsammans med andra livsmiljöaspekter
bidrar till en”god levnadsmiljö” (Umeå kommun 1998:69-70). Detta tycks Umeå
kommun eftersträva genom ett diversifierat kulturliv bestående av ett brett utbud av olika
kulturformer (tillfälliga och större evenemang och stabil kulturell infrastruktur) på både
lokal och central/kommunal nivå där människor kan medverka i kulturaktiviteter och ta
del av kulturella upplevelser. Detta indikerar att båda kommunerna tycks se kulturen som
en kvalitet som attraherar människor, vilket på så sätt gör kulturen till enlokaliserings-
och attraktionsfaktor.Denna roll menar Nylöf syftar på att kulturutbudet på en ort kan
attrahera nya invånare och företag (Nylöf 1995, se Svensson och Adolfsson 1995:78-84).
Umeå kommuns sätt att lyfta fram att deras kulturliv erbjuder ”[...]kulturella[...]
upplevelser av högsta klass [...]” och ”[…] tillfälliga evenemang på högsta internationella nivå
[…]” kan indikera på att de också syftar till att också locka turister genom större
evenemang. (Umeå kommun 1998:69-70). Detta gör på så sätt att Umeå kommun också
tycks se kulturen som enturistresurs.Nylöf menar att denna kategori syftar på att
kulturen nyttjas för att öka kulturturismen (Nylöf 1995, se Svensson och Adolfsson
1995:78-84). Vidare tycks Umeå kommun också vilja framhäva kulturlivet och deras
kulturella miljö för att varumärka sig nationellt och internationellt, vilket indikerar på att
kommunen också ser kulturen avbetydelse för en orts profil (utifrånperspektiv).Detta
syftar enligt Nylöf på att kulturen kan påverka hur omgivningen ser på en ort. (Nylöf
1995, se Svensson och Adolfsson 1995:78-84).

Av analysen framgår det också att både Lunds kommun och Umeå kommun tycks vilja
framhäva sin goda tillväxtpotential och gynnsamma näringslivsklimat genom att lyfta fram
kulturen tillsammans med näringslivet och universitets- och forskningsverksamheterna.
Detta kan exemplifieras med Lunds kommun som i sin vision menar att i Lund ”[…]
möts idéer, näringsliv och kultur för att berika varandra.” och där kulturen lyfts fram



tillsammans med de utbildnings- och forskningsverksamheterna och företagsklimatets
”kreativa miljö”. I sammanhanget beskriver också kommunen Lunds stad som ett
internationellt ”centrum” för forskning, utbildning och företagande (Lunds kommun
2010:18). Visionen tycks också förkroppsligas genom ”Kunskapsstråket” som uttrycks
vara ett”signum” för staden. Stråket tycks både vara ett fysisk stadsutvecklingsprojekt som
sammankopplar stadskärnan, universitetsområdet och den nya stadsdelen Brunnshög,
men också ett projekt som symboliskt knyter ihopkulturarv, utbildning och innovation
och som en beståndsdel i kommunens profil (Lunds kommun 2010:18). Umeå kommun
uppvisar liknande profileringselement genom sin K-profil(kultur, kunskap, kreativitet,
kommunikationer)som tycks vara ett tilllväxtkoncept som kommunen vill profilera sig
med, såväl nationellt och internationellt. Umeå kommun uttrycker också en strävan efter
att stärka kommunen som ett ”centrum” för kvalificerad vård, högre utbildning,
forskning, kultur, kommunikationer och näringslivet. Detta kan peka på att de båda
kommunerna nyttjar kultur tillsammans med andra sektorer för att profilera sig som
tillväxtkommuner vilket kan indikera på att de ser att kulturen är av betydelse för en orts
profil (utifrånperspektiv).  

Analysen visar på att båda kommunerna betitlar stadskärnorna som ett ”centrum” i
regionen och tycks mena att stadskärnornas centrumutbud utgör stadskärnans
huvudsakliga attraktions- och konkurrensfaktor. Kulturen omnämns i stadskärnorna av
båda kommunerna i generella termer som en del av ett centrumutbud, men kulturens
form eller roll beskrivs inte närmare. Det kan vara svårt att utläsa kommunernas explicita
syn på vad kulturen tycks bidra med i stadskärnan utöver att genom dess roll i
centrumfunktionerna stärka den regionala attraktions- och konkurrenskraften – om det
handlar om att locka invånare, företag och/eller besökare.  Men då kommunerna beskriver
att stadskärnan tillhandahåller en rad nöjes-, bostads-, arbets- och studiefunktioner kan
det vara motiverat att tolka att kommunerna tycks vilja marknadsföra stadskärnans som
en attraktiv plats att bo, besöka och verka på vilket på så sätt gör kulturen till en
lokaliserings- och attraktionsfaktor.I Lunds kommuns fall kan deras sätt att omnämna
stadskärnan som ett ”kulturellt centrum” visa på att kommun explicit lyfter
kulturbegreppet för att profilera stadskärnan vilket härleds till kategorinkultur som
betydelse för en orts profil (utifrånperspektiv).

Båda kommunerna lyfter fram att stadskärnan består av nöjesrelaterade funktioner (såsom
hotell, restauranger, caféer, handel, kultur) som gynnar den ”vanliga” turismen. Huruvida
kulturutbudet bidrar till att öka kulturturism kan det vara svårt att dra en direkt slutsats
om (Nylöf 1995, se Svensson och Adolfsson 1995:78-84). I Lunds kommuns
översiktsplan uttrycks tillgången till kultur också ur ett regionalt perspektiv. Den beskrivs
vara tillsammans med tillgången till arbetsmarknad, utbildning och natur  vara en
livskvalitetsaspekt (Lunds kommun 2010:14). I detta sammanhang tycks tillgången till
kultur vara en kvalitet i regionen och en av fleralokaliserings- och attraktionsfaktorer
som genom förbättrad infrastruktur på regional nivå gör Lund till en attraktiv målpunkt.

På stadsdelsnivå tycks båda kommunerna se vikten av att eftersträva vitala stadsdelscentum
-”levande centra”(Umeå kommun 1998:32), och ”livskraftiga mötesplatser”(Lunds
kommun 2010:17). Liksom i stadskärnan omnämns kulturen som en del i ett
funktionsblandat centrumutbud. Förutom Lunds kommun som beskriver kulturen som
”kulturinstitutioner” i ett av citaten så konkretiseras inte kulturbegreppet i de andra



citaten. Analysen visar på att Lunds kommun också tycks se vikten av att
stadsdelscentrumen ska underlätta människors vardagsliv genom att tillhandahålla
närliggande service på lokal nivå. Detta framgår även gälla tätortscentrumen.
Kommunerna tolkas därmed se kulturen, tillsammans med andra lokala
centrumfunktioner, utgöra kvaliteter för invånare på lokal nivå och som skapar attraktion
åt centrumområdena. Detta skulle vidare kunna indikera på att de lyfter fram
stadsdelarnas kvaliteter för att locka nya invånare, vilket då skulle kunna göra kulturen
och det övriga centrumutbudet till  lokaliserings- och attraktivitetsfaktorer. 

Kulturmiljön på landsbygden och i stadskärnan visar sig i Lunds kommuns översiktsplan
utgöra viktiga tillgångar i kommunen. Kulturmiljön beskrivs vara en kvalitet på
landsbygden och en viktig tillgång för kommunens invånare. Kulturmiljön tycks också
utgöra en faktor som ingår i stärkandet av landsbygdens konkurrensfördelar, vilka
kommunen uttrycker är av vikt för att attrahera invånare, besökare och företag. Likaså
beskrivs kulturmiljön i stadskärnan explicit bidra till attraktivitet. I stadskärnan
understryker Lunds kommun dess estetiska, upplevelsemässiga värden samt
livsmiljövärden. Dessa värden tycks vara uppskattade av såväl externa grupper (besökare)
som interna grupper (verksamma och invånare). Detta visar på att kulturmiljön på
landsbygden och i stadskärnan tycks fylla liknande roller. Det framgår även av analysen att
kulturmiljöns värden tycks utmanas av framtida exploateringar i stadskärnan och har ett
stort bevarandevärde och egenvärde. Men trots detta tycks Lunds kommun se den som en
värdefull tillgång som kan vidareutvecklas genom varsam utveckling. Sammantaget kan
Lunds kommuns beskrivning av kulturmiljön indikera på att den fungerar som
lokaliserings- och attraktionsfaktor och turistresurs.

Spilling menar att kulturen kan bidra till individuella utvecklingsmöjligheter vilket kan
skapa lokalt förändringsarbete och att tillgången till kultur kan gynna självförståelse,
identitet, arbetsmotivation och kreativitet. Det kan också bidra till människors förståelse
och attityder till utveckling, vilja att sluta upp kring lokala initiativ och människors
upplevelse av en stads eller områdes identitet (Spilling 1991). 

Av analysen framgår det att båda kommunerna ser mötesplatser som viktiga för att skapa
sociala värden.Lunds kommun lyfter folkbiblioteket som en sådan mötesplats – som de
menar utgör ettcentrum för kulturlivet som erbjuder möjlighet till utställningar, föredrag
och barnverksamhet.Det kan indikera på att Lunds kommun ser att biblioteket
sammanför människor genom bland annat de kulturella aktiviteterna. Likaså beskriver
Umeå kommun lokala kulturverksamheter. De hävdar att kulturlivet utgår från
bostadsområdet (”stadsdelsnära mötesplatser”och platser för”kulturell samvaro” ) och
menar att kultur ”[...]utgör en viktig byggsten för livskvalitet, upplevelser och delaktighet”
(Umeå kommun 1998:69). Vidare tycks de se att deltagandet och utövandet på lokal nivå
skapar sociala värden - både individuella(känslan av varadelaktigochbehövd) och
kollektiva  (samverkan, medverkan ochkollektivt ansvarstagande). Detta visar på att båda
kommunerna tycks se att deltagande i kulturaktiviteter skapar mötesplatser och
gemenskap, vilket kan indikera på att de ser kulturen som engemenskapsfaktor. Där
kulturen enligt Nylöf kan bidra till skapandet av nya sociala nätverk, miljöer, arenor och



organisationer (Nylöf 1995, se Svensson och Adolfsson 1995:78-84). 

Lunds kommuns beskrivning av folkbibliotekets övriga funktioner kan motivera att själva
anläggningens funktion härleds dels till kategorinkultur som mobiliseringsfaktor. Detta
eftersom kommunen uttrycker att den utgör en”informationsplats”och har en roll som
”lokal samhällsservice” där människor kan ta del av lokalpolitiska frågor (t.ex. frågor
gällande planering och byggande). Det kan tolkas som att de har möjlighet att mobilisera
sig och engagera sig i lokalpolitiska frågor. Vidare beskriver Lunds kommun att
biblioteket utgör en facilitet som stärker stadsdelens och områdets identitet. Detta skulle
kunna relatera till Nylöfs kategorikultur som betydelse för en orts profil
(inifrånperspektiv), där kulturen kan skapa en lokal identitet, nätverk och kontaktytor
vilket bidrar till att människor känner trygghet i samhället (Nylöf 1995, se Svensson och
Adolfsson 1995:78-84). 

Spilling beskriver att ”kultur som näring” pekar på hur kulturen kan ses som en
sektorsverksamhet där verksamheter (t.ex offentliga och kommersiella kulturinstitutioner
och verksamheter) som genom sysselsättning skapar ekonomisk tillväxt i området (Spilling
1991). 

Analysen visar att båda kommunerna tycks identifiera den framväxande kultursektorn.
Umeå kommun omnämner endast den som en framväxande sektor utan en mer ingående
beskrivning. Lunds kommun är lite mer konkret och beskriver att den skapar
sysselsättning och utgör en icke-störande verksamhet som kan integreras i den befintliga
stadsbebyggelsen. Lunds kommun tycks därmed indikera på att de ser kultursektorn som
enproduktionsfaktor,vilket Nylöf menar syftar på att kulturen skapar företags- och
samhällsekonomisk lönsamhet i kommunen (Nylöf 1995, se Svensson och Adolfsson
1995:78-84). Likaså beskriver Lunds kommun att kulturmiljön på landsbygden kan
utnyttjas för den framväxande kulturturismen som skapar sysselsättning och bidrar till att
attrahera turister. Detta indikerar på att kommunen ser kulturmiljön som en
produktionsfaktor och turistresurs. Anmärkningsvärt är att också Lunds kommun i
sammanhanget tycks se att kulturturismen också ger sociala effekter i form av en ökad
tillgänglighet för allmänheten att nyttja landsbygden och att den berättigar bevarande-
och utvecklingsmöjligheter för den befintliga kulturhistoriska bebyggelsen. 

Av analysen framgår det som, ovan nämnt, att kommunerna beskriver kulturen i
sammanhang tillsammans med näringslivs-, forsknings- och kunskapsrelaterade
verksamheter. Lunds kommun tycks se kulturen kunna berika forskning- och
utbildningsverksamheter och näringslivet men det går inte att utläsa på vilket sätt. I detta
sammanhang tycks Lunds kommun också vilja betona det gynnsamma företagsklimatet
som de beskriver i termer av en ”kreativ miljö”. Trots att det inte uttrycks konkret eller
tydligt kan detta indikera på att Lunds kommun ser att kulturen fungera som en
kreativitetsfaktor, vilket Nylöf menar syftar på att kulturen kan skapa mervärde och
nyskapande processer för  andra sektorer (Nylöf 1995, se Svensson och Adolfsson
1995:78-84). 

Umeå kommun lyfter genom sin K-profil kulturen tillsammans medkreativitet,



kommunikationer ochkunskapi ett tillväxtsammanhang, vilket ger intrycket av att dessa
faktorer samspelar på något sätt för att skapa tillväxt.Umeå kommun beskriver
uttryckligen att näringslivs- och sysselsättningstillväxten är beroende av det lokala
kulturutbudets attraktivitet, tillsammans med universitetets tillväxt, kommunikationer,
inflyttning. Vidare tycks kommunen se korrelationen mellan en välutbildad arbetskraft >
som knyts till universitetet > där universitetets forskning uttrycks föda idéer > vilket lockar
investerare > vilket skapar ekonomisk tillväxt. I detta sammanhang skulle det kunna
tolkas, med visst förbehåll, att kommunen ser kulturlivet som enlokaliserings- och
attraktionsfaktor som attraherar arbetskraften, vilken på så sätt kopplas ihop med
ovannämnda korrelationskedja som leder till ekonomisk tillväxt. I Umeå kommuns fall är
det svårare se att kulturutbudet utgör en kreativitetsfaktor, då den främst omnämns som
en kvalitet i livsmiljön. Det går ändå att se att kultur och kreativitet omnämns av Umeå
kommun i en ekonomisk kontext där kommunen tycks vilja lyfta fram sitt gynnsamma
företags- och näringslivsklimat. 

Av resultatet framgår det att de båda kommunerna ser att kulturen har flera olika roller
relaterat till Spillings alla tre övergripande kategorier –kultur som attraktion och trivsel,
kultur som identitetochkultur som näring.Dessa kan också i enlighet med Nylöf tolkas
vara:lokaliserings- och attraktionsfaktor, turistresurs, betydelse för en orts profil
(utifrånperspektiv)ochgemenskapsfaktor.I Lunds kommuns översiktsplan tycks också
kulturens roll härledas till:produktionsfaktor, kreativitetsfaktor, mobiliseringsfaktoroch
betydelse för en orts profil (inifrånperspektiv).Nedan visas dessa roller i två modeller, en för
vardera kommun. 

Figur. Olika kulturroller (markerat i orange) som går att utläsa av Lunds kommuns
översiktsplan. 



Figur. Olika kulturroller (markerat i orange)  som går att utläsa av Umeå kommuns
översiktsplan. 



I denna del diskuteras studiens resultat 
i förhållande till den tidigare forskningen
och de teorier och idéer som beskrivs inom 
forskningsfältet. Avslutningsvis besvaras
studiens slutsats: ”Hur behandlas kultur, 
och vilken roll anses den ha, i den 
kommunala översiktsplaneringen?”



Studien visar att båda kommunerna tycks se kultur och kulturmiljö som tillgångar vilka
kan skapa ekonomiska, sociala och symboliska värden. Detta visar på att kulturen har en
roll i svensk kommunal översiktsplanering. Men det väcker också frågan om hur detta
kommer sig. För i plan- och bygglagen omnämns kulturbegreppet i termer av
”kulturvärde” som enligt Boverket utgörs av:”en sammanfattande benämning för vad som i
den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende.”
(Boverket 2014c). På detta sätt tycks kulturbegreppet i planeringslagstiftningen främst
relatera till kulturmiljö och kulturhistoriska värden. Av detta skulle därför en hypotes vara
att sökningen på kulturbegreppet främst skulle återfinnas i sammanhang där kulturmiljö
och kulturhistoriska värden beskrivs och främst som bevarandevärden. Detta visade sig i
undersökningen stämma – de flesta av kulturbegreppen återfanns i stycken som redovisade
kulturmiljöns innehåll och skydd (t.ex. riksintresset för kulturmiljövård). Dessa, som
beskrivet i inledningen av analyskapitlet, togs bort då de främst ansågs fylla en roll som
formalia. Vidare visade sig de resterande träffarna för kulturmiljö att den utgör mer än ett
bevarandevärde. Detta framgick främst i Lunds kommuns översiktsplan där den uttrycks i
t.ex. stadskärnan bidra med attraktivitet, livsmiljövärden och upplevelsevärden. Något
som tycks göra den till en lokaliserings- och attraktionsfaktor samt turistresurs. Detta
överrensstämmer med Olssons beskrivning av att kulturmiljö har kommit att användas i i
konsumtions- och produktionsstrategier då den anses skapa attraktionskraft och bidra till
att skapa innovativa och kreativa miljöer. Han identifierar också att frågan om
kulturarvets bevarande har blivit mer komplex. Detta då ansvaret om kulturarvet har glidit
över från den offentliga till den privata sektorn vilket också bidragit till att det råder en
konflikt mellan intressena för att bevara respektive utveckla (Olsson 1999). Denna
motsättning kan identifieras i Lunds kommuns fall då de uttrycker att stadskärnans
kulturmiljö utgör både ett viktigt bevarandevärde och bidrar till stadskärnans attraktivitet.
Men trots att stadskärnans attraktivitet ställs mot en framtida exploatering av
detaljhandeln i stadskärnan tycks Lunds kommun se att dessa kan samspela och utveckla
varandra. Detta visar på att Lunds kommun betraktar kulturmiljön ha ett starkt direkt
egenvärde, men att den också bidrar till mervärden genom att profilera staden, skapa
arbetstillfällen, locka nya invånare, besökare och företag. Detta är något som kan ses som
en kompromiss av den motsättning som Olsson beskriver. Vidare beskrivs inte kulturen
på samma sätt ha ett egenvärde utan den tycks istället nyttjas instrumentellt för att skapa
värden för andra syften. Kulturen visar sig i studien bland annat fungera som en
lokaliserings- och attraktionsfaktor för att attrahera människor och företag till
kommunen; som produktionsfaktor, vilken skapar sysselsättning; samt gemenskapsfaktor
där den skapar sociala värden på lokal nivå. 

Av studien framgår det att kulturen uttrycks i en ekonomisk kontext, där kulturen tycks
korrelera med näringsliv, utbildning och forskning i sammanhang där den indirekt eller
direkt kopplas till ekonomisk tillväxt. Detta bekräftar den tendens som beskrivs i den
samtida forskningen. Studien visar dock att kommunerna skiljer sig i sina beskrivningar av
hur kulturen kopplas till ekonomisk tillväxt. Umeå kommun beskriver det lokala
kulturutbudets attraktionskraft vara av betydelse för näringsliv- och
sysselsättningstillväxten, men i analysen kunde den härledas till att den främst vara en
lokaliserings- och attraktionsfaktor som attraherar människor till kommunen som sedan



kopplas ihop med tillväxtkedja humankapital-utbildning/forskning-innovation-företag-
ekonomisk tillväxt.Lunds kommun beskriver istället kulturen i generella termerberika
näringslivet och forsknings- och utbildningsverksamheterna. Detta indikerar på att
kommunen tycks betrakta den som kreativitetsfaktor som skapar mervärde för andra
sektorer. Trots att de skiljer sig kan de båda härledas till Landry idéer om den ”kreativa
staden”. Landry menar för att uppnå en ”kreativ miljö” krävs både hård infrastruktur
(institutioner, utbildning, kulturinstitutioner, samhällsservice) samt mjuk infrastruktur
(sociala nätverk och mänsklig interaktion). Genom detta kan idéer och innovation och
vidare ekonomiskt tillväxt genereras (Landry 2000). Likaså går det att se att kommunernas
sätt att se kulturen tillsammans med kreativitetsbegreppet kan relatera till Floridas teorier
om den kreativa klassen (Florida 2006). Han menar att den ”kreativa klassen” utgör en av
de viktigaste resurserna och utlösande faktorn till lokal ekonomisk tillväxt. Florida utgår
från att platsbundna kvaliteter såsom t.ex. stadsnära parker, cykelbanor, kultur och konst
utgör faktorer som lockar den kreativa klassen och tilltalar deras livsstilspreferenser. Dessa
lockar i sin tur högteknologiska och kunskapsbaserade företag som är i behov av kreativ
och kompetent arbetskraft – och företagen skapar på sätt ekonomisk tillväxt vilket gynnar
den lokala ekonomin (Florida 2006). I Umeå komuns fall skulle Floridas teori kunna visa
på attUmeå kommun tycks se att kommunens marknadsföring av kulturlivet vara ett sätt
att locka ”välutbildad och ung” arbetskraft (”kreativa klassen”) som tycks utgöra den
första delen i deras logikkedja för hur ekonomisk tillväxt skapas. 

Hur behandlas kultur, och vilken roll anses den ha, i den kommunala översiktsplaneringen?

Kulturbegreppet omnämns frekvent i de studerade kommunernas översiktsplaner. I de
flesta fall definieras eller beskrivs kulturens innehåll inte mer ingående utan omnämns i
generella drag av termenkultur. Vidare framgår det av denna studie att kultur främst
behandlas och nyttjas instrumentellt i den kommunala översiktsplaneringen för att uppnå
andra syften och värden – sociala, ekonomiska och symboliska. Kulturens egenvärde
hävdas generellt inte i kommunernas översiktsplaner, förutom i vissa av de fall där
kulturmiljöns bevarandevärde understryks. Kulturens instrumentella roller i den
kommunala översiktsplaneringen identifieras främst vara:lokaliserings- och
attraktionsfaktor, turistresurs, betydelse för en orts profil (utifrånperspektiv)och
gemenskapsfaktor, produktionsfaktor, kreativitetsfaktor, mobiliseringsfaktorochbetydelse för
en orts profil (inifrånperspektiv). 
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