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Abstract  
 
Questions of growth and development have been discussed in the municipality of Skellefteå 

for several years. With the establishment of the Northvolt factory for lithium-ion batteries and 

Sara cultural center, the municipality as well as local media are forecasting increasing 

growth. This thesis examines fears and expectations for the future among the inhabitants in 

Skellefteå. The importance of growth to the research participants is studied in relation to Sara 

cultural center and Northvolt and how these are articulated as “something more” or nodal 

points according to Lacalu-Mouffe's discourse theory. The research participants’ ideas of the 

future are furthermore related to the matter of place and identity. The matter of growth and 

development in Skellefteå is also to be understood in relation to the discourse in which 

Norrland, as a discursively constructed unit, is depicted as peripheral, rural and 

underdeveloped. The thesis examines how the expansive Skellefteå can be understood in 

relation to this discourse. 

Several participants articulated that they primarily hope for development within 

commerce, trade and industry, that Northvolt can act as a “self playing piano” for more 

establishments which can generate further growth. Several participants furthermore speak of 

a structural socio-cultural change within the labor market, hoping for a more diverse 

population. Growth within commerce, trade and industry is also mentioned in relation to Sara 

cultural center. The cultural centre will, apart from museums and library, also inhabit a hotel, 

spa and conference facilities. The cultural center thus has a double aim, to be a place for 

culture but also to make Skellefteå a more attractive place and generate growth. However this 

is also criticized. Some participants articulated that they worry that the municipality will have 

too strong a focus on growth. Another apprehension is that the cultural center won’t have 

local anchoring, not reflecting the local grass root culture. While this might be a fear, it can 

also be perceived as an expectation, since several informants hope for a cultural center that 

represents local culture. As nodal points, Northvolt and Sara are thus articulated as 

something of great importance for the municipality, rather than just a factory and a cultural 

center. They are articulated as a sign of change, which is at the same time articulated as 

positive and negative.  
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1. Inledning 

Bröd och Rosor 
Uttrycket bröd och rosor finns i många olika formuleringar och former. Kokar man ner det 

hela är dock kontentan i stort sett densamma; Ett rikt liv i ekonomisk såväl som kulturell 

mening. Suffragetten Helen Todd tros vara den första att ha myntat begreppet. År 1910 

konstaterade Todd i ett tal att alla människor ska ha tillgång till just “bröd och rosor”. Bröd 

representerar hemmet, skydd och säkerhet. Rosor representerar vad Todd benämner som “the 

roses of life”, musik, böcker, utbildning, att varje människa ska ha en röst i samhället (Popik 

2014). Frasen associeras också med en strejk i Lawrence, Massachusetts år 1912. Uttrycket 

användes då symboliskt, där bröd symboliserade ekonomiska medel och rosor ett värdigt och 

drägligt liv (Strömbäck 2017). Bröd och rosor har vidare inspirerat till poesi, som i sin tur 

inspirerat till musik. I låten Bread and roses (baserat på James Oppenheims dikt med samma 

namn) från 1970-talet sjunger den amerikanska sångerskan Mimi Farina: “Our life shall not be 

sweating from birth until life closes, hearts starve as well as bodies; bread and roses, bread 

and roses”. Uttrycket försöker göra anspråk på ett slags allomfattande synsätt på livet och 

rättigheter. I en kontext av klasskamp, kvinnokamp och arbetarrörelsen har uttrycket omfamnat 

ekonomisk såväl som kulturell och social rättvisa. Uttrycket antyder att bröd och rosor i 

samhället kan utgöra ett slags centrum, noder. Väsentliga för ett gott liv. Således är det också 

relevant att studera dessa två komponenter tillsammans. I den här uppsatsen studeras 

Skellefteå, en stad och en kommun i Västerbotten, och dess invånare. Uppsatsens bröd och 

rosor utgörs av Sara Kulturhus och Northvolts Batterifabrik.  

Utveckling och tillväxt är frågor som diskuterats under en längre tid i Skellefteå kommun. 

Sedan det nya platsvarumärket och kommunens nya slogan “Ge idéerna plats” antogs år 2012 

har kommunen arbetat för att vända sjunkande befolkningstal. Hur får man människor att vilja 

flytta till en stad och hur får man människor att stanna kvar? Vad är det som gör en plats 

attraktiv? År 2012 beslutade Skellefteå kommun sig för att bygga ett kulturhus. Som ett av 

totalt sju mål i kommunens kulturplan för 2012-2015 konstateras att man vill bygga ett 

kulturhus dels för att öka stadens attraktionskraft, men också för att skapa bättre förutsättningar 

för kulturverksamhet och kulturutövning (Skellefteå kommun 2012:4). 
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Kultur i form av museum, scenkonst, musikfestivaler och konstgallerier har sen länge 

funnits i Skellefteå. Men genom kulturhuset vill man koncentrera kulturen till en gemensam 

arena, vidare sätta den (bokstavligt talat) i stadens centrum. Att kultur bidrar till att öka platsens 

attraktionskraft, stärker entreprenörsanda, gemenskap och identitet har tidigare forskning visat 

(Lindeborg, Lindkvist 2013). Vilken betydelse Sara Kulturhus kommer att ha för Skellefteå vet 

vi emellertid inte ännu, eftersom kulturhuset under tiden för fältarbetet som ligger till grund 

för den här uppsatsen, inte ännu var färdigt. Kulturhuset byggs mitt i centrala Skellefteå, på 

platsen för den gamla busstationen som fick flytta för några år sedan för att ge plats åt den 80 

meter höga byggnaden, med totalt 20 våningar. Kulturhuset kommer sannolikt bli en 

imponerande inrättning som kommer förändra hela stadsbilden. Vidare finns det en rad 

förväntningar gällande vad Sara Kulturhus kommer att innebära för Skellefteå som kommun 

men också för kulturen i kommunen, i framtiden. Men jag återkommer till detta. 

Den andra faktorn som spås bringa förändring till Skellefteå, är etableringen av 

Northvolts batterifabrik. Etableringen offentliggjordes 2017 och har sen dess fått stor 

uppmärksamhet, i regional såväl som i rikstäckande media. Den generella diskussionen som 

förts i lokalmedia pekar på att batterifabriken kommer medföra betydande förändringar för 

staden. Batterifabriken har exempelvis kallats för “det största som hänt bygden sen guldet” 

(Bengtsson 2017), av lokala journalister. “Guldet” refererar till den guldhaltiga metall man på 

1920 talet hittade i Bolidengruvan och som gav Skellefteå ekonomisk tillväxt och smeknamnet 

“guldstaden” (Lundkvist 1980:50f). År 2017 presenterades att flera stora, och vissa av dem 

statliga, bolag skulle finansiera en fabrik som ska komma att bli Europas största fabrik för 

litiumjonbatterier som bland annat används i elbilar och mobiltelefoner. Fabriken ska byggas i 

Sverige av ett svenskt företag, Northvolt (Berggren 2020:73f). Efter en tävlingsliknande 

process beslutar sig Northvolt för att bygga fabriken i Skellefteå. Batterifabriken förväntas 

generera 2500 till 3000 jobb och dessutom tre gånger så mycket jobb inom andra yrken i 

regionen (Berggren 2020:113). Det rör sig således om en stor förväntad befolkningsökning i 

Skellefteå i och med fabrikens uppförande. Precis som i fallet med kulturhuset är detta dock 

bara en förväntning. Vid tiden för fältarbetet var batterifabriken nämligen inte heller färdig 

ännu.  

Skellefteå kommun har sen 2014 haft det långsiktiga målet att uppnå 80 000 invånare år 

2030 (skelleftea2030.se). Kommunen har idag ca 70 000 invånare. Kulturhuset och 

batterifabriken må vara viktiga för kulturlivet och teknisk innovation, men det är också något 

som förväntas generera en stor befolkningsökning och därmed ett större skatteunderlag. Det 

finns ambition att växa och Northvolt och Sara Kulturhus är inte bara exempel på att detta 
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håller på att ske. Det är inte bara ett kulturhus och en fabrik, rent symboliskt har detta en rad 

andra betydelser, förhoppningar och farhågor gällande kommunens framtid.  

Syfte och frågeställningar 

Än så länge finns bara löften om vad fabriken kan komma att innebära för Skellefteå kommun. 

Detsamma gäller för kulturhuset. Den här uppsatsen kommer därför fokusera på vad 

Skellefteborna tror kommer att bli annorlunda, bättre eller sämre när fabriken respektive 

kulturhuset är färdigbyggda. I den här uppsatsen kan Sara Kulturhus och Northvolts 

batterifabrik sägas representera de bröd och rosor som nämndes inledningsvis. Vare sig det 

gäller kvinnokamp, arbetarkamp eller sånger från sjuttiotalet så består uttryckets andemening 

i att alla människor förtjänar ett rikt liv, när det kommer till materiella såväl som immateriella 

ting. Brödet och rosorna, batterifabriken och kulturhuset, är inte två skilda företeelser som i det 

här fallet råkat uppstå samtidigt, tvärt om. De är i själva verket viktiga delar av ett samhälle 

och därmed är det viktigt att studera dessa två tillsammans. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka framtidsföreställningar, 

förhoppningar och farhågor skellefteborna har inför kommunens framtid, särskilt i relation till 

Sara Kulturhus och etableringen av Northvolts batterifabrik. Skellefteå står just nu inför en 

förväntad befolkningsökning, uppsatsen kommer därför även belysa huruvida utveckling och 

tillväxt upplevs som något viktigt för informanterna. Vad har det för betydelse för den 

individuella invånaren att dennes hemort och därmed lokal identitet utvecklas och förändras? 

Slutligen problematiserar och nyanserar uppsatsen den etablerade norrlandsdiskursen där det 

rurala och perifera Norrland framställs som ett problem som kräver en lösning. Eftersom 

Skellefteå, som tidigare nämnts, står inför en förväntad tillväxt blir det därför relevant att fråga 

sig hur det expansiva Skellefteå passar in i denna diskurs. 

Tidigare forskning 

Den här uppsatsen är en studie av ett lokalsamhälle eftersom den fokuserar på förändring på en 

specifik plats som både berör urbanitet och ruralitet, industri och kultur. Platsspecifika studier 

och studier som berör urbanitet och ruralitet på olika sätt, har många etnologer gjort tidigare. 

Exempelvis antologin Mellanrummens möjligheter (2009) med Katarina Saltzman som 

redaktör, Paul Agnidakis avhandling Rätten till platsen (2013), Birgitta Svenssons och Bo 

Larssons studie Andra Stockholm (2011) och Elisabeth Wollin Elhouars avhandling Tillhör vi 

sveriges framtid? (2014). Alla dessa studier berör livet på en specifik plats, identitet utifrån 
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plats och fenomenologi, eller stora platsspecifika samhällsförändringar utifrån ett etnologiskt 

perspektiv. Vidare är detta också en studie om ett Norrländskt lokalsamhälle. Det faktum att 

Skellefteå är en Norrländsk stad försätter den här uppsatsen i en särskilt historiskt, politisk och 

forskningsmässig kontext. 

Etnologen Mikael Vallström har i flera publikationer berört frågor om Norrland. Här 

finner jag Vallströms doktorsavhandling Det autentiska andra (2002) och antologin När 

verkligheten inte stämmer med kartan (2014) särskilt relevanta.  

I avhandlingen Det autentiska andra argumenterar Mikael Vallström för att Norrland och 

“det norrländska” både är idealiserat och stigmatiserat som “något annat”, något avlägset och 

annorlunda. Att Norrland betraktas som “något annat” bottnar, enligt Vallström, i ett 

maktförhållande där beskrivningarna av Norrland som just “något annat” dominerar medan den 

personliga och enskilda erfarenheten marginaliseras (Vallström 2002:1f). Vidare pekar 

Vallström ut ett specifikt problem i att tala om Norrland på detta sätt, nämligen: “hur man ur 

en modern ståndpunkt talar om och representerar något annat och autentiskt, det vill säga det 

som i någon mening ställs i motsats till en normalitet och ett offentligt ‘vi’” (Vallström 2002:2). 

I ett samtal om “det andra” konstrueras således också ett “vi” som även utgör det som kan 

betraktas som normerande.  

Vallström påpekar vidare det paradoxala i synen på Norrland. Samma diskurs både 

idealiserar och marginaliserar Norrland när man talar om det som något nästan exotiskt i 

förhållande till resten av Sverige (Vallström 2002:101). Men genom att fästa vikten vid “det 

andra”, kan vi få upp ögonen för en annan bild av moderniteten och det diskursiva. Nämligen 

att diskursen inte är total utan tvärtom “tunn” och ständigt ifrågasatt. Det handlar inte om en 

ideologi eller rörelse som på ett systematiserat sätt marginaliserar eller exotifierar Norrland, 

utan om ett ständigt hävdande och om vad Vallström benämner som en “tröghet”. Diskurser 

om Norrland och det norrländska som något annorlunda är således inte latent inneboende i vårt 

sätt att betrakta Sverige, utan helt enkelt något vi lär oss och något vi är vana vid. När vi 

omvärderar och omtolkar detta synsätt och denna diskurs får vi syn på “det andra” som något 

samtida och pågående, och inte som något statiskt, som inte hängt med i moderniteten 

(Vallström 2002:160, 63).  

Vallström ifrågasätter det ständiga hävdandet om vad Norrland är och inte är, vidare att 

Norrland skulle vara något annorlunda i förhållande till resten av Sverige. Detta tema 

återkommer han till, tillsammans med sociologen Lotta Svensson och etnologen Maria 

Vallström, i antologin När verkligheten inte stämmer med kartan som berör lokala 

förutsättningar för hållbar utveckling. Med fokus på platsens egna premisser fokuserar 
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antologin på platsnära forskning i Hälsingland och Gävleborg (Vallström et al. 2014:7f, 10). I 

antologin pekar författarna ut ett fenomen som också inspirerat till antologins namn, nämligen 

att de bilder och beskrivningar som blir tongivande i media blir problematiska för individens 

självbild och synen på platsens framtid eftersom de granskas utan personlig erfarenhet. 

Författarna kallar detta fenomen för “Kartan”: De modeller, synsätt och begrepp som dikterar 

agendan för samhällsutvecklingen i allmänhet och hållbar utveckling i synnerhet. Författarna 

menar att denna karta sällan stämmer överens med lokalinvånarnas syn på sitt hem, den har 

också förmågan att påverka lokalinvånarnas syn på sitt hem (Vallström et al. 2014:13). Utifrån 

föresatsen att ompröva synen på det gemensamma undersöker författarna sociala och kulturella 

förutsättningar för hållbar utveckling och på så vis flytta tolkningsföreträdet från det urbana till 

det lokala (Vallström et al. 2014:18f). Nyckeln till hållbar utveckling ligger, enligt antologins 

författare, i att stärka medborgarskapet och känslan av gemenskap och ansvar (Vallström et al. 

2014:215). Trots att studierna i antologin är utförda i Hälsingland och Gävleborg så går vissa 

poänger igen i det empiriska material som ligger till grund för den här uppsatsen. Exempelvis 

att det tycks finnas en diskrepans mellan etablerade diskurser, som beskrivits i tidigare 

etnologisk forskning och det empiriska materialet som ligger till grund för den här uppsatsen. 

Ytterligare ett exempel på etnologisk forskning som behandlar Norrland är antologin 

Brännpunkt Norrland från 2017 där bland annat etnologerna Bo Nilsson, Alf Arvidsson och 

Anna-Sofia Lundgren medverkar. I antologin konstateras att den så kallade Norrlandsfrågan 

(Sörlin 1988) återaktualiserats eftersom landsbygdsproblem allt oftare diskuteras i det 

offentliga samtalet. I svensk gelsbygd existerar fortfarande demokratiska problem och 

orättvisor i form av avvecklad sjukvård, nedlagda lokalredaktioner och envisa stereotyper. 

Denna problematik har en lång historia och i antologin diskuteras dessa frågor om kolonialism, 

norrlandsdiskursen i media, centrum och periferi ur en samtida synpunkt (Nilsson & Öhman 

2017:6ff). I antologin berör etnologen Alf Arvidsson hur Norrland och norrlänningar 

representerats i populärmusik från 1800-talet till nutid. Arvidsson skriver att populärmusik 

ingår i ett flöde av idéer där nationell identitet såväl som geografiska skillnader diskuteras. 

Vidare ett medium som bekräftar, omprövar och diskuterar identiteter. Från 1800-talets visor 

om fattigdom och missväxt, till sekelskiftets väckelserörelse och 1970-talets kampsånger om 

protest och motstånd berättar om Norrland i termer av såväl hisnande som exploaterad natur 

(Arvidsson 2017). Likt hur Vallström talar om det norrländska och Norrland som “den andre” 

som står utanför ett nationellt “vi”, menar Arvidsson att dessa sånger talar om norrlänningen 

som “den andre inom oss”. Någon som tillhör det nationella demokratiska samhället men 
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samtidigt synliggör heterogenitet och maktordningar (Arvidsson 2017:35, jmf Vallström 

2002:2). 

Etnologen Anna-Sofia Lundgren skriver i antologin Brännpunkt Norrland om att den 

åldrande befolkningen i Norrland ofta lyfts ett stort problem när Norrlands framtid diskuteras, 

vidare att detta gjort att vissa platser, särskild norra Norrlands inlandskommuner, betraktas som 

särskilt utsatta och svaga. Lundgren menar befolkningens åldrande tätt associeras med redan 

existerade diskurser om problem i Norrland som exempelvis utflyttning och nedläggning. 

Medierapporteringen kring dessa problem har, enligt Lundgren, används som argument i 

politiska diskussioner kring Norrlands framtid. Vidare att diskursen om den norrländska 

landsbygden som svag och osjälvständig varit så slagkraftig att Lundgrens informanter i princip 

alltid talade om invånarna som ett kollektiv som alla var drabbade (Lundgren 2017). Antologin 

Brännpunkt Norrland visar på mångfalden som finns inom forskning som berör Norrland. 

Artiklarna som valts ut här visar på att detta är ett brett och komplicerat fält. 

Sammanfattningsvis speglar antologin vilken betydelse norrlandsfrågan och Norrlands historia 

har för dagens norrländska samhällen och visar vilka problem och utmaningar dessa möter. 

Samt vilka diskurser de förhåller sig till. Artiklarna i antologin visar att Norrland inte sällan 

målas upp som besvärligt, ett problem som kräver lösningar. Vidare att denna syn på Norrland 

bör ifrågasättas och kritiseras. Skellefteå, som kommun, kan sägas vara del av denna diskurs 

eftersom det ligger i Norrland. Precis som Lundgren konstaterar så är denna diskurs slagkraftig, 

vilket gör att man talar om det underutvecklade och rurala Norrland som om det vore 

allmängiltigt. I den här uppsatsen är det emellertid en norrländsk plats på väg mot utveckling 

som skildras. Därmed kompliceras och fördjupas den norrlandsdiskurs som beskrivs i 

antologin. 

Inte bara etnologer har intresserat sig för Norrland. Även forskare och författare från 

andra discipliner har berört ämnet i olika böcker och studier, exempelvis geografen Madeleine 

Eriksson (2011), historikern Sverker Sörlin (1988), journalisterna Po Tidholm (2014a, 2017) 

och Arne Müller (2014), samt litteraturvetaren Anders Öhman (2004). Även om dessa forskare 

och författare har berört olika ämnen, allt från film till jordbruk, gruvnäring och litteratur så 

har det funnits ett fokus på marginalisering, fördomar och kolonialism. Sammanfattningsvis så 

är Norrland i allmänhet, och norrländska brukssamhällen och dess glesbygd i synnerhet, ett 

ämne som behandlats i många olika discipliner.  

Tidigare har forskning visat att Norrland och norrländsk glesbygd ofta missgynnats, den 

har visat på de problem som tycks vara typiska för norrländsk glesbygd och påpekat att detta 

är ett demokratiskt problem. Samt att det råder en väldigt stark och bärkraftig politisk, medial 
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och social diskurs kring detta. Denna diskurs kan breddas och kompliceras. I den här uppsatsen 

studeras Norrland från ett annat perspektiv än det marginaliserade och avvecklade. Den här 

uppsatsen skildrar en Norrländsk plats på väg mot befolkningsökning och med stor framtidstro. 

Vidare är detta en studie som fokuserar på Norrländsk urbanitet. Att fokusera på urbanitet i 

Norrländsk kontext är inte unikt, men tidigare forskning har huvudsakligen koncentrerats kring 

just det rurala, små lokalsamhällen och glesbygd. Således är norrländsk urbanitet också ett 

forskningsämne som bjuder stora möjligheter till framtida etnologisk forskning.  

Metod och material 

Materialet i den här uppsatsen utgörs främst av intervjuer som genomförts på plats i Skellefteå 

och Umeå, samt genom videolänk. Intervjuerna genomfördes under april och maj 2020. 

Etnologin präglas av kvalitativa insamlingsmetoder där den stora världen studeras genom den 

lilla. Därför är det vardagsnära och den enskilda individens upplevelser och sanningsvärldar i 

fokus. Man kan vidare säga att etnologer forskar tillsammans med människor, inte om 

människor (Vallström et al. 2014:14). Det är i intervjusituationen eller kanske snarare i samtalet 

med informanter som det kvalitativa materialet skapas. Materialinsamlingen till den här 

uppsatsen har i huvudsak bestått av intervjuer. Nedan redogörs för hur dessa gått till, etiska 

överväganden, vilka informanterna är, hur fältarbetet påverkades av spridningen av covid-19 

och slutligen hur materialet har bearbetats.  

Intervjuer 

Eftersom det primära syftet i den här uppsatsen är att studera skelleftebornas 

framtidsföreställningar, förhoppningar och farhågor har intervjuer med skelleftebor varit den 

primära metoden för att samla in material. Mer specifikt har jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer. Inom etnografin är en intervju mer lik ett vardagligt samtal och 

har således inte nödvändigtvis en förutbestämd struktur. Den som intervjuar har dock på 

förhand tänkt ut ämnen och frågor som denne ville beröra under intervjun. Intervjun får således 

en på förhand tilltänkt riktning. Detta sätt att intervjua på kan också kallas för semistrukturerat, 

eftersom det finns en struktur gällande var och när samtalet ska äga rum, i viss mån också om 

vad samtalet ska beröra. Hur samtalet går till är inte är lika exakt definierat (Davies 2008:105f). 

Den som intervjuar kan på förhand förberett sig med ett slags schema för intervjun i form av 

en frågelista eller mer generella ämnen (Davies 2008:106). När jag har intervjuat har jag inte 

haft stöd i på förhand förberedda frågor på ett papper. Att inte arbeta utifrån nedskrivna frågor 
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var ett medvetet val för att lättare kunna följa med i samtalet och bättre lyssna på vad som sägs. 

Emellertid har jag hållit mig till ungefär samma memorerade “schema”, för att tala med Davies, 

när jag intervjuat och har därför ställt ungefär samma frågor till alla informanter.  

Jag har genomfört 10 intervjuer med lika många individer. Samtliga av dessa utfördes 

under april och maj 2020. Majoriteten av dessa intervjuer var så kallade walk along-intervjuer, 

då de genomfördes under promenader tillsammans med informanterna (Agnidakis 2013:25), 

ofta längs det populära promenadstråk i Skellefteå som kallas “broarna runt” som löper längs 

med skellefteälven från Lejonströmsbron till Älvsbackabron. När vädret inte tillät eller om 

informanten föreslog annat har intervjuerna skett inomhus.  

Fältarbete under pågående pandemi 

Fältarbetet som ligger till grund för uppsatsen pågick under april och maj 2020. Då hade också 

coronaviruset covid-19 uppnått en stor spridning i Sverige och i världen. Virusspridningen 

klassades som en pandemi och fick en mycket stor samhällelig påverkan. Under våren 2020 

förbjöds exempelvis folksamlingar över 50 personer och myndigheterna uppmanade till social 

distansering och att om möjligt arbeta hemifrån. Därför har 41 av totalt 10 intervjuer genomförts 

med hjälp av videosamtal. Detta skedde av olika anledningar, exempelvis tillhörde en del 

informanter en riskgrupp eller hade nära anhöriga som gjorde det, eller som arbetade inom 

vården med coronasmittade patienter.  

Att intervjua genom videosamtal bör betraktas ur ett annat metodologiskt perspektiv än 

de intervjuer som gjort mellan fyra ögon. Kulturantropologen Charlotte Aull Davies har 

argumenterat för att diskussionen gällande internetbaserad etnografi bör fokusera mer på vilka 

styrkor och svagheter som finns hos olika forskningsstrategier, snarare än att fokusera på 

huruvida internetbaserad etnografi är riktig etnografi. Emellertid menar Davies också att det 

finns en brist på fysisk närvaro vid internetbaserat etnografi som inte ens vår avancerade 

teknologi inte kan kompensera för (Davies 2008:169f). Ett videosamtal är därför inte att 

betrakta som likvärdigt med det fysiska samtalet mellan människor. Vi måste betrakta det som 

något eget och något som är värdefullt i sig självt.  

En fördel jag hade inför de intervjuer som genomfördes över videosamtal var att jag 

träffat samtliga av de jag skulle intervjua vid tidigare tillfällen, om än i olika utsträckning. Både 

jag och informanten hade därför en förförståelse av varandra och det första intrycket låg inte i 

händerna på en opålitlig internetuppkoppling.  

 
1 Det rör sig om intervjuerna med de informanter jag kallar Annelie, Johannes, Nora och Åsa. 
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Reflexivitet och etiska överväganden 

Kulturantropologen Charlotte Aull Davies menar att det inom all forskning finns 

föreställningar om att vi undersöker något som ligger bortom oss själva och att vi därför kan 

betrakta det med nyktra och objektiva ögon. Dock, menar Davies, att vi omöjligt kan nå något 

som vi inte har en koppling till och att alla forskare har en anknytning till sitt ämne på ett eller 

annat sätt. Vi har också en inverkan på det vi studerar och således också på resultatet av vår 

forskning. Av denna anledning är det viktigt med reflexivitet. Reflexivitet innebär att blicka 

tillbaka på sig själv, från valet av ämne till slutresultat (Davies 2008:3f). Vikten av att forskaren 

lyfter fram det personliga förhållandet till en fråga och hur detta förhållande påverkar valet av 

fält har påpekats även av etnologer (Pripp 2011:73). Jag kommer själv från skelleftetrakten. 

Jag har vuxit upp utanför Skellefteå och levt större delen av mitt liv i kommunen. Mina 

föräldrar bor här och så gör även delar av min närmsta släkt. Sen jag flyttade hemifrån 2015 

har mitt intresse för min hembygd vuxit och idag är det en självklarhet att hålla mig uppdaterad 

om vad som händer “på hemmaplan” genom att exempelvis konsumera lokala nyheter. Jag har 

också följt rapporteringen om batterifabriken och kulturhuset redan innan jag kom på tanken 

att skriva en uppsats om det. Därmed har jag också en egen bild av batterifabriken och 

kulturhusets betydelse för Skellefteå. Den mediala rapporteringen om Northvolt har mestadels 

varit positiv, åtminstone i lokalmedia, och det är framförallt detta perspektiv jag tagit del av. 

Hur media rapporterat om Northvolt diskuteras mer utförligt senare. Planerna på att bygga ett 

kulturhus har funnits länge, jag gick själv på gymnasiet när de först började diskuteras. I mina 

umgängeskretsar var kulturhuset mestadels betraktat som något elitistiskt och inte en plats som 

vi skulle kunna ta del av. Detta diskuteras mer utförligt i kapitel fyra. Att helt och hållet 

frikoppla sig från sina egna värderingar är en omöjlig uppgift, precis som Davies nämner har 

jag, trots min forskarroll, en relation till studieobjekten.   

Förutom att vara insatt i de ämnen som berörs i uppsatsen på ett personligt plan har jag 

också en god uppfattning om Skellefteå sen innan ur ett socialt och kulturellt perspektiv. 

Antropologen Kirsten Hastrup har konstaterat att kultur inte är något en människa har utan 

något vi ser med (Hastrup 2010:133). Inom detta synsätt på kultur som en blick ryms både 

kunskap, fördomar och saker och ting som vi tar för givet. Det är därför också svårt, kanske 

omöjligt, att ställa sig utanför sitt synsätt och därmed en kultur. Att betrakta min hemort med 

kritisk och nyfiken blick har varit en stor utmaning. Samtidigt bör min goda kännedom om 

Skellefteå framför allt betraktas som en tillgång. Davies menar att den som intervjuar bör ha 

grundläggande kunskaper om sociala strukturer och kulturen i det samhälle denna befinner sig 

i (Davies 2008:119).  
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Etnografisk forskning sätter ett värde på den personliga erfarenheten. Där personlig 

erfarenhet och teori möts skapas en ett större djup och giltighet (Davies 2008:45). Att ha en 

personlig närhet till sitt fält skapar goda förutsättningar för trovärdighet, samtidigt som man 

måste vara uppmärksam på svårigheterna i att upprätthålla en kritisk roll (Vallström et al. 

2014:11). Då jag själv har bott i Skellefteå större delen av mitt liv har jag förhoppningsvis mer 

än grundläggande kunskaper om sociala strukturer och lokal kultur, vilket i vissa fall genererat 

en samförståelse och känslor av gemenskap mellan mig och informanterna, exempelvis när vi 

delat gemensamma upplevelser och erfarenheter. Det kan emellertid också finnas ett antagande 

om ett samförstånd, att jag och informanterna menar samma sak eller tolkar något på samma 

sätt. I ett samtal om platsen sociala strukturer uppstår gärna ett antagande om samförstånd och 

att kunna problematisera det i stunden, i intervjusituationen, har varit en utmaning.  

Att man missförstår eller misstolkar är givetvis en risk oavsett hur investerad man än må 

vara i ett ämne eller en plats. Det har därför varit min ambition att intervjua med ett så öppet 

sinne som möjligt, att be informanterna att utveckla sina resonemang och antaganden även om 

jag trott mig begripa det outtalade. 

Informanterna 

Etnografisk forskning är beroende av sociala interaktioner för att tillgodogöra sig information 

om det man studerar. Kunskap om kultur är basen på vilken forskaren sedan skapar sig en 

förståelse av det denne studerar (Davies 2008:88f). I den här studien kommer den här 

kunskapen från tio individer som med ett samlingsnamn kan kallas informanter. Nedan följer 

en presentation av vilka informanterna är samt etiska överväganden gällande exempelvis 

anonymitet.  

De människor som intervjuats till den här uppsatsen skulle kunna sammanfattas under 

namnet “skelleftebor”, eftersom samtliga är, eller har varit bosatta i kommunen. Några av 

informanterna studerar idag på annan ort men har sin ursprungsfamilj bosatta i kommunen och 

har på så vis fortfarande en koppling dit. Att utgå från platsen som minsta gemensamma 

nämnare ger ett brett underlag med många perspektiv från olika människor. De har alla olika 

bakgrund, ålder och livssituationer. Det som i första hand är relevant för uppsatsen syfte är just 

synen på en plats i förändring och därför är detta den huvudsakliga utgångspunkten för urvalet 

av informanter. Att använda platsen som minsta gemensamma nämnare hos informanterna har 

etnologer gjort tidigare, exempelvis påpekar Mikael Vallström med medförfattare att när 

platsen är den minsta gemensamma nämnaren får man lättare syn på konkreta handlingar, 

konflikter och samarbeten, samt skapas förståelse för det globala i det lokala. Slutligen så 
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kvarstår betydelsen av det vardagliga och mellanmänskliga oavsett hur global 

samhällsutvecklingen blivit (Vallström et al. 2014:15). När det lokala används som förenande 

faktor kan vi få syn på samhörighet, normer och värderingar som är typiska för platsen. Normer 

och värderingar säger i sin tur oss något om vad som är möjligt eller omöjligt just där. I sin tur 

kan detta fördjupa synen på lokalsamhället i relation till en globaliserad värld eller bredda 

samhälleliga diskurser.  

Jag har valt att samla informanterna under namnet Skelleftebor men det är nog inte alla 

informanter som själva skulle kalla sig för Skelleftebor. Många har uttryckt att de känner en 

större tillhörighet till den ort eller den by de bor i eller kommer från, än till det mer övergripande 

“Skellefteå” som på en lokal nivå snarare refererar till Skellefteå stad och centrum. Det är dock 

inte är relevant för uppsatsen syfte att redogöra för varje informants exakta boplats i 

kommunen. Samtliga informanter är vidare anonymiserade med fingerade namn. Att tala om 

vilka specifika platser de bor på eller ursprungligen kommer ifrån skulle kunna omintetgöra 

den anonymiseringen. Samtliga informanter har fått andra namn och jag har använt mig av mer 

generella beskrivningar när det kommer till exempelvis ålder och yrke för att säkerställa deras 

anonymitet (Davies 2008:60). Även när det gäller min egen relation till informanterna har jag 

beskrivit denna i generella drag.  

När jag inledde sökandet efter informanter efterlyste jag informanter via facebook och 

satte upp samma efterlysning på skellefteås bibliotek och en utkiksplats som finns nära platsen 

där batterifabriken byggs. Detta resulterade i att två personer tog kontakt med mig. Jag har 

också aktivt tillfrågat folk om att delta i studien. Jag tog därför kontakta med de som gillat, 

delat eller kommenterat mitt facebookinlägg. Sammanlagt fick jag kontakt med fyra 

informanter på detta sätt. 

Utöver de jag kom i kontakt med genom mitt facebookinlägg så hörde jag på eget initiativ 

av mig till ett antal personer. Jag tog kontakt med före detta lärare, journalister som skrivit om 

exempelvis batterifabriken, kommunalpolitiker, människor som gått på samma gymnasieskola 

som mig, samt vänner till vänner. Jag har en relation till fyra av informanterna2 sen innan 

eftersom de varit mina lärare, klasskompisar eller är bekanta på annat sätt. Jag vill emellertid 

understryka att vi inte haft kontakt på flera år och jag skulle inte påstå att jag har en relation 

med någon informant som sträcker sig bortom bekantskap.  

 
2 Det rör sig om informanterna jag i uppsatsen kallar för Annelie, Johannes, Nora och Oskar. 



12  

Transkribering 

Jag har transkriberat intervjuerna i stort sett i sin helhet. Att transkribera är tidskrävande men 

jag har betraktat det som värdefullt eftersom det gett mig möjlighet att noggrant reflektera över 

vad som sägs och hur det sägs. Vissa delar har utelämnats som exempelvis småprat om saker 

som inte haft någon större relevans för uppsatsens ämne. Eftersom jag transkriberat stora delar 

av materialet har jag, i linje med etnologen Barbro Klein (1990), betraktat transkriberingen som 

en del i analysen av materialet. 

Vi människor skriver inte som vi pratar. I transkriberingsprocessen har jag, för att ge 

texten en ökad läsbarhet, därför redigerat bort saker som stakningar och upprepningar. När vi 

samtalar med varandra gör vi inte heller det i form av repliker, att den ena först talar och så 

svarar den andra. Vi reagerar ständigt på vad det andra säger genom att säga saker som “Aaa”, 

“Nää” och “Aha”. Etnologen Barbro Klein har påpekat att en intervju bör definieras som en 

gemensam kommunikativ handling och att intervjuarens frågor och reaktioner, exempelvis i 

form av ett uppmanande hummande, bör betraktas som en del i analysen snarare än att redigeras 

bort (Klein 1990:44, jmf Davies 2008:126). Jag har strävat efter att låta informanterna prata så 

mycket som möjligt, låta dom resonera högt och prata tills ämnet känns uttömt. Under tiden 

som informanten pratat har jag bekräftat denne genom att säga saker som “aha” och “nä”. Jag 

håller med Klein i att mina konkreta frågor är högst relevant att ta med i uppsatsen och dessa 

har jag givetvis transkriberat. Emellertid anser jag inte att det är relevant att skriva ut mina egna 

bekräftande hummanden, även om läsaren kan få intrycket att informanten pratat väldigt 

mycket och jag varit knäpptyst under tiden men så är inte fallet.  

Teoretiskt ramverk 

I ett större perspektiv är detta en uppsats om farhågor och förhoppningar inför en förväntad 

tillväxtökning i en Norrländsk kommun. Det är också en uppsats om utveckling på en specifik 

plats. Vid tiden för fältarbetet som ligger till grund för uppsatsen så var varken batterifabriken 

eller kulturhuset färdigt, de var båda under uppförande. Därför, som vi ser i 

syftesformuleringen, är det förväntningarna inför och föreställningarna om Northvolts fabrik 

och Sara Kulturhus som står i fokus. Framförallt är det förväntningarna kring vad Sara 

Kulturhus och Northvolts batterifabrik kan komma att innebära för platsens framtid. Eftersom 

det inte finns någon fabrik eller kulturhus än, men likväl ett pågående samtal om fabriken och 

kulturhuset och dess eventuella eller förväntade betydelse för Skellefteå som plats kommer jag 

använda mig utav två huvudsakliga teoretiska begrepp. Nämligen diskurs och plats.  
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Diskurs 

Det diskursteoretiska ramverket utgår från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. 

Enligt dem refererar begreppet diskurs till vad som, rent lingvistiskt, inkluderas och exkluderas. 

Det är genom denna process som mening skapas. Meningsskapande processer är i sin tur 

konstitutivt för hur vi uppfattar och förstår fenomen (Laclau, Mouffe 2008:18). Diskurs 

reducerar tecknens mångtydighet, därför är sociala fenomen eller symboler aldrig helt och 

hållet definierade. De är under konstant omförhandling för att definiera eller identifiera sociala 

strukturer (Laclau, Mouffe 2008:157). Således pågår det ständiga försök i att “låsa fast” 

tecknens betydelse, genom att placera dem i relation till andra tecken. Diskursanalysens mål är 

att skapa förståelse för kampen om tecknens mening (Winther Jørgensen, Phillips 1999:32).  

I den här uppsatsen är det föreställningar, farhågor och förhoppningar om framtiden i 

Skellefteå som står i fokus. Även om utveckling och tillväxt är begrepp med tydliga 

definitioner, vidare begrepp som används globalt för att exempelvis beskriva eller kategorisera 

länder (Potter et al. 2008:4) så är utveckling och tillväxt i den här uppsatsen att betrakta som 

diskursiva. Alltså hur skapas mening kring utveckling, tillväxt och Skellefteås framtid i det 

empiriska materialet? Vidare vad sätts i relation till utveckling, tillväxt och framtiden i 

Skellefteå? 

För att förstå hur dessa meningsskapande processer sker i praktiken använder sig Laclau 

och Mouffe av ett flertal analytiska verktyg och koncept. Ett av dessa är noder eller 

nodalpunkter som utgör ett nav i diskursen (Laclau, Mouffe 2008:168). Det är också i relation 

till dessa nav som andra tecken får sin betydelse (Winther Jørgensen, Phillips 1999:33). Dock 

har inget tecken en inneboende mening eller essens, utan mening skapas genom artikulationer. 

Artikulation sker då olika tecken sätts i relation i varandra och därmed förändrar tecknets 

innebörd. “Kropp” har exempelvis en innebörd i relation till en medicinsk diskurs och en annan 

innebörd i relation till en religiös diskurs (Jmf Winther Jørgensen, Phillips 1999:35). Etnologen 

Jenny Gunnarsson Payne har påpekat att en artikulation eller artikulatorisk praktik kan vara 

språklig såväl som icke-språklig. Det kan vara en handling som sammansätter olika diskursiva 

tecken och betydelsen av dessa fixeras därmed tillfälligt. Mening är relationell och 

artikulatoriska praktiker bidrar således till att skapa eller förändra mening (Gunnarsson Payne 

2017:257). I den här uppsatsen kan samtalet om framtiden, vad man föreställer sig ligga i 

framtiden för Skellefteå utgöra själva diskursen, eller “det större samtalet”. Inom denna diskurs 

av framtidsföreställningar kan kulturhuset och batterifabriken sägas utgöra noder eftersom de 

ofta sätts i relation till andra tecken. Föreställningar om deras innebörd bestäms av hur de 
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artikuleras. På så vis fastställs betydelsen av kulturhuset och batterifabriken. Därigenom får de 

sin mening som en symbol för någonting mer än en fabrik och ett kulturhus.  

En viktig del av Laclau och Mouffes förståelse av diskurs är att den inte enbart omfattar 

språk utan alla sociala fenomen. Alla sociokulturella fenomen är resultatet av diskursiva 

processer. Våra individuella och kollektiva identiteter är således resultatet av kontingenta 

processer och del i en diskursiv kamp (Winther Jørgensen, Phillips 1999:40f). Gunnarsson 

Payne kallar denna kamp för den materiella aspekten, eller relationen mellan “mening och 

materia”. Denna materiella aspekt gör att diskursteori blir betydelsefull för etnologisk analys 

(Gunnarsson Payne 2017:256). Sammanfattningsvis är det inte bara det som sägs som är 

viktigt, utan också andra former av kommunikation för att förstå artikulatorisk praktik och 

diskursiva processer. Inget fenomen kan därmed sägas vara isolerat från ett annat. 

Ytterligare ett viktigt analytiskt begrepp i Laclau och Mouffes teoretiska ramverk är 

antagonism. Antagonism innebär för Laclau och Mouffe inte konflikt mellan sociala agenter, 

istället används begreppet för att beskriva identiteter som hindrar varandra. Detta gäller både 

mellan individer och inom individen själv. Exempelvis kan två identiteter ställa oppositionella 

krav på en individ (Laclau, Mouffe 2008:183ff, Jmf Winther Jørgensen, Phillips 1999:55), men 

antagonism kan också förstås som en betydelsestrid där det finns friktion mellan olika 

meningsförståelser (Boréus, Bergström 2018:265). I den här uppsatsen kommer 

antagonismbegreppet i huvudsak användas för att beskriva oppositionella eller 

mångfacetterade bilder av batterifabriken och kulturhuset, tillväxt och utveckling. Hur det 

mediala och politiska samtalet skiljer sig från de resonemang som framkommit i intervjuerna. 

Vidare hur antagonism kan förekomma hos den individuella informanten gällande dennes syn 

på tillväxt och utveckling i Skellefteå. Antagonism innebär, i den här uppsatsen, inte att nysta 

i eventuella konflikter eller en polariserande debatt. Syftet med att använda detta begrepp är att 

visa på vilka olika sätt flera artikuleringar av nodalpunkterna samexisterar.   

Gunnarsson Payne menar att diskursteorins originaltexter ofta är abstrakta och 

begreppstunga. Därför kan det vara svårt att leva upp till de teoretiska praktikerna i sin 

forskning då den otroliga mångfalden av begrepp kanske inte alltid är analytisk användbar. 

Ytterligare en kritik mot Laclau och Mouffes diskursteori är att de inte är helt tydliga med hur 

det teoretiska ramverket kan användas och appliceras på exempelvis ett empiriskt material och 

teorin kräver därför ett visst mått av kreativitet (Winther Jørgensen, Phillips 1999:57). 

Gunnarsson Payne konstaterar att det kan vara nödvändigt att låna in andra teoretiska begrepp 

för att fördjupa analysen (Gunnarsson Payne 2017:269). För att på ett mer fruktbart sätt 

analysera de emotionella aspekterna av utveckling på en specifik plats kommer jag använda 
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mig av David Howarth och Jason Glynos begrepp fantasmatiska logiker. Detta begrepp 

förklarar varför sociokulturella system upprätthålls genom hur människor “grips av” eller 

“knyter an till” vissa idéer. “Fantasier” refererar således inte till något osant eller orealistiskt, 

utan något som ger oss drivkraft och riktning (Glynos, Howarth 2007:145). Fantasier eller 

föreställningar täcker in det som vi upplever saknas i det vi kallar för “verkligheten”, därför 

ger fantasier också en viss struktur eller stadga åt verkligheten (Glynos, Howarth 2007:146f, 

jmf Sjöstedt Landén 2011, jmf Silow Kallenberg 2016). Om de diskursteoretiska begreppet 

skapar förståelse för vad och hur, skapar begreppet fantasmatisk logik förståelse kring varför 

något uppfattas som särskild viktigt i en specifik kontext.   

Plats 

Plats är ett begrepp som fångar upp det mest vardagliga och samtidigt det mest filosofiska. 

Filosofen Edward Casey skriver att plats, precis som tid och rum, är en förutsättning för vår 

existens; det är marken vi går på och luften vi andas. Att existera och att vara någonstans - är 

att vara på, befinna sig i, en plats (Casey 2013:9).  

Ur en etnologisk synpunkt ligger det nära till hands att prata om plats, mer specifikt att 

prata om lokalsamhällen, då det inom etnologin finns en lång tradition av att studera dessa. 

Tanken är att lokalsamhällen kan representera en större helhet och utgör därmed ett slags 

mikrokosmos som avspeglar det stora samhället i ett överskådligt format. Ett lokalsamhälle 

behöver inte vara mer än en plats, och individerna behöver inte stå i någon närmare relation till 

varandra eftersom själva platsen är den förenande faktorn (Arvidsson 2001:86f). Etnologen Alf 

Arvidsson menar att ett samhälle kan förstås som en social struktur, ett positionssystem 

bestående av relationer mellan människor. Ett samhälle kan vidare förstås utifrån exempelvis 

ekonomiska eller juridiska aspekter. Samhället är emellertid också ett löst system av individer 

där vi, i mötet med varandra, exponeras för olika identiteter. I mötet med varandra 

kommuniceras vidare signaler om vilka identiteter eller egenskaper som är eftersträvansvärda. 

Därmed utgör samhällets positionssystem också en struktur för vad som är möjligt eller ej 

(Arvidsson 2001:30f). Hur positionssystemet är konstruerat är centralt för att förstå vad som 

blir möjligt för grupper och individer i ett samhälle, baserat på vad som betraktas som 

eftersträvansvärt eller uppskattat. Positionssystem handlar således om vad som är möjligt eller 

inte.  

I den här uppsatsen är hur plats görs och manifesteras betydande. Exempelvis hur plats 

kan användas för att skapa gemenskap och en känsla av att tillhöra (Cresswell 2015:10). Plats 

är ett objekt i bemärkelsen att det är en något vi kan betrakta, men plats är också ett sätt att 
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betrakta. Att se på världen som en uppsättning platser, separerade från varandra är både att 

ontologiskt definiera vad som finns och att, epistemologiskt, på ett särskilt sätt se och lära 

känna världen. Plats är inte bara något vi observerar och existerar i utan också en del i hur vi 

observerar och existerar (Cresswell 2015:23f). Världen, platser i världen är inte något som finns 

“där ute”, utan något vi skapar och omskapar genom våra handlingar och vårt språk (Jackson 

1995:148). Slutligen är plats del av vår sociala identitet, hur vi uppfattar oss själva, platsen runt 

omkring oss, och andra människor på platsen (Jackson 1995:19, 66). Man kan argumentera för 

att plats, enligt detta synsätt, i allra högsta grad är kompatibelt med Laclau och Mouffes 

diskursteoretiska ramverk: Det finns ingen objektiv sanning utan bara språkliga konstruktioner. 

Dock existerar det något som en fysisk plats, den diskursiva aspekten (eller den manifesterade 

för att tala med Cresswell) ligger i hur vi skapar och omskapar platsers mening och 

positionssystem.  

När man pratar om plats ligger det nära till hands att också prata om identitet. Mer 

specifikt identifikation, hur går det till när individer och kollektiv konstruerar identitet? 

Sociologen Stuart Hall menar att identifikation konstrueras baseras på igenkännande, 

gemensam härkomst eller karaktärsdrag med en annan person, grupp eller ideal. Vidare är 

identifikation en process. Identitet är således vare sig något vi vinner eller förlorar. Det är något 

som konstrueras inom en diskurs och är därmed inte neutralt utan under ständigt skapande och 

omskapande (Hall 1996:2ff).  

Begreppen identitet och identifikation kan behandlas på många olika sätt, just i den här 

uppsatsen behandlas identitet i relation till plats. Etnologen Paul Agnidakis menar att eftersom 

vi alltid befinner oss på en plats och i någon utsträckning också bär med oss plats är det 

självklart att vi också identifierar oss därigenom. Plats är både plattformen för vår vardag och 

destination för våra drömmar (Agnidakis 2013:17). Etnologen Per-Markku Ristilammi menar, 

precis som Agnidakis, att vi speglar oss i vår fysiska omgivning, vi tar in den i vår 

föreställningsvärld och använder den i konstruktionen av vår identitet. När en plats står inför 

förändring omdefinierar vi vår relation till platsen och därmed också vår identitet. Identitet 

bygger vidare på vad Ristilammi kallar för “avlagringar”, identitet försvinner aldrig helt och 

hållet bara för att förändring sker och för att nya identiteter tillkommer. Dessa avlagringar kan 

tillsammans utgöra den nutida identitetsformationen och nuets bild av platsen (Ristilammi 

2003:85, 128ff). Plats och identitet går således hand i hand både när det kommer till hur 

identifikation går till men också när vi ändrar uppfattning om platsen, vilka vi är och vilka vår 

nästa är.  
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En fråga som Ristilammi ställer och som har särskild relevans för den här uppsatsen är  

huruvida en stad eller en plats kan ha en identitet och hur ska den i så fall representeras? 

(Ristilammi 2003:127f). I relation till den här uppsatsen är det en högst relevant fråga som 

analys av det empiriska materialet kan bidra till att svara på.  

Hur identitet och plats förstås i relation till varandra har vidare en koppling till 

symbolbruk. Inom kulturforskning, är det ett vanligt antagande att den värld människor lever i 

konstitueras genom kommunikation i form av symboler (ord, beteenden, ting osv) som skapar 

mening. En gemensam symbol betyder emellertid inte att man läser den på samma sätt eller 

tillskriver den samma innebörd. Vidare är symboler föränderliga, dess effektivitet ligger i dess 

inexakthet eftersom de omvandlar skillnader till en skenbar likhet. Därför kan individuell 

olikhet och kollektiv likhet existera inom samma lokalitet (Berglund-Lake 2001:11). 

Symbolbruk i form av ord, beteenden och ting kan vara exempel på vad Ristilammi kallar för 

identitetsproduktion, eller snarare en metod för identitetsproduktion.  

Hur identifikationen med det samhälle man lever i konstrueras kan också förstås och 

analyseras utifrån begreppen belonging och local belonging. Kulturantropologen Nadia Lovell 

menar att känslan av att tillhöra en särskild plats väcker lojalitetskänslor, vilket kan 

manifesteras genom språkliga såväl som materiella uttryck. Men att tillhöra definieras också 

genom erfarenhet och fenomenologi, vilket formar, omformar och reflekterar platsens ideal. 

Hur sådan lojalitet och känsla av att tillhöra skapas, kan vidare skapa förståelse för hur identitet 

på individuell och kollektiv nivå konstrueras. Local belonging är vidare något som väcker 

känslor och sentimentalitet hos oss. Det är tätt knutet till minne och identitet (Lovell 1998:1, 

4) och därmed viktigt för vilka vi är och vilka vi definierar oss med eller genom. Således är 

Plats och identitet analytiska verktyg å ena sidan, men å andra sidan kan det också vara 

personliga förnimmelser.  

Bakgrund 

Även om Skellefteå är en relativt ung stad grundad år 1845 så har Skellefteå en rik historia när 

det kommer till industri med Rönnskärsverkens smältverk för basmetaller, gruvindustrin i 

Boliden och Skellefteå Kraft (Berggren 2020:111). Detta är inte bara en uppsats om Skellefteå 

utan också en uppsats om Norrland. För att kontextualisera diskursen kring kulturhuset och 

batterifabriken, samt informanternas utsagor redogörs nedan kortfattat för hur synen på 

Norrland formats under historien. Vidare beskrivs historien bakom batterifabriken och 

kulturhuset.  
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En lönsam landsända 

Norrland är en geografisk plats, men den kan också förstås som en diskursivt konstruerad enhet 

utan fixerad betydelse (Eriksson 2010:11). Norrland som en diskursivt konstruerad enhet har 

en väldigt lång historia som börjar redan på 1500-talet. Norrland spelade en viktig roll när 

bilden av Sverige formas. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet var Norrland lika 

med “framtidslandet”, ett land där Sveriges industri skulle byggas och där rikedomar skulle 

hämtas för att gynna hela nationen. Under industrialiseringen var Norrland och dess 

naturresurser väsentliga delar för att Sverige skulle kunna bli ett modernt föregångsland (Sörlin 

1988:10). Det har under en längre tid funnits en diskurs där Norrland betraktats som en 

produktiv plats och en har haft betydande del i att bygga nationen (Sörlin 1988:254). Med tiden 

har emellertid andra bilder av och diskurser om Norrland vuxit fram. I (Re)producing a 

periphery: Popular representations of the Swedish north argumenterar geografen Madeleine 

Eriksson för att synen på Norrland i mångt och mycket utgår från en diskurs där det urbana och 

rurala ses som dikotomier och där Norrland blir en representation för det rurala (Eriksson 

2010:2). Då det rurala också betraktas som omodernt, något som inte existerar i linje med 

moderniteten görs Norrland till “det andra” (Eriksson 2010:23, jmf Vallström 2002). Eriksson 

menar vidare att drag som inte passar in i moderniteten positioneras till en specifik geografisk 

plats och rum, vidare till en särskild grupp av människor. På så sätt framstår de som inte hör 

till den platsen, rummet eller gruppen som de moderna, liberala och progressiva (Eriksson 

2010:21). En plats kan således ligga närmare eller längre ifrån moderniteten, då inte bara fysiskt 

utan rent utvecklingsmässigt, detta kan vi också tala om med hjälp av begreppen centrum och 

periferi.  

För att något ska kunna definieras som en periferi, krävs en motpol i form av en centrum, 

exempelvis hur Stockholm eller andra stora städer målas upp som närande medan rurala 

områden betraktas som tärande. I enlighet med moderniteten, så ligger själva kärnan i 

dikotomin centrum och periferi att periferin tillhör en annan tid, till skillnad från tidsenliga 

centrat. På så sätt förvandlas rum till tid och geografi till historia (Eriksson 2010:24f). Hur vi 

tar oss an rural utveckling beror till stor del på moderniteten och på antagandet att samhällen 

utvecklas linjärt, bort från irrationalitet, teknologisk begränsning, traditionellt leverne och mot 

ett modernt, rationellt och teknologiskt avancerat samhälle. Eftersom alla samhällen antas följa 

samma linje betraktas samhällen som inte uppfyller dessa krav som “efter” eller 

underutvecklade (Woods 2011:132). Man kan således betrakta utveckling och tillväxt på en 

tidsaxel, där utvecklingen hela tiden går framåt. Utveckling och tillväxt kan vidare också 



19  

tillämpas på begreppen centrum och periferi, där centrat är ikapp med moderniteten men där 

periferin halkat efter. För att låna Erikssons ord: Geografi bli till historia där periferin ses ligga 

efter i utvecklingen och därför också i tiden.  

Från guldstad till batteristad 

Skellefteå ligger i Västerbotten har en befolkning på cirka 72 000 invånare och är därmed en 

av Sveriges 50 största kommuner (SCB 2020). Näringen i kommunen har sedan 1700-talet 

dominerats av olika industrier. Man har producerat allt från tjära till salpeter, drivit sågverk, 

skeppsvarv och fabriker (Sjöström 2007:194). I det tidiga 1900-talet ger sig industrialismen till 

känna i Skellefteå i form av sågverkspatroner, grosshandlare, byahandlare, sågställare, 

flottningschefer mm. Träindustrin var dominerande och för de människor som var företagsamt 

lagda öppnades under 1900-talet stora möjligheter att bli ombud för ett sågverksbolag (Danell, 

Gaunitz & Lundström 2002:166). En annan viktig händelse i Skellefteås historia är upptäckten 

av ädelmetall i Bolidengruvan på 1920-talet. Etableringen av Bolidengruvan och upptäckten 

av guld i denna gruva har fungerat som en stark tillväxtfaktor för Skelleftebygden (Lundkvist 

1980:50f). Skellefteå har, precis som Norrland i stort, en lång tradition av industrier och således 

en industriarbetande befolkning. Batterifabriken blir därmed del i ett större historiskt 

sammanhang. Skellefteå har en lång historia av industri som primär tillväxtfaktor där företag 

som New Boliden (som Bolidengruvan heter idag) och kommunalägda Skellefteå Kraft spelat 

en central roll.  

År 2017 offentliggörs att bolag som Vattenfall, statliga Vinnova, Energimyndigheten och 

riskkapitalister ska finansiera Europas största fabrik för litiumbatterier. Den ska ligga i Sverige 

(Berggren 2020:73f). I april 2017 kan lokaltidningen i Skellefteå, Norran, berätta att Northvolt 

valt att gå vidare med Skellefteå. Näringslivschefen Bengt Ivansson säger i en intervju med 

Norran att han tror att batterifabriken kan komma att betyda:  

Oerhört mycket. Mycket för Skellefteå Kraft, mycket för arbetsmarknaden och för serviceanordningar 
runtomkring. Det kommer att fortsätta sätta Skellefteå på kartan och vi kommer satsa helhjärtat på att vinna 
det här projektet (Nilsson 2017).  

Redan här, i ett väldigt tidigt skede, kommunicerar kommunledningen att en fabrik i den här 

kapaciteten skulle vara betydande och omvälvande för Skellefteås framtid. Urvalsprocessen 

bland svenska städer för att hitta rätt stad för batterifabriken anordnades i form av en tävling. 

Eller ett slutspel som lokalmedia beskrev det som. “Första matchen i slutspelet om 

batterifabriken går till Skellefteå” skriver Norran i maj 2017 (Westerlund 2017) .  
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Fabriken engagerar inte bara Skellefteborna utan hela övre Norrland. I oktober 2017 

matas en annonskampanj ut i rikstäckande medier som riktar sig direkt till Northvolt. Rubriken 

lyder: ”Northvolt. I Skellefteå finns den nya industrins växtplats!”, följt av de fördelar som 

finns med att bygga fabriken i Skellefteå. 15 aktörer har undertecknat annonskampanjen men 

också kommunerna i Luleå, Boden, Piteå, Umeå och Örnsköldsvik, de nordliga universiteten, 

de nordliga landstingen, Node Pole samt Sveriges Ingenjörer Norr- och Västerbotten 

(Andersson 2017). Att batterifabriken byggs i Skellefteå blir inte bara en fråga för Skellefteå 

kommun, utan för en hela övre Norrland. Tar man dessutom avstånden mellan dessa städer 

med i beräkningen blir kampanjen ännu mer anmärkningsvärd. Mellan Skellefteå och Boden 

är det 160 kilometer, mellan Skellefteå och Örnsköldsvik är det 245 kilometer.  

Till slut kommer beskedet. Europas största fabrik för litiumjonbatterier kommer att 

byggas i Skellefteå och Västerås. Den största satsningen med själva fabriken hamnar i 

Skellefteå och i Västerås kommer en mindre satsning att göras som ska komma att generera 

300-500 jobb. Fabriken i Skellefteå förväntas generera mellan 2000 och 3000 jobb. En 

industrietablering av den här kalibern räknas vidare generera tre gånger så mycket andra jobb 

i regionen, genom serviceyrken, mindre industrier, transporter och underhåll (Berggren 

2020:113). Det dröjer inte länge innan Norrans politiska redaktör Mikael Bengtsson drar en 

parallell mellan batterifabriken och bolidengruvan och konstaterar att batterifabriken är: “Det 

största som hänt bygden sedan guldet” (Bengtsson 2017). 

Ser man till den mediala bevakningen så tycks det som att Northvolts batterifabrik kan 

ses som en historisk brytpunkt för Skellefteå. En stor händelse, kanske också det största som 

hänt. När Norran konstaterade att batterifabriken var “det största som hänt bygden sedan 

guldet”, så hade någon fabrik emellertid inte byggts ännu. Fabriken har således redan från start, 

åtminstone i lokalmedia, lyfts upp som något historiskt och som något avgörande för 

Skellefteås framtid.  

Sara Kulturhus 

Som tidigare framgått spås etableringen av Northvolts batterifabrik vara en mycket stor 

händelse i Skellefteå och förväntas ha stor påverkan på stadens utveckling. Den andra stora 

förändringen som studeras i den här uppsatsen är uppförandet av Sara Kulturhus.  

I kommunens kulturplan för åren 2012-2015 konstaterar man att Skellefteå kommun ska 

ha utveckling och tillväxt som fokus och att man vill öka kommunens attraktionskraft 

(Skellefteå kommun 2012:3). För att utveckla kulturen i kommunen har man satt upp konkreta 

mål, där det första är att bygga ett kulturhus för scenkonst för att: “skapa attraktivitet och bättre 
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livsmiljö, samt bättre förutsättningar för kultur och tillväxt” (Skellefteå kommun 2012:4). Man 

vill vidare kunna erbjuda en scen för turnerande gästspel, utveckla läns- och regionteatern, samt 

öka besöksantal och tillväxt till näringslivet genom att erbjuda konferenslokaler. Planen med 

kulturhuset kan betraktas som tvådelad eftersom man dels vill göra kulturen mer synlig och 

tillgänglig, dels vill man kunna använda kulturhuset i marknadsföring och på så sätt höja 

stadens profil (Skellefteå kommun 2012:25). Sara Kulturhus planeras stå färdigt 2021. Med 

sina 20 våningar och 80 höjdmeter kommer kulturhuset bli “världens största träbyggnad och 

norra Sveriges nya landmärke” (Visit Skellefteå), vilket kommunen konstaterar i sin 

marknadsföring av huset.  

I antologin Kulturens kraft för regional utveckling konstaterar statsvetaren Lisbeth 

Lindeborg och Lars Lindkvist att kultur gått från att antingen diskuteras som något närande 

eller tärande, till att vara en av de snabbast växande näringsgrenarna. Regioner väljer att satsa 

på kultur av flera olika anledningar, dels för att kulturen är viktig i sig själv, den driver en 

ständigt pågående kulturarvsproduktion, stärker identitet och därmed entreprenörsanda. Men 

kultur är också ett verktyg för att göra en region mer attraktiv och styra befolkningsutveckling 

åt rätt riktning, den är betydande för näringslivet och en sektor med stor utvecklingspotential 

(Lindeborg & Lindkvist 2013:12, 15). Som vi kan se i Skellefteå kommuns kulturplan och i 

Lindeborg och Lindkvists forskning så finns det flera olika anledningar till varför kultur är 

viktig för en region eller en plats. Dels har kultur ett värde i sig själv och bygger gemenskap 

och identitet, men kultur kan också vara ett sätt för en region eller stad att överleva och säkra 

tillväxt och utveckling. Därför är kultur särskilt viktig för periferier. Lindeborg och Lindkvist 

konstaterar vikten av mångfald och att varje plats hittar sin särskilda profil (Lindeborg & 

Lindkvist 2013:16f). Ett exempel på denna profilering kan vara att man i Skellefteå valt att 

bygga kulturhuset helt och hållet i trä som är en stor näring i kommunen, eller att man valt att 

döpa huset efter en av ortens största författare Sara Lidman. 

Kommunens förväntningar på Sara Kulturhus är, precis som på batterifabriken, att 

projektet ska föra med sig betydande förändringar för Skellefteå som kommun. Kulturhuset 

ska både vara en plats där kommunens kulturliv ska växa, men också en plats som på sikt kan 

gynna tillväxten, stärka kommunens profil och öka stadens attraktivitet. I den här uppsatsen är 

det dock kommuninvånarnas och inte kommunledningens farhågor och förhoppningar inför och 

bild av kulturhuset som undersöks.   
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2. Hemstaden 

I det här kapitlet studeras vad som skulle kunna utgöra lokal identitet, vidare hur lojalitet och 

en känsla av att tillhöra skapas för att bättre förstå de förhoppningar och farhågor inför 

framtiden som kommer att diskuteras i uppsatsens senare kapitel. Vi identifierar oss genom 

plats (Agnidakis 2013:17), så genom informanternas berättelser om Skellefteå kan vi studera 

sambandet mellan plats och identitet, vidare platsens roll i att forma och omforma identitet, 

samt hur identitet artikuleras i relation till plats. Att på ett allomfattande sätt undersöka och 

redogöra för lokal identitet i akademisk text är onekligen en utmaning. Materialet som 

presenteras här bör betraktas som en del av en mycket större helhet. Icke desto mindre är 

diskussionen om lokal identitet en väsentlig del för att förstå den huvudsakliga frågan, 

nämligen vilken betydelse den utveckling och den förändring som just nu pågår i Skellefteå 

har för dem som bor där. Kapitlet syftar slutligen därför också till att ge insyn i platsen, 

kulisserna där allt utspelar sig.  

Vad ska man med Skellefteå till?  

I podcasten Staden avsnitt 60: “Skellefteå - I byarnas skugga”, från 2016 konstaterar arkitekten 

Dan Hallemar och urbanhistorikern Håkan Forsell, att: “Skellefteå är staden som ingen riktigt 

velat ha”. Dom konstaterar också att kommuninvånarna under “hela stadens drygt 150-åriga 

historia” frågat sig: “Vad ska man med staden till?” (Podcasten Staden 2016). Förvisso 

spelades detta avsnitt in innan Northvolts batterifabrik började byggas och det stod ett 

halvfärdigt kulturhus mitt i centrala stan, icke desto mindre leder dessa frågor och påståenden 

oss in på frågan som ställs av Ristilammi: Kan en stad ha en identitet och vem bestämmer i så 

fall vad denna består av?  

Att utforska vad lokal identitet kan bestå av, innebär att studera igenkännande faktorer, 

ideal, sentimentalitet och lojalitet (Hall 1996:2ff, Jmf Lovell 1998:1, 4). Men även om vi kan 

komma fram till att vissa faktorer, ideal eller karaktärsdrag tycks vara mer framträdande eller 

viktiga kan vi inte i definitiv mening säga att just detta utgör lokal identitet. Identitet och 

identifikation är inget vi vinner eller förlorar, utan en process. Identitet är under ständigt 

skapande och under ständig förändring (Hall 1996:2ff). Frågor som vad ska man med den här 

platsen till och vad består identitet av just här är därför frågor som ständigt kan ställas. Det är 

också frågor jag ställt till de informanter som medverkar i den här studien. Deras svar är, som 

tidigare nämnts, inte att betrakta som definitiva eller fulländade. Likafullt är de delar av en 

mycket större helhet som ständigt kan utvecklas och studeras.  
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Att uppskatta det man har 

En majoritet av de som intervjuats i den här uppsatsen kommer ursprungligen från Skellefteå, 

i bemärkelsen att de vuxit upp inom kommunen eller bor där idag. Ytterligare en faktor som 

förenar många av informanterna är att de flyttat från Skellefteå, ofta för att studera, för att sedan 

flytta tillbaka. Så är fallet för Annelie, som är född och uppvuxen i Skellefteå men flyttade till 

Umeå för att studera till lärare. Annelie arbetar nu som gymnasielärare i Skellefteå. Vid tiden 

för vår intervju var Skellefteås gymnasieskolor stängda på grund av coronapandemin och 

intervjun skedde över videosamtal. Jag satt hemma hos mina föräldrar i mitt sovrum och 

Annelie hemma hos sig i sitt vardagsrum. 

Annelie tog studenten i början av 2000-talet, då var det många i hennes umgänge som 

ville lämna Skellefteå, framförallt för att resa eller jobba utomlands. Annelie flyttade själv till 

Umeå för att studera och sen 2008 har hon bott i Skellefteå men många av hennes vänner 

stannade kvar i Umeå. Annelie beskriver tiden i Skellefteå precis efter examen som “rätt 

ensamt”, men allt eftersom familjebildning skedde sökte sig många till och tillbaka till 

Skellefteå igen. Nu har Annelie många vänner i samma ålder och som är i “samma fas i livet”. 

Eftersom denna samhörighet med sina jämnåriga är något som kommit med åren, frågar jag 

om hon tror att Skellefteå är en stad för barnfamiljer, snarare än en stad för ungdomar, hon 

fortsätter: “Joo men asså min son sa här om dagen: ‘Mamma det är så tryggt att bo i Skellefteå!’. 

Man ba ÅH vem har sagt det här till dig?”. Hon fortsätter sitt resonemang med att eftersom 

Skellefteå en så pass liten stad känns det tryggare att exempelvis låta sina barn exempelvis 

cykla själv till en kompis. 

För Annelie har Skellefteå med tiden blivit en trygg plats att återvända till för att bo och 

bilda familj på. Känslan av gemenskap och att höra till som Lovell kallar för belonging och 

local belonging (Lovell 1998:1), har för Annelie konstruerats kring platsens trygghet, en känsla 

som även hennes son tycks ha uppfattat. Vidare känslan av att känna gemenskap kring att 

befinna sig “i samma fas livet” och att känna denna samhörighet tillsammans med andra som 

också återvänt till Skellefteå.  

Fredrika ger en liknande bild av Skellefteå som en lugn plats att bo på. Hon har till och 

med upplevt Skellefteå som lite för lugn. Fredrika är i tjugofemårsåldern, arbetar på ett av 

kommunens största företag och precis som Annelie längtade hon bort från Skellefteå under 

gymnasieåren. Många av de bloggar hon läste då skrevs av personer som bodde i södra Sverige, 

dessa bloggar gav Fredrika en bild av att det fanns fler och bättre möjligheter söderut: “Gud 

vad man kan göra mycket mer där”. Fredrika växte upp i ett samhälle ett par mil utanför 
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Skellefteå och beskriver tonåren som frustrerande, dels på grund av avståndet till södra Sverige 

men också på grund av avståndet till Skellefteås centrum:  

Den här ålder när man var mellan att vara barn och vara nöjd med att leka vinbärskrig på gården och att ta 
körkortet. Att vara lite mer… amen jag är sexton och jag kan gå på bio själv, jag kan vara i stan själv men 
jag tar mig inte dit om inte mina föräldrar skjutsar mig. Den åldern är ju väldigt liksom frustrerande.  

Under sin utbildning gjorde Fredrika praktik i Stockholm, men upptäckte då att storstadslivet 

var betydligt mer påfrestande än vad hon trott. Exempelvis hade Fredrika föreställt sig att livet 

i en storstad skulle vara smidigare än livet i Skellefteå på grund den snabba kommunikationen 

i form av stadsbussar, tunnelbana och spårvagn. Att bara kunna hoppa på tunnelbanan och 

snabbt ta sig från ett ställe till ett annat, visade sig inte vara särskilt smidigt utan i stället en 

källa till oändligt planerande: 

Det var verkligen… planera, planera, planera. Amen vart ska vi ses finns det något som är typ mittemellan 
alla så att ingen ska behöva åka tunnelbana svinlångt. Och så var man ju så himla trött just efter allt 
pendlande. Man pendlade ju plötsligt typ två timmar om dan! 

Enligt Cresswell är plats inte bara något vi existerar i och något vi kan betrakta, plats är också 

hur vi betraktar (Cresswell 2015:23f). Både för Annelie och Fredrika har deras bild av 

Skellefteå, hur de betraktar Skellefteå, förändrats till något positivt under tiden de bodde någon 

annanstans. Därmed har platsen, som ideal, omformats (Lovell 1998:1). Det som en gång i 

tiden upplevdes som osmidigt eller drygt sätts i ett annat ljus när de upplevt kontrasten av en 

annan plats. Fredrika nämner vidare att hon upplevde att hennes identitet fick en djupare lokal 

förankring i och med att hon flyttade från kommunen: 

Jag började nog inse var jag kom ifrån. Det blev så tydligt att man hade någon slags identitet formad 
härifrån. Det var kul att ha studentfester och så men jag insåg att det är inte det här jag vill göra egentligen. 
Jag vill hellre… jag vill inte va bakis! Jag vill va ute i skogen! 

Att distansera sig från platsen skapade en djupare förankring och känsla av tillhörighet och 

gemenskap, eller sentimentalitet för att tala med Lovell. Fredrika konstaterar att: “man kan 

verkligen uppskatta det och att man kan jämföra med att man bott på andra ställen”, vilket visar 

på att en slags sentimentalitet inför platsen uppstått under den tid hon bott på annan ort. Känslor 

av att tillhöra för Fredrika och Annelie kan således kopplas till minne och identitet (Lovell 

1998:1, 4), det är vidare något som omvandlas och utvecklas med tiden.  

Välja att stanna 

I sin avhandling (Re)producing a periphery konstaterar geografen Madeleine Eriksson att det 

finns en etablerad diskurs om att “fastna” på Norrländska platser. Eriksson pekar på att det, 

inom den här diskursen, betraktas som ett misslyckande att bo kvar i sin norrländska hemort. 
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Därmed betraktas det som eftersträvansvärt att lämna livet i Norrland för att flytta vidare 

(Eriksson 2010:123f). En flytt från Norrland artikuleras som något framgångsrikt och positivt. 

Emellertid är det skillnad på att flytta tillbaka till Norrland eller landsbygden och att inte flytta 

alls. Denna diskurs kan härledas vidare till ett fenomen som kallas för downshifting.  

I antologin När verkligheten inte stämmer med kartan skriver sociologen Lotta Svensson 

i artikeln “Nu styr vi upp stan!” att downshifting går ut på att lämna ekorrhjulet i stan och flytta 

ut på landet eller till en mindre tätort för att minska stress och hitta en sund balans mellan arbete 

och fritid. Svensson påpekar att downshifting ofta hyllas, människor som downshiftat beskrivs 

ofta som mogna, miljömedvetna och insiktsfulla. Dessa människor sätts vidare i kontrast till de 

som valt att stanna kvar, som betraktas som viljelösa förlorare. Den som flyttar tillbaka beskrivs 

som en räddande hjälte (Svensson 2014:173f). Samtalet om downshifting signalerar att 

landsbygden, den norrländska landsbygden i synnerhet, på ett kolonialt sätt behöver räddas 

utifrån. Landsbygden och småorterna artikuleras som passiva aktörer, vidare artikuleras de som 

“fastnat” och inte flyttat, till skillnad från de som “valt att flytta” som passiva kontra aktiva 

aktörer.  

Att det betraktas som något positivt att flytta eller flytta för att sedan återvända, framför 

att inte flytta alls som betraktas som något negativt, är något som Karl reflekterar över. Karl 

har bott i Skellefteå hela sitt liv. När han var i tjugoårsåldern började han, tillsammans med en 

kompis, att arbeta med en tidning i Skellefteå om stadens nöjesliv. Tidningen har kommit att 

bli en slags sambandscentral för saker som är på gång i kommunen och ges idag ut både i 

digitalt- och pappersformat. Eftersom han aldrig flyttat från kommunen frågar jag Karl om det 

fanns en diskussion kring huruvida det uppfattades som något negativt att inte flytta:  

Det tyckte jag inte när jag väl var 22. Asså då var det lugnt. Då har man… i alla fall jag vuxit förbi den 
perioden, i jämförelse med när man går i gymnasiet kanske, då kanske ändå målet för många är att flytta 
härifrån, eller att man bör ha det målet.  

Karl hittade snabbt en sysselsättning i Skellefteå i och med att tidningen startade. Därmed 

upplever han att pressen kring att man förväntas flytta gick över, men icke desto mindre är det 

något som han märkt av. Att det finns en förväntan på att flytta från den plats man vuxit upp 

på, stor eller liten, är säkerligen inte unikt för Skellefteå. Dessa förväntningar kan emellertid 

placeras i relation till de diskurser om Norrland som tidigare nämnts. Det finns föreställningar 

om att man bör ha en vilja att flytta från en Norrländsk plats, vilket Karl ger uttryck för att det 

funnits i hans umgängeskrets.  

Diskursen om Norrland som en geografisk och utvecklingsmässig periferi är ofta negativt 

laddad (Eriksson 2010:2, 21). Men mycket av det som benämns som negativt inom denna 
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diskurs, exempelvis det enkla, outvecklade och rurala, betraktar Karl istället som någonting 

positivt. 

Jag tycker om att det är enkelt att bo här det är nära till allting det är… Jag brukar prata om att det är billigt 
att bo här i jämförelse med en storstad. Asså man kan bo här, det är enkelt man kan ta sig överallt, det går 
att resa till vilken plats som helst i hela världen. Det är inte längre till Asien härifrån än vad det är från 
Stockholm.  

Karls syn på Skellefteå skiljer sig således från den diskurs som Eriksson redogör för. Det enkla 

och småskaliga, som betraktas som negativt inom diskursen, betraktar Karl som något positivt, 

något som gör Skellefteå till en attraktiv plats. Karls resonemang i förhållande till diskursiva 

föreställningar kan således betraktas som ett exempel på fenomenet “karta och verklighet” 

(Vallström et al. 2014:13) - kartan, diskursen om Norrland, passar inte in på vare sig den 

verklighet som Karl lever i Skellefteå, eller det Karl betraktar som positivt med Skellefteå.  

Karl intervjuar ofta människor till tidningen som nyligen flyttat till Skellefteå. Något som 

återkommer i dessa intervjuer är att de som flyttar till Skellefteå också värderar saker som 

ruralitet och enkelhet: 

Vi intervjuar ju väldigt många människor som har flyttat hit. Dom är ju… amen det är väl inget som är 
sämre med Skellefteå än någon annan stad? Hellre tvärtom. Dom ser ju väldigt många fördelar med att 
naturen är nära och enkelheten och… sånt som man själv har börjat inse att jo men det är ganska enkelt. 
Det märker man ju även om man rest i andra städer att det är trång och mycket trafik och det är svårt att ta 
sig bara 5 km det tar tid. Här är ju det aldrig ett problem.  

Här ser vi återigen att det som ofta betraktas som negativt inom diskurser om Norrland, 

exempelvis enkla småstäder, lyfts som något positivt och som en faktor till varför de människor 

som Karl intervjuat till tidningen valt att flytta till Skellefteå.  

Det som Karl berättar om ovan kan kopplas till paradoxen i norrlandssynen. Som tidigare 

nämnts marginaliseras Norrland när det framställs som något otidsenligt och omodern, 

samtidigt som det idealiseras inom samma diskurs (Vallström 2002:101). Som också nämnts 

tidigare så har det upprepade gånger konstaterats att det existerar en livskraftig diskurs som 

artikulerar Norrland som ett problem som kräver en lösning (Lundgren 2017, jmf Wollin 

Elhouar 2014, jmf Eriksson 2010), men den här diskursen passar inte riktigt in på Skellefteå. 

Som tidigare konstaterats finns det mycket forskning om de utmaningar som många 

norrländska byar och städer står inför. Den här problematiken finns givetvis också i Skellefteå 

kommun, men i materialet som ligger till grund för den här uppsatsen finns också mycket som 

komplicerar den här bilden. Det som värderas lågt inom diskurser om Norrland: enkelhet, 

ruralitet, lugn, värderas i själva verket högt av informanterna. Etnologen Mikael Vallström har 

konstaterat att vårt sätt att betrakta Norrland inte är något naturligt, utan snarare något vi är 

vana vid. Därför bör norrlandsbilden omvärderas och nyanseras (Vallström 2002:163). 
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Skellefteå, som stad och hur informanterna berättar om Skellefteå, nyanserar den här 

norrlandsbilden när småstadsperspektivet värderas högt och beskrivs i positiva termer.  

Fler perspektiv komplicerar således det som vi betraktar som mer eller mindre attraktivt, 

eller att det skulle vara bättre på en annan plats än just den man för tillfället bor på. Därför, 

menar Karl, att det behövs ett småstadsperspektiv:  

Jag tror att det behövs där också för att det inte ska… ja för att det inte ska glömmas bort. Det är klart att 
det inte finns lika mycket uteliv i Skellefteå men det är ju samma musik som spelas där som på någon 
annan nattklubb. Det spelar ingen roll om det är 1500 eller 1000 man hinner ju inte prata med alla för det. 
Så länge det inte är 25 personer, för det är ju jättetråkigt. Men när det kommer liksom över en viss gräns 
spelar ju inte det jättestor roll egentligen. Sen är det ju så svårt att veta när man är ung att… det borde vara 
bättre nån annanstans men det måste ju inte vara det. 

Småstadsperspektivet nyanserar det som hålls för sant enligt dominerande diskurser om 

norrländsk urbanitet och ruralitet. Här gör Karl många viktiga poänger. Exempelvis att 

Skellefteå må vara en ganska “enkel” stad, men att det finns något i den här enkelheten som 

han uppskattar. Det finns inte heller något med Skellefteå som skulle vara särskilt dåligt eller 

särskilt annorlunda jämför med andra platser. Samma musik spelas på uteställen i Skellefteå 

som på uteställen i andra städer och egentligen är det inte längre till Asien från Skellefteå än 

från Stockholm. Ytterligare något som framgår här är det tydliga glappet mellan “karta och 

verklighet” (Vallström et al. 2014). Det Skellefteå som Karl beskriver har väldigt lite 

gemensamt med de norrlandsdiskurser som beskriver en rural outvecklad, oattraktiv periferi. 

Att Skellefteå, enligt Karls beskrivning, har lite gemensamt med rurala miljöer innebär inte att 

de inte existerar inom kommunen, men belyser man i stället urbaniteten i det Norrländska 

utmanas de hittills dominerande diskurser om Norrland. Det öppnar också för vidare forskning 

med ett breddat fokus på det urbana Norrland.   

Att bli Skelleftebo 

Genom Skellefteå rinner skellefteälven som delar staden i en nordlig och sydlig sida. Staden 

delas också av E4:an som går mitt genom staden. Längs med älven finns det gångvägar och 

man kan också korsa älven via någon av de broar som sammankopplar stadens nordliga och 

södra sida. På så vid kan man gå längs med och “runt” älven. Detta promenadstråk som i 

vardagligt tal kallas för “broarna runt” har nyttjats vid flera av intervjuerna. I april möter jag 

Rebecka i stadsparken och vi går ner för sluttningen mot älven, tar vänster och följer älvskanten 

mot älvsbackabron.  

Rebecka kommer ursprungligen från Lyckseletrakten och har bott på flera olika platser i 

Norr- och Västerbotten. Hon har en relation till Skellefteå genom sin partner som har sitt 
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ursprung här. De bor i staden sen 2019 och Rebecka jobbar idag med PR. Rebecka har också 

studerat i Skellefteå. “Jag pluggade scenografi” säger Rebecca och pekar mot Skellefteås 

campus på andra sidan älven. För tillfället studerar hon kulturentreprenörskap i Umeå och har 

genom sin utbildning gjort praktik på Visit Skellefteå och jobbat på turistcentrum i Skellefteå. 

Eftersom Rebecka bott på flera olika ställen i Norr- och Västerbotten frågar jag vad det är just 

med Skellefteå som hon tycker om: 

Just Skellefteå gillar jag ment… det är lite dubbelt där. Jag gillar mentaliteten av hur tight communityt är. 
Men det har varit på både gott och ont för min del! För i och med jag inte är härifrån har det varit svårt att 
komma in i jobb. Även [om] hälften av kontoret inte består av skelleftebor, finns det ritualer som jag inte 
kommer in i för att jag inte är skelleftebo. Typ att veta… men lite grann som i andra städer att du vet varför 
det heter brinken eller, icke-muntliga kunskaper som du liksom ska känna av. Vanligtvis brukar det ju va 
okej; amen du är ju ny här! Den approachen finns inte riktigt här. 

Rebecka beskriver Skellefteå som ett “tight community”, att det finns en stark gemenskap som 

formar platsen. Den starka platsbundna gemenskapen ger en känsla av att tillhöra, som 

exempelvis Annelie och Fredrika kan vittna om som har sitt ursprung i Skellefteå. Det skapar 

också gränser till ett “dom” (Arvidsson 2001:30f) och därmed en känsla av motsatsen: att inte 

tillhöra. Notera särskilt i citatet ovan att Rebecka konstaterar att hon inte är skelleftebo, trots 

att hon bott i staden i drygt ett år vid tiden för vår intervju. Rebecka är självklart skelleftebo i 

bemärkelsen att hon bor här. Hennes uttalande syftar snarare på att hon inte är och således inte 

heller kan bli skelleftebo “på riktigt”, eftersom hon är inflyttad. En del av detta utanförskap är 

att inte känna till outtalad kunskap om platsen.  

Ett exempel på denna outtalade kunskap som Rebecka tar upp i citatet ovan är “Brinken” 

som stadshuset i Skellefteå kallas i vardagligt tal. Att Rebecka inte på förhand hade kunskap 

om detta smeknamn är naturligtvis inte konstigt, men det visar på att hon kommer “utifrån”. 

Det kan sägas vara en skillnad i att komma från Skellefteå och att vara inflyttad, det är också 

en skillnad som påpekas i sociala sammanhang. Här uppstår ett slags socialt hinder i att känna 

tillhörighet till platsen och att identifiera sig genom den (Lovell 1998:1, 4). Vidare bli bristen 

på erfarenhet kopplat till platsen, i det här fallet att inte känna till det lokala namnet för en 

byggnad, ett exempel på att Rebecka synliggörs som en utomstående (Arvidsson 2001:30f). 

Rebecka har fler exempel på detta:  

Ingångsriten är ju att lära känna alla Lundmark/Marklund som är viktiga! Och att fort bara ge med dig i att 
såhär är det. Men ingångsriten har mest varit att acceptera strukturer och inte ha en vilja att förändra 
strukturer och visserligen tror jag att dom här sociala strukturerna har varit till deras fördel, det funkar ju! 
Det är trögt att göra förändring.  

Lundmark/Marklund är i platsens kontext ungefär lika med “vem som helst” eller den generiska 

skelleftebon, eftersom Lundmark och Marklund är väldigt vanliga efternamn i Skellefteå. 
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Precis som exemplet med stadshuset Brinken visar citatet ovan på något som är internt för 

platsen, kunskap som Rebecka inte har omedelbar tillgång till utifrån sin position som “den 

andra” i förhållande till platsens “vi”. Citatet ovan visar också att Rebeckas erfarenhet av att 

flytta till Skellefteå bestått av att lära sig “hur man gör här”, istället för att försöka förändra 

sociala strukturer.  

Ett lokalsamhälle kan förstås som en positionssystem, en struktur för vad som är möjlig 

eller inte (Arvidsson 2001:30f). Annelie, Fredrika och Rebecka talar om olika möjligheter och 

begränsningar, vid olika tillfällen i livet. För Annelie och Fredrika handlade det om att längta 

bort under tonårsåren, någon som sannolikt inte unikt för Skellefteå. Annelie och Fredrika 

upplever att de nu känner en större tillhörighet till Skellefteå genom att fysiskt distansera sig 

från platsen, för att sen återvända. I längden har detta stärkt känslan av tillhörighet och 

omformat platsens ideal. Att komma från Skellefteå, flytta ifrån och flytta tillbaka tycks skapa 

starka känslor av det som Lovell kallar för Local belonging (Lovell 1998:1,4). Det finns å ena 

sidan en slags styrka i att känna att man är djupt rotat på en plats och “hör till” platsen. Å andra 

sidan berättar Rebecka om hur detta skapar svårigheter om man inte besitter denna ursprungliga 

tillhörighet, utan kommer någon annanstans ifrån. Local belonging kan därmed inte uppstå 

eftersom parametrarna minne och identitet inte finns på samma sätt. Plats är också något som 

görs och därmed skapas känslor av att tillhöra (Cresswell 2015:10). Om platsen inte görs på 

“rätt” sätt (exempelvis genom att inte känna till det folkliga namnet på vissa byggnader) utgör 

detta ett hinder för att uppleva dessa tillhörandekänslor. Slutligen visar detta också hur 

informanterna står i olika positioner i förhållande till platsen och den identitetsskapande 

processen. Identitet och således tillhörighet är i denna process under ständig förändring (Hall 

1996:2ff). Man kan också säga att informanterna upplever olika nivåer av “närhet” till platsen 

och känsla av att tillhöra den.  

Ett tecken på förändring 

Som tidigare nämnts känner Rebecka sig inte helt och fullt som skelleftebo, av den enkla 

anledningen att hon är inflyttad till kommunen. Som inflyttad har hon snarare försökt smälta 

in och lära sig navigera i de befintliga strukturerna, framför att försöka förändra dem. Skellefteå 

står inför en förväntad tillväxt de kommande åren (Berggren 2020:113). Flera informanter 

berättar om att de upplever en slags homogenisering eller likriktning i Skellefteå när det 

kommer till befolkning och mentalitet. I här avsnittet diskuteras vad man tror kan komma att 

förändras i och med en förväntad ökad tillväxt och därmed en ökad mångfald. Vi återvänder 



30  

till Annelie, som jobbar som lärare. Jag frågar Annelie om hon minns vad hon tänkte när det 

stod klart att batterifabriken skulle byggas i Skellefteå:  

Jag [tänkte] att vad bra då [finns] det ganska snart en mix av människor som kanske inte bara är födda och 
uppvuxna här. Jag tror att det är bra att Skellefteå får ett tillskott av människor som inte bara är födda och 
uppvuxna här! Att det kanske inte behöver finnas en jättesnäv konsensus utan att det finns utrymme för 
fler synpunkter och fler ståndpunkter utifrån olika livserfarenheter helt enkelt.  

Rebecka nämner också förhoppningen om en ökad mångfald i relation till batterifabrikens 

etablering: 

Det första jag förstod var ju att fler folk kommer hit, fler upplevelser, större infrastruktur, uppsving för 
kulturen. Så att inga nackdelar för min del tänkte jag. Jag såg fram emot mer olika folk. För jag har förstått 
att Skellefteå är en väldigt konserverad stad när det kommer till vad för typ av folk som bor här. 

Annelies erfarenhet är att eftersom många av hennes elever kommer från Skelleftetrakten så 

kan detta skapa en snäv konsensus utifrån likartade livserfarenheter. Rebecka är inne på ett 

liknande spår. Hon ser fram emot en befolkningsökning om det innebär att fler “olika folk” 

flyttar till kommunen, eftersom hon upplever Skellefteå som “konserverat”. Man kan också 

säga att Skellefteå har ett homogent positionssystem. I förlängningen konstruerar ett likriktat 

positionssystem i lokalsamhället vad som uppfattas som möjligt eller omöjligt (Arvidsson 

2001:30f). En ökad mångfald förändrar detta positionssystem och skapar därmed andra 

uppfattningar om det möjliga och omöjliga.  

Journalisten Jan-Erik Berggren skriver i sin bok Batterirevolutionen, om Northvolts 

etablering i Skellefteå och elbilens utveckling på marknaden, att kommunledningen i Skellefteå 

ville ha fabriken till stan eftersom man såg något mer än batterier till elbilar (Berggren 

2020:125). För Rebecka och Annelie innebär detta “något mer” en omstrukturering i det som 

Alf Arvidsson kallar för samhällets positionssystem, vilket i längden förflyttar positionerna för 

vad som är möjligt eller inte (Arvidsson 2001:30f). En omstrukturering i positionssystemet 

omvandlar också hur platsen Skellefteå kan komma att göras och manifesteras, därmed 

omvandlas också vad som utgör basen för vad gemenskap konstrueras kring (Cresswell 

2015:10). I längden hoppas informanterna på att fler flyttar till Skellefteå för att komma bort 

från det “konserverade” eller en “snäv konsensus” och istället se en större mångfald bland 

befolkningen.  

Bilden av Skellefteå som en ganska likartad stad utan någon större mångfald håller 

Fredrika med om, men hon påpekar också att en förändring redan är på väg att ske: 

Jag har hört det att många säger det att komma utifrån och liksom att ingen av dom är från Skellefteå så är 
det ganska svårt att hitta kompisar. För alla har sina barndomskompisgäng. Men det känns också lite grann 
som att det håller på att luckras upp. Nu har jag en kompis som kommer från Kanada, en från Spanien, en 
från Polen, en från Färöarna. Även om jag redan tycker om att bo här så ger dom en verkligen mer. 
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Det Fredrika berättar om i citatet ovan antyder att platsens sociala positionssystem redan håller 

på att förändras, samt att det finns nyanser i den bild som ges av Annelie och Rebecka. Precis 

som Karl också nämnde så ger människorna som kommer till Skellefteå “utifrån” nya 

perspektiv på platsen. På så vis kan de också påverka perspektivet hos de som kommer 

“inifrån”, i bemärkelsen att man kan få syn på eller uppskatta det som hela tiden funnits framför 

en. Fredrika berättar vidare att kompisen från Färöarna exempelvis uppskattar att somrarna i 

Skellefteå är så varma jämfört med somrarna på Färöarna. Kompisen från Spanien tycker att 

det är så fint på vintrarna med snön mot de röda husen. Således kan andra sätt att betrakta 

platsen på, då plats också är något vi ser med (Cresswell 2015:23f), omskapa gränserna och 

positionssystemet för vad som betraktas som möjligt och eftersträvansvärt (Arvidsson 

2001:30f).  

Att det redan syns tecken i Skellefteå som tyder på att kommunen är på väg mot 

utveckling och tillväxt är också något som Karl nämner. Genom sitt arbete träffar han många 

egenföretagare i Skellefteå och där finns det en stor optimism kring stadens framtid på grund 

av den förväntade tillväxt som tros komma med batterifabriken: 

I princip varenda person, åtminstone som driver ett företag, alltså man ser restauranger och folk satsar och 
gymmen bygger ut och det byggs paddelhallar och… alltså alla dom nämner ju att det är på väg uppåt, det 
kommer behövas fler restauranger inte färre. Det betyder inte att om det startar en restaurang så måste en 
annan lägga ner utan det kommer finnas plats för flera. Och det är ju nästan allas argument. Det genomsyrar 
liksom nästan varenda intervju. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, baserat på Annelie, Fredrika, Rebecka och Karls 

beskrivningar av det nutida Skellefteå och det framtida Skellefteå att den förändring som tros 

komma med en ökad tillväxt är välkommen. Det som nämns i Jan-Erik Berggrens bok som 

“någonting mer” än bara batterier består här i en förhoppning om en ökad mångfald i Skellefteå. 

“Någonting mer” kan i det här fallet innebära en attitydförändring när det kommer till vem som 

betraktas som en riktig skelleftebo, men det kan också innebära att aktivitetsutbudet i Skellefteå 

utökas i form av fler restauranger och paddelhallar - att staden går mot en ökad modernisering. 

Samtidigt som en förväntad förändring välkomnas ser vi hur informanterna håller det som i 

mer generella termer kan kallas för “det lokala” väldigt högt. “Det lokala” kan utgöras av 

trygghet och sentimentalitet, att uppskatta och uppvärdera småstaden, eller att helt enkelt se det 

vackra i sina omgivningar. Ingen av de intervjuade ställer emellertid detta i motsättning till att 

fler skulle flytta till Skellefteå. Både Karl och Fredrika påtalar att nyinflyttade i själva verket 

ger nya och positiva perspektiv på Skellefteå. Saker som man själv kanske tagit för givet eller 

inte uppmärksammat tidigare.  
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Frågan om en stad kan ha en identitet och vad denna i så fall består av lär fortsätta vara 

aktuell. Informanterna har berättat att något som är utmärkande för Skellefteå och som blir 

särskilt påtagligt om man, som exempelvis Rebecka, är inflyttad, är just att den lokala 

förankringen är väldigt stark och används för att definiera en själv och andra. Arvidsson 

konstaterar att den minsta gemensamma nämnaren för att definiera en lokalinvånare behöver 

inte vara mer än att man härstammar från samma plats (Arvidsson 2001:86f). I det här kapitlet 

har vi sett exempel på att ursprung som minsta gemensamma nämnare har stor betydelse i 

Skellefteå. 

Ursprung har dock, enligt informanterna, ibland för stor betydelse då det leder till en 

gränsdragning mellan ett vi och ett dom. Men det finns mer än ursprung som lokal identitet kan 

bestå av eller konstrueras kring. Minne, gemenskap, sentimentalitet och lojalitet utgör alla 

knutpunkter för att känna att man hör till en plats (Lovell 1998:1, 4), och i samtalen med 

informanterna blir det tydligt att det finns en vilja att fler ska känna dessa känslor inför just 

Skellefteå. Det finns en framtidsoptimism och förhoppningar om en ökad mångfald, vidare att 

ökad mångfald ska leda till en bredare sociokulturell förändring. Förändring av attityder, 

normer eller strukturer. Särskilt viktigt att poängtera här är att informanterna gör en koppling, 

mellan de förändringar man hoppas på - och batterifabriken. Det man hoppas på i relation till 

batterifabriken har inte med själva fabriken att göra, utan med vad man tror kan komma utöver 

den. Därmed artikuleras batterifabriken i relation till tecken som mångfald i befolkning och 

attityder, paddelhallar, restauranger eller helt enkelt fler upplevelser. Som nod artikuleras 

således batterifabriken inte bara som en fabrik som relateras till en teknisk utveckling, utan 

som en representation för ett samhälle man eftertraktar och ser fram emot.  
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3. Batterifabriken 

Redan innan det första spadtaget togs beskrev lokalmedia Northvolt som “det största som hänt 

bygden”, en brytpunkt och en avgörande händelse som kommer att sätta riktningen för 

Skellefteås framtid. Journalisten och författaren Jan-Erik Berggren skriver i sin bok 

Batterirevolutionen att Northvolts etablering i Skellefteå är en etablering som “saknar 

motstycke i svensk modern historia” (Berggren 2020:112f). Etableringen beskrivs som något 

avgörande, en historisk händelse av potentiellt stor betydelse och som styr kursen mot en 

optimistisk framtid. Batterifabriken och Northvolt blir, med Laclau och Mouffes 

begreppsapparat, en nodalpunkt, ett betydelsefullt tecken som definierar fabriken när denna 

sätts i relation till andra tecken (Winther Jørgensen, Phillips 1999:32). Inga ord tycks stora nog 

för att beskriva Northvolts batterifabrik. Beskrivningarna som vi tagit del av ovan är dock alla 

utifrån ett medialt forum. Hur etableringen resonerat hos informanterna diskuteras nedan.  

Inom kommunalpolitiken 

När jag tog kontakt med Oskar och Johannes gjorde jag det med en mer generell idé om att de 

nog skulle ha åsikter om batterifabriken. Eftersom jag är bekant med båda två sedan innan 

kände jag därför till deras kommunalpolitiska engagemang. Det skulle visa sig att båda två 

hade stor insyn i de politiska beslut och tankeströmningar som i slutändan ledde fram till 

Northvolts beslut att förlägga fabriken i Skellefteå. Jag har intervjuat Oskar och Johannes i 

egenskap av privatpersoner och inte som representanter för ett politiskt parti. Deras berättelser 

bör därför betraktas som deras egna, och inte som en representation för ett politiskt parti eller 

för kommunstyrelsen i stort, även om de relaterar sina upplevelser till den politiska arena som 

de för tillfället befann sig på. Det finns en kommunalpolitisk vinkel i dessa berättelser, men de 

representerar inte ett politisk parti eller organisation som helhet. 

Hög spänning  

Johannes har sedan flera år tillbaka haft olika kommunalpolitiska uppdrag i Skellefteå. När det 

för första gången började pratas om batterifabriken på kommunal nivå var Johannes med i 

kommunstyrelsen, kommunens högst beslutande organ. Han ingick dessutom i en mindre grupp 

som direkt jobbade med att rekrytera Northvolt till Skellefteå. Hans arbete med denna grupp 

gjorde att han hade insyn i processen redan från start. Johannes berättar: 
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Jag fick träffa nyckelpersoner både från Northvolt och från kommunen och jurister som  var involverade 
i…  Om vi nu skriver avtal med Northvolt på olika plan vad innebär det då för oss och vilka risker tar vi 
och sådär. Och det var ju oerhört spännande! 

Johannes beskriver att det fanns förväntan kring projektet, att det var en spännande process 

som skulle kunna få betydelse för Skellefteå. På medial nivå har vi kunnat se att etableringen 

beskrivs som betydelsefull för kommunen och att detta är en dramatisk och spännande 

händelse. En liknande diskussion har funnits inom den politiska arenan.   

I det mediala materialet har vi vidare kunnat se att processen med att utse den plats där 

batterifabriken skulle byggas beskrivits som en slags tävling. Den lokala tidningen Norran har 

exempelvis använt sig av rubriken: “Skellefteå tog storvinst i batterikampen” (Norran 2017) i 

sin rapportering. När jag först läste detta antog jag att det var ett retoriskt grepp från medias 

sidan för att skapa spänning för läsarna men Johannes berättar att så inte var fallet. Han betonar 

att det var i själva verket en tävling. 

Det var en tävling, alltså det var det verkligen. En första runda var ju att Northvolt besökte alla dom här 
tänkbara kommunerna och kommunerna fick som leverera ett koncept. Det som var den stora frågan [från] 
Northvolt det var ju; Finns det någon plats att bygga på? Finns det el? Finns det arbetskraft och finns det 
bostäder? Och det Skellefteå kunde visa det var ju att här finns det ett jättebra ställe att bygga på och 
mycket el men det finns inte arbetskraft och det finns inte bostäder. 

Det Skellefteå kommun kunde locka Northvolt med var således en plats att bygga fabriken på 

och låga elkostnader. Men för att projektet på sikt ska lyckas krävs ett större arbete med att 

locka fler människor att flytta till kommunen för att också kunna bistå med arbetskraft. För att 

ytterligare kontextualisera det Johannes berättar om så bör det också tilläggas att projektet, 

bortsett från eventuell framtida befolkningsökning, kan beskrivas som stort ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Som tidigare nämnts så är detta en mycket stor etablering, inte bara för Skellefteå 

som kommun utan också på nationell nivå. Rent konkret så är Northvolts etablering en stor 

ekonomisk affär, fabriksbygget har en prislapp på 49 miljarder kronor och kommunalägda 

Skellefteå Kraft har gått in med 100 miljoner i projektet. Northvolt har också sålt produktionen 

för de första fem åren, 2022 till 2026, till ett värde av 120 miljarder kronor (Berggren 

2020:113f, 82, 207). Det rör sig om en enorm investering från kommunens sida, men det är 

också en stor industrietablering för Sverige. Att Northvolt dessutom gjorde 

rekryteringsprocessen till en tävling ger projektet ytterligare tyngd, jag återkommer till detta.   

Under processen att rekrytera Northvolt till Skellefteå var Oskar engagerad i ett av 

kommunens utskott. Våren 2020 studerar han i Umeå där intervjun också ägde rum, på Umeås 

kulturhus Väven; en byggnad vi kommer få anledning att återkomma till senare i uppsatsen. 
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Oskar hade inte riktigt lika stor insyn i själva processen, som Johannes, men han hade viss 

insyn i att någonting var på gång:  

Vi [fick] ju som hum om att nu var det som på gång att det skulle kunna vara så att vi ror hem en 
industrietablering som skulle kunna ge tillväxt och ge oss befolkningsökning, det var ju verkligen lovord 
kring hela den här händelsen där Skellefteå var en av väldigt många orter. 

Precis som Johannes beskriver Oskar att samtalet om fabriken präglades av höga förväntningar. 

Jag frågar vidare om Oskar minns beskedet att fabriken skulle byggas i Skellefteå och att 

kommunen därmed “vunnit” fabriken. Oskar berättar, med stor andakt i rösten, att det fanns ett 

stort allvar och dramatisk stämning runt presskonferensen då beslutet presenterades. Det 

kändes verkligen som att man vunnit: 

Och sen när vi fick beskedet det var ju helt glädjefyllt! Asså samma kväll eller om det var… Nä asså kvällen 
innan den här presskonferensen då hade vi som en telefonkonferens så att: imorgon… imorgon så får vi ett 
besked och kommunalrådet kunde inte säga något men att…  

Oskar gör en paus så jag frågar om han tror att kommunalrådet redan då kanske visste att 

Skellefteå vunnit. Oskar fortsätter: “Jag tror att han visste. Och han sa såhär att vi kan rik… det 

kommer att hända någonting bra liksom”. 

Oskar var själv inte med på presskonferensen med det var Johannes. Även om han själv 

var i rummet där det hela hände och han, precis som Oskar, understryker det stora i beskedet 

så har Johannes en något mer skeptisk hållning: 

Då vart det ju att vi typ vann, vi vann ju inte hela vi fick dela med Västerås, dom fick 
utvecklingsanläggningen. Då presenterades det i Skellefteå av Northvolts VD, så fick västeråsarna höra 
det på länk. Amen det kändes ju såhär… lite stort. Det går inte att komma ifrån det finns något med det 
pompösas logik.  

Det pompösas logik, jag fastnar vid Johannes ordval och ber honom utveckla vad han menar. 

Han fortsätter:  

När man... Om du är… Nu är det mycket pengar på gång, det är mycket folk som påverkas och så finns det 
några viktiga personer som nu ska berätta hur det blir. Man blir påverkad av det! Man känner att när man 
är på den platsen och i det rummet att nu händer det grejer. Och om man tittar på det från sidan så kan 
man… Allting är ju ändå bara vardag ändå. Det är någonting som laddas upp i rummet på platsen som gör 
att man tror att man är med om något alldeles oerhört! Fast det.. och så är det… jamen det är ju en viktigt 
grej! Det är det. Men det kanske inte är liksom världshistoriens… 

 Jag frågar om Johannes tror att stämningen dom byggt upp kring projektet gör att man 

uppfattar projektet som mer avgörande än vad det kanske är. Johannes fortsätter: 

Aa precis! Dom är ju PR-genier på så sätt att ska det här projektet förverkligas och ska Skellefteå kunna 
bygga de bostäder som krävs så måste man liksom få det att kännas riktigt stort. Och det är riktigt stort! 
Så det är inte en falsk marknadsföring, men känslan av marknadsföringen måste… alltså det räcker inte 
med att man får fakta utan man måste få in den där känslan av att det är stort. Jag minns när jag var på det 
där presentationsmötet att det kändes något alldeles enormt! Alltså ungefär som att nu får vi fred på jorden 
och Greta Thunberg blir FN:s generalsekreterare. 
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“Och Skellefteå får batterifabriken”, svarar jag.   

Det Johannes beskriver är ett tydligt exempel på en meningsskapande process. Johannes 

kallar det i citatet ovan för “det pompösas logik”. Med Laclau och Mouffes begreppsapparat 

kan detta kallas för en artikulatorisk praktik där tecken sätts i relation till varandra och därmed 

skapar mening. Känslan av att något stort håller på att hända sätts i citatet ovan i relation till 

rummet där det händer. Kombination av dessa gör att just där och då uppfattades det här 

beslutet som särskilt viktigt. Något liknande sker när Northvolt och media benämner processen 

som en “tävling” eller en “kamp”, det skapar en laddad stämning, tävlingsinstinkt och en andakt 

kring projektet. Vi ser också hur mening skapas utifrån Oskars berättelse om när de fick 

beskedet. Oskar beskriver den stunden som lyrisk och avgörande. Det kändes som en vinst. 

Emellertid, när Johannes i efterhand berättar om processen så ter det sig inte riktigt lika viktigt. 

Därigenom får vi syn på meningen relationella förutsättningar (Gunnarsson Payne 2017:257) 

Northvolts beslut att förlägga sin fabrik i Skellefteå får delvis sin mening genom känslan 

av själva beslutet, vilket Johannes själv konstaterar: om projektet ska bli stort måste det också 

kännas stort. Att projektet är en mycket stor ekonomisk affär har tidigare konstaterats. Här ser 

vi också att samtalet om fabriken varit viktigt för hur projektet tagits emot. Stämningen som 

skapas runt projektet kan också förstås utifrån Howarth och Glynos begrepp fantasamtisk logik. 

Det Johannes beskriver som “de pompösas logik” kan sägas beskriva själva attraktionskraften 

i idén om fabriken. Det blir inte bara en industrietablering utan en idé som ger drivkraft och 

riktning inför framtiden (Glynos, Howarth 2007:145). Det ger också, som Johannes beskriver, 

en känsla av att allt helt plötsligt är möjligt. 

Sammanfattningsvis så var det inte bara i media som Northvolts etablering omgavs av 

stor dramatik. Dramatik existerade även på den politiska arenan där Oskar och Johannes befann 

sig. Det politiska samtalet, precis som det mediala, bidrar således till att skapa betydelse kring 

Northvolt som en händelse som kan innebära förändring för platsen. Northvolts etablering 

artikuleras här som något av stor vikt för Skellefteås framtid. Samtidigt komplicerar Johannes 

detta eftersom han menar att just här och just nu är detta besked stort, för Skellefteå. Han 

ifrågasätter dock vikten av Northvolts etablering ur ett större, globalt perspektiv. För Johannes 

är Northvolts etablering kanske mer av en lokal storhet, än en global. 

Det kan inte sägas existera en slags essentiell storhet kring den här typen av etableringar, 

vare sig på lokal eller global skala. Projektet är emellertid betydande för Skellefteå och med ett 

antal faktorer; själva fabrikens storlek, projektets prislapp, kommunens ekonomiska 

investering och så vidare. Men att det dessutom uppfattas särskilt angeläget precis just nu, det 
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har med hur projektet artikulerats att göra, av media, politiker och Northvolt själva. Eller som 

Johannes kallar det: Det pompösas logik.  

“Amen he lönsch int” 

Hittills har vi fokuserat på den stora optimism som omgivit batterifabriken, medialt och 

politiskt. Den optimistiska stämningen står emellertid inte outmanad. Både Johannes och Oskar 

berättar om pessimism såväl som risktaganden och tvivel. Jag frågar Oskar om det, i det 

politiska samtal han befann sig i då, fanns en diskussion kring vilka risker man tog. Han skrattar 

till innan han svarar: 

Det fanns ju verkligen inte så stor diskussion om vilka risker man tog... Såhär det var ju väldigt positivt. 
Vi är i en del av världen och i en del av Sverige där vi har långt till storstäderna. Och vi skulle få den här. 
Det var ju verkligen något att vara stolt över. Att vi, långt från storstäderna nu kan på nåt sätt generera… 
att det skulle helst bli ett självspelande piano. Ge mer etableringar, mer människor som flyttar till 
Skellefteå. Den enda farhågan som fanns från start det är att dom här människorna… det har aldrig varit 
en farhåga att: amen vad händer om den inte blir av? Men det har snarare varit: vad händer om dom inte 
bosätter sig i Skellefteå kommun? 

I den politiska kontext Oskar befunnit sig i har man inte i första hand varit orolig för att 

projektet av någon anledning inte skulle bli av eller betraktat projektet som ett risktagande, 

utan snarare för att Skellefteå ska bli en pendlingsort. Att det är de jobbtillfällen som kommer 

med batterifabriken som i första hand kommer att locka människor - men inte Skellefteå som 

plats. Oskar reflekterar vidare kring Northvolts beslut att bygga fabriken i Skellefteå utifrån 

kommunens geografiska position som en periferi både ur ett nationellt och internationellt 

perspektiv. Oskar beskriver Skellefteå som en periferi, att den här etableringen hamnar i 

Skellefteå skänker därför en särskild stolthet. Det rörliga, urbana, entreprenöriella och 

företagsamma är normerande. Om en region ska nå utveckling förväntas den omvandlas från 

industrisamhälle till kunskapssamhälle. I sin tur fastställer denna omvandling till 

kunskapssamhälle sociala och kulturella negationer, en utbildad urban medelklass mot ett 

traditionsbundet industrisamhälle (Vallström 2014:43f). Men Oskar ser snarare denna enorma 

industrietablering som en väg framåt, trots att detta är i linje med det industrisamhälle som 

betraktas som bakåtsträvande enligt den diskurs som Vallström pekar på. Oskars resonemang 

kan betraktas som ett exempel på Vallströms ansats, att verkligheten inte alltid stämmer 

överens med den diskursiva kartan, eftersom en industrietablering agerar vägen framåt och inte 

exempelvis omställning till ett kunskapssamhälle. 

Precis som Oskar, konstaterar Johannes att diskussionen kring batterifabriken inte varit 

genomgående optimistisk, framför allt på ett personligt plan. Under intervjun frågar jag hur 

man ens kan benämna Northvolts etablering i Skellefteå som en händelse av enorma mått - utan 
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att den faktiska fabriken finns ännu. Han berättar då om den lilla utkiksplats som, vid tiden för 

fältarbetet, låg intill byggarbetsplatsen. Denna utkiksplats har i folkmun fått smeknamnet 

“tvivlarnas berg”. Johannes betraktar tvivlarnas berg som ett exempel på att synen på fabrikens 

betydelse för kommunen pendlar: 

Då pendlar ju synen på det här projektet mellan: “amen he lönsch int, int blire nåt”. Och den här väldiga 
tron på att det här är det största som har hänt sen guldet hittades. När det här kommer igång och jättemånga 
människor jobbar här kommer det ha en jättestor inverkan på Skellefteå över tid. Men det är ju som du 
säger; det har ju inte hänt än! Snart står det en stor byggnad där, det blir som en ny skyline av Skellefteå. 
Och det kan ju vara fel, det kanske inte alls blir det största som hänt.  

Tvivlarnas berg blir ett exempel på att det, trots den optimistiska stämningen, finns en diskursiv 

kamp om tecknens betydelse - för att tala med Laclau och Mouffe (Winther Jørgensen, Phillips 

1999:32). Johannes menar vidare att det sätt lokalmedia beskrivit fabriken på är överdrivet och 

inte har någon vidare djup förankring bland befolkningen: “Den här stormen av förändring som 

det skrivs om i tidningen eller som ledande politiker talar om, den tror folk inte på”. Johannes 

menar att det finns misstro till “stormen av förändring”, ett slags glapp mellan det folkliga, det 

mediala och det politiska där det talas om en storm av förändring som kanske inte har 

förankring bland skellefteborna.  

En liknande utläggning gör min egen mamma någon vecka efter att jag intervjuade 

Johannes. Vi har åkt med bilen ut till batterifabriken, som vid i början av April 2020 snarare 

var en enda stor byggarbetsplats. Vi promenerar den korta vägen upp till det nyss nämnda 

tvivlarnas berg, som egentligen är mer av en blygsam höjd. Trots att det finns flera skyltar som 

upplyser om att det är förbjudet att köra upp till utkiksplatsen ser jag en man som sitter i sin bil 

och blänger på fabriksbygget, så kanske gör “tvivlarnas berg” ändå rätt för sitt namn. När vi 

står där och tittar ut över batterifabriken konstaterar mamma bestämt: “Människor är ju 

misstänksamma till det här”. “Mot vadå?”, frågar jag, “Kommunen eller Northvolt?”. Mamma 

fortsätter “Både och. Kommunen är lättlurade och dom på Northvolt är verklighetsfrånvända. 

Jag har en del kollegor som är väldigt skeptiska, dom tror ju inte att det här kommer ge 3000 

jobb”. Oavsett om det finns olika åsikter eller en diskrepans mellan den mediala, politiska och 

folkliga bilden av Northvolts innebörd för kommunen och etablerings vikt, så kan vi konstatera 

att det finns tecken på antagonism; Olika positioner, i förhållande till batterifabriken. Här blir 

det vidare tydligt hur batterifabriken fungerar som en nodalpunkt, eftersom det sker olika 

försök att definiera dess innebörd och fylla den med olika och motsägelsefulla betydelser 

(Laclau, Mouffe 2008:157).  

Sammanfattningsvis artikuleras Northvolts etablering i Skellefteå som en avgörande 

händelse för stadens framtid på den mediala men också politiska arenan. Det finns vidare en 
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förväntan på att etableringen kommer innebära mer än bara en fabrik, Oskar kallar det för “ett 

självspelande piano”, något som på sikt kanske ger ökad befolkningstillväxt och ännu fler 

etableringar. Även om det finns tydliga, kanske till och med dominerande försök, att definiera 

batterifabriken som ett positivt tecken så finns det också en antagonism i form av de som menar 

att batterifabriken inte alls kommer leda till någon förändring för platsen. Åtminstone inte i så 

pass stor utsträckning som det sägs i exempelvis lokalmedia.   

Inte bara batterier 

I det här kapitlet behandlas hur Northvolts etablering mottagits av befolkningen i Skellefteå. 

Hittills har vi hört berättelser med en politisk prägel från Oskar och Johannes som kommer från 

ett kommunalpolitiskt håll. Vi kommer nu få ta del av perspektiv från Markus och Veronica 

som berättar om en mer personlig syn på Northvolts etablering, med fokus på vad detta kan 

komma att få för effekter på deras privatliv.   

Hemmakärlek och ambivalens  

Jag och Markus möts upp utanför Nordanå, ett kulturområde i Skellefteå som bland annat 

inhyser scen och museum. Vi går genom bonnstan; Skellefteås kyrkstad, mot landskyrkan och 

lejonströmsbron. Markus beskriver sig själv som väldigt hemmakär. Inte till Skellefteå stad i 

första hand, utan till den tätort en mil utanför stan som han vuxit upp i. Markus kallar sig för 

en ambassadör för sin hemort. Precis som många andra informanter flyttade han hemifrån för 

att plugga och hade då stor hemlängtan. Sen två år tillbaka bor han i sin hemort utanför 

Skellefteå. Det innebär också att han bor väldigt nära den industritomt där batterifabriken 

byggs. Därför var Markus, vid tiden för intervjun, starkt påverkad av trafiken till och från 

fabriksplatsen. Redan innan fabriken är färdig upplever Markus den som ett störningsmoment. 

Jag frågar om han kommer ihåg när det blev klart att fabriken skulle byggas i Skellefteå:  

Jag kommer ihåg det ja. För det var ganska mycket skriverier om det i tidningen, många som var 
jättepositiva och så där. Min första tanke var ju det här med att: jaha nu kommer det en fabrik till min lilla 
ort typ.  

Markus reagerade på beskedet om Northvolts etablering på ett mer personligt plan, jämfört 

med exempelvis Oskar och Johannes. Markus reagerade i första hand på vad detta skulle göra 

med hans hemort. Markus reaktion kan ses som exempel på olika sätt att betrakta platsen på, i 

linje med Cresswell (2015:23f), det reflekterar också olika sätt att känna tillhörighet på (Lovell 

1998:1). Därmed uppmärksammas platsens olika meningar för olika individer och således den 

individuella olikhet som kan finnas på en plats (Berglund-Lake 2001:11).  
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Hos Markus har Northvolts etablering vidare väckt en rad logistiska frågor: 

Det måste ju byggas nya hus, nya lägenheter. Vars ska alla bo? För just nu så är dom ungefär två till 
trehundra pers på fabriken och jobbar. Men när det är klart så ska det vara personal på över tvåtusen 
anställda. Så om trafiken nu är kaos…  jag vet inte om det finns något svar på den frågan än. Jag tror att 
dom måste ju dra en helt ny väg som är i enkom dit.  

Markus konstaterar att platsen kommer behöva förändras, i sin materiella konstruktion 

(Cresswell 2015:46f). Diskussionen om bilvägar och bostäder och det faktum att fabriken 

ligger en bit utanför stan får mig att ställa frågan om Markus tror att många kanske vill bosätta 

sig i hans hemort, som ligger nära fabriken. Han är snabb i sitt svar: 

Jaa och då säger jag att det får ni inte! Det finns inte… för ibland då när jag kör hem från jobbet då tittar 
jag såhära.. vars kommer dom att plöja skog? För att bygga bostäder. Och det är ganska tajt byggt där jag 
bor. Det är liksom villaområden, dom kan inte bygga något mer där. Det dom däremot kan göra är ju att... 
det finns ju mycket skog det är ju bara att plöja men då kommer min… min patriotiska sida och säger nej, 
skogen ska stå kvar den är så fin. Dom har ju byggt upp ett... det var en skog som jag alltid lekte i när jag 
var liten den har dom ju plöjt nu och byggt som en elstation.  

Markus fortsätter lite skämtsamt med att han aldrig kommer gå så långt som att binda fast sig 

i ett träd. Han är ändå genuint orolig för att den plats som han vuxit upp på kommer att 

förändras. Befolkningsmässigt men också materiellt, exempelvis genom skogs som huggs ned. 

Här ser vi ett exempel på Lovells tes om att lokal tillhörighet eller local belonging är tätt 

sammankopplat med minne, identitet och sentimentalitet (Lovell 1998:1, 4). Det finns en 

trygghet i det igenkännbara, Markus motvilja till att befolkningen i hans hemort skulle öka kan 

ses som ett exempel på hur den tryggheten som hemorten skänker rubbas när platsen “görs om” 

(Jackson 1995:148).  

Som tidigare konstaterats så kan plats och hur vi därigenom identifierar oss och andra 

vara något högst personligt. Samtidigt som Markus beskriver Skellefteås förändring som 

känslomässig, så försöker han se det logiska i situationen: 

Jag försöker ju att skilja mellan det känslomässiga och det logiska. Det logiska är ju att jag tycker att det 
är bra för bygden med batterifabriken för det blir massor av nya jobb. Men den känslomässiga delen är jag 
ju orolig [för] att det ska bli kaos med trafiken. Att min lugna lilla hemort kommer att bli som en typ lite 
halvhastig förort. Det spelar ingen roll vad jag gör eller vad jag tycker egentligen.  

Jag får intrycket att Markus upplever att hans hemort blir utnyttjad för att bygga fabriken. Han 

fortsätter: “Jaa men lite grann och nog kan jag sitta och tänka varför bygger dom inte fabriken 

någon annanstans?”.  

Markus motvilja mot att Skellefteå förändras är på inget sätt okomplicerad. För Markus 

innebär denna förändring inte bara att Skellefteå som stad eller kommun kommer förändras, 

utan mer konkret och påtagligt att hans hemort kommer att göra det och då inte på ett positivt 

sätt. Plats är sammankopplat med minne, identitet och tillhörighet och om platsen förändras, 
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förändras också hur vi “gör” plats. Därmed förändras också identitet och tillhörighet. Markus 

oro är vidare ett tydligt exempel på det täta sambandet mellan plats och person. Vi identifierar 

oss genom plats och genom hem (Agnidakis 2013:17), en förändring på platsen innebär därför 

också en slags förändring i vår identitet, och för Markus är detta inte direkt något han 

välkomnar. Tvärtom skulle han helst se att fabriken byggdes någon annanstans.  

Slutligen ser vi också ett exempel på antagonism. Markus ger en bild av framtiden i 

Skellefteå som inte ligger i linje med den bilden som ges av Oskar och Johannes. Även om 

Johannes uttrycker en viss skepsis inför huruvida någon omvälvande förändring faktiskt 

kommer att ske, tycks han ställa sig positiv till en eventuell ökad tillväxt i Skellefteå. Där skiljer 

han sig från Markus, som ser en slags förlust i att platsen och därmed identitet och tillhörighet 

förändras. Antagonismen ligger således i dessa olika bilder av vad förändring faktisk innebär 

för platsen och de som känner tillhörighet och identifierar sig genom den.   

Redo för förändring  

Vi har i föregående kapitel kunnat konstatera att det finns en bild av att det råder snäv konsensus 

i Skellefteå, att ingångsriten till arbetslivet i Skellefteå är för det första att lära känna alla 

Lundmark/Marklund som är viktiga, samt att acceptera att det i stort sett inte går att förändra 

strukturerna i grunden. En konsekvens av dessa strukturer blir att det är enklare att falla in i 

leden än att försöka göra förändring i sociokulturella strukturer. Veronica är inne på ett 

liknande spår. Hon arbetar med verksamhetsutveckling på ett stort företag i Skellefteå, 

Veronica arbetar med andra ord med det som Rebecka upplever som näst intill omöjligt: att 

förändra på sin arbetsplats.  

Veronica kommer ursprungligen från Skellefteå och har, lika många andra informanter, 

studerat på annan ort. Hon flyttade tillbaka till Skellefteå för att överta en släktings företag. 

Dock upplevde hon inte Skellefteå som särskilt attraktivt, hon möttes av många stängda dörrar 

i manligt dominerad sfärer. Veronica berättar: 

Meritokrati är kanske inte så framstående här! Det är som viktigare att man känner den man anställer och 
att man rekryterar ur sina egna nätverk. Och man kanske inte får den kompetensen som egentligen företaget 
behöver utan man får ganska homogena grupper. Likriktade. 

Veronica kommer förvisso ursprungligen från Skellefteå, men likt Rebecka upplever Veronica 

arbetslivet i Skellefteå som slutet och något svårtillgängligt, och precis som Annelie lyfter hon 

homogenisering och likriktning som problematiskt. Här ser vi ytterligare ett exempel på det 

som diskuterades i kapitel två, nämligen att många av informanterna ser ett problem i att 

Skellefteå är homogent, eller “likriktat” som Veronica säger. För Veronica innebär Northvolts 
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etablering en potentiell strukturell förändring för Skellefteå. Hon beskriver sig själv som en 

ambassadör för Northvolt inom sitt eget umgänge, där man kanske inte alltid trott på att 

Northvolts löften ska infrias. Veronica tror på att Northvolts etablering kan medföra positiv 

förändring och tycker att det är en viktig vision att ställa sig bakom. Hon ser Northvolts 

etablering som en strukturförändring som kommer påverka arbetsmarknaden i stort: “Dom 

befintliga strukturerna går inte att jobba i! Det kommer att bli sån förändring på 

arbetsmarknaden”. Northvolts etablering spås innebära en befolkningsökning (Berggren 

2020:111) och Veronica tror att denna demografiska förändring kommer tvinga fram 

strukturella förändringar på arbetsmarknaden. Rebecka för ett liknande resonemang: 

Jag tror att den här utvecklingen kommer att kunna ge mer, dom kommer inte kunna bromsa någonting för 
mer olika folk kommer att ha åsikter och vilja förändra strukturer. Och då kan man inte utgå från den 
sociala strukturen med Lundmark/Marklund. 

I sin bok Batterirevolutionen skriver Jan-Erik Berggren att Skellefteå kommun ville locka 

Northvolt till Skellefteå eftersom de såg något mer i etableringen än batterier till elbilar 

(Berggren 2020:125). Oskar kallade det för ett “självspelande piano” och syftade på ännu fler 

företagsetableringar. Detta är ett exempel på den pluralistiska mångfalden i Cresswells tes om 

platsen som en social konstruktion både i sin materiell och immateriella betydelse (Cresswell 

2015:46f). Oskar lyfter en huvudsakligen materiell aspekt, ett växande näringsliv i form av 

företagsetableringar. Rebecka och Veronica lyfter en immateriell aspekt i form av en 

attitydförändring där gamla strukturer, “Lundmark/Marklund” som Rebecka kallar dem, 

tvingas upplösas eller genomgå en förändring till följd av ökad pluralism. Precis som Berggren 

skriver så finns det således en tro på, även hos skellefteborna, att Northvolts etablering kommer 

föra med sig något mer än avancerad batteriteknik.  

Jag frågar Veronica vad hon tror kan följa med en så stor etablering som Northvolt: 

Ja det som var väldigt bra var ju att det helt plötsligt blev ett tryck på norrbotniabanan! Annars hade det 
väl stått det fortfarande och tuggat. Men sen tänker jag att… jag tänker att om det kommer in nya människor 
och dom kanske ser på Skellefteå på ett annat sätt och kanske uppskattar naturen och uppskattar att det är 
lite folk. Kanske tycker det är helt okej men 45 minuters pendling för man kanske har ännu längre idag. 
Medan den som är Skelleftebo… asså är du inte uppvuxen i Lövånger så flyttar du inte dit! Men en som 
inte har den biasen skulle ju kanske se på Lövånger eller Boliden på ett annat sätt! 

Enligt Veronica kan en ökad mångfald bland befolkningen också innebära en ny blick på 

platsen. Inte bara för Skellefteå stad utan för Skellefteå som kommun, en plats som både är 

urban och rural. Hur platsen betraktas, och vad som betraktas som meningsfullt (Jackson 

1995:85) kan komma att omförhandlas. Inte bara utifrån de som förväntas flytta till Skellefteå 

utan också för de som redan bor där.  
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Veronica berättar vidare att hon tycker att det just nu fokuseras för mycket på att förtäta 

centrala Skellefteå. Hon fortsätter: “Men jag kanske inte tycker att man tar tillvara… tar tillvara 

på att i samband med det här [det är att] lyfta våra närorter. Mycket fokus är på centrala stan”. 

Veronica poängterar alltså att den kan finnas en poäng i att utveckla Skellefteå som kommun 

och inte enbart som stad. Vi får här anledning att återkomma till Vallströms resonemang om 

att platser som inte kan möta kriterier om det rörliga entreprenöriella och urbana betraktas som 

mindre viktiga (2014:43f). Veronicas önskan att Skellefteås tätorter ska utvecklas och inte bara 

centrala stan kan därför betraktas som ett exempel där en annan “verklighet” efterfrågas, än 

den som enligt “kartan” betraktas som mer attraktiv.  

I samtalet om Northvolt finns också andra dimensioner av etableringen, som inte direkt 

berör dess potential att förändra Skellefteå. Här ryms Markus farhåga för att fler ska vilja flytta 

till hans hemort och Veronicas förhoppning på att det ska ske strukturella förändringar på 

arbetsmarknaden. På så vis handlar detta, som Jan-Erik Berggren också konstaterat, om något 

mer än batterier till elbilar. Det innebär att platsens betydelse och konstruktion förändras. En 

förändring för platsen innebär vidare förändring för individen och dennes identitet. I samtalet 

om Northvolt artikuleras företaget som något mer än en fabrik, en industrietablering eller 

teknisk innovation.  

Dessutom är detta ett exempel på diskursiva kartan där det urbana, innovativa 

kunskapssamhället premieras och ett industrisamhälle missgynnas. Kartan utgör av en 

Norrlandsbild där Norrland representerar en homogen, rural, omodern, “andra”. En 

utvecklingsmässig periferi (Eriksson 2010:23). I Skellefteå är industriell utveckling och 

industridriven tillväxt något man hoppas på. Det ser vi dels genom Oskars förhoppning om att 

Northvolt ska leda till fler industrietableringar, vidare genom Veronicas önskan om att 

Skellefteås tätorter, områden som är något mer rurala ska få se en ökad tillväxt. Således ser vi 

att kartan och den verkligheten som beskrivs av informanterna inte stämmer överens, eftersom 

informanterna tror att den stora industriella etablering som batterifabriken är kommer att gynna 

Skellefteå.  
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4. Sara Kulturhus 

Planerna på att bygga ett kulturhus har funnits länge. Det övergripande målet i kommunens 

plan för kulturhuset var att öka kommunens tillväxt och attraktionskraft, men också att stärka 

kulturens plats i kommunen. Kulturhuset ska därmed tjäna ett dubbelt syfte, dels att vill man 

göra kulturen i Skellefteå mer synlig och tillgänglig, dels vill man öka kommunens 

attraktionskraft (Skellefteå kommun 2012:3f, 25). Tidigare forskning har visat att ett kulturhus 

är ett gynnsamt verktyg för att styra en region mot en positiv riktning tillväxtsmässigt och 

vidare öka platsens attraktionskraft. Själva kulturproduktionen kan också stärka identitet och 

därmed den lokala entreprenörsandan (Lindeborg & Lindkvist 2013:12-15). Vid tiden för 

fältarbetet som ligger till grund för den här uppsatsen så var kulturhuset under uppförande och 

växte fram mitt i centrala stan. Det är således återigen de förväntade effekterna som behandlas.  

Precis som batterifabriken omges Sara Kulturhus med förväntningar om att kulturhuset 

ska innebära förändring för Skellefteå, men frågan är om denna förändring artikuleras i positiva 

eller negativa ordalag. Precis som batterifabriken kan Sara kulturhus därmed behandlas som en 

nod, ett betydelsebärande tecken som artikuleras på olika sätt. I det här kapitlet diskuteras 

informanternas förväntningar och farhågor gällande det planerade kulturhuset. Först ska vi höra 

hur tankarna går kring kulturhuset hos Åsa, som jobbar på kommunen.  

Kulturen, kommunen, konferenslokalen  

Hösten 2019 anordnade Skellefteå tillsammans med Piteå kommun ett så kallat 

“hemvändarevent”. Evenemanget riktades till före detta invånare i Skellefteå och Piteå med 

syftet att “visa upp” de båda kommunerna och på sikt locka människor att flytta tillbaka.  2019 

hölls evenemanget på Stockholm och jag åkte själv dit för att delta 

Det är en strålande höstdag i Stockholm. När jag kommer fram till evenemangslokalen 

scannar en kvinna i tjock blå dunjacka och röd skelleftemössa min biljett och jag kliver in i på 

området. Där står ett tiotal mässtält uppställda, i mitten av utrymmet framför scenen har man 

byggt upp en grillplats där flera barnfamiljer grillar korv. “Vill du ha en tygpåse kanske?”. Jag 

vänder mig om och där står en kvinna och håller fram en grå tygpåse med evenemangets 

logotyp på. På bordet finns också gratis smörknivar, reflexer, mössor och spännband. Jag tar 

emot tygpåsen, presenterar mig för kvinnan och berättar samtidigt om uppsatsen. Det visar sig 

att Åsa, som jag valt att kalla henne här, jobbar på kommunens inflyttarservice. Hon visar stort 

intresse för uppsatsen och vi byter kontaktuppgifter. I april 2020 intervjuade jag Åsa med 

videosamtal. Inflyttningsservice i Skellefteå arbetar bland annat med kundservice och 



45  

evenemang för nyinflyttade. Jag har intervjuat Åsa som kommunanställd, men Åsa 

representerar inte Skellefteå kommun i stort.  

Åsas arbete på inflyttningsservice går i första hand ut på att bistå de människor som håller 

på, eller funderar på, att flytta till Skellefteå. Det kan exempelvis röra sig om frågor gällande 

bostad, skola och barnomsorg. Åsa påpekar att det är brist på lägenheter i Skellefteå, 

inflyttningen till kommunen har under många års tid varit låg och man har därför inte byggt 

nytt. Åsa hoppas därför på att det ska “börja släppa”, som hon uttrycker det, och att fler 

människor ska flytta till Skellefteå. Som många andra informanter varit inne på så tror Åsa på 

en öka tillväxt i Skellefteå, i relation till Northvolts etablering, och att detta ska föra med sig 

“ett helt annat Skellefteå”. Åsa fortsätter:  

Vi kommer inte att veta vilka som kommer från Lövånger eller från Burträsk eller Skellefteå eller att den 
är släkt med den och den utan det kommer bli en helt annan samhällsform och det är ju jättespännande!  

Här återkommer vi till det som berörts av flera informanter tidigare. Föreställningarna om 

framtiden ligger bortom “bara” ett kulturhus eller en fabrik. Det handlar om en förändring i 

platsens sociala och kulturella positionssystem (Arvidsson 2001:30f). Som konstaterats i 

kapitel två så finns det en förväntan inför att “nya” människor ska flytta till Skellefteå, 

människor som har sitt ursprung någon annanstans. Då plats är en central utgångspunkt för hur 

vi känner tillhörighet, hur vi uppfattar oss själva och varandra kan en befolkningsökning också 

föra med sig andra synsätt att betrakta platsen på (Cresswell 2010:10, 23, jmf Ristilammi 

2003:127f). Nya synsätt på platsen till följd av en ökad mångfald bland befolkningen 

återkommer i mitt samtal med Åsa, som till och med talar om en “helt annan samhällsform” - 

en antydan om att det finns höga förväntningar på vad en potentiell befolkningsökning kan 

komma att föra med sig.  

När det kommer till kulturhuset ser Åsa mycket fram emot att det ska färdigställas. Att 

kulturen i kommunen ska samlas under ett och samma tak ser hon som en stor möjlighet. Vidare 

tror Åsa att kulturhuset kommer att bli en väldigt positiv symbol för Skellefteå som kommer 

“imponera” på befolkningen. Men hon berättar också att hon hört folk avfärda kulturhuset som 

“onödigt”: 

Här ska ju både event samlas tillsammans med bibliotek och allt möjligt. Så jag tror att det kommer att bli 
en symbol för Skellefteå. Västerbottensteatern och Anna Nordlander3, museet. Sen finns det ju många som 
tycker att det här är ju jätteonödigt! 

 
3 Anna Nordlander var konstnär och tecknare, född 1843 i Skellefteå. Konstmuseet MAN i Skellefteå är 
uppkallat efter henne.  
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Den här sista kommentaren, om att kulturhuset skulle vara “jätteonödigt” känner jag igen, jag 

har själv läst mer kritik mot kulturhuset än mot batterifabriken i lokalmedia, i form av krönikor 

och insändare. Åsa fortsätter:  

Ja [så] är det! Precis. Men jag tror att man kan som inte föreställa sig vad ska det vara bra för och vad kan 
vi göra där och kan jag utnyttja det? Om man tänker den äldre generationen dom tänker: “Jaha ska 
skattepengarna gå dit och vad ska jag bo när jag blir gammal då? Inga äldreboenden finns det ju!”. Alltså 
man ställer det här i rivalitet mot varandra hela tiden fast det är helt olika pengar. Och dom ser inte riktigt 
hur kan jag ha användning för det. Har jag råd att gå dit det kanske kostar att gå in där? Så det finns otroligt 
mycket frågor kring det men… Jag tror den dag det står där så kommer folk vara väldigt imponerade! 

Åsa tror att kritiken mot kulturhuset kanske hänger ihop med att man inte kan visualisera vilken 

plats det kommer ha i ens liv och därför betraktas kulturhuset av vissa som onödigt. Platsens 

sammansättning, som kulturhuset kommer att bli en del av, utgör gränser för vilket typ av 

samhälle vi eftertraktar (Jackson 1995:85). Men vad händer om hur platsen faktiskt ser ut inte 

stämmer överens med individens tanke om det önskvärda i samhället? Kritiken mot kulturhuset 

kanske delvis beror på att man inte kan visualisera vilken funktion det skulle kunna ha i ens 

liv. Kritiken och frågorna skulle kunna bottna i att kulturhuset helt enkelt blir något nytt och 

för många kanske okänt i Skellefteå och därmed inte, för att tala med Howarth och Glynos, inte 

“knyter an” till idén om ett kulturhus (Glynos, Howarth 2007:145). Åsa fortsätter med att 

berätta om hur man från kommunens sida bemött kritiken: 

Man får ju bara vara… alltså kalla fakta att så här är det! Ungefär. Att det kommer bli tjugo våningar och 
det kommer bli restaurang och det kommer va spa och café och konferenser och… det är ju ett jättebehov 
av konferensmöjligheter i Skellefteå och hotellrum. Det är ju också nåt som folk inte ser att vi har en 
ökande besöksnäring som är enorm! Man är inte inne i det. Man kopplar det inte till näringslivet och (suck) 
har vi inte besökare har vi inte inflyttare då kommer vi inte kunna ha det samhälle som vi har. 

Det Åsa berättar om ligger i allra högsta grad i linje med kommunens kulturplan: Att få 

kommunen att växa genom kulturhuset (Skellefteå kommun 2012:4). Kulturhuset är till för att 

kulturen i Skellefteå ska få ta större plats. Men, detta är en del av målet. I citatet ovan fokuserar 

Åsa framförallt på målets andra del, att öka stadens attraktivitet och tillväxt genom att kunna 

erbjuda fler upplevelser genom hotell, konferens och spa.  

Att Skellefteå spås växa har tidigare informanter generellt pratat om som någonting 

positivt, detta är också något som Åsa håller med om. I sitt arbete möter hon förvisso många 

människor som kanske har frågor om hur framtiden blir men det handlar, enligt Åsa, i huvudsak 

om en nyfikenhet och om frågor och funderingar. Men i det här fallet handlar det inte om 

tillväxt generellt utan tillväxt med just kultur som drivkraft. Sara Kulturhus är förvisso ett 

kulturhus men det Åsa lyfter fram i citatet ovan är café, spa, konferens och hotellrum. Viktigt 

att poängtera är att detta inte säger oss att kulturen inte är viktig för Skellefteå kommun. Men 
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det säger något om hur viktigt kulturhusets andra mål är: att skapa attraktionskraft och tillväxt 

i Skellefteå genom ett större kulturutbud och konferensmöjligheter. Åsa menar att Sara 

Kulturhus kommer, om det blir välbesökt och framgångsrikt, att bli en ekonomisk motor; 

oavsett intentionerna hos kommunen.  

Att kulturhus har betydelse för ett samhälles ekonomi har tidigare forskning konstaterat. 

Exempelvis har Kristina Laurell Stenlund i flera publikationer inom samhällsbyggnad vid 

Luleå tekniska universitet undersökt kulturhus samhällsekonomiska konsekvenser samt dess 

sociokulturella värden. Kulturhus främjar båda dessa faktorer. Ett kulturhus främjar 

besöksnäringen, möjliggör organisationsutveckling och skapar arbetstillfällen. Kulturhus ökar 

också kulturintresset hos invånarna (Laurell Stenlund 2010a, 2010b). I sin doktorsavhandling 

Value creation in development and construction of public buildings konstaterar Laurell 

Stenlund att ett kulturhus som offentlig plats ska fylla många funktioner, den ska dels vara 

ekonomiskt och socialt hållbar för de som konstruerar huset och för de som verkar där. Det 

som är mer svåråtkomligt, särskilt när det gäller kulturhus, är det som Laurell Stenlund kallar 

“emotional and knowledge-based experience”, att skapa känslomässiga och minnesvärda 

upplevelser för besökarna, samtidigt som ett kulturhus måste kunna motiveras som ekonomiskt 

gångbart (Laurell Stenlund 2010b:V). Ett kulturhus måste vara lönsamt och 

samhällsekonomiskt hållbart för att det ska gå att genomföra uppförandet av ett sådant hus, 

men värdet av den emotionella och kunskapsutvecklande verksamheten är svårare att både 

beskriva och bibehålla. Genom att studera Kulturens hus i Luleå, Uppsala konsert och kongress 

och konserthuset i Vara visar Laurell Stenlund att kulturhus är viktiga ekonomiska faktorer i 

ett samhälle, men det skapar också en kulturell kompetens och omformar medborgares attityd 

till kulturverksamhet och kulturkonsumtion (Laurell Stenlund 2010b:55). Här får vi anledning 

att återvända till citatet ovan, där Åsa konstaterar att om kommunen inte har besökare och om 

människor inte flyttar till Skellefteå så “kan vi inte ha det samhälle som vi har”. Kultur 

genererar tillväxt i form av besökare och ökad befolkning, vilket ett samhälle behöver, precis 

som Åsa konstaterar.  

Det finns också forskning som vidare komplicerar detta eftersom kulturhus kan komma 

att skapa konkurrens mellan verksamheter med olika ekonomiska förutsättning och mål. I sin 

masteruppsats i bibliotek- och informationsvetenskap, Kulturhus kring 2020, behandlar Anita 

Andersson värderingar vid kulturhusbyggen och hur dessa värderingar påverkar 

folkbiblioteken i husen. Andersson har tittat på kulturhus och dess bibliotek i Värnamo, 

Askersund, Karlskrona och inte minst Skellefteå. I en sammantagen analys av Skellefteå 

kommuns kulturplan och biblioteksplan 2016-2019 konstaterar Andersson att det kan finnas en 



48  

potentiell framtida konflikt i att förena kulturdriven ekonomisk tillväxt med bibliotekets 

övergripande mål. Andersson lyfter här särskilt sambruket kring  bibliotekens lokaler kan 

komma att ställ bibliotekens gratisdoxa mot betalande konferensgäster. Utifrån sin analys av 

Skellefteå kommuns kulturplaner och visioner, samt arkitektplanen poängterar Andersson att 

visserligen är bibliotek och utbildning viktiga, men de är inte drivande i själva tillväxten. 

Snarare tycks det, enligt Andersson, som att funktionen som en mötesplats och upplevelserum 

tycks vara det viktigaste i Skellefteå. Återigen understryker Andersson risken för att biblioteket 

kan komma att hamna i skymundan av andra starka aktörer i huset. Att vissa aktörer hamnar i 

skuggan av andra aktörer är dock något som kan motverkas, på Kulturens hus i Luleå har man 

exempelvis motverkat detta genom att samarbeta mellan bibliotek, konsthall, konstverkstad 

och teater (Andersson 2020:52f). Andersson pekar således på en potentiell konflikt som 

grundar sig i att biblioteken, som inte genererar någon större ekonomisk tillväxt, ska dela 

samma lokaler som ekonomiskt gynnsam verksamhet. Bibliotekens målsättningar kan således 

komma att konkurrera med de kommunala målen om besöks- och kulturnäring.  

Sammanfattningsvis så har vi konstaterat att kulturhus fyller en viktig ekonomisk såväl 

som social funktion i samhället. Samtidigt så finns det forskning som varnar för att den 

ekonomiska funktionen riskerar att bli för viktig och därmed konkurrera med exempelvis 

folkbiblioteken. Det empiriska materialet som ligger till grund för den här uppsatsen visar 

också, som vi ska se i den kommande kapitlet, på att det finns en oro för just detta. Att ett 

kulturhus ska bli en plats där det vinstdrivande sätts i första rummet, och kulturproduktion och 

konsumtion i det andra.  

Kulturhus eller konstgödsel? 

När planerna på att bygga ett kulturhus först presenterades gick jag på gymnasiet. Jag minns 

att jag och mina klasskompisar och andra vänner och bekanta var måttligt imponerade av 

planerna och kulturhuset blev kanske generellt betraktat av oss som en plats för finkultur. En 

plats som vi inte skulle uppskatta eller kunna ta del av. När jag intervjuar Nora, min 

klasskompis från gymnasiet visar det sig att hon delar det minnet. Nora har vuxit upp utanför 

Skellefteå och är idag bosatt i Umeå. Hon har arbetat och varit ideellt engagerad inom 

kultursektorn både i Umeå och Skellefteå. När jag frågar henne vad hon tror om kulturhuset i 

Skellefteå berättar hon att hon känner sig kluven, så jag frågar vad hon tänker om kulturhus 

som koncept: 
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Jo men det är ju jättefint och bra såklart asså… det finns säkert jättemycket studier på vad fysiska platser 
innebär för själva kulturutövandet och så där. Så kulturhus som koncept: jättebra! Kulturhus som det verkar 
ska bli i Skellefteå, vilket känns väldigt likt Umeå… inte så peppad på det. 

Som vi tidigare sett har Nora helt rätt i att det finns studier på vad ett kulturhus betyder för 

regional utveckling och kulturutövandet på platsen. Emellertid känner sig Nora skeptisk till 

kulturhuset i Skellefteå och orolig för att det ska bli för likt kulturhuset Väven i Umeå.  

Väven har tidigare nämnts i den här uppsatsen, det var där jag intervjuade Oskar, i ett 

café i kulturhusets bottenplan. Huset är beläget vid älven, en stor vit, koloss som står i skarp 

kontrast till omgivningens äldre byggnader. Väven, men också konceptet kulturhus i stort, har 

tidigare kritiserats från flera olika håll, bland annat av journalisten Po Tidholm. Tidholm menar 

för det första att när kulturen används som verktyg för politiska visioner krymper det kreativa 

utrymmet. Ett kulturhus ställer också krav på själva kulturutövaren; att passa in i den estetiken 

som kulturhuset i fråga utgör leder till en slags gentrifiering av kulturen. Tidholm argumenterar 

slutligen för att kulturen i Umeå är formad efter Richard Floridas tes om den kreativa näringens 

betydelse för tillväxten. Floridas ansats går i korthet ut på att en kreativ klass eller, “high 

bohemians”, i allra högsta grad kan kopplas till ekonomisk tillväxt och uppkomsten av en 

dynamisk miljö där andra kreativa aktörer, kapital och affärsverksamheter lockas till platsen. 

Kultur och kulturutövare utgör därmed ett slags kapital och genererar en kulturdriven tillväxt 

(Florida 2014:233, 245). Enligt Tidholm innebär emellertid denna kulturdrivna tillväxt att 

centralisering kan betraktas som en målsättning. I den bilden blir också idén om samtiden 

flexibel. Arbete och fritid, det offentliga och privata, personlig integritet och samhällsbygge, 

välfärd och vinstintresse; gränserna mellan dessa flyter samman; och vad händer då med 

kulturens egenvärde? Tidholm skriver: 

Allting stavas flexibilitet. Gränserna mellan det offentliga och privata upphör, både i fråga om personlig 
integritet och samhällsbyggande. Arbete och fritid glider ihop. Välfärd och vinstintressen sägs vara samma 
sak (Tidholm 2014b).  

Kulturhuset Väven har också ställts mot den kulturverksamhet som fanns sen tidigare och 

ideella föreningar i Umeå. Kulturgeografen Rikard Eriksson menar i en intervju med P4 

Västerbotten att ett kulturhus förvisso kan agera en språngbräda för att locka människor till en 

stad, men risken finns också att ett kulturhus i första hand producerar kultur för de som besöker 

staden och inte för de som bor där. Man prioriterar således inte de lokala behoven. Eriksson 

påpekar också att det finns en risk att “kväva” den kultur som redan finns (P4 Västerbotten 

2014). I artikel från tidskriften Provins har Rikard Eriksson tillsammans med geografen 

Madeleine Eriksson vidare konstaterat att det, i många europeiska storstäder, reproduceras 

homogena stadsmiljöer och då inte bara när det kommer till kulturhus. Därmed går platsens 



50  

särart förlorad. Gällande kulturhus specifikt frågar sig författarna huruvida något kan 

representeras konstnärligt men samtidigt användas för sin säljande potential (Eriksson, 

Eriksson 2014:37). Den sammantagna kritiken ifrågasätter huruvida ett kulturhus faktiskt blir 

en plats för lokalbefolkningen och en plats där kulturell verksamhet kan uppstå samtidigt som 

kulturen tas i anspråk för att generera ekonomisk tillväxt, vilket ligger i linje med Anderssons 

ansats om att ett kulturhus kan komma att missgynna de icke vinstdrivande folkbiblioteken.  

Nora menar att hennes syn på kulturhus förvisso har förändrats sen gymnasiet, hon har i 

första hand upplevt möjligheterna som kommer med de rum som ett kulturhus kan erbjuda. 

Men hon har också stärkts i sin kritiska hållning och därmed slutit cirkeln i sitt resonemang: 

När vi gick gymnasiet då hade man en bild av att man skulle bygga kulturhus i Skellefteå och man ba: Nej 
herregud det kommer bara att bli typ dyrt det kommer bli för finkultur. Men sen kanske man flyttar, man 
börjar jobba med kulturhus man tänker att dom här scenerna är jätteviktiga att ha. Men sen så märker man 
mer och mer hur det fungerar här i Umeå så det känns som att jag har gått full circle och är tillbaka till att 
fuck it det här kommer inte alls att bli nå bra! 

Nora berättare vidare att det som, enligt henne, inte fungerar med ett kulturhus är att det lokala 

arrangörsskapet inte kan existera på samma sätt eftersom en stor organisation sväljer 

bokningsmöjligheter för mindre arrangörer. Istället för att göra kulturen mer tillgänglig, vilket 

Skellefteå kommuns ambition är, sker istället det motsatta när ett kulturhus konkurrerar med 

mindre lokala arrangörer. Därigenom riskerar också en mångfald att försvinna. Att mindre 

arrangörer kommer att konkurreras ut av Sara Kulturhus kan vi inte veta, det ligger i framtiden. 

Icke desto mindre är detta en farhåga hos Nora. Att den lokala gräsrotskulturen ska ta skada av 

en kulturhusetablering är också en farhåga som lyfts av Po Tidholm, Madeleine Eriksson och 

Rikard Eriksson. Oro för att den lokala kulturen eller gräsrotskulturen ska försvinna eller 

missgynnas av kulturhuset är ett ämne som lyfts av andra informanter. Fredrika konstaterar: 

Jag vill ha kvar Nordanåkänslan, att det ändå är lokalt. Jag vill inte ba: “Här är en jättecool utställning från 
Stockholm”. Du kan ta den också. Men asså lyft det lokala också för annars spär man ju på det här att det 
finns inga möjligheter här… ni bryr er inte om att jag finns eller mitt uttryck så då kan jag lika gärna dra 
någon annanstans och plugga konst för uppenbarligen så räknas jag inte. 

Nordanå är ett centralt kulturområde i Skellefteå med museum, café och scener. Aktörerna på 

Nordanå kommer att flyttas till Sara Kulturhus när det öppnar. Enligt Fredrika skulle det skicka 

fel signaler om man inte satsade på den lokala kulturen. Det är viktigt att kunna känna igen sig 

i den kultur som produceras, i linje med Erikssons tes om att risken med kulturhus är att det 

blir mer av en turistattraktion än något för lokalbefolkningen. För Fredrika skulle detta betyda 

att det sänder negativa signaler till lokalbefolkningen. Om lokal kultur inte finns representerat 

i kulturhuset insinuerar detta att den lokala kulturen inte är tillräckligt bra. Ytterligare en oro 

som kommit upp under intervjuerna gäller syftet med eller tanken bakom att bygga ett 
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kulturhus. Mer specifikt att den situation som kulturgeografen Rikard Eriksson beskriver ska 

uppstå: att ett kulturhus blir ett turistmål utan folklig förankring.  

Annelie konstaterar att kulturhuset, precis som batterifabriken, nästan är som ett löfte om 

en ljus framtid. Annelies farhåga tycks ligga i att detta löfte är ett tomt sådant: 

Nu bygger vi ett hus som är för kultur och så blir allting bra! Min förhoppning är ju nu att det bli ett 
monument över hur viktigt och berikande kultur är för människor. Och kulturhuset är ett hus för folket 
liksom. Det återstår ju att se och jag tänker att det är jätteviktigt nu att den här processen landar där. Att 
alla skelleftebor också känner att det här är något viktigt för mig så att det inte bara blir ett monument över 
någonting som vi hoppas på. 

“Vad är det man hoppas på då?”, svarar jag. Annelie fortsätter: 

Nämen jag tänker att det kanske blir som en label för hur man vill framstå. Man vill ju såklart att människor 
ska samlas där, att människor ska ta del av det som erbjuds. Att det blir något mer än att bara checka av på 
listan att nu har vi ett kulturhus. Att det också får fyllas med kreativitet och gräsrötter som tillåts skapa och 
intressanta konstnärer som ställer ut och fantastiska teaterföreställningar och ett bibliotek som besöks av 
alla och så vidare. Att det får vara det. För det tror jag också kommunledningen hoppas på givetvis. Men 
att man också ser den där kopplingen mellan att gräsrotskulturen måste återigen tillåtas få blomstra! Och 
att det här med kultur kanske sakta men säkert blir en accepterad del i alla medborgares liv. 

Annelie hoppas, precis som Fredrika och Nora på att kulturhuset har en god förankring i en 

slags “folklighet” eller “gräsrotsrörelse” och att det inte ska bli en slags fasad för något man 

hoppas på, något på en lista som ska bockas av. Här kan Glynos och Howarths tes om 

fantasmatisk logik appliceras. Fantasmatisk logik innebär att knyta an eller gripas av vissa 

idéer, vilket i sin tur skapar drivkraft och riktning (Glynos, Howarth 2007:146f). Denna 

drivkraft och riktning upprätthåller sociokulturella system i samhället och därmed bygger också 

samhällets effektivitet på dessa. Om de farhågor som tagits upp i detta avsnitt besannas riskerar 

det att generera en slags känsla av att en fantasi för att tala med Glynos och Howarth, tagits 

ifrån en eller gått förlorad vilket därmed kan generera ett missnöje.  

Fredrika, Nora och Annelie ger liknande bilder av kulturhuset, både i sina farhågor och 

förhoppningar. Alla känner någon slags oro för att Sara Kulturhus på ett eller annat sätt ska 

komma att slå ut mindre arrangörer, att lokala kulturutövare inte ska få ta plats eller att det blir 

en turistattraktion utan folklig förankring. Fredrika uttrycker också farhågor inför att det ska 

bli mer av en konferenslokal än vad det blir ett kulturhus: 

Det är jag ju orolig för att det ska bli det här: Ah men najs nu har vi en snygg plats där man kan boka coola 
möten till sitt coola företag med frän utsikt utan jag vill verkligen att det… jag vill verkligen att det ska 
finnas störst plats för det lokala. Det kan oroa mig att dom ska bry sig mer om vinst än det lokala. 

Låt oss blicka tillbaka till Åsa. I vårt samtal om vad kulturhuset valde Åsa att först och främst 

lyfta det som kommer vara positivt för Skellefteås näringsliv genom hotell, konferens, spa och 

restaurang. Av detta kan vi inte dra alltför stora slutsatser, men det pekar på en slags diskrepans 
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mellan Åsa och Fredrika. Åsa representerar emellertid inte en kommunal helhet. En slutsats vi 

kan dra är att ett kulturhus tycks kunna vara väldigt många saker, och det finns många olika 

visioner gällande vad ett kulturhus bör vara och vad det inte bör vara. Här rör vi oss mot en 

betydligt större fråga: vad är egentligen ett kulturhus och vad gör det med själva kulturen? 

“Ett kulturhus låt väl bra”  

Sara Kulturhus är allt annat än en blygsam byggnad. Som tidigare nämnts så kommer 

byggnaden bli tjugo våningar hög. Huset byggs helt i trä, enligt arkitektfirman som ritat huset 

kommer kulturhuset Sara vara världens högsta hus i trä när det är färdigt (White arkitekter 

2019). Det växer fram på den gamla busstationen i Skellefteå, mitt i centrala stan. Vid tiden för 

fältarbetet omgavs byggnaden av lyftkranar och man fick böja på nacken ordentligt för att se 

toppen på byggnaden. Står man på torget i Skellefteå, Möjligheternas torg, ser man tydligt hur 

huset är perfekt placerat för att passa in i stadsbilden. 

 
Skellefteå, Möjligheternas Torg med utsikt över kulturhuset Sara, 23/4 2020 

Under fältarbetet tillbringade jag mycket tid på Skellefteå campus och dess bibliotek. Campus 

finns här för bland annat Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet 

SP Trätek. Genom Skellefteå campus kan man bland annat studera speldesign, träteknik eller 

elkraft (Campus Skellefteå 2021). År 2020 lanserades även en virtual reality-baserat utbildning 

till processoperatör inom batteriproduktion, där bland annat Northvolt ingår (Olofsson 2020). 

Skellefteås centrum delas av skellefteälven i en sydlig och nordlig sida, där Skellefteå campus 

ligger på sydsidan. Från min plats på campusbiblioteket kunde jag blicka ut över en 

panoramavy av norra sidan. Därmed hade jag också god uppsikt över det växande Skellefteå, 
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som på många sätt ser annorlunda ut jämfört med exempelvis fem år sedan. Husen som syns 

till höger om Viktoriabron på bilden nedan är alla nybyggda. En dag i april 2020 räknar jag till 

fem eller sex lyftkranar och taket på det växande kulturhuset går att skymta från min position. 

När byggnaden är klar kommer det inte vara svårt att se den från campusbiblioteket.  

 
Skellefteå 23/4 2020, kulturhuset Sara kan skymtas till vänster i bild. 

Sara Kulturhus kommer att förändra den fysiska platsen Skellefteå men kulturhuset blir också 

en ny plats i Skellefteå. Plats och platsens mening är något som vi konstruerar i och med våra 

handlingar och vårat språk (Jackson 1995:148). Genom denna process skapas vidare 

gemenskap, identitet och känsla av att tillhöra (Cresswell 2015:10). Huruvida kulturhuset Sara 

kommer skapa en känsla av att tillhöra och en känsla av gemenskap kan vi inte undersöka ännu. 

Det vi däremot kan konstatera, genom Fredrika, Nora och Annelies utsagor, är att det förvisso 

finns en önskan om att kulturhuset ska ha just den funktionen. Emellertid finns det också en 

skepsis och en oro inför att kulturhuset inte kommer ha den funktionen utan bli en 

turistattraktion och konferensanläggning utan folklig förankring.  

Ambivalensen kring kulturhuset kan vidare tolkas utifrån Lovells ansats om belonging 

och local belonging. Sara Kulturhus har alla förutsättningar att skapa platsbaserat tillhörighet. 

Kulturhuset kommer, genom sin spatialitet, att förändra platsens materiella uttryck, vidare visa 

platsens ideal som en plats där kultur sätts i centrum, särskilt om Sara Kulturhus blir välbesökt 

och uppskattat. En fysisk mötesplats skapar vidare förutsättningar som kan komma att skapa 

lojalitet och tillhörighet (Lovell 1998:1). Local belonging däremot, det kanske kan komma med 

tiden. Local belonging är knutet till sentimentalitet, minne och identitet (Lovell 1998:1, 4), 

teman man emellertid redan slår an genom att namnge kulturhuset efter en av Västerbottens 
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största författare; Sara Lidman. De materiella förutsättningarna finns för att platsen Sara 

Kulturhus ska konstruera gemenskap, minne, identitet och tillhörighet. Men som vi sett i det 

empiriska materialet finns det en skepsis inför kulturhuset. Att det ska bli en plats som för det 

första inte blir som man hoppas på, vidare en plats man inte känner tillhörighet till och därmed 

kan gemenskap, minne, identitet och tillhörighet inte uppstå.  

På ett personligt plan så vet jag att den här skepticismen inte är något nytt. Jag har tidigare 

nämnt hur jag och mina kompisar var minst sagt kritiska till ett särskilt hus för kultur i 

Skellefteå. I min gamla umgängeskrets fanns ett stort kulturintresse, då inte bara i själva 

konsumtionen utan särskilt i produktionen: Gå ihop, anordna saker tillsammans i en slags anti-

etablissemangsanda. Att tillsammans skapa gräsrotskultur för konsten och kulturens skull. När 

jag hör Annelies, Noras och Fredrikas farhågor och läser om kritiken mot kulturhus som 

koncept, drar jag mig till minnes en dikt av skelleftepoeten Lo Lindström. Jag plockar fram 

diktsamlingen Västerbottensbarn och läser dikten “Kulturhuset”:  

Ett kulturhus låt väl bra,  
Ja fint, härligt och fantastiskt, 
så grymt praktiskt att ha oss under ett tak.  
Lätt med samarbete och transport för den som är lat 
Ja, visst är det bra.  
 
Bra med kulturhus för dem som vill ha.  
Bra för dem som har plats, 
och råd, 
att finnas kvar. 
Dem kan tjänas på och bli en stor sak. 
och dem som inte fick plats var väl ändå inte mycket att ha, 
Sådant kan tänkas, ja.  
 
Men själva vitsen med ett kulturhus är väl just kulturen, om vi räknar bort brakbyggen ur 
mindervärdeskomplex,  
 
Kulturen Kommunen Kreativiteten Konsten  
 
(...) 
 
Nä, inte är det praktisk att kulturen är så bred,  
när den ska in under ert smala tak, 
och vad ni tyck om det är eran sak. 
 
Men ni kan inte ignorera olika slags konstnärskap,  
då blir ert kära Kulturhus, symbolen för utanförskap. 
 
Ett utanförskap för dem som inte har råd med era teaterbiljetter. 
Dem som eran budget valde bort, oavsett hur bra det var, projektet. 
 
Då samlas endast en sorts publik, som letar efter stämpel på att 
riksteatern satt upp det. 
Då blir ni ett hjärtlöst företag, som driv oss mänskliga från vettet.  
 
Så hur ska det bli? 
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Ska ni bli en korrupt jätte. 
Eller ska Skellefte kommun va ett ställe där fröna sprids, 
och inte tvingas gro på konstgödsel, 
där ni sätt de. 
(Lindström 2016:88f) 

Dikten är skriven 2016 och kan därmed visa att farhågorna som Annelie, Nora och Fredrika 

ger uttryck för kan spåras bakåt i tiden hos kulturutövare i Skellefteå. Lo Lindström liknar 

kulturhuset vid konstgödsel, att kulturen gror där kommunen har planterat den. Vidare att ett 

kulturhus signalerar en slags elitism och en oro för att kulturen i Sara Kulturhus bara blir 

tillgänglig för de som har råd att betala. Denna oro ekas av Nora som oroar sig för det mindre 

lokala arrangörskapet, av Annelie som hoppas på att gräsrotskulturen kan få blomstra och att 

kulturhuset förhoppningsvis blir en arena för det, och av Fredrika som hoppas på att få se det 

lokala representeras och inte tjugo våningar av konferenslokaler. Inte minst ekas detta i den 

kritik som riktats mot kulturhus generellt, och specifikt mot kulturhuset Väven i Umeå 

(Eriksson, Eriksson 2014).  

I tidningen Provins skriver arkitekten Johanna Gullberg om hur den kulturdrivna 

tillväxten och den kreativa klassen, påverkar det offentliga rummet, med utgångspunkt i just 

Umeå, Skellefteå och Luleå. Gullberg har intervjuat politiker i alla tre städer, i samtliga städer 

nämner politikerna att ett kulturhus är en chans att få ett nytt landmärke, något som fysiskt 

synliggör och lyfter fram det kulturliv som finns och möjliggör att ny kultur uppstår. Gullberg 

ifrågasätter dock detta och menar att arkitekturen snarare tjänar som en slags kuliss för en 

effektiv och säljbar helhet som riskerar att fördärva ett dynamiskt kulturliv. Kulturhus 

begränsar därmed mer än vad det frigör eftersom den formalia som ett fysiskt hus utgör 

försvårar förnyelse och förändring (Gullberg 2014:26f). Gullberg ifrågasätter huruvida det är 

möjligt att förena en kulturarena som tillåts växa, förnyas och förändras, samtidigt som kulturen 

ska användas som en arena för ekonomisk tillväxt. Detta argument ligger vidare i linje med 

Anderssons ansats där vinstdrivande verksamhet kan komma att ställas mot icke vinstdrivande 

verksamhet, såsom bibliotek. Som vi tidigare sett så återfinns detta resonemang hos exempelvis 

Nora, som förvisso hoppas på att det är möjligt, men som ändå tror att det är en väldigt stor 

utmaning att förena de olika målen med kulturhuset. I relation till detta är det relevant att lyfta 

Howarth och Glynos begrepp fantasmatiska logiker. Begreppet försöker skapa förståelse för 

varför människor “grips av” eller “knyter an till” vissa idéer (Glynos, Howarth 2007:145). Vi 

har i kapitel tre konstaterat att informanterna, på olika sätt och i olika utsträckning, knutit an 

till diskursen om batterifabriken och skapat associationer i form av saker man tror eller hoppas 

på kan komma att hända i och med batterifabrikens etablering.  



56  

I det här kapitlet har vi kunnat se en viss tveksamhet till kulturhuset. Vi får påminna oss 

om att det återigen är föreställningarna om något som ska komma som behandlas. Utifrån Nora, 

Annelie och Fredrikas berättelser kan vi se att det finns lika mycket förväntningar som det finns 

farhågor, det finns mycket man hoppas på men det finns också mycket man hoppas inte ska 

hända. Vi kan konstatera att Nora, Annelie och Fredrika inte till fullo “knutit an” eller “gripits 

av”, för att tala med Glynos och Howarth, idén om kulturhuset. Kanske på grund av 

tveksamheten till huruvida Sara Kulturhus blir ett kulturhus man vill ta del av eller om det blir 

mer av en konferensbyggnad utan lokal förankring. Kanske för att man, som Åsa resonerar, 

inte riktigt ännu ser vilken plats det kan komma att ha i ens liv och därför känner viss 

tveksamhet. Som nod finns det en stor skepsis i artikuleringen gällande Sara Kulturhus. Till 

stor del eftersom kulturhuset sammankopplas med en större diskussion gällande kulturhus 

generellt, där den centrala frågan är huruvida ett kulturhus faktiskt är bra för den kulturella 

arenans mångfald och förnyelse, eller om det först och främst är en ekonomisk tillväxtmaskin. 

Hur det i slutändan blir får framtiden utvisa. 

Ytterligare en viktig slutsats att dra från Annelie, Nora och Fredrikas resonemang är att 

det finns en idé om att det skulle kunna vara möjligt med ett kulturhus som möjliggör allt från 

kulturdriven tillväxt och kulturell mångfald, till gräsrotskultur och kulturproduktion som kan 

förändras över tid. I Anderssons forskning finns det belägg för detta, hon lyfter Kulturens hus 

i Luleå där man framgångsrikt samarbetat mellan bibliotek, konsthall, konstverkstad och teater 

och därmed producerat kulturella synergier mellan dessa verksamheter (Andersson 2020:52f). 

Att samarbeten mellan olika verksamheter blir gynnsamt för helheten understryks också i den 

etnologiska forskningsrapporten Att etablera alternativkultur (2010) där författaren Richard 

Ström nämner Norrlandsoperan i Umeå som ett framgångsrikt exempel. De jobbar aktivt med 

att locka flera olika målgrupper, och att uppnå en mångfald bland sina besökare - trots att detta 

är ett projekt man aldrig lyckas med. Ström påpekar att det alltid, på alla platser, kommer att 

ske en slags utestängning eftersom vi söker oss till de grupper eller till de platser som vi känner 

tillhörighet till. Därmed kommer det alltid finnas de som upplever att ett kulturhus inte är en 

plats för dem. Men även om de finns de som aldrig besöker exempelvis Norrlandsoperan, vill 

man ändå nå ut till dessa grupper (Ström 2010:37f).  

Det är onekligen en mångfacetterad och komplicerad bild av kulturhus som återfinns 

både i det empiriska materialet och i tidigare forskning. Olika perspektiv på kulturhusets 

funktion har presenterats och dessa olika perspektiv värderar olika saker. Ett kulturhus kan 

därmed sägas fylla många olika funktioner samtidigt. Låt oss därför sammanfatta dessa olika 

syften och funktioner.  
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Ett kulturhus och kulturutövare är en ekonomisk motor i ett samhälle. Det här konstaterar 

bland annat Richard Florida, Laurell Stenlund och informanten Åsa. Kultur lockar människor 

till en plats och genererar därmed ökad tillväxt. Ett kulturhus måste också vara ekonomiskt 

hållbart för att överhuvudtaget kunna uppföras och samhället behöver ekonomisk tillväxt, där 

kan kulturen användas. Ett kulturhus skapar en ökad konsumtion och produktion men här 

framträder en viktig fråga: För vem och för vilka skapas konsumtionen och produktionen av 

kultur? För de som bor där eller för de som besöker platsen?  

Rikard Eriksson behandlar dessa frågor och menar att det finns en risk att kulturhus 

uppförs utan lokalbefolkningen i åtanke och att det där kan uppstå en slags diskrepans. Att Sara 

Kulturhus inte lyckas skapa lokal förankring har vidare lyfts som en farhåga av informanterna, 

exempelvis Nora, Annelie och Fredrika. Exempelvis menar Fredrika att det skulle skicka fel 

signaler om det lokala inte får ta plats i Sara Kulturhus. Annelie menar att ett kulturhus inte 

bara får bli en punkt på en lista som ska bockas av, kulturhuset måste bli en plats med folklig 

förankring och då behövs också representationer av det lokala.  

Nora oroar sig för att det mindre lokala arrangörsskapet ska komma att slås ut när 

kulturhuset etableras som en större aktör, med detta som bakgrund kan man fråga vad kulturhus 

får för konsekvenser för kulturen som inte har en plats där. Att det lokala arrangörsskapet och 

därmed en mångfald inom kulturlivet kan komma att försvinna påpekas också av arkitekten 

Johanna Gullberg som argumenterar för att kulturhus tjänar som en arkitektonisk kuliss för en 

säljbar enhet, som riskerar att fördärva det dynamiska kulturlivet. 

Konkurrens har vidare lyfts som ett potentiellt problem av Anita Andersson, som 

specifikt studerat detaljplaner kring kulturhuset Sara i Skellefteå och pekar på en potentiell 

framtida konflikt mellan icke vinstdrivande verksamhet med gratisdoxa, exempelvis bibliotek, 

och vinstdrivande verksamhet, exempelvis konferens, när dessa ska dela på samma lokaler. 

Emellertid menar Andersson att dessa konflikter kan motverkas med aktiva samarbeten för att 

skapa kulturella synergier mellan aktörer i samma hus.  

Kulturhus har kritiserats för att enbart bry sig om ekonomisk vinst - men med ett 

kulturhus kommer med en ökad besöksnäring, en ökad tillväxt. I sin tur genererar detta 

skatteintäkter som upprätthåller en god ekonomi i ett samhälle. Det kan förvisso ligga 

potentiella problem i att vinstdrivande kultur ska konkurrera med kultur med gratisdoxa, såsom 

bibliotek, eller andra aktörer som inte omfattas av kulturhuset. Samtidigt har tidigare forskning 

pekat på att det går att jobba aktivt för att dessa ska kunna samverka och samexistera. 

Förhoppningar om att olika visioner för kulturhuset ska kunna förenas återfinns också i det 

empiriska materialet. Som Nora påpekar; om det går att jobba för att vinstdrivande kultur kan 
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samexistera med gräsrotskultur kommer ingen vara gladare än de som klagat. Eller som Ström 

argumenterar för i sin forskningsrapport om alternativkultur i Umeå: Det kommer alltid finnas 

de som som upplever att ett kulturhus inte är en plats för dem. Och det kommer sannolikt finnas 

de som inte känner att Sara Kulturhus är en plats de vill eller kan besöka. Men även om ett 

kulturhus aldrig riktig lyckas appellera till alla - så måste man försöka.  
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5. Avslutande diskussion  

I den här uppsatsen har jag studerat vilka framtidsföreställningar, förhoppningar och farhågor 

skellefteborna har inför kommunens framtid. Dessa har studerats särskilt i relation till 

etableringen av Northvolts batterifabrik och uppförandet av Sara Kulturhus. I relation till det 

huvudsakliga syftet har jag också frågat huruvida utveckling och tillväxt upplevs som något 

viktigt för informanterna? Jag har undersökt vad som idag kan utgöra lokal identitet. Jag har 

frågat vad förändring på platsen kan innebära för identitet, på lokal såväl som individuell nivå. 

Slutligen knyts dessa frågor an till ett bredare forskningsfält om Norrland. Uppsatsen har ämnat 

att komplicera den diskurs som artikulerar Norrland som en rural och perifer plats, ett problem 

som kräver en lösning. Vidare att bredda ett forskningsfält som i huvudsak fokuserad på det 

rurala. I det här kapitlet kommer uppsatsens empiriska redogörelser och huvudsakliga poänger 

att sammanfattas, vidare kommer jag redogöra för de slutsatser som kan dras utifrån analysen 

av det empiriska materialet. Slutligen redogörs för framtida forskningsmöjligheter.   

Batterifabriken  

I Skellefteå kommun har man sedan många år tillbaka arbetat för att vända sjunkande 

befolkningstal. När det stod klart att Northvolts batterifabrik skulle byggas i Skellefteå 

beskrevs detta i väldigt positiva ordalag, exempelvis i media (Norran 2017, jmf Bengtsson 

2017, jmf Nilsson 2017). När fabriken är färdigbyggt förväntas den generera mellan 2000 till 

3000 arbetstillfällen. En industrietablering av den här kalibern genererar dessutom generellt tre 

gånger så mycket andra jobb i regionen, i form av serviceyrken, mindre industrier, transporter 

och underhåll (Berggren 2020:113). Northvolt har potential att bli den skjuts som tar 

kommunen närmare befolkningsmålet på 80 000 invånare till år 2030 (skelleftea2030.se). 

Fabriken har i lokalmedia, beskrivits som avgörande för kommunens framtid och för att nå 

befolkningsmålet. 

Även journalister, utan direkt koppling till Skellefteå har konstaterat att detta är en 

etablering av stor lokal såväl som nationell betydelse (Berggren 2020:113). Då fabriken 

förväntas locka ny befolkning till Skellefteå blir batterifabriken ett viktigt steg mot att uppfylla 

det befolkningsmål på 80 000 invånare till 2030 som satts upp av kommunen, men i den här 

uppsatsen är det kommuninvånarnas bild av fabriken som stått i fokus. Deras bild av Northvolts 

betydelse för framtiden i Skellefteå presenteras nedan. 

Med detta som bakgrund har jag argumenterat för att Northvolt kan betraktas som en nod 

i en diskurs om Skellefteås framtid, i linje med Laclau och Mouffes diskursteoretiska ramverk. 
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Batterifabriken kan benämnas som en nod eftersom den utgör ett betydelsebärande tecken i 

denna diskurs. Det är i relation till just batterifabriken som andra tecken får sin betydelse genom 

artikulationer i media såväl som vardagliga samtal, både i tal och i skrift (Laclau, Mouffe 

2001:168, jmf Winther Jørgensen, Phillips 1999:33, 35). Inom artikulationer ryms också 

motsättningar i form av antagonism vilket här inte i första hand refererar till polarisering eller 

konflikt utan till mångfacetterade meningsförståelser (Boréus, Bergström 2018:265).  

Det självspelande pianot 

Oavsett vilken betydelse man tillskriver batterifabriken, så är det här en stor ekonomisk fråga 

och en stor ekonomisk affär för Skellefteå kommun. Att projektet hade så stora ekonomiska 

proportioner skapade stor förväntan inom kommunalpolitiken, en sfär där informanterna Oskar 

och Johannes befunnit sig. I Johannes och Oskars beskrivningar artikuleras projektet som 

“oerhört spännande”, “lovordat” och det slutligiga beskedet att fabriken skulle hamna i 

Skellefteå som “glädjefyllt”. Som nod har batterifabriken således artikuleras som ett väldigt 

stort projekt som vidare är prisat och spännande.  

Att batterifabriken hyllats och beskrivits som något avgörande hänger ihop med 

kommunens befolkningsmål. En industrietablering, med så pass många jobbtillfällen och 

förväntade jobbtillfällen i anslutning till fabriken. Vidare att andra etableringar är att vänta, kan 

alla betraktas ett steg mot att nå det målet. I längden innebär det att fler skattebetalande invånare 

flyttar till kommunen. För att återkoppla till uppsatsens inledning så är “brödet”, batterifabriken 

inte en isolerad händelse. Det kommer påverka samhället på andra sätt som vi idag inte ens 

känner till. Icke desto mindre kan vi drömma om det, vilket Oskar formulerar väl när han kallar 

fabriken för ett “självspelande piano”. För en stad som ligger långt från andra storstäder har en 

fabrik som kan agera det självspelande piano som Oskar beskriver en viktig funktion i att på 

sikt leda till ännu fler etableringar och att fler människor flyttar till Skellefteå. Därmed 

artikuleras batterifabriken också som något mer, i bemärkelsen att det finns en förväntan på att 

den på sikt kommer leda till positiv förändring i Skellefteå. 

Tvivlarnas berg  

Bilden av batterifabriken har inte varit genomgående positiv. I det empiriska materialet finns 

också spår av vad Laclau och Mouffe benämner som antagonism, vilket här refererar till 

mångfacetterade eller motsägelsefulla artikulationer av nodalpunkten.  

Johannes beskriver förvisso batterifabriken som “stort” och “viktigt”, samtidigt ger han 

uttryck för en viss skeptisk hållning och frågar sig om det egentligen är så viktigt. Han kallar 
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detta för de pompösas logik, ett uttryck som kan liknas vid Howarth och Glynos fantasmatisk 

logik som förklarar att vi knyter an till idéer som vi finner särskilt attraktiva (Glynos, Howarth 

2007:145). Johannes menar att den stämning som Northvolt byggt upp kring fabriken, beslutet 

om vart den ska ligga blir till en tävling, presskonferensen där det på ett dramatiskt sätt 

presenterade att Skellefteå “vunnit” tävlingen om fabriken, allt detta gör att det känns stort. I 

den stunden känns det som att (för att citera Johannes) “nu får vi fred på jorden och Greta 

Thunberg blir FN:s generalsekreterare” - och Skellefteå får batterifabriken. Johannes menar att 

den här känslan av storhet är viktigt. Ska man kunna bygga de bostäder som krävs och ska 

befolkningen bli positivt inställda till projektet krävs det att man skapar en stämning som får 

projektet att kännas viktigt.  

Samtidigt ställer sig Johannes något skeptisk till detta, att det skulle vara så stort och 

viktigt egentligen, i det större perspektivet. Här ser vi således en vilja att ta ett steg tillbaka från 

de genomgående positiva artikulationerna som beskrivits ovan och betrakta det hela lite mer 

rationellt och nyktert. Johannes berättar vidare om den plats som fått sitt namn efter de som 

ställer sig kritiska till projektet tvivlarnas berg.  

Tvivlarnas berg kallas den utkiksplats vid platsen där fabriken byggs. Johannes har själv 

besökt tivlarnas berg, för att spana på hur arbetet med fabriken fortskrider. Han ser detta som 

ett tecken på att bilden av fabriken spänner från allt mellan de som tror att detta är det största 

som hänt sen guldet i Bolidengruvan hittades, till att “det lönsch int” - det lönar sig inte att 

bygga fabriken.  

 
“Tvivlarnas Berg”, utsikt över Northvolts batterifabrik, Skellefteå 3/4 2020 

 

Johannes håller också fast vid att den genomsnittliga skelleftebon, inte tror på den omvälvande 

förändring för Skellefteå som beskrivits i media. En liknande bild ger min egen mamma, som 
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berättar om flertalet kollegor som är väldigt kritiska till dom stora orden och de stora löften 

som getts av Northvolt och av kommunalpolitiker. Således finns det också antagonism i 

bilderna av batterifabriken. Å ena sidan är det ett självspelande piano, men å andra sidan är det 

överdrivet och ger upphov till tvivel på de löften som getts av politiker, media och Northvolt 

själva.  

Batterifabriken har väckt en rad känslor hos skellefteborna, allt från positiva till negativa. 

Men vi har också kunnat se hur byggandet av batterifabriken kommer nära och blir personlig. 

Ett exempel på detta är Markus. Northvolts etablering har, för honom, i första hand handlat om 

hur detta kommer påverka hans hemort, som ligger i nära anslutning till det område där fabriken 

byggs. Byggnationen av fabriken har väckt en rad logistiska frågor hos Markus, exempelvis 

hur det kommer bli med trafiken som redan börjat öka på grund av byggnationen, det kommer 

nog behöva byggas nya lägenheter för vart ska annars alla bo? När jag påpekar att fabrikens 

etablering kanske kommer leda till att fler flyttar till Markus hemort är han snabb i att svara att 

“det får ni inte!”.  

För Markus innebär Northvolts etablering i första hand att hans hemort kommer 

förändras, att fler kommer flytta dit, att man kommer hugga ner skog som Markus lekte i när 

han var liten för att kunna bygga fler bostäder. Förändring i och med batterifabriken artikuleras 

här som något negativt, det artikuleras som en oönskad förändring på den plats som Markus 

kallar för sitt hem. Markus mer negativa syn på batterifabriken belyser inte bara antagonism i 

Laclau och Mouffes mening, utan också platsens olika meningar för olika individer. Således 

belyses den individuella olikhet som kan finnas på en plats (Berglund-Lake 2001:11). Även 

om Markus påpekar att han, rent logiskt, förstår att etableringen är något positivt för Skellefteå 

som helhet kan han inte låta bli att tänka på det som han betraktar som negativt. Plats är 

sammankopplat med minne, identitet och tillhörighet (Lovell 1998:1, 4) och om platsen 

förändras, förändras också hur vi “gör” plats (Jackson 1995:148) därmed också identitet och 

tillhörighet. Att platsen förändras blir således i allra högsta grad personligt.  

Sammanfattningsvis finns det antagonism i artikuleringarna av nodalpunkten, i form av 

skepsis kring spektaklet inför beslutet om att förlägga fabriken i Skellefteå, tvivlarnas berg och 

kritiken mot att det här projektet inte alls kommer uppfylla alla de löften som getts av 

kommunen och Northvolt. Slutligen i form av Markus oro inför vad det här kan komma att 

innebära för hans hem. Antagonismen sträcker sig således från politisk till personlig. 

Antagonismen har till och med kommit att göra avtryck i landskapet med en alldeles egen 

utkiksplats.  
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Hejdå Lundmark/Marklund! 

Batterifabrikens etablering och det förväntade befolkningsökningen betraktas som ett tecken 

på att en större strukturell förändring är i antågande. I det empiriska materialet har 

arbetsmarknaden i Skellefteå lyfts fram som ett exempel. Veronica, som arbetar med 

verksamhetsutveckling på ett stort företag i Skellefteå, påpekar att meritokrati inte är särskilt 

betydelsefullt i kommunen. Det är viktigare att rekrytera ur de egna nätverken och som följd 

skapas homogena och likriktade grupper. Veronica är trött på dessa strukturer och homogena 

grupper i arbetslivet. I och med batterifabrikens etablering och en befolkningsmässig tillväxt 

hoppas hon att det sker så pass stora attitydförändringar att de gamla strukturerna inte går att 

arbeta efter. Northvolt artikuleras här som ett tecken på att en större strukturell förändring är i 

antågande, genom att kommunen får en ökad mångfald.  

Rebecka, som inte kommer från Skellefteå ursprungligen, för ett liknande resonemang 

om envisa strukturer och homogena grupper. Hon kallar denna struktur för 

Lundmark/Marklund. Rebecka tror att batterifabriken kommer att ge något “mer”, att inget 

kommer gå att bromsa och att det inte längre kommer gå att utgå från befintliga sociala 

strukturer.  

Homogenitet och brist på mångfald är något som även Annelie tar upp. När hon fick höra 

om den uppskattade befolkningsökning som kan komma med batterifabriken var hennes första 

tanke att det snart skulle finnas en större “mix” av människor. Människor som inte bara var 

födda och uppvuxna i Skellefteå. Vidare att denna mix av människor i förlängningen leder till 

att fler synpunkter får utrymme.  

Här ser vi tydliga exempel på att batterifabriken handlar om något mer än bara batterier 

till elbilar och mobiltelefoner. En av anledningen till att kommunen så gärna ville ha fabriken 

var just för att man såg något mer än bara batterier (Berggren 2020:125). För Oskar handlar 

detta något “mer” om fler industrietableringar och för Rebecka, Veronica och Annelie handlar 

det om en önskan om en ökad mångfald. Som nod, artikuleras således Northvolts batterifabrik, 

som ett löfte om ett annat samhälle. Ett samhälle som, på alla sätt och vis, är rikare. I ekonomisk 

men också i social och kulturell bemärkelse.  

Kulturhuset 

I kommunens kulturplan för åren 2012-2015 konstateras att Skellefteå kommun ska ha 

utveckling och tillväxt som fokus och att man vill öka attraktionskraften i kommunen 

(Skellefteå kommun 2012:3). För att utveckla kulturen i kommunen har man bland annat satt 
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upp målet att bygga ett kulturhus för scenkonst med syftet att: “skapa attraktivitet och bättre 

livsmiljö, samt bättre förutsättningar för kultur och tillväxt” (Skellefteå kommun 2012:4). 

Kultur i form av bibliotek, muséer, teater, konsthallar och musikskola finns redan etablerat i 

Skellefteå och har funnits i många år. Genom kulturhuset vill man utveckla det befintliga 

kulturutbudet och erbjuda en scen för turnerande gästspel eller konserter. Man vill också öka 

besöksantalet i kommunen och bidra med tillväxt till näringslivet genom att erbjuda 

konferenslokaler (Skellefteå kommun 2012:25). 

Kultur har en ekonomisk funktion i ett samhälle, Richard Florida formulerar detta som 

att den “kreativa klassen” eller “high bohemians” kan kopplas till ekonomisk tillväxt och 

uppkomsten av en dynamisk miljö där andra kreativa aktörer, kapital och affärsverksamheter 

lockas till platsen. Kultur och kulturutövare utgör därmed ett slags kapital och genererar en 

kulturdriven tillväxt (Florida 2014:233, 245). Vidare har forskning visat att i de kommuner 

som satsar på kultur stärks den lokala identiteten och därmed entreprenörsandan. Det driver på 

en ständigt pågående kulturarvsproduktion men är också viktig för näringsliv och tillväxt 

(Lindeborg & Lindkvist 2013:12, 15). Det specifika konceptet med kulturhus har emellertid 

kritiserats för att reproducera homogena och likriktade stadsmiljöer, därmed går en del av 

platsens särart förlorad (Eriksson, Eriksson 2014:37). Kulturhuset i Skellefteå har specifikt 

kritiserats, tillsammans med kulturhuset i Luleå och Umeå, för att agera kuliss för en säljbar 

helhet och riskerar att fördärva och försvåra tillvaron för ett dynamiskt kulturliv (Gullberg 

2014:26f).  

Kulturhus har således både sagts var bra för näringslivet, kulturlivet och tillväxten på en 

plats. Samtidigt har kulturhus kritiserats för att vara alltför inriktade på just näringsliv och 

skapa säljbara koncept och inte lyckas främja ett dynamiskt kulturliv. Denna tudelade bild 

speglas i det empiriska materialet, som å ena sidan talar om kulturhus som något fördelaktigt 

för såväl Skellefteås kultur som näringsliv. Å andra sidan som något som potentiellt kan bli ett 

skrytbygge utan folklig förankring. 

En symbol för Skellefteå 

Åsa, som jobbar på Skellefteå kommun med inflyttning, betraktar kulturhuset som en framtida 

symbol för Skellefteå. En positiv symbol, något som kommer att imponera på befolkningen. 

Sara Kulturhus kommer bli ett tjugo våningar högt trähus, världens högst trähus enligt 

arkitektfirman (White arkitekter 2019), så nog finns det god potential för att imponera på såväl 

befolkning som på genomresande. 
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Åsa tror att befolkningen i kommunen kommer att bli imponerade av kulturhuset, dock 

hör hon ofta att folk avfärdar hela projektet som “onödigt”. Vidare, berättar Åsa, att många 

ställer kostnaderna med att bygga ett kulturhus i direkt konkurrens med annan kommunal 

verksamhet, som exempelvis äldreboende. Trots att detta är “helt olika pengar”. Här ser vi ett 

exempel på antagonism (Laclau, Mouffe 2008:183ff, Jmf Winther Jørgensen, Phillips 

1999:55), Åsa hör folk kritisera kulturhuset för att ockupera pengar som egentligen skulle 

kunna gå till något annat - även om det är “olika pengar”. Även om så är fallet så kan 

fortfarande känslan av att kulturhuset “tar” pengar som skulle kunna går till något annat uppstå, 

i linje med fantasmatisk logik (Glynos, Howarth 2007:145). Sara Kulturhus artikuleras således 

som något som konkurrerar med något man upplever som viktigare. Även om kulturhuset 

finansieras av en annan budget än exempelvis äldreboenden, tycks människor ändå anta att det 

ena kanske konkurrerar med det andra och därmed uppstår antagonism. 

Åsa ser kulturhuset i första hand som en positiv symbol, även om hon hör kritiska röster 

så tror Åsa att “den dag det står där så kommer folk vara väldigt imponerade!”. Åsa fortsätter 

med att även om man som invånare kanske inte ser det, så finns det ett stort behov av lokaler i 

Skellefteå för konferens och hotell. Den gemene invånaren ser kanske inte att besöksnäringen 

ökar. Åsa menar vidare att man inte heller förstår besöksnäringens betydelse för den enskilde: 

“Har vi inte besökare har vi inte inflyttare då kommer vi inte kunna ha det samhälle som vi 

har”. Att människor besöker och flyttar till Skellefteå är en förutsättning för en i övrigt 

välmående kommun, här spelar Sara Kulturhus således en viktig roll, vilket kanske, enligt Åsa, 

inte är helt tydligt för allmänheten.  

Sammanfattningsvis artikuleras Sara Kulturhus här som en positiv symbol för Skellefteå. 

En viktig och nödvändig plats som kommer fylla ett behov för kommunens näringsliv, såväl 

som kulturliv. Kulturhuset artikuleras också som en viktig del i en ekonomiskt välbeställd 

kommun. För Åsa hänger alla dom här sakerna ihop. Kultur kopplas samman, precis som 

Florida konstaterar, med tillväxt, näringsliv och turism. Sara Kulturhus artikuleras som en 

möjlighet både för kulturlivet i Skellefteå kommun, såväl som näringsliv och besöksnäring. 

Här finns också en viktig koppling mellan kulturhuset och batterifabriken. Inledningsvis 

argumenterade jag för vikten av att studera samhällets “bröd och rosor”, kultur och industri, 

tillsammans. Här ser vi hur de hänger ihop. Näringslivet spås utvecklas de kommande åren och 

det finns redan nu behov av konferenslokaler, ett behov som är stort. Det behovet kommer 

kulturhuset att kunna fylla.  

I samtalet med Åsa blir det tydligt hur viktigt kulturhuset är, inte bara för kulturen, utan 

för samhället i stort och inte minst för näringslivet. Men det är just detta som flera informanter 
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ställer sig kritiska till. Att kommunen i första hand skulle bry sig för mycket om näringslivet 

och sätta kulturen i andra hand. Detta diskuteras nedan.  

Vad ska hända med “det lokala”?  

Nora uttrycker en oro inför att Sara Kulturhus i Skellefteå ska komma att bli allt för likt Umeås 

kulturhus Väven. Väven har bland annat kritiserats på de grunder som tidigare nämnts. Mer 

specifikt har Väven mött kritik av bland annat journalisten Po Tidholm, för att ha ett alltför 

stort vinstintresse och att kulturens egenvärde därmed går förlorad (Tidholm 2014). Nora 

konstaterar att kulturhus som “koncept” är jättebra. Hon har själv arbetat med kultur både i 

Skellefteå och Umeå och har upplevt att de scener som ett kulturhus kan erbjuda visserligen är 

viktiga för att kulturverksamhet ska få finnas och utvecklas. Kulturhus ger kulturutövare en 

konkret plats att vara på, samtidigt oroar sig Nora för vad som ska hända med det lokala 

arrangörsskapet som redan finns etablerat i Skellefteå. Vad kommer att hända med mindre 

aktörer, kommer de kunna konkurrera med Sara Kulturhus?  

Fredrika ger uttryck för en liknande farhåga. Hon önskar att Sara Kulturhus kan bibehålla 

“Nordanåkänslan”. För Fredrika innebär “Nordanåkänslan” att det nya kulturhuset känns lokalt 

och bekant. Om det lokala inte finns representerat i kulturhuset kommer det, enligt Fredrika, 

spä på en känsla av att det inte finns några möjligheter eller något utrymme för kulturutövare i 

Skellefteå. En känsla av att man “inte räknas”. Att det ska finnas plats för lokal kultur som 

befolkningen kan känna igen sig i återkommer Fredrika till flera gånger. Hon uttrycker också 

en oro för att kulturhuset i första hand ska bli en plats där man kan boka in ett möte med “frän 

utsikt” och att det inte ska finnas samma plats för lokal kultur.  

Att Sara Kulturhus uppförs innebär att platsen som är Skellefteå kommer att förändras. 

Som konstaterats av bland annat kulturantropologen Nadia Lovell hänger plats och 

identifikation ihop (Lovell 1998:1, 4). Den förändring som sker innebär inte bara att man 

bygger ett nytt hus för kultur. Det innebär också att det man tidigare känt lojalitet med (för att 

tala med Lovell), identifierat sig med och uppskattat kommer att omvandlas. Därmed kommer 

det också ske en omförhandling i hur vi uppfattar oss själva, platsen runt omkring oss, och 

andra människor på platsen (Jackson 1995:19, 66). En ny plats för kultur i Skellefteå, innebär 

också nya sätt att identifiera sig med Skellefteå.  

Artikulationen av nodalpunkten Sara Kulturhus är för Fredrika, Nora och Annelie 

kopplad  till oro. En oro som i första hand kanske ska ses som ett tecken på omsorg om 

platsspecifika kulturuttryck. En oro inför att det lokala arrangörsskapet och kulturutövarna ska 

försvinna i strävan efter ett imponerande kulturhus och kulturdriven tillväxt. Samtidigt, om 
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man vänder på resonemanget, artikulerar både Nora och Fredrika en förhoppning om att lokal 

kultur ska få ta stor plats i Sara Kulturhus. Artikulationen består således i att man både hoppas 

på att lokal kultur ska få en stor plats i kulturhuset och en oro inför att det inte ska bli så.  

Vi ser också att flera informanter har en ambivalent hållning till det kulturhuset. Annelie 

oroar sig exempelvis för att man tror att man kan bygga ett hus och “så blir allting bra”, att man 

bygger ett kulturhus som blir en slags fasad för en framtoning som kommunen kanske finner 

attraktiv. Utifrån Nora, Annelie och Fredrikas perspektiv är det kulturen som är det viktiga. 

Dels, som tidigare nämnts, att den lokala kulturen får en plats, mer specifikt att det blir en plats 

där “gräsrötter” tillåts uppstå. Men också att det blir en plats för skellefteborna. Att kultur 

“sakta men säkert blir en accepterad del i alla medborgares liv”. Annelie kopplar 

kulturproduktion till gräsrotsnivå. Kultur som är av medborgare för andra medborgare. Att 

kultur likaväl kan vara något som kommer underifrån. Här artikuleras kulturhuset som en plats 

som dels har lokal förankring och på så vis blir en plats som alla kan ta del av. En plats som är 

tillgänglig på ett sociokulturellt plan. Detta kan vidare kopplas till fantasmatisk logik (Glynos, 

Howarth 2007:146f), att kulturhuset blir en plats som så många som möjligt kan knyta an till 

för att på så vis skapa drivkraft och riktigt. Denna drivkraft upprätthåller i sin tur kulturlivet 

och kulturproduktionen.  

Där kultur och näringsliv möts 

Hur Sara Kulturhus än må artikuleras i det empiriska materialet så är den kommunala 

målsättningen med kulturhuset att det ska bli en plats för kultur såväl som för näringsliv. Syftet 

med kulturhuset är å ena sidan att sätta kulturen i centrum, göra den mer tillgänglig och låta 

den växa och utvecklas. Å andra sidan ska kulturhuset också inhysa konferens, hotell och spa. 

Som Åsa konstaterade så finns det stora behov för just hotell och konferens i Skellefteå och 

detta är ett behov som Sara Kulturhus ska fylla.  

I detta dubbla syfte finner vi en antagonism. I det empiriska materialet finns det å en 

önskan efter tillväxt och en ökad mångfald bland invånarna. Man ser positivt på att kommunen 

ska växa, att fler skattebetalande invånare ska bidra till ett gott samhälle och att kulturen ska få 

en större plats i staden absoluta centrum. För utan skattebetalande medborgare kan vi inte ha 

kultur i form av bibliotek, fritidsgårdar, osv. Samtidigt finns det en oro för att kommunen ska 

fokusera allt för mycket på bedriva vinstdrivande verksamheter, att prioritera det säljbara och 

att kulturens egenvärde där ska gå förlorad. Denna antagonism är på inget sätt enkel eller 

svartvit. För även om det finns en skepsis så finns det samtidigt en vilja och en förhoppning 

om att dessa två visioner ska kunna samexistera.  
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Den brännande frågan tycks i slutändan vara hur man bibehåller genuinitet, trovärdighet 

och autenticitet samtidigt som man driver en vinstdrivande verksamhet. Dessutom att 

vinstdrivande verksamhet ska kunna samexistera med andra verksamheter med gratisdoxa som 

exempelvis bibliotek. Dock finns det inget som säger att vinstdrivande verksamhet och 

kulturproduktion med folklig förankring inte kan samexistera. Som Nora påpekar så kommer 

ingen vara gladare än “vi som klagat” om dessa två visioner går att förena.  

Frågor om “Kulturen, kommunen, kreativiteten, konsten” (Lindström 2016:88f) i 

Skellefteå är onekligen något som bjuder in till framtida etnologisk forskning. I ett större 

perspektiv så är det ett fält som bjuder in till frågor om kulturens plats i ett samhälle som i allt 

större utsträckning lever enligt Floridas tes om kulturdriven tillväxt. Vidare väcks frågor om 

hur lokal identitet representerar genom kulturhus. Här blir Ristilammis fråga om vem som 

bestämmer vad lokal identitet består av och hur den ska representeras särskilt relevant 

(Ristilammi 2003:127f). Det lär bli en fråga även för framtiden.  

Uppladdning 
Skellefteå är i den här uppsatsen ett objekt för en etnologisk studie. Men det är också min 

hemkommun. Tillväxt har diskuterats under många år i Skellefteå, budskapet om platsens ljusa 

framtid har kommunicerats på en rad olika sätt. I den här uppsatsen har jag bland annat 

undersökt om, och i så fall hur, tillväxt är viktigt för den individuella invånaren. Finns den där 

framtidsoptimismen verkligen hos den genomsnittlige medborgaren, eller är det bara något som 

kommunen gillar att basunera ut i alla möjliga kanaler? Det finns givetvis många olika svar på 

den här frågan och ett av dom kommer från Karl. 

Karl arbetar med att skriva om aktualiteter i Skellefteå. Genom sitt jobb träffar han 

egenföretagare, nya invånare, gamla invånare och han har noterat ett mönster: 

Framtidsoptimism. Restauranger öppnar, gymmen bygger ut, paddelhallar uppförs. Om en 

restaurang öppnar innebär det inte att en annan behöver stänga, för det behövs fler och inte 

färre. Karl pekar på en framtidsoptimism bland skellefteborna. Kommunen växer, företag 

växer. Enligt Karl är detta något som de som han träffar genom sitt arbete välkomnar. 

Framtidsoptimismen bland Skellefteborna har i den här uppsatsen i första hand behandlas i 

intervjuerna. Men den gör sig också tillkänna i vardagliga samtal.  

I december 2020 är jag hemma i Skellefteå för att fira jul. Två dagar innan julafton har 

jag min vana trogen inte köpt julklapp till min lillebror, så jag dyker in i en klädbutik i jakt på 

ett presentkort. I kön småpratar försäljaren med två kunder, beklagar sig över coronapandemin 
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och hur det slår mot kommunens egenföretagare. Han räcker över deras påse och kvitto och 

konstaterar: “Det är ju så synd för…” säger han, suckar och gör en kort paus. Funderar, innan 

han fortsätter: “För framtiden i stan är ju annars så ljus”.  

Detta leder oss in på ytterligare ett av uppsatsens delsyften, nämligen att problematisera, 

komplicera och nyansera den etablerade norrlandsdiskursen där det rurala och perifera 

Norrland framställs som ett problem som kräver en lösning. Jag har upprepade gånger 

återkommit till etnologen metaforen om att verkligheten inte stämmer med kartan (Vallström 

et al. 2014:13). Kartan i det här fallet har varit den diskurs som beskriver Norrland som en rural 

periferi. “Verkligheten”, uppsatsens empiriska material har i linje med Vallströms tes visat på 

att det inte bara finns ett glapp mellan karta och verklighet. Kanske behövs det en ny karta helt 

och hållet, där vi studerar något annat än just det rurala Norrland.    

Forskningsfältet som studerar Norrland som diskursivt konstruerad enhet kan och bör 

breddas. Forskningen om Norrland har under lång tid, med rätta, fokuserat på det rurala 

Norrland som står inför utmaningar med sjunkande befolkningstal och nedläggningar av 

exempelvis skolor och sjukhus. Dock vill jag mena att det finns mycket att hämta i etnologisk 

forskning om Norrländsk urbanitet och modernitet. Inom de ämnen som berörts i den här 

uppsatsen finns det stora möjligheter för vidare forskning. Det kommer sannolikt finnas mycket 

mer att säga om utveckling i Skellefteå under åren som kommer. Frågan om lokal identitet är 

alltid relevant, men särskilt relevant när en plats står inför förändring (Hall 1996:2ff Jmf 

Ristilammi 2003). Således är det relevant att återkomma till dessa frågor allt eftersom Sara 

Kulturhus öppnar och Northvolts batterifabrik börjar anställa personal.  

 Samtidigt, när utveckling sker och det finns ett samtal om en förväntad tillväxt och att 

en plats går mot en ljus framtid, kanske är det just då som mest intressant att också studera de 

“mellanrum” där den förväntade utvecklingen inte sker. Vad händer med de rurala ytorna på 

en plats när en del av den urbaniseras? Där allt ser ut ungefär som det alltid gjort, trots kulturhus 

och batterifabrik. Vad händer exempelvis med musikskolor, bibliotek och annan kultur i 

kommunens intilliggande orter och ytterområden när kulturhuset i stan öppnar? Hur kommer 

arbetsgivarna inom industrin påverkas av Northvolt? Vad kommer hända med den kultur som 

inte finns inom väggarna på Sara Kulturhus? Hur lever livet i alla de byar som ligger i 

kommunen och i länet? Får dom del i den förväntade tillväxten? Här finns möjligheter att 

studera de spänningar, skiftningar och motsägelser som kommer med tillväxt.  

Kanske bor de mest intressanta berättelserna i antagonismen. Framtidsvisionerna, 

farhågorna och förhoppningar har jag här samlat under titeln Uppladdning. Vare sig denna 

uppladdning består i att se fram emot sociokulturella förändringar på arbetsmarknaden, ett brett 



70  

kulturutbud med ett folkligt fokus eller en oro för att det motsatta ska ske. Fler paddelhallar 

och restauranger, eller en oro att ens barndoms skogar ska huggas ned för att ge plats åt fler 

bostäder. Bilderna är mångfacetterade, de berör struktur såväl som personliga förnimmelser. 

Skellefteås kommunslogan lyder “Ge idéerna plats”, men i en tid av förändring är det kanske 

lika viktigt att ge plats åt allt som komplicerar vår egen såväl som andras uppfattning om 

platsen. Från möjligheternas torg, till tvivlarnas berg.  
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6. Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor

Intervjuer 

1. Annelie (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200402 

Intervjuns längd: 58 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

2. Fredrika: (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200415 

Intervjuns längd: 190 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

3. Johannes (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200401 

Intervjuns längd: 62 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

4. Karl (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200427 

Intervjuns längd: 50 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

5. Markus (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200407 

Intervjuns längd: 58 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

6. Nora (pseudonym)  

Intervjudatum: 20200504 

Intervjuns längd: 46 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

7. Oskar (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200705 

Intervjuns längd: 62 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

8. Rebecka (pseudonym) 

Intervjudatum: 20200407 

Intervjuns längd: 46 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

9. Veronica (pseudonym) 

Intervjudatum 20201504 

Intervjuns längd: 54 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

10. Åsa (pseudonym) 

Intervjudatum 20200420 

Intervjuns längd: 60 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 
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Intervjun förvaras hos författaren.

Observationer 

2020-04-01 - 2020-05-05, Skellefteå Campus, återkommande och regelbundna besök. 

2020-04-03, 17:00-17:20, Skellefteå, “Tvivlarnas berg”, Northvolt Ett. 

2020-12-20, 10:30-10:40, Skellefteå, Citykompaniet. 

Tryckta källor 

Hemsidor  

Barry Popik 2014. “We want bread, but we want roses, too (Bread and Roses strike)” 

https://www.barrypopik.com/index.php/new_york_city/entry/we_want_bread_but_we_want_

roses_too Hämtad 20210419. 

Campus Skellefteå. http://www.campus.skelleftea.se/ Hämtad 20210419. 

Podcasten Staden 2016. “#60 - Skellefteå, i byarnas skugga” 

http://devstaden.arkitekt.se/60-skelleftea-i-byarnas-skugga/ Hämtad 20210419. 

Skellefteå 2030. http://skelleftea2030.se/wp-

content/uploads/2014/09/Skellefte%C3%A5-2030-utvecklingsstrategi-FINAL.pdf Hämtad 

20210311. 

Skellefteå kommuns kulturplan 2012-2015. 

https://www.skelleftea.se/Dokument/Dokument/Trafik%20och%20infrastruktur/kulturplan_w

ebb.pdf 20210419. 

Statistikmyndigheten SCB. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-

diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31-

december-2020-och-befolkningsforandringar-2020/ Hämtad 20210419. 

Visit Skellefteå. https://www.visitskelleftea.se/sv/sara-kulturhus/ Hämtad 2020080  

White arkitekter. https://whitearkitekter.com/se/nyheter/nu-byggs-varldens-hogsta-

trahus/ Hämtad 20201218. 

Litteratur 

Agnidakis Paul 2013. Rätten till platsen: Tillhörighet och samhörighet i två lokala 

industrisamhällen under omvandling. Höör, Brutus Östlings bokförlag Symposion. 



73  

Andersson, Anita 2020. Kulturhus kring 2020: Kunskap, möten och tillväxt i 

Askersund, Värnamo, Skellefteå och Karlskrona. Institutionen för ABM, uppsatser inom 

bibliotek- och informationsvetenskap.  

Andersson, Lars 2017. “Hela övre Norrland går ut och stöttar Northvolt-etablering i 

Skellefteå - annonskampanj i riksmedia väntar”. I: Norran. https://norran.se/affarsliv/hela-

ovre-norrland-gar-ut-och-stottar-northvolt-etablering-i-skelleftea-annonskampanj-i-

riksmedia?auth=true  Hämtad 20210419.  

Arvidsson, Alf 2001. Etnologi: Perspektiv och forskningsfält. Lund, Studentlitteratur.  

Arvidsson, Alf 2017. “Vemod och motstånd - fattigdom, friskhet och fjäll: Norrländska 

subjektspositioner och emotionella landskap inom populärmusiken” I: Öhman, Anders & 

Nilsson, Bo (red.). Brännpunkt Norrland: Perspektiv på en region i förändring. Umeå, 

H:ström. 

Bengtsson, Mikael 2017. “Det största som hänt bygden sedan guldet”. I: Norran. 

https://norran.se/asikter/ledare/mikael-bengtsson-det-storsta-som-hant-bygden-sedan-guldet 

Hämtad 20210419.  

Berglund-Lake, Håkan 2001. Livet äger rum: Försörjning och platstagande i 

norrländska sågverkssamhällen. Diss. Uppsala universitet.  

Berggren, Jan-Erik 2020. Batterirevolutionen. Stockholm, Mondial.  

Boréus, Kristina. Bergström, Göran 2018. Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund, Studentlitteratur 

Casey, Edward 2013. The fate of place: A philosophical history. University of 

California press.  

Cresswell, Tim 2015. Place: An introduction. Chichester, John Wiley & Sons. 

Davies, Charlotte Aull 2008. Reflexive ethnography: a guide to researching selves and 

others. London, Routledge.  

Eriksson, Madeleine 2010. (Re)producing a periphery: Popular representations of the 

swedish north. Diss. Umeå, Umeå universitet.  

Eriksson, Madeleine. Eriksson, Rikard 2014. “Staden på kartan”. I: Tidskriften Provins 

nr 1 2014.  

Florida, Richard 2014. The rise of the creative class - Revisited: Revised and expanded. 

New York, Basic Books.  

Gaunitz, Sven, Danell Torbjörn & Lundström, Ulf 2002. Industrialismens Skellefteå. 

Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk.  



74  

Glynos, Jason & Howarth, David 2007. Logics of critical explanation in social and 

political theory. London, Routledge.  

Gullberg, Johanna 2014. “Vad är ett kulturhus, egentligen?” I: Tidskriften Provins nr 1 

2014. 

Gunnarsson Payne, Jenny 2017. “Från politisk diskursteori till etnologiska 

diskursanalyser”. I: Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander Magnus (red.). Tillämpad 

kulturteori. Lund, Studentlitteratur AB.  

Hall, Stuart. 1996. ”Introduction: Who Needs Identity?”. I: Hall, Stuart & Du Gay, Paul 

(red.). Questions of Cultural Identity. London: Sage 

Hastrup, Kirsten 2010. Kultur: Den flexibla gemenskapen. Lund: Studentlitteratur.  

Jackson, Michael 1995. At home in the world. London, Duke university press.  

Klein, Barbro 1990. “Transkribering är en analytisk akt”. I: Rig (73).  

Laclau, Ernesto. Mouffe, Chantal 2008. Hegemonin och den socialistiska strategin. 

Glänta produktion/Vertigo förlag, Göteborg, Stockholm.  

Larsson, Bo & Svensson, Birgitta (red.) 2011. Andra Stockholm: Liv, plats och identitet 

i storstaden. Stockholm, Stockholmia. 

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

Kulturens materia - en analys av kulturhusets värdeskapande. Luleå tekniska universitet, 

institutionen för samhällsbyggnad.  

Laurell Stenlund, Kristina 2010b. Value creation in development and construction of 

public buildings: The case of houses of culture. Luleå, Luleå University of technology.  

Lindeborg, Lisbeth & Lindkvist, Lars (red.) 2013. Kulturens kraft för regional 

utveckling. Lund, Studentlitteratur.  

Lindström, Lo 2016. Västerbottensbarn. I samarbete med femtioettan, Ungdomens hus, 

Skellefteå.  

Lovell, Nadia 1998. “Introduction: Belonging in need of replacement”. I: Lovell, Nadia 

(red.) Locality and belonging. Taylor & Francis Group.  

Lundgren, Anna-Sofia 2017. “Befolkningen åldras! Starka berättelser om svaga 

regioner?”. I: Öhman, Anders & Nilsson, Bo (red.). Brännpunkt Norrland: Perspektiv på en 

region i förändring. Umeå, H:ström. 

Lundkvist, Gunnar 1980. Den industriella utvecklingen 1900-1975: Basindustri 

Boliden. Skellefteå, Skellefteå kommun.  

Müller, Arne 2013. Smutsiga miljarder: Den svenska gruvboomens baksida. Skellefteå, 

Ord och visor.  



75  

Nilsson, Jonas 2017. “Näringslivschefen om batterifabriken: “Vi kommer att satsa 

helhjärtat””. I: Norran. https://norran.se/nyheter/naringslivschefen-om-batterifabriken-vi-

kommer-att-satsa-helhjartat Hämtad 20210419.  

Olofsson, Hans L 2020. “VR-utbildning för industrin skapas i Skellefteå”. I: Affärer i 

Norr: Nyheter för och om näringslivet i norra Sverige. 

https://affarerinorr.se/nyheter/2020/oktober/vr-utbildning-foer-industrin-skapas-i-skellefteaa/ 

Hämtad 20210419.  

Potter, Robert B, 2008. Geographies of development: An introduction to development 

studies. Harlow: Pearson Prentice Hall. 

Pripp, Oscar 2011. “Observationer”. I: Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). 

Etnologiskt fältarbete. Lund, Studentlitteratur.  

Ristilammi, Per-Markku 2003. Mim och verklighet: En studie av stadens gränser. 

Stockholm, Brutus Östlings bokförlag symposion. 

Saltzman, Katarina (red.) 2009. Mellanrummens möjligheter: Studier av föränderliga 

landskap. Göteborg, Makadam.  

Silow Kallenberg, Kim 2016. Gränsland. Svensk ungdomsvård mellan vård och straff. 

Huddinge: Södertörns högskola.  

Sjöstedt Landén, Angelika 2011. Moved by relocation: Professional identification in 

the decentralization of public sector jobs in Sweden. Umeå: Umeå universitet.  

Sjöström, Lars-Olov 2007. Modernitet i det traditionella: Kulturbyggen och gränser 

inom ett nordsvenskt område. Umeå, Umeå universitet.  

Ström, Richard 2010. Att etablera alternativkultur: En rapport om det annorlunda 

Umeå. CERUM, Umeå, Umeå universitet.  

Strömbäck, Jan- Ewert 2017. “Joe Hill, bröd och rosor och arbetarresningarnas USA”. 

I: Arbetaren, 44 2017. https://www.arbetaren.se/2017/06/07/joe-hill-brod-och-rosor-och-

arbetarresningarnas-usa/ 20210419 

Svensson, Lotta 2014. “Nu styr vi upp stan!”. I: Vallström, Mikael (red.). När 

verkligheten inte stämmer med kartan: Lokala förutsättningar för hållbar utveckling. Lund, 

Nordic academic press. 

Sveriges Radio, P4 Västerbotten 2014. “Kritik mot stadsomvandling i Umeå” 

https://sverigesradio.se/artikel/5768250 Hämtad 20201201.  

Sörlin, Sverker 1988. Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna 

under det industriella genombrottet. Stockholm, Carlsson.  



76  

Norran 2017. “Skellefteå tog storvinst i batterikampen”. I: Norran. 

https://norran.se/affarsliv/skelleftea-tog-storvinst-i-batterikampen Hämtad 20210419.  

Tidholm, Po 2014. “Kultur i gyllene bur”. I: Aftonbladet. 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/rL91Mm/kultur-i-gyllene-bur Hämtad 20201201.  

Tidholm, Po 2014b. Norrland: Essäer och reportage. Luleå, Teg publishing.  

Tidholm, Po 2017a. Läget i landet: 89 tankar om periferier, politik och varför 

landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. Luleå, Teg publishing.  

Vallström, Mikael 2002. Det autentiska andra: Om etnografi, etik och existens. Diss. 

Uppsala, Uppsala universitet.  

Vallström, Mikael 2014 (red.). När verkligheten inte stämmer med kartan: Lokala 

förutsättningar för hållbar utveckling. Lund, Nordic academic press.  

Westerlund, Lars 2017. “Första matchen i slutspelet om batterifabriken går till 

Skellefteå”. I: Norran. https://norran.se/affarsliv/forsta-matchen-i-slutspelet-om-

batterifabriken-gar-i-skelleftea 20210419.  

Winther Jørgensen Marianne. Phillips Louise 1999. Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur AB, Lund. 

Woods, Michael 2011. Rural. London, Routledge.  

Wollin Elhouar, Elisabeth 2014. Tillhör vi Sveriges framtid?: En etnologisk studie av 

vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd. Diss. Stockholm, Stockholms universitet.  

Öhman, Anders & Nilsson, Bo 2017 (red.). Brännpunkt Norrland: Perspektiv på en 

region i förändring. Umeå, H:ström.  

Öhman, Anders 2004. De förskingrade: Norrland, moderniteten och Gustav 

Hedenvind-Eriksson. Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sofiamkwik@gmail.com 
Institutionen för kulturantropologi och etnologi 
Uppsala Universitet 
Box 631 
SE-751 26 
Tel. +46 (0) 18 471 22 85 
Fax +46 (0) 18 471 70 29 
Available for download from DiVA Online Database: http://uu.diva-portal.org 


