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Sammendrag 

Byutvikling har i de senere år dreid seg mer og mer i retning av kulturbaserte 

strategier. På et overordna plan, har denne masteroppgaven undersøkt hvilke 

nyanser som finnes i forståelsen og rettferdiggjørelsen av et kulturhus og 

prosessen rundt planleggingen.  

Å bygge kulturhus i små byer er en praksis som passer inn i tankegangen om 

at byers økonomi er avhengig av et steds attraktivitet. Dette skjer ofte i en 

kontekst der private aktører har påvirkningskraft i planleggingen.  Det såes 

likevel tvil om hvilken betydning attraktiviteten til stedet har for menneskers 

valg av steder å bosette seg på.  Behovet for mer forskning på hvorfor små 

byer i Norge investerer i dyre kulturhusprosjekt og hvilken rolle kultur faktisk 

spiller, er utgangspunktet for denne oppgaven. For å besvare 

problemstillingene utvikles et teoretisk rammeverk for kulturbasert 

byutvikling i Norge.  

Undersøkelsen bygger på dybdeintervju med et funksjonelt utvalg av 

informanter i Stjørdal i Nord-Trøndelag. De representerer en bredde av 

offentlige, private og sivilsamfunns-aktører som i ulik grad innvirket på 

planleggingsprosessen av Kimen Kulturhus.  

Casestudien finner at aktørenes forståelse av idéene som lå bak 

begrunnelsene om å bygge kulturhuset, ikke er helt samstemte. De vektlegger 

blant annet kulturhusets rolle i kulturproduksjon og kulturhusets rolle i å 

tiltrekke seg nye innbyggere i ulik grad. I tillegg finner undersøkelsen at 

entreprenørpolitikk i den politiske prosessen har hindret opposisjonens 

muligheter. 

For å besvare problemstillingene utvikles et teoretisk rammeverk for 

kulturbasert byutvikling i Norge ved å bruke teorier om kontekstbasert 

nyliberalisme, entreprenørpolitikk og lokale kulturbaserte strategier. 
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Forord 

 

I 2015 stod kulturhuset Kimen i Stjørdal ferdigstilt. Bygget skapte et bredt engasjement i 

nærmiljøet og blant politikere, der debatten i stor grad dreide seg om nytteverdien av et slikt 

bygg i Stjørdals byutvikling. Dette ble utgangspunktet for min masteroppgave. I tillegg til min 

egen bakgrunn fra Stjørdal, var emner i fransk kulturpolitikk under et utvekslingsopphold ved 

Sciences Po Lyon en viktig motivasjonsfaktor for denne oppgaven.  

Tusen takk til Aleksander Bern, min veileder ved Institutt for samfunnsgeografi, for 

uvurderlige tilbakemeldinger. En stor takk til alle som stilte opp til intervju og gjorde 

datainnsamlingen spennende og lærerik. Takk for hjelp fra familien, venner og kjæresten. 
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1. Innledning .   

 

1.1 Oppgavens tema 
Oppgavens forskningstema er kulturbasert byutvikling. FNs bosettingsprograms trakk i sin 

rapport fra 2004 frem hvordan kultur blir anvendt for å belyse problemer i en by (UNCHS, 

2004). Selv om det er en kobling mellom byutvikling, kultur og kreativitet har en kulturbasert 

byutviklingsstrategi gjerne en bredere målsetting enn å dyrke frem spesifikke kulturuttrykk. 

(OECD 2004 s. 231) Mens det tidligere var vanlig å se på kultur som en utfordring for byers 

evne til å kombinere rettferdig fordeling av goder med økonomisk vekst, er det i dag vanlig å 

se på kultur som en kilde til forbedring av slike problem (Miles & Paddison 2005).  Idéen om 

at kultur kan brukes som en motor for økonomisk vekst har de siste 15 årene vært en global 

tendens i byutvikling. Målsettingen om å skape et slikt miljø kan gå på bekostning av 

pragmatiske og progressive mål som fattigdomsbekjempelse og klima og miljø, men på 

forvaltingsnivå i dag er det likevel en politisk vilje til å bruke kultur i byfornyelsesprosesser.  

I samfunnsgeografisk litteratur vektlegges det at små byer også blir påvirket av globale 

trender, samtidig som det hevdes at mindre byer og tettsteder ignoreres i forskning på byer 

(Jayne 2010). Stjørdal kommune har i de siste årene hatt en solid befolkningstilvekst 

(ssb.no).  Kommunen vil i denne sammenheng også bli påvirket av migrasjon og tilflyt av nye 

kulturelle impulser. For samfunnet som helhet, vil det derfor være nyttig å studere hvilke 

virkninger et kulturhus har for et lite bymiljø som er under påvirkning av globale trender. 

Én måte å forstå rasjonaliteten bak en kulturbasert byutvikling på, er å studere beslutninger 

om å bygge signalbygg eller kulturelle flaggskip. Å bygge dyre kulturhus er en praksis som det 

er nærliggende å tro gjøres for å tiltrekkes nye innbyggere. Dette skjer ofte i en kontekst der 

private aktører har påvirkningskraft i planleggingen. Til tross for at norske kommuner bruker 

milliardbeløp på å bygge nye kulturhus, eksisterer det fremdeles lite forskning på 

nytteverdiene av kulturhus som virkemiddel i byfornying (Horrigmo 2011). I kommuneplaner 

til norske kommuner ser det ut til at grunnen til den storstilte økonomiske satsingen på 

kulturhus er å tiltrekke seg nye innbyggere.  I denne sammenhengen er det nærliggende å 

tro at det bygges kulturhus fordi planleggingsaktører, som ikke er opptatt av kulturaktører 

eller kulturen i seg selv ønsker det. Ikke kulturlivet selv. Jeg ønsker derfor å undersøke hvilke 
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visjoner og mål  de medvirkende aktørene i kulturhusplanleggingene har hatt . Jeg ønsket å 

se på den lokale byutviklingsdiskursen på Stjørdal og se den i lys av den globale diskursen. Og 

noe generelt om byutvikling i små byer som kan bidra til den eksisterende litteraturen på 

feltet. I kommuneplaner til norske kommuner ser det ut til at grunnen til den storstilte 

økonomiske satsingen på  

1.2 Oppgavens forskningsspørsmål 
Med disse tendensene i mente, har denne oppgaven som formål å belyse forståelsen av 

Kimen, et nytt kulturhus i Stjørdal kommune. Problemstilling og forskningsspørsmålene tar 

utgangspunkt i at oppgaven vil søke å forstå formålet med og prosessen bak dette 

kulturhuset, samt aktørenes egen evaluering av det. 

Av dette utledes oppgavens problemstilling som består av følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvilke ideer lå bak begrunnelsen for å bygge Kimen kulturhus og hvor samstemte var 

de? 

2. På hvilke måter skal Kimen føre til mer lokalkultur? 

3. Hvor mye vektlegges Floridas teori om stedsattraktivitet i begrunnelsene om å bygge 

Kimen? 

4. Hvordan har den politiske prosessen rundt Kimen artet seg og påvirket utfallet? 

Oppgaven besvarer disse forskningsspørsmålene ved å foreta en empirisk analyse av caset 

der formålet er å få frem nyansene i prosjektet. Dette gjøres ved hjelp av en kvalitativ 

metode fordi oppgavens problemstillinger krever dybdekunnskap.  

1.3 Oppgavens teorier og konsept 
For å kunne svare på forskningsspørsmålene anvender oppgaven flere ulike teoretiske 

tilnærminger. Mer konkret vil jeg bruke Falleths teori om entreprenørpolitikk i byplanlegging 

som et analytisk verktøy for å fange opp planleggingsprosessen i Stjørdal. Pecks teori om 

kontekstbasert nyliberalisme og  

Den måten oppgaven tilnærmer seg kulturhusbyggingen i Norge på, er altså ved å se 

fenomenet fra perspektivet til aktørene involvert.  
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1.3.1 Kultur og bykultur  
Kultur er et begrep med ulike konsept. Williams (1981) identifiserte tre brede bruksområder 

til begrepet kultur. Det første er som en generell prosess av intellektuell, spirituell utvikling, 

den andre som en livsstil som karakteriserer en gruppe, enten land, klasser eller subkulturer. 

Det tredje bruksområdet er intellektuelt og kunstnerisk arbeid slik som musikk, opera, tv, 

film og litteratur. Gibson (2017 s.2) påpeker at kultur ofte er blitt brukt for å beskrive 

kreative uttrykk, samt intellektuelle og artistiske prestasjoner til talentfulle mennesker innen 

et område, men at den vanligste måten å definere kultur på er kultur som en livsstil. Måten å 

tenke og skrive om kultur på i samfunnsgeografisk forskning varierer stort og avhenger av 

det geografiske området og påvirkes av grader av regionale, nasjonale og/eller språklige 

tradisjoner (Gibson 2017). Kultur defineres ofte som et sett med verdier og normer som 

definerer tilstanden til sosiale relasjoner, delte mål, samarbeid og gjensidighet blant 

individer og lokalsamfunn innen et gitt samfunn (OECDs.27). Eriksen (2010 s. 50) definerer 

kultur som noe som er felles. Et fellestrekk for alle mennesker er at de er kultivert og slik sett 

blir kultur et begrep om noe allmenneskelig. For Zukin (1995 s. 289) er kultur en flytende 

prosess av å forme, uttrykke og forsterke identiteter, enten det er identiteter til individer, 

sosiale grupper eller romlig konstruerte lokalsamfunn. Kultur har også en politisk verdi fordi 

det tilbyr et tilsynelatende nøytralt språk for å opprettholde det sosiale hierarkiet i et 

polarisert samfunn. (s.24). Å skape en offentlig kultur innebærer å forme offentlig rom for 

sosiale samhandling, samt å konstruere en visuell representasjon av byen.  

Zukin understreker videre at kultur i by ikke har én enkelt betydning, for eksempel er det 

ikke kunst eller et spesifikt språk som fører til sosial samhandling innen en gruppe. Det er 

flere kulturer i en by.  Dersom man gjør gjeldende en følelse av kultur i by som en samtale 

med flere parter, må en snakke om kulturer i by. Flyten, fusjonen og reforhandlingen av 

kultur i byer må forståes. En slik forståelse av kultur er lagt til grunn i denne oppgaven.  

 

1.3.2 Et problematisk kulturhusbegrep  
Norsk kulturhusnettverk definerer kulturhus som et bygg med en profesjonell bruk med 

formål om å overføre og produsere kultur. Et kulturhus kan, avhengig av innhold, kalles en 

kunst og kulturinstitusjon (norkskulturhusnettverk.no). Håndlykken (Stat & Styring 2011) 

fremhever derimot at kulturhus er et lite klart definert begrep og at kulturhusbegrepet 
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brukes om konserthus så vel som flerbrukshus. I Norge og Danmark er kulturhus alt fra én sal 

til ekstreme multiarenaer som også omfatter voksenopplæring, kirkekontor, frivilligsentral 

og private kulturnæringer (Håndlykken stat og styring 2011).  

Denne oppgaven legger til grunn en definisjon av kulturhus som et multifunksjonelt hus, en 

definisjon som går utover kulturhus som et rent konserthus med én, eller flere konsertsaler. 

Det kan være problematisk å bruke begrepet kulturhus om disse vidt forskjellige typer bygg. 

Mediedebatten i Stjørdal viser dette fordi kulturhus kan bli kritisert på feil grunnlag da 

flerbrukshus og konserthus som bygges i små byer sammenlignes. Dette kan ha bidratt til en 

uriktig fremstilling av Kimen før ferdigstillingen av bygget i 2015. Kulturhusbegrepet er 

hovedsakelig problematisk fordi det ikke skiller mellom de ulike typene bygg og hva slags 

funksjon de har overfor sine respektive innbyggere (Håndlykken i Stat & Styring 2011) I 

debatten både før og etter kommunevedtak om bygging i Stjørdal kan denne 

begrepsblandingen ha ført til at forståelsen av kulturhusets betydning i byutviklingen og 

overfor innbyggerne ble uriktig vinklet. En annen mulighet er at den fikk en vinkling som 

aktører involvert i planleggingen ikke kjente seg igjen i. Dette kan videre ha vært en mulig 

årsak til at de såkalte kulturhusforkjemperne fant det vanskelig å være åpen om sitt 

standpunkt i saken. Det er mye som peker på at de avgjørende aktørene for kulturhuset i 

Stjørdal kommune har hatt en felles forståelse av hva et kulturhus i Stjørdal skal være 

overfor innbyggerne i kommunen: et flerbrukshus for alle i alderspennet 0-100 år. Denne 

ulike forståelsen av begrepet kan imidlertid by på utfordring, noe jeg vil komme tilbake til i 

analysekapitlet.  

1.3.3 Kulturpolitikk 
Røyseng (2014) deler kulturpolitikk inn i fire ulike forståelser. Mcguigan (2004 s. 5) bruker for 

eksempel en bred forståelse av kulturpolitikk. Oppgavens empiri er samlet inn fra aktører 

som er med å definere kulturpolitikken på Stjørdal i vid forstand. I lys av Røysengs modell 

kan en derfor si at denne studien baserer seg på et bredt kulturpolitikkbegrep.  

 Smalt politikkbegrep Bredt politikkbegrep 

Smalt 

kulturbegrep 

1) Beslutningsaktivitet om saker i 

kultursektoren på formelle offentlige 

beslutningsarenaer 

2) Alle autoritetsforhold og 

all maktutøvelse innen 

kultursektoren 

Bredt 3) Beslutningsaktivitet om saker i kultur i vid 4) Alle autoritetsforhold og 
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kulturbegrep forstand på formelle, offentlige 

beslutningsarenaer 

all maktutøvelse som 

bestemmer hvordan kultur i 

vid forstand defineres 

 

1.4 Oppgavens kontekstuelle avgrensing 
Undersøkelsens fokus er utelukkende på Kimen kulturhus i Stjørdal kommune. Tidligere 

studier av fenomenet med å bygge kulturhus i små kommuner har ønsket å belyse den lokale 

forankringen og den lokale diskursen som planlegging av kulturhus finner sted i (Lysgård 

2016). Denne oppgaven er inspirert av disse studiene. 

Ettersom samfunnsvitere og flere medier har fokusert på negative sider ved nye kulturhus 

(aftenposten.no Dag&Tid, Stat&Styring 2011),  ønsker denne oppgaven å være et bidrag som 

gir et dybdeinnblikk i forståelsen av kulturhus som går utover den økonomiske 

problemstillingen mange har allerede har belyst, samt at den ønsker å nyansere debatten.  

Den ønsker også å si noe om på hvilket grunnlag beslutninger om å bygge et levende 

kulturhus for innbyggerne fattes. Jeg er også interessert i forståelsen av ringvirkningene 

(ikke-kulturelle og ikke-økonomiske) av Kimen kulturhus. Hvordan forholder informantene 

seg til nytteverdien av huset nå som det står ferdigbygget og er tatt i bruk? 

  

1.4.1 Stedsbakgrunn  
Planleggingen av kulturhuset i Stjørdal pågikk i tjue år, men i bred forstand begynte idéen 

om å bygge kulturhus på Husbyjordet på slutten av syttitallet (informant 3, «Bård»). Tomten 

som kommunestyret vedtok at kulturhuset skulle bygges på ligger sentralt i byen. For å få et 

bedre innblikk i det valgte geografiske stedet som studeres presenteres det her en kort 

innføring til Stjørdal, på dialekt uttalt Sjørdarn [ʃøːɖɑːɳ]. Stjørdalinger omtaler stedet som på 

Sjørdarn, i stedet for i Sjørdarn. Dette fordi det tidligere het Stjørdalshalsen. Stjørdal 

kommune hadde i fjerde kvartal 2016 et innbyggertall på 23 625. Stedet har siden 1994 hatt 

en stødig folkevekst, mye på grunn av at Værnes flyplass sysselsetter mange av kommunens 

innbyggere (ssb.no). Flyplassen i Stjørdal er også det geografiske kollektivknutepunktet i 

Midt-Norge. Stjørdal er en del av Værnesregionen, et samarbeid mellom de seks 

kommunene Frosta, Tydal, Selbu, Malvik, Meråker og Stjørdal som i sin intensjonsavtale har 

mål om å bedre samarbeid og samhandling, hovedsakelig på områder tilknyttet 
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velferdsordninger som NAV Værnes (varnesregionen.no).  Stjørdal deltar også i 

Trondheimsregionen, et samarbeid med mål å øke regionens andel av landets verdiskapning 

tilsvarende regionens andel av Norges befolkning (Trondheimsregionen.no).  

Ole Vig var fra Stjørdal og hans tankegods om å gi kunnskap til folket og «at tænke stort» var 

en inspirasjonskilde i planleggingen av Kimen kulturhus. Idéen om å gi økt kunnskap til folket 

for å skape engasjement ble brukt i tenkningen rundt et fremtidig kulturhus. Ole Vig var en 

såmann og Kimen er det som gjør at et frø spirer. Navnet Kimen er ikke tilfeldig fordi huset 

ligger på et jorde og tidligere potetåker. I overført betydning skal Kimen kulturhus skape 

utvikling og vekst, lik et frø som spirer (informant 2, 15.06.16).  

1.6 Oppgavens fremgangsmåte 
I tillegg til innledningen, består denne oppgaven av fem hovedkapittel. I kapitlet som følger 

presenteres de teoretiske tilnærmingene til kulturhusprosjektet. Presentasjonen inkluderer 

blant annet Floridas mekanismer i teorien om stedsattraktivitet og Falleths teori om norsk 

planlegging. I kapittel 3 presenteres hvilken forskningsmetode som er brukt i denne studien. 

Dette inkluderer å belyse casestudie som metode og hvordan empirien er samlet inn i 

Stjørdal, etterfulgt av etiske betraktninger rundt forskningsprosessen. Deretter kommer 

analysekapitlet der det empiriske materialet analyserer ved hjelp av det teoretiske 

rammeverket. Til slutt konkluderer oppgaven med en oppsummering av hovedfunnene, der 

jeg klargjør for nyansene i aktørenes forståelse av kulturhuset.  
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2. Teoretisk rammeverk 
 

I dette kapitlet utredes den teoretiske forståelsen av hva en kulturbasert byutvikling i byer 

er. Først ser kapitlet på entreprenørpolitikk og stedsmarkedsføring.  Deretter undersøker 

kapitlet hva som kjennetegner teorien om den kreative klasse og kritikken av den for å forstå 

hvor kulturhustrenden kommer fra.  For å forstå konteksten som Kimen kulturhus ble til i, 

fremheves deretter utfordringer norsk planlegging i en nyliberal kontekst. Til slutt 

undersøkes teorier om hvordan en lokal kulturbasert byutvikling realiseres innenfor dagens 

byplanlegging i Norge. 

2.2 Entreprenørpolitikk og kulturbasert byplanlegging  
Måtene å styre en by på har forandret seg slik at privat kapital spiller en større rolle enn 

tidligere og man har sett et skifte fra en ren styringspolitikk til en entreprenørpolitikk 

(Harvey 1989, Hall1996, Sheppard mfl. 1998, Peck 2001, 2014). Entreprenørpolitikk i by kan 

helt enkelt defineres som et offentlig-privat samarbeid der fokuset er på investering og 

økonomisk utvikling i stedet for et politisk og økonomisk mål om en forbedring av forhold 

innen et visst geografisk område (Harvey 1989 s.4). Geografen Harvey var relativt tidlig ute 

med å påpeke hvordan en by ønsker å øke sitt konkurransefortrinn overfor andre byer 

gjennom kulturelt forbruk og investeringer som i økende grad fokuserer på livskvalitet. For 

eksempel skriver han følgende: «gentrification, cultural innovation, and physical up-grading 

of the urban environment, consumer attractions (sports stadia, convention and shopping 

centres, marinas, exotic eating places) and entertainment ( the organization of urban 

spectacles  on a temporary or a permenant basis) have all become much  more prominent 

facets of strategies for urban regeneration» (Harvey 1989 s. 9). 

Kultur skaper i følge Harvey et optimistisk klima og blir et symbol på et dynamisk samfunn, 

men han stilte spørsmålstegn ved hvor mange vellykkede sportsarenaer og kjøpesenter som 

faktisk kan realiseres (1989 s.9) Man kan lese Harveys artikkel fra 1989 smalt som en 

generell historie om måter å styre en by med en overgang til entreprenørpolitikk i by, men 

Peck (2014 s. 399-400) mener at den ble skrevet på et bredere grunnlag og at den vektlegger 

et skifte i dynamikken mellom byer og at byer konkurrerer mot hverandre i dag som aldri før. 

Kavaratzis & Hatch (2013) har en identitetsbasert tilnærming til stedsmarkedsføring og ser 

det som en samhandling og dialog mellom aktører. Stedsmarkedsføring er mange prosesser 
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som gjør en stedsidentitetsprosess enklere. En effektiv stedsmarkedsføring forståes som en 

dialog, debatt og noe som hele tiden bestrides. Interessenter er det viktigste elementet i 

stedsmarkedsføring. Stedsmarkedsføring er en identitetsprosess (Kavaritz & Hatch 2013 s. 

81). Stedsmarkedsføring i form av signalbygg/ flaggskip-bygg kan forståes som en bevist 

politisk strategi som iverksettes for å stimulere til økonomisk vekst og bygge lokale 

identiteter (Andersson 2014, Kaika 2010).    Andersson (2014) viser til forskning på fem 

flaggskiphotell i Sverige og fremhever at de er et resultat av at territoriale og relasjonelle 

prosesser har jobber sammen i stedsmarkedsføring og sådan skaper «best-practice» 

utviklingsstrategier. Strategiene overføres mellom steder og endres når de implementeres 

lokalt, mener hun. Figur 1 viser blant annet at det å finne og ansette rette person for jobben 

og at det finnes et handlingsrom i prosjektet er viktige element for at det skal bli til en såkalt 

«best practice» utviklingsstrategi.  

 

Figur 1: Andersson (2014) s. 231 
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Sager peker på at stedsmarketsføring er en nyliberal strategi innen byplanlegging (2014 s.5). 

I tillegg til nyliberalisme, er også deltagende demokrati og miljø ideologier med 

påvirkningskraft i demokratiske land.  

Peck (2014) mener at Harveys teori om entreprenørpolitikk i by reflekterer at politiske 

strategier tilpasser seg krisetendenser. Det er en veldig utspredt, innebygd økonomisk 

risikotakning i bypolitikken og i enkelte lokale prosjekter i dag. Aktuelle spørsmål i dagens 

styring av byer omhandler kostnadene ved offentlig utdanning og helse og 

omsorgssystemer. Peck mener at en ser et mønster av selektiv risikotakning som har banet 

vei for en risikoeksponering som er innebygd i alle systemer. 

For å bli konkurransedyktige byer, er kulturbaserte byutviklingsstrategier blitt et vanlig trekk 

ved byer i verden i dag. De sosiale, økonomiske og miljømessige innvirkningene av en 

kulturbasert byutvikling er derimot få, i følge Evans (2005). De høye kostnadene og 

oppmerksomheten som kulturbaserte byutviklingsprosjekter ofte får, står ikke i stil til 

styrken og kvaliteten på bevisene av effektene. Begrunnelsene for å gjennomføre slike 

strategier er likevel jobbskapning og økonomisk vekst (Evans 2009). 

2.3 Nyliberal omregulering i by 
Peck (2010) mener at nyliberalisme må forstås som et ideologisk rammeverk og at det ikke 

kan reduseres til å være en økonomisk handelsstrategi for land i sør eller en måte å styre en 

stat på. Nyliberalisme manifesterer seg ulikt avhengig av hvilken kontekst den studeres i, 

også i Norge. Peck mfl (2009) mener at en nyliberal doktrine forutsetter en implementering 

av politikk av typen «one size fits all» som antar at markedsorientert reform vil gi like 

resultater, i stedet for å anerkjenne de enorme variasjonene som kommer frem når 

nyliberale reform-initiativ blir implementert i kontekstspesifikke institusjonelle landskap og 

politiske miljø-Variasjoner av nyliberalisme er altså kontekstspesifikke og konseptet gis 

navnet «actually existing neoliberalism». På denne måten vil nyliberalisme både utnytte og 

produsere sosio-romlige ulikheter. (Peck mfl. 2009 s.53-54). Brenner & Theodore (2002 

s.368) sier at byer er blitt mer og mer viktige geografiske mål og institusjonelle laboratorier 

for ulike nyliberale strategier: stedsmarkedsføring, bedriftssoner, konsulentselskap og 

eiendomsutviklere, samarbeid mellom det offentlig og det private, ordninger for 
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eiendomsutvikling. Det overordna målet til disse nyliberale strategiene i by er å mobilisere 

byrom som en arena for både markedsorientert økonomisk vekst og elitens forbruks-vaner.  

Nyliberalisme er et tema i byplanleggingsforskningen på verdensbasis, men det er ikke 

enighet om hvorvidt nyliberalisme er i en hegemonisk posisjon. Theodore mfl. (2010) 

påpeker at en i dag ser en regulert nyliberalisme som skaper sosiale forskjeller mellom 

steder. Hansen m.fl. (2001) skriver at byutviklingsstrategier med mål om å bli en kreativ by 

dekker over de sosiale kostnadene som en tilpasning til en globalisert økonomi innebærer 

med mindre åpenhet i styringen av byer. I København for eksempel, har kulturbaserte 

byutviklingsstrategier skapt større sosiale forskjeller. 

   

2.3.2 En nyliberal ideologisk kontekst 
Hansen mfl. (2001) mener at entreprenørpolitikk i by må sees i sammenheng med 

globaliseringen og økt bevissthet om at byer må forholde seg til en større verden. Som 

eksempel viser de til København, der et skifte til entreprenørpolitikk har medført større 

konkurranse mellom kommuner i hovedstadsregionen om å tiltrekke seg en såkalt 

økonomisk bærekraftig befolkning. Hansen mfl (2001 s. 866) understreker også at innføring 

av kulturbaserte byutviklingsstrategier må sees i sammenheng med at byer konkurrerer med 

hverandre og at denne konkurransen er en stadfestelse av globalisering (forstått som fri fly 

av kapital og arbeid).  

 

2. 4 Den kreative klasse 
Florida (2005) har en kjent, men mye omstridt teori om hvordan man tiltrekker seg en rett 

type folk som gjør byer og regioner til attraktive steder og bo for å skape økonomisk vekst 

(Peck 2005, Jayne mfl. 2010, Andersen mfl. 2010, Lysgård 2012, Mcguigan 2009, Horrigmo 

2011). I følge Florida kan en effektiv tilnærming til regional utvikling og økonomisk vekst 

være å fremheve utviklingsstrategier som tiltrekker seg menneskelig kapital, i motsetning til 

de mer tradisjonelle tilnærmingene som fokuserer på å tiltrekke seg bedrifter og videre 

industrielle cluster. Han mener at regioner kan ha mye å vinne på å investere i «peoples 

climate» som et supplement til de mer tradisjonelle «buisness climate» strategiene (Florida 

2005 s. 49-109). Det Florida legger mye vekt på i sin teori, er at byer må tilfredsstille og 



16 
 

tiltrekke seg det han betegner som den kreative klasse: de som arbeider med IKT-utvikling, 

matematikk, arkitekter, noen typer ingeniører, forskere, designere, de som arbeider med 

media og en rekke andre yrker, deriblant kunstnere (Horrigmo 2011 s. 429). Florida mener at 

alle mennesker i utgangspunktet er kreative og at den kreative klasse består av de som er så 

heldige å få betalt for å være kreative på jobb (Florida 2005 s. 35). Han mener at byer og 

regioner burde ta innover seg at det er talentfulle mennesker som driver økonomisk vekst og 

fører til innovasjon, og at rikelig med opplevelser av høy kvalitet tiltrekker seg talent. Den 

såkalte kreative klasse ser etter muligheter til å stadfeste sin identitet som kreative 

mennesker, mener han (Florida 2005 s.36).  Florida (2005 s. 37) definerer talentfulle 

mennesker som de med en bachelorgrad eller høyere. Det er fortsatt viktig med bedrifter, 

men folks beslutninger om hvor de skal bosette seg er viktigere enn bedrifters beslutninger 

om hvor de skal lokalisere seg. Han mener altså at bedrifter i økt grad vil slå rot der hvor det 

finnes talentfulle mennesker (Florida 2005 s. 139).  

Floridas teori har inspirert en rekke ordførere og lokalpolitikere i Norge til å investere 

i kultur for å tiltrekke seg denne « kreative klassen» (Horrigmo 2011 s.42).  Men Andersen 

mfl. (2010) skriver at halv-perifere regioner og regionale senter i norden tiltrekker seg den 

kreative klasse på grunn av jobbmuligheter, ikke kulturaktiviteter. Mens hovedsteder prøver 

å tiltrekke seg den kreative klasse, prøver halv-perifere regioner å tiltrekke seg kvalifiserte 

arbeidere i tillegg for å sikre et bedriftsmiljø. Et sted kan altså overdrive fokuset på et 

peoples climate sammenlignet med den faktiske betydningen som denne faktoren har for 

bosetting av den såkalte kreative klasse og bedrifter i en region. Det er altså et misforhold 

mellom strategier for økonomisk utvikling og de faktiske nøkkelpådrivere for økonomisk 

utvikling i de ulike nordiske regionene, mener de.  Når det gjelder halv-perifere regioner er 

en bedre strategi å styrke originaliteten og det autentiske ved et sted, i stedet for å prøve å 

skape et mer globalt peoples climate da de uansett ikke kan konkurrere med de større 

byene. Floridas tilnærming kan dermed ikke brukes i regionalplanlegging, mener de. 

Politikken tilknyttet Floridas teori kritiseres også for å gi forrang til én type arbeidere over en 

annen. Denne gruppen, den kreative klasse, gis en posisjon som selve kilden til økonomisk 

vekst. Det har bidratt til å skape større ulikheter i by fordi denne typen arbeidere allerede 

har gode forutsetninger for å lykkes i kunnskapsøkonomien (Peck 2002 sitert i Leslie 2017).  
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McGuigan (2009) kritiserer Florida for ikke å være særlig opptatt av vanlige bekymringer i 

kulturpolitikken slik som å bevare kulturarv, bredere tilgang til kulturressurser og muligheter 

for kulturproduksjon. Florida reduserer kultur til å omhandle nyliberal økonomi med «cool 

culture». I følge McGuigan er det ytterst tvilsomt at kultur kan løse dyptliggende økonomiske 

og politiske problem på steder som lider av kreativ ødeleggelse.  

I følge McGuigan (2009) kan kulturpolitisk rasjonalitet forstås gjennom 3 diskursive 

formasjoner: stat, marked og sivilsamfunn. Kulturdiskurser finnes ikke uavhengig av de 

rådende verdensdiskursene, da spesielt nyliberal globalisering. Markedsdiskrusen i 

kulturpolitikk (McGuigan s.42-43) peker på at kulturpolitikk også er en del av et kommersielt 

marked og at kultur i økende grad er blitt forvandlet til en vare.  En slik markedsdiskurs i 

kulturpolitikk er vanskelig å komme ut av, mener McGuigan, fordi de er inkorporert i alle 

institusjoner i verden som helhet. Det er antagelsen om at markedskrefter og styring av 

privat sektor er iboende overordna politiske diskusjoner og at offentlig sektor styrer.  

Oppgaven vil senere vise hvordan dette er tilfellet i planleggingen av Kimen kulturhus. 

Analysekapitlet vil ta for seg den politiske prosessen og beslutningstaking. For å forstå 

hvordan aktører i Stjørdal forstår Kimen som en del av en kulturbasert byutvikling, går 

oppgaven nå videre til å belyse lokale diskurser og hvordan kulturpolitikk er lokalt forankret i 

små byer i Norge ved å bruke teorien til Lysgård (2015). For å forstå fremveksten av små 

byers kulturpolitikk er det nødvendig å tolke rasjonaliteten i lys av demokrati og kollektivitet 

i stedet for et nyliberalt fokus på ekstrovert attraktivitet og konkurransedyktighet slik som i 

den globale diskursen på kulturbaserte strategier.  

2.4 Norsk planlegging 
Falleth mfl. (2011,2014) har undersøkt norsk planlegging og utfordringer for en demokratisk 

planleggingsprosess med jernallianse mellom offentlig og private aktører. Falleth mfl. (2014) 

har undersøkt planlegging i Norges tre største byer og viser at mangel på kanaler for direkte 

deltagelse i reguleringsplanen kan forklares av at utviklere verdsetter borgerlig deltagelse 

mindre enn rådgivere og planleggere. Falleth mfl. skriver videre at direkte deltagelse er 

undersøkt ved å fokusere på samspillet og tillitt mellom samfunnsborgere og politikere, samt 

hvordan profesjonelle planleggere organiserer deltagelse i planleggingsprosesser og bruker 

lokal kunnskap for å lage kvalitativt bedre planer. Direkte deltagelse av sivilsamfunnsaktører 
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balanserer representativt og direkte demokrati, samt profesjonell og lokal kunnskap og det 

er derfor nødvendig med disse to perspektivene. Deres empiriske studie viser at lokale 

organisasjoner er aktive i byplanlegging av bruk av land, og bruker offisielle kanaler for 

deltakelse og at det er en god del kontakt mellom lokale organisasjoner og i 

planleggingsprosessen. Til tross for dette opplever lokale organisasjoner såkalte 

lukkemekanismer og føler seg underordna sterke aktører, som utviklere, planleggere og 

politikere (Falleth mfl. 2014 s. 404-406). Man ser altså en skiftende rolle for offentlige 

planleggere. Dette har større implikasjoner for legitimiteten til lokale planleggingsprosesser 

og lokaldemokrati generelt. Mange lokale organisasjoner i deres studie setter spørsmålstegn 

ved offentlige planleggeres evne og vilje til å sikre interessen til det generelle publikum 

(Falleth mfl. 2014 s. 422).  

Falleth mfl. fremhever derimot at en effektivitetsdiskurs har påvirket norsk planlegging mer 

enn diskursen relatert til demokrati (2011 s.67). Siden åttitallet har private aktører drevet 

lobbyarbeid for endring i plan og bygningsloven. De ønsker et kjapt, forutsigbart og fleksibelt 

godkjenningssystem. Man ser effekten av at en effektivitetsdiskurs er sterkest i norsk 

planlegging av fremveksten av lokale praksiser der markedsaktører og 

planleggingsautoriteter legger premissene for prosjektplanene lenge før den formaliserte, 

transparente planleggingsprosessen faktisk begynner. Planlegging gjennom private prosjekt, 

som man ser i Norge, er en del av en verdensomfattende trend mot en markedsorientert 

planlegging der markedsaktører i økende grad er hovedaktørene i byutvikling (s.59). Videre 

skriver de at man rettferdiggjør privatisering av planleggingen ved forståelsen av at 

markedet evner å produsere det bygde miljøet effektivt, men man kan ikke konkludere med 

dette i forskning. Planlegging i norske byer i dag er prosjektbasert. Måten man driver med 

lokale planlegging på har forandret seg på grunn av private utviklingsprosjekt. 

Kommuneplanlegging har tilpassa seg nye nasjonale retningslinjer og lovverk, i tillegg til den 

nye arbeidsdelinga mellom markedet og offentlig sektor i planlegging (2011:67). Sager 

(2015) mener derimot at nyliberalisme som ideologi har en betydelig påvirkning i norsk 

byplanlegging, men at den ikke nødvendigvis er i en hegemonisk posisjon. Planleggingen av 

det tidligere industriområdet Nedre Elvehavn i Trondheim by viser at private aktører ikke har 

fått herje fritt, altså dominerer ikke nyliberale økonomiske interesser.  
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Nyliberalisme manifesterer seg altså ulikt, også i Norge, avhengig av hvilken kontekst den 

studeres i. For eksempel er byutviklingen i Oslo i stor grad markedsdrevet, der private 

utvikleres ønske om profitt påvirker politiske beslutninger noe som igjen gir byarkitektur 

som ikke tar hensyn til den lokale, sosiale konteksten (Røe 2016 s. 6). Peck (2010 s. 403) 

peker for eksempel på at nyliberalisme som et statlig prosjekt ble etablert både i land i det 

globale Nord og det globale Sør, at den både var en reaksjon på gjeldskriser og en tjener for 

økonomisk globalisering. Brenner & Theodore (2002 s. 353) fremhever at nyliberalisme er en 

pågående prosess av omregulering. 

Higdem & Hanssen (2014) fremhever at norske kommuner har fått en sterkere 

planleggingsrolle og at det er en økende trend å bruke partnerskap mellom offentlig, privat 

og sivilsamfunnsaktører i norsk regional planlegging. Norske kommuner har tradisjonelt blitt 

oppfattet som velferdskommuner (Jacobsen 2009 sitert i Horrigmo 2011).  Kommunens rolle 

er blant annet å implementere nasjonal velferdspolitikk og statlige overføringer garanterer 

kommunene et visst inntektsnivå for å sikre disse tjenestene. Vekststrategier har tradisjonelt 

spilt en mindre rolle, men siden slutten av åttitallet har norske kommuner viet mer 

oppmerksom mot vekst og utvikling. Dette har ført noen til å forutsi et skifte fra 

velferdskommuner til velstandskommuner (Jacobsen 2009 sitert i Horrigmo 2011).  

2.4.2 Planlegging av nye kulturbygg i Norge 
Smith & Strand (2010) skriver at nye kulturbygg begrunnes med formål om å øke en bys 

attraktivitet, å skape en nasjonal identitet, å utvikle turisme, skape kulturengasjement, 

økonomisk utvikling i by, og fysisk oppgradering av byrom. For aktører involvert i 

planleggingen av operahuset i Oslo, var bygget forespeilet å spille en rolle i byutviklingen 

forøvrig. Operahuset er derfor et eksempel på hvordan man rettferdiggjør offentlig 

finansiering av nye kulturbygg ved at det settes i en byutviklingssammenheng.  

Et kulturelt flaggskip er en høyprofilert bygning dedikert til kultur og kulturpolitikk. En fordel 

med å gi kulturelle institusjoner en distinktiv design er at de kan appellere til et stort 

publikum. Kulturbygg i seg selv kan ikke skape kunst eller mer økonomisk aktivitet, og det er 

nødvendig å ha mer realistiske forventninger til de potensielle effektene av kulturelle 

flaggskip.  
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I planleggingen av kulturbygg i Norge blir den lokale konteksten tatt i betrakting fordi 

byggene er ment å skape en stedstilhørighet og lokal stolthet. Dette står i motsetning til 

Barcode i Bjørvika i Oslo der lokal stedstilhørighet og en forbedring av offentlig rom for den 

eksisterende befolkningen ikke sto høyt på agendaen hos arkitektene, til tross for en 

opprinnelig målsetting om å øke tilgang til fjorden for innbyggere i bydel gamle Oslo (Røe 

2016). 

Det er ikke uvanlig at planlegging av kulturbygg i Norge blir møtt med motstand og 

negativitet i befolkningen. Smith & Strand (2011) fremhever at planleggingen av Operahuset 

i Oslo var preget av sterk negativitet i forkant av byggingen og en lav etterspørsel fra det 

offentlige etter et nytt operahus. Den offentlige debatten dreide seg om plassering av 

kulturbygget og kostnadene ved det. I følge aktører involvert i planleggingsprosessen gikk 

det offentlige fra å ha et skeptisk syn til og føle stolthet. For aktører involvert i 

planleggingsprosessen representerer operahuset en ikonisk bygning med offentlig tilgang og 

en lokal orientering. Begrunnelsene for å bygge kulturhuset på tross av lav etterspørsel etter 

et slikt bygg var hovedsakelig behovet for byutvikling og hvilken rolle arkitektur kunne spille. 

I tillegg var argumentene blant aktører involvert i prosjektet at huset først og fremst var 

bygd for alle som var interessert i opera, ballett og musikk, men også de som ikke hadde 

denne interessen i utgangspunktet. Håpet var at kulturbygget ville føre til en nysgjerrighet 

for opera og ballett for folk som tidligere ikke hadde denne interessen, og dermed åpne opp 

for et nytt segment av brukere.  For aktører involvert i planleggingsprosessen forståes altså 

operahuset som en ikonisk bygning med en lokal orientering som det offentlige har tilgang 

til. Operahusprosjektet skiller seg fra andre ikonbygg ved at det er tatt hensyn til 

lokalsamfunnet. Smith & Strand viser til en progressiv planleggingsagenda i Norge som er i 

felleskapets interesse, inkludert lik tilgang til gode, offentlig rom. Operahuset beskrives av 

aktører som en møteplass og et nytt byrom der folk samles.  

Aktører involvert i operahusprosjektet hadde som hovedbegrunnelse at bygget skulle ha 

rollen som et flaggskip for opera og kultur. Å kommunisere en ny kulturell nasjonal identitet 

var også en viktig begrunnelse for å bygge et nytt kulturbygg. Det andre hovedargumentet 

for byggingen var å bidra i utviklingen av lokalområdet. Operahuset i Oslo er et sted å være. 
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2.5 En kulturbasert byutvikling 
 

Evans (2009) viser at begrunnelser for byers kulturpolitikk er økonomisk vekst og 

jobbskaping. Kultur blir nå sett på om den magiske erstatningen for alle nedlagte fabrikker 

og varehus, og som en enhet som kommer til å skape et nytt bilde av byen og gjøre den mer 

attraktiv for fleksibel kapital og arbeidskraft (Hall 2000 s. 640).  

Miles og Paddison (2005) skriver at kultur sees på som en kilde til økonomisk vekst i by for å 

forbedre konkurransekraften til byen. Kulturbaserte utviklingsstrategier er blitt omfavnet av 

myndigheter og lokale utviklingsbyråer i et raskt tempo og de har spredt seg globalt.  Å 

snakke om stedsmarkedsføring er like vanlig i asiatiske byer, som det er i europeiske og 

nordamerikanske. Dette viser at kultur har fått en annen betydning og blir brukt til sosiale, 

økonomiske og politiske formål i byen. Det er satt mange spørsmålstegn vedrørende denne 

politikkens evne til å levere utover ren retorikk. De anerkjenner også at Florida (2002) har en 

betydelig påvirkning da hans teori har inspirert politikere verden over. De mener derimot at 

man ikke skal overdrive den potensielle betydningen av investering i kultur. Hvis 

kulturplanlegging skal bli en suksess må kultur bety noe, men det burde ikke forventes å bety 

alt (2005:837). Å snakke om kultur som et slags økonomisk universalmiddel er kortsiktig 

tenkning og undertrykker verdien av kultur for mennesker på et sted. Videre mener de at 

man burde fokusere på hvilken grad investeringer i kultur fungerer for ulike sosiale grupper. 

Spørsmål om bærekraftig, utover økonomisk bærekraft, dreier seg i følge dem om 

kulturstrategier evner å være inkluderende og i hvilken grad det bidrar til å definere den 

politiske legitimiteten. Hvorvidt kulturpolitikken er vellykket eller ei, kommer an på hvor 

godt politikere og finansieringskilder inkluderer lokalsamfunn og lokalkultur. Det er 

nødvendig å tenke kritisk omkring hva man ønsker å oppnå med en kulturleda byfornyelse 

og hvordan man skal evaluere en eventuell måloppnåelse av den (2005 s. 833 -838).  

I følge OECD (2005) spiller kultur hovedsakelig tre roller for lokal utvikling. Den påvirker 

oppførselen til aktørene på stedet, den bidrar til et steds attraktivitet ved å tiltrekke seg 

besøkende og turister, og den bidrar til å skape produkter som eksporteres og som vanligvis 

forbrukes utenfor selve stedet.  
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I den globale diskursen om kulturbaserte utviklingsstrategier er det et fokus på kreative 

næringer, men i Stjørdal kommunes planlegging av Kimen kulturhus er det ikke nødvendig 

med en mer inngående teoretisk kunnskap om kreative næringer for å forstå hvordan 

aktører tenker omkring kulturhuset som et ledd i byutviklingen fordi det ikke er den typen 

innovasjon som står i sentrum. Det er en blanding av kulturelt forbruk og kulturproduksjon 

som er i fokus, snarere enn innovasjon av kreative næringer som står i sentrum. 

2.5.2 En kulturbasert byutviklingsdiskurs i mindre byer i N orge 
Store og små byer har utarbeidet egne lokale versjoner av kulturbaserte utviklingsstrategier 

for by og lokalutvikling (Lysgård 2013 s. 183). En kulturbasert utvikling har blitt et alternativ 

til en tradisjonell industriell og økonomisk utvikling som ikke har lyktes i å gi vekst i mange 

vestlige byer. Den globale økonomien er i forandring og kultur er blitt en vare, i tillegg til at 

konkurranse mellom byer og regioner er blitt en politisk bekymring som et resultat av økt 

globalisering og mindre statlig organisering av byutvikling. Nyliberalismens begeistring for 

åpne markeder danner et ideologisk grunnlag for å gjøre byer og steder til kommersielle 

produkter. Endringer i den nye kunnskapsøkonomien fremhever også kompetanse og 

kreativitet som grunnleggende konsept, ikke bare økonomien, men også for utvikling av 

attraktive byer og områder (Lysgård 2013).  

Horrigmo (2011) understreker at i en kulturbasert utviklingsstrategi er det å produsere kultur 

og det å forbruke kultur begreper som forklarer hvordan en ser for seg at strategien skal føre 

til økonomisk vekst og utvikling. Den første retningen ser jobb-og økonomisk vekst som et 

direkte resultat av veksten i kulturnæringene. I den andre retningen er veksten et indirekte 

resultat av kulturtilbud. De to retningene er knyttet til ulike politiske virkemidler. I strategien 

som fokuserer på forbruket av kulturelle produkter vektlegges det at kultur kan brukes for å 

tiltrekke seg nøkkelarbeidskraft.  Horrigmo (2011 s. 42) skriver videre at kulturhus passer inn 

i forbruksorienterte strategier der byggingen av signalbygg har vært en viktig strategi. 

Kulturhus gir ofte ikke direkte økonomiske effekter, men bygges av det offentlige fordi det 

ikke finnes et marked som kan tilby denne tjenesten, mener hun. Fokuset da er gjerne på å 

subsidiere innhold og infrastruktur, ikke på å bygge opp næringer. Det er mulig for kulturhus 

å generere indirekte effekter. De langsiktige indirekte effektene innebærer å skape en 

attraktiv kommune som er i stand til å tiltrekke eller beholde nøkkelarbeidskraft. Horrigmo 

(2011) skriver videre at det i Norge er lite trolig at et kulturhus vi kunne påvirke høyt 
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utdannede mennesker til å bosette seg i ett spesielt område. Derimot vil det overfor en bys 

innbyggere kunne bidra til å skape tilhørighet til og stolthet over sitt hjemsted, i tillegg til en 

viktig sosial møteplass. 

2.5.3 Den faktiske kulturpolitikken i små byer i Norge 
Lysgård (2015) skriver at utforminga av kulturpolitikk i små byer påvirkes til en viss grad av 

flyten av nyliberal forbrukerbasert kulturstrategier i kreative næringer og 

stedsmarkedsføring, men påpeker at kulturpolitikk i små byer er mer rettledet ved og 

grunnlagt i path-dependency, arv, tradisjon og sosial kapital. Dette basert på ideer om 

deltakelse, mobilisering og sosial integrering/tilhørighet.  

Den lokalt forankra, faktiske lokalpolitikken er i en kontinuerlig prosess av omstrukturering 

(2015 s.7) De dominerende diskursene i kulturpolitikk i små byer i Norge har for det meste 

motiver som sosial velvære og/eller deltagende mobilisering, altså diskurser om å styrke den 

sosiale tilstanden i samfunnet og tilrettelegge for et demokratisk samfunn. 

Lysgård (2015 s.8) identifiserer to dominerende strategier i den faktiske kulturpolitikken i 

små byer i Norge. Den første strategien starter med intensjonen om å styrke frivillighet og 

mobilisering, lokal aktivitet, deltagelse og læring og kompetanse gjennom utvikling av den 

individuelle innbygger. Strategien materialiseres på fire måter. I form av møteplasser og 

sosiale arena, arena for å engasjere seg i aktiviteter (kulturhus) og utdanningsinstitusjoner 

(kulturskole). Den manifesterer seg som prosjekter og initiativ som har som formål å skape 

levende samfunnsarenaer. En tredje måte den manifesterer seg på er gjennom prosjekter 

med ønske om å bevare kulturarv og tradisjonelle verdier og fokusere på identitet og 

stedstilhørighet. Den andre typen strategi er linken mellom en såkalt levebrød-strategi 

(arbeid og verdiskapning) og kulturell produksjon. I den faktiske politikken blir disse 

materialisert på to måter. For det første som en strategi for attraktivitet der kultur gir 

merverdi til et sted som et produkt for turisme eller potensielt bosted for nye innbyggere.  

Lysgård (2015) påpeker videre at strategier også må prioriteres i budsjett, praktiseres i 

dagliglivet og debatteres i det offentlige for at en strategi skal bli til faktisk politikk. 

Praktisering av strategier kan tydeliggjøres på tre måter. For det første, strategiens evne til å 

mobilisere folk til å delta i den faktiske utformingen av strategien. På den måten er bruk av 

kultur for å styrke sosial kapital og demokrati gjennom aktiv deltagelse det viktigste 
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uttrykket for makt i utforming av lokal kulturpolitikk. For det andre blir en strategi virkelig 

når det er politisk vilje til å prioritere strategien i kommunebudsjettet. I denne forstand, er 

makt nært knyttet opp mot institusjonalisering og materialisering av politikk, altså den 

faktiske byggingen og etableringen av for eksempel kulturhus. I Lysgårds studerte tilfeller er 

dette et fenomen der intensjonen er å fostre opp sosial kapital og demokratisk mobilisering. 

Til slutt mener Lysgård (2015) at en strategi må debatteres og bestrides for å kunne 

virkeliggjøres. Han bruker den tjueårige kampen for å bygge et kulturhus i Flekkefjord som 

eksempel på betydningen av diskursiv makt. Gjennom en aktiv debatt og bestridelse av 

ideene og forslag til konkrete initiativ, kommer kulturstrategien til live gjennom avhør og 

aksept av spesifikke kulturelle uttrykk i spenningen mellom kulturarv, innovasjon og 

eksperimentering, samt den generelle forståelsen av hva et godt sted å leve er og hva det 

burde være. 

2.6 Oppsummering 
Dette kapitlet har trukket frem teoretiske bidrag som kan belyse fenomenet som planlegging 

og bygging av Kimen kulturhus i Stjørdal er en del av og hvordan disse fenomenene 

begrunnes. Trenden kan sies å være en del av kulturleda byutviklingsstrategi som er inspirert 

av Floridas(2005) konsept om å tilrettelegge for det han betegner som kreative klasse. Dette 

skjer i en kontekst med en nyliberal ideologisk tilnærming og entreprenørpolitikk, men 

strategien er lokal og påvirkes i liten grad av den globale diskursen om kulturbaserte 

byutviklingsstrategier. I en global kontekst er målet for en slik strategi å gjøre stedet til et 

attraktivt sted slik at det kan konkurrere med andre stedet om å tiltrekke seg «de rette 

folkene», den såkalte kreative klasse. I det studerte caset, Kimen kulturhus i Stjørdal 

kommune, er det nødvendig å forstå hva som karakteriserer lokal norsk planlegging for å 

kunne si noe spesifikt om hvordan Kimen Kulturhus ble en realitet og hvordan huset forståes 

av aktørene i en byutviklingssammenheng.  
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3. Metode og data 
 

Denne studien av aktørers forståelse av kulturhusprosjektet i Stjørdal kommune er 

gjennomført ved hjelp av en kvalitativ metodologisk tilnærming. For å kunne besvare 

forskningsspørsmålene var det nødvendig med dybdekunnskap om hvordan 

planleggingsprosessen med å bygge kulturhus utartet seg i et konkret geografisk område. 

Ettersom jeg var interessert i hva aktørene selv legger i hensikten med kulturhuset Kimen, 

ble det gjennomført halv-strukturerte dybdeintervju med fjorten informanter. Dette fordi 

intervjuundersøkelser egner seg godt til å gi informasjon om personers opplevelser, 

synspunkter og selvforståelse, som Thagaard (2009) fremhever. En viktig målsetting med 

teoretisk orienterte studier er at tolkningen skal ha relevans utover det enkelte prosjekt 

(Thagaard 2009). Denne oppgaven er et konkret eksempel på kulturbasert byutvikling. Det 

kan være verdifull for andre som ønsker å gjennomføre samme type kulturhusprosjekt fordi 

det er forsket lite på små byer generelt. Fortsatt finnes det lite forskningsmaterialet som sier 

noe om hvordan ideer om kulturbasert byutvikling fungerer i praksis.  Ettersom planleggere, 

arkitekter og politikere og andre aktører ofte forholder seg til en verden av idéer samtidig 

som de må forholde seg til lokale forhold, blir det ofte et spørsmål om hvilke sider av en 

teori som vektlegges. Eksempler på det er hva i en teori som taes vekk og hva som tilpasses 

av ulike aktører involvert.  

Denne undersøkelsen er basert på intervju med et bredt spekter av aktører og det kan derfor 

være en styrke for oppgavens evne til å komme med et gyldig bidrag i forskningen på 

kulturhus i rammeverket av kulturbasert byutvikling.  

Thagaard (2009 s. 201) fremhever viktigheten av reliabilitet, validitet og overførbarhet i 

kvalitativ forskning. For å styrke forskningens validitet er det viktig med gjennomsiktighet, 

altså at forskeren tydeliggjør grunnlaget for fortolkninger ved å redegjøre for hvordan 

analysen gir grunnlag for de konklusjoner hun eller han kommer frem til. Reliabilitet og 

validitet er blant annet basert på at forskeren redegjør for relasjoner til informanten og 

hvilken betydning erfaringer i felten har for de dataene forskeren får. Om forskeren i 
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utgangspunktet er knyttet til det miljøet som studeres, eller er en utenforstående, har 

betydning for den forståelsen forskeren utvikler i løpet av prosjektet (Thagaard 2009).  

Kritisk refleksivitet er å være oppmerksom på hvordan man kan identifisere og løse etiske 

dilemma når de oppstår. Å være reflexive er med andre ord å analysere sin egen situasjon 

som om det var noe en studerte (Hay 2010 s.30-31).  Alvesson & Sköldberg (2009) skriver at 

det er fire viktige elementer i refleksiv forskning: systematikk og teknikk i 

forskningsprosedyrene, klargjøring av bakgrunnen for fortolkningen, å være klar over den 

politisk-ideologiske karakteren til forskningen, og refleksjon knytta til problem med 

representasjon og autoritet.  

Som samfunnsgeografer må en alltid vurdere ens egen situasjon. Derfor skal jeg nå begrunne 

valg av metode som belyser problemstillingen. Deretter skal jeg reflektere rundt 

datainnsamlingen i Stjørdal kommune og min posisjon som forsker. Utfordringer i 

datainnsamlingen og håndteringen av disse blir også utdypet senere i kapitlet. 

Thagaard (2009) skriver at det er et gjensidig påvirkningsforhold mellom forskerens 

teoretiske utgangspunkt og tendenser i datamaterialet. Forskerens vitenskapsteoretiske 

forankring har imidlertid betydning for hva hun eller han søker informasjon om, og danner et 

utgangspunkt for den forståelsen forskeren utvikler. Hermeneutikken bygger på prinsippet 

om at mening bare kan forstås i lys av helheten. Som forsker fortolker jeg informantens 

fortolkning av en situasjon, det er altså en annengradsfortolkning. Forskerens tolkninger av 

den symbolske betydningen av en handling innebærer en dobbel hermeneutikk, fordi 

forskeren fortolker en virkelighet som allerede er fortolket av dem som deltar i den samme 

virkeligheten. I kritisk teori benytter man perspektiver som innebærer et kritisk standpunkt 

til den rådende samfunnsstrukturen. I tillegg til dobbel hermeneutikk er det en kritisk 

tolkning av de samfunnsforholdene som påvirker både informanten og forskeren. Det er 

fokus på prosessene som bidrar til at bestemte interesser fremmes på bekostning av andre 

(Thagaard 2009).  

3.1 Oppgavens sosialkonstruktivistiske forankring 
Sosialkonstruktivisme er troen på at ting er oppfunnet, produsert eller konstruert av 

spesifikke folk i samfunnet (Cresswell 2013 s. 60). Sosialkonstruktivismen er mer eller mindre 

blitt den dominerende vitenskapsfilosofien i samfunnsgeografi dag og det finnes mange 
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forskjellige posisjoneringer (Gregory mfl. 2009 s. 690, Alvesson & Sköldberg 2009 s.34, 37).  

Virkelighet eller deler av virkeligheten er altså sosialt konstruert. Kunnskap oppstår gjennom 

prosesser tilknyttet ideologi, interesser og makt. Både forsker og informant utformer 

kunnskapen i fellesskap. Resultatet av forskningen er avhengig av forskerens forståelse av 

hva som er gyldig kunnskap (Thagaard 2009 s.43). Én retning innen sosialkonstruktivismen 

sier at kunnskap aldri er abstrakt, objektiv og absolutt, men alltid konkret, situert og i bånd 

med menneskelig oppførsel. Det finnes ikke én sannhet, men flere lokale sannheter. Det 

eneste som er verdt å undersøke er hvordan denne konstruksjonen av virkeligheten faktisk 

blir utført (Alvesson & Sköldberg 2009 s. 30, 37). Cresswell fremhever en ny regionalgeografi 

som antagelsen om at regioner er sosiale konstruksjoner (Cresswell 2013 s. 60).  

Baxter & Jack (2008 s. 545) understreker at én av fordelene med en konstruktivist 

tilnærming er det nære samarbeidet mellom forsker og deltager der deltageren får fortelle 

sine historier. Gjennom disse historiene er deltagerne i stand til og beskriver sine syn på 

virkeligheten, noe som gjør at forskeren bedre kan forstå deltagerens handlinger. 

Alvesson & Sköldberg (2009) fremhever det såkalte relativitetsproblemet i 

sosialkonstruktivismen ettersom sosialkonstruktivister motsetter seg essenssialismen til 

andre vitenskapsfilosofiske tilnærminger.  

De vitenskapsfilosofiske forankringene er for det første at inngående forståelse om et 

fenomen er verdifullt i seg selv uten spesifikke hensyn til hvordan det utarter seg i tilfeller 

som ikke studeres. Det andre er knytta til overførbarhet, altså i hvilken grad funnene kan 

anvendes på andre tilfeller av det undersøkte fenomenet (Hay 2010 s. 82).   

Thagaard (2009 s.38) skriver at fenomenologien tar utgangspunkt i den subjektive 

opplevelsen og søker og oppnå en forståelse av den dypere meningen i enkeltpersoners 

erfaringer. Sentralt innen fenomenologien er å forstå fenomener på grunnlag av de 

studieobjektenes perspektiv, og å beskrive omverdenen slik den erfares av dem. 

Fenomenologien bygger på en underliggende antakelse om at realiteten er slik menneske 

oppfatter at den er. Det konstruktivistiske perspektivet gir grunnlag for refleksjoner om hva 

de mellommenneskelige forholdene i forskningsprosessen kan bety for forskningens 

resultater (Thagaard 2009 s. 44). 
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Den vitenskapsfilosofiske tilnærmingen i denne oppgaven er altså et fenomenologisk, 

poststrukturalistisk syn på virkelighet. 

3.2 Kvalitativ tilnærming til kulturbasert byutvikling 
På et overordnet plan ønsker oppgaven å forstå det sosiale fenomenet med å bygge 

kulturhus i små norske kommuner. For å få dybdekunnskap om dette sosiale fenomenet og 

videre svar på forskningsspørsmålene er det foretatt en enkeltcasestudie. Kimen kulturhus 

blir brukt som case for å kunne gi dybdekunnskap om det sosiale fenomenet med å gjøre 

store investeringer i å bygge kulturhus i norske kommuner. Kulturhuset sto ferdig i 2015 

etter over to tiår med planlegging og politisk behandling. I media er de økonomiske 

konsekvensene av byggingen belyst (aftenposten.no, dagogtid.no, adressaavisen.no). I mars 

214 prydet det forsiden av papirutgaven til Aftenposten under overskriften 

«Kulturhussprekken: 1,2 milliarder kroner» (aftenposten.no). Den økonomiske 

problemstillingen som ble reist av kommunepolitikere og medier ble en viktig inngangsport 

for å velge Kimen som case fordi jeg på det tidspunktet kunne problematisere kostnadene 

ved kulturhushusbyggingen.  Kimen kulturhus er et flerbrukshus, men informantene bruker 

begrepet kulturhus i sin omtale av bygget og oppgaven vil derfor også gjøre det.  

Annen forskning på kulturbasert utvikling i mindre byer i Norge har begrenset seg til én 

region og har følgende kvalitative tilnærming. Lysgård (2013) gjør en diskursanalyse av 

debatten om definisjonen av kultur i avisdebatten om etableringen av stiftelsen Cultiva i 

Kristiansand. Lysgård(2012) foretar en dokumentanalyse da han analyserer de kreative 

byutviklingsstrategiene i Kristiansand for å fremheve kunnskapsbasene de bygger på. I 

Lysgård(2014) brukes et topologisk perspektiv på mobilitet, skala og betydningen av 

lokalhistorie for å analysere kulturpolitkk i fire rurale samfunn i Sør-Norge. Denne oppgaven 

undersøker et geografisk sted som tidligere ikke er blitt undersøkt innenfor rammeverket av 

kulturledet byutviklingsstrategier.  

3.3 Avgrensning av data: casestudiet 
En case defineres som én episode av en rekke hendelser av vitenskapelig interesse. 

Casestudier er velegnet for å betrakte konseptuelle faktorer, identifisere nye hypoteser og til 

utforsking av kausale sammenhenger (George & Bennett s.17-20). En viktig filosofisk 

antagelse er at dybdekunnskap om en case er verdifullt i seg selv uten hensyn til hvordan 

fenomenet manifesterer seg i caser som ikke studeres (Baxter s. 81) Casestudien gir mulighet 
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til en detaljert analyse av hvorfor teoretiske konsept eller forklaringer passer eller ikke 

passer til konteksten casen befinner seg i (Hay 2010). Denne oppgaven ønsker å begrunne 

hvordan fortolkningene til ulike aktører i Stjørdal kommune passer eller ikke passer inn i 

teorien om kreative byutviklingsstrategier. Den kvalitative, intensive casestudien er valgt på 

bakgrunn av dette formålet. Hay (2010 s. 36) understreker at det er viktig å definere om man 

som forsker er en insider eller outsider når man møter informantene i konteksten man 

forsker på. På mange måter gjør mitt valg om bare å fokusere på Kimen kulturhus og dermed 

gjennomføre intervjuer i Stjørdal kommune til en insider. Jeg er oppvokst sentralt i Stjørdal, 

var elev på kommunens kulturskole i 8 år og hadde dermed en god generell innsikt i 

konteksten allerede før dybdeintervjuene var gjennomført. Jeg oppdaget underveis i 

seleksjonen av både case og informanter at en sentral aktør i planleggingen av kulturhuset 

var en bekjent av meg. Det gjorde meg ytterlige motivert for å velge nettopp Kimen 

kulturhus av alle andre kulturhusprosjekter i kommuner i Norge fordi det kunne gi en lett 

tilgang til felt (Thagaard 2009).  

Fordeler med å være en insider er i følge Hay (2010 s. 36) at det gjør tolkningen av empirien 

mer troverdig. Det er også mulig at det at jeg er oppvokst på samme geografiske sted som 

jeg studerer gjør at engasjementet for kulturhuset fremsto mer troverdig i møte med 

personene jeg intervjuet. I møte med informantene i Stjørdal opplevde jeg som regel 

engasjement over det ferdigstilte kulturhuset og det ble derfor viktig for meg at 

informantene også opplevde engasjement over kulturhusplanleggingen og tilstedeværelsen 

av huset i Stjørdal kommune som genuint fra min side. En ubevist forsterking av dialekt kan 

igjen ha forsterket informantenes positive opplevelse av min nysgjerrighet for 

kulturhusbygging i Stjørdal. 

Det at jeg er oppvokst på stedet gjør at jeg kjenner lokale dialektuttrykk, kulturelle koder, 

hendelser og personer. Paulgaard (1997 s.77) belyser at faren for såkalt hjemmeblindhet 

som følge av kulturfortrolighet også kan være til stede selv om man reiser langt hjemmefra 

for å gjøre feltarbeid fordi kultur ikke er koblet til sted i samme grad som tidligere. Arbeidet 

med denne oppgaven kan ha fått meg til å se Stjørdal som sted med relativt nye briller. Jeg 

har vektlagt Kimens rolle for stedsidentiteten til de som vokser opp der i dag i større grad 

enn hva jeg hadde trodd på forhånd. 
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Mine erfaringer kan sies å gjøres gyldige ved å høre de fra informantene. Et eksempel er min 

egen erfaring med lite egnede øvingslokaler som elev ved kulturskolen. Denne erfaringen ble 

gjort gyldig ved å høre flere informanter snakke om dårlige øvingslokaler for kulturskolen 

som også lå spredt rundt omkring i Stjørdal sentrum.  

Spørsmålet om å utvikle distanse for å produsere data i feltarbeidssituasjonen har ikke bare 

å gjøre med hvorvidt man er insider eller outsider i forhold til det samfunn man studerer. 

Den distansen som er nødvendig, skapes i like stor grad gjennom å identifisere de personlige 

aspekter ved den oppdagelsesprosess som forskning representerer.  

Hva forskere fokuserer på, og hvordan inntrykkene i felten forstås er preget av den erfaring 

og de perspektiver forskeren bringer med seg inn i felten. Denne forståelsen gir tilgang til 

noen former for innsikt og skygger for andre. For den som observerer i egen kultur, er det et 

hovedpoeng å oppnå et perspektiv hvor han eller hun kan se sin egen kultur med andres 

øyne.  Det er fordeler og ulemper ved å observere i ens egen kultur og i studier av egen 

kultur er det en utfordring å skape distanse til egne erfaringer (Thagaard 2009).  

3.4 Seleksjon av utvalg 

Valg av informanter har foregått strategisk fordi informantene er valgt på bakgrunn av deres 

kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen og undersøkelsens teoretiske 

perspektiver (Thagaard 2009 s.55). Utvalget er forsøkt å representere konteksten som 

forståelsen av kulturhuset studeres i på en bred måte. Aktører involvert i planleggingen har 

en egeninteresse i prosjektets suksess, derfor var ikke formålet med denne studien å 

undersøke kulturhusets suksess eller ikke, men snarere å identifisere bredden av 

begrunnelsene for kulturhuset og hvordan de er en del av forståelsen av Kimen som et som 

et virkemiddel i byutvikling og som en markør for stedsintentitet.  

Informant 4,7 11 og 12 er kontaktet på oppmuntring fra andre informanter. Jeg ble også 

oppfordret til å snakke med personer jeg allerede hadde selektert strategisk fra før av og var 

i kontakt med. Jeg har derimot fulgt to ulike «tråder». Jeg fikk flere gode innspill til hvem jeg 

burde snakke med videre. Noen ganger overlappet det med den strategiske selekteringen, 

andre ganger var det verdifulle tips.  De forslagene som ikke fungerte fordi det var personer 

jeg ikke anså som relevante for vinklingen på oppgaven, valgte jeg å se bort i fra. Jeg ønsket 

å unngå å følge én tråd  fordi prosessen har vært politisk delt mellom posisjon og 
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opposisjonsblokkene. Det var viktig for meg å følge den opprinnelige selekteringen så langt 

det var mulig fordi jeg ønsket å unngå at utvalget utelukkende besto av personer innen 

samme nettverk eller miljø, noe som kan være et problem med å følge alle tips (Thagaard 

2009 s.56). På en annen side kan det være at empirien hadde sett annerledes ut dersom jeg 

hadde intervjuet alle jeg ble tipset om. På grunn av ønsket om å holde meg noenlunde til 

den opprinnelige problemstillingen, og fordi jeg følte at det var mulig å besvare den uten 

store endringer, har jeg i stor grad holdt meg til den opprinnelige selekteringen av 

informanter.  

Representanter fra Lånkerevyen ble tatt med på grunn av medieeksponering revymiljøet har 

fått i lokal presse knyttet til den potensielle bruken av kulturhuset til forestillinger. 

Representanten fra den politiske opposisjonen ble valgt fordi planleggingsprosess hele veien 

har vært karakterisert av politisk uenighet (Kilde: alle informanter, bladet.no).  

Etter å ha intervjuet 12 informanter ble det klart at jeg hadde kommet til et metningspunkt i 

antall informanter. Jeg valgte likevel å utvide utvalget og kontaktet derfor informanter fra 

revymiljøet med mål om å tilføye de perspektiver som manglet for å danne et enda mer 

helhetlig inntrykk som kunne gi et bedre svar på problemstillingen.  

3.5 Rekruttering av utvalg  

Rekrutteringen begynte med at jeg kontaktet informant 1 over epost der 

forskningsprosjektet ble presentert i klartekst. Etter positiv tilbakemelding ble det avtalt 

intervjutidspunkt i Stjørdal. En vanlig erfaring fra intervjuundersøkelser er at personer 

ønsker å fortelle om seg selv og sin virksomhet til en som er interessert i deres situasjon 

(Thagaard 2009 s. 60). Dette opplevde jeg som en riktig fremstilling av mitt møte med 

informantene. Det var enkelt å rekruttere informanter, og alle personene jeg kontaktet sa ja 

til å delta i prosjektet. 

3.6 Datainnsamling 
 

3.6.1 Forskningsintervjuet 
En av hovedgrunnene til å bruke intervju som metode i kvalitativ forskning er å samle inn et 

mangfold av meninger, betydninger og erfaringer. De gir innsikt i de ulike argumentene eller 

debattene innen en gruppe, men kan også avdekke enigheter om temaer (Hay 2010 s. 102). 
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Ettersom jeg ønsket å snakke med en rekke ulike aktører tilknyttet planleggingen av Kimen 

Kulturhus var det nyttig for oppgaven å gjennomføre kvalitative dybdeintervju. Det 

kvalitative forskningsintervjuet er en samtale mellom forsker og informant som styres av de 

temaene forskeren ønsker å få informasjon om (Thagaard 2009 s.89). Intervjuundersøkelser 

er en særlig velegnet metode for å få informasjon om hvordan informanten opplever og 

forstår seg selv og sine omgivelser (Thagaard 2006). I denne oppgaven er det analysert data 

fra 12 individuelle semistrukturerte intervjuer og 2 semistrukturerte gruppeintervju. 

Thagaard (2006 s.90) fremhever at gruppeintervjuer kan bidra til å utdype de temaene som 

tas opp, fordi deltakerne kan følge opp hverandres svar og gi kommentarer i løpet av 

diskusjonen. Ett av gruppeintervjuene var med to personer som kjente hverandre fra før da 

de var kolleger og samarbeidet daglig ved samme avdeling. Det andre gruppeintervjuet var 

ikke planlagt, men måtte tas litt på sparket da jeg fikk beskjed at en person til vil være med. 

Disse personene kjente også her hverandre godt fra før da begge deltok i samme miljø. De 

fremsto alle dermed ganske samkjørte, noe Repstad (2009) fremhever er en fordel siden 

informantene da har et felles grunnlag å diskutere ut fra.  

Semistrukturerte intervjuer har fokus på innhold og tar opp tema som forskeren synes er 

relevante (Hay 2012 s.110-111). Spørsmålene kan stilles ut i fra en fleksibel intervjuguide i 

stedet for et formelt spørreskjema (Mikkelsen 2005 s. 169). Ettersom jeg har intervjuet ulike 

aktører fra ulike arbeidsplasser og/eller interessemiljøer har jeg latt de snakke fritt om det 

temaet som opptar dem mest av de relevante temaene, samtidig som jeg har stilt de samme 

spørsmålene til alle. Derfor er de ikke helt ustrukturerte i formen heller. Fordi de er fra ulike 

arbeidsplasser og/eller interessemiljøer har dataen mangfold i tema som fokuseres på av 

informantene. Et eksempel er at alle har fått følgende spørsmål: Hva var i følge deg årsaken 

til at Kimen ble bygd? I hvilken grad de reflekterte over dette spørsmålet avhenger også her 

muligens av hvordan deres rolle/yrke/posisjon kan knyttes til Kimen kulturhus i dag og/eller 

planleggingen av det. Thagaard (2009 s. 97) peker på dilemma mellom å følge de 

retningslinjer som intervjuguiden foreskriver, og ta hensyn til utdyping av temaer som enten 

informanten tar initiativ til, eller som utvikles i løpet av samtalen. Hun peker også på 

dilemma mellom å lytte til informanten og å gi uttrykk for pågåenhet med henblikk på å føre 

intervjusamtalen videre. I transkribering av intervju ble dette dilemmaet tydelig og i verste 
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fall avbrytes informantenes tankerekker fordi jeg ønsker å føre samtalen videre før 

informanten har snakket ferdig.   

I forholdet mellom forsker og deltaker er tillit er et sentralt begrep i det kvalitative intervjuet 

og det er viktig å bygge opp et nært forhold fordi målet for det semistrukturerte intervjuet er 

å sette seg inn i og prøve å forstå situasjonen ut i fra informantens perspektiv (Ragin & 

Amoroso 2011 s.102, Ryen 2002 s. 116). Det kvalitative forskningsintervjuet kjennetegnes av 

nærhet, samtidig som det å opprettholde en viss distanse kan gi den analytiske avstanden 

man trenger (Ryen 2002 s. 116-119). Min posisjon i forhold til informantene gjorde det trolig 

mulig å skape tillit relativt raskt til tross for tidsbegrensningen da det muligens var 

tillitsvekkende at jeg er oppvokst i kommunen. I tillegg til at løfte om anonymisering og 

tilstrekkelig informasjon om hensikten med oppgaven økte tillitten, tror jeg at min posisjon 

overfor informanten spilte positivt inn på å skape tillit i intervjusituasjonen.  

Forskjeller mellom ulike studier av det samme miljøet kan ha sammenheng med at forskerne 

oppfattes forskjellig av informanten. Det er derfor viktig at forskeren reflekterer over 

relasjonene til dem som studeres, og vurderer hvilken betydning disse relasjonene kan ha for 

den informasjonen forskeren får (Thagaard 2009 s. 82). Ved intervju med informant 1 var det 

en praktikant til stede. Dette kan ha påvirket svarene dit hen at informanten lot være å 

komme med kritiske refleksjoner.  

Som nevnt har prosjektet fått kritisk omtale i flere medier. Frykt for at jeg som forsker 

kommer til å fremstille prosjektet som mislykket kan ha påvirket flere informanter til å ønske 

å få frem det positive ved bruken av huset etter 1,5 år i bruk. Her kan min posisjon som 

insider hatt en forsterkende rolle ettersom jeg under intervjuene ikke har lagt skjul på ønsket 

om at kulturhuset skal være gjort til det beste for innbyggerne i Stjørdal og et godt tilbud til 

for innbyggerne nå og i fremtida. Denne verdiforankringen kan ha påvirket noen av 

informantene til å unnlate kritiske refleksjoner.  

3.6.2 Gjennomføring av intervju 
Intervjuene ble gjennomført i to omganger. Den første perioden med datainnsamling var i 

juni 2016. Åtte semistrukturerte dybdeintervjuer ble da gjennomført.  En utfyldene runde 

intervjuer ble gjort i uke 6 og 7 i 2017. Et opphold i datainnsamlingen kan ha ført til at jeg 

som forsker har klart å stille mer spesifikke spørsmål til informantene i andre runde av 
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datainnsamlingen fordi det var klarere hva som måtte bli vinklingen på oppgaven.  Dette kan 

ha gjort det lettere å fokusere på problemstillingen og videre ha spisset denne oppgaven 

ytterligere. Et eksempel på en slik tydeliggjøring er at det etter første runde med intervjuer 

og transkribering ble klart at jeg ønsket å fokusere mer eksplisitt på Kimens rolle i det lokale 

kulturlivet i de forestående intervjuene. En slik konkretisering hadde muligens ikke kommet 

like klart frem dersom jeg hadde gjennomført alle intervjuene i samme feltarbeid da det det 

kan være noe vanskeligere å løfte blikket når man fortsatt befinner seg i felt (Thagaard 

2009).  

Det positive med tidsoppholdet er at slik jeg husket intervjuene og dynamikken mellom meg 

og intervjuobjektene ikke stemte helt med den faktiske kvaliteten. Noen intervju var mer 

relevante enn jeg husket. For eksempel var kvaliteten på gruppeintervjuet bedre enn 

forespeilet og intervjuobjektene utfylte hverandre på en god måte.  

I samtlige intervjuer gis oppmuntrende tilbakemelding eller såkalte prober (Thagaard 2009 s. 

90) og det kan ha ført til at ingen av intervjuene har en lengde som overstiger 2 timer fordi 

informantene selv snakker rundt de tema jeg ønsker at de skal uten særlig oppmuntring 

utover prober. Jeg stiller for det meste en blanding av åpne og ledende spørsmål der 

formuleringen kommuniserer et ønsket svar fra informanten. Oppfølgingsspørsmålene er 

ofte utenfor intervjuguiden og de er av en fortolkende karakter som søker en bekreftelse på 

at jeg har forstått intervjupersonen riktig (Brinkmann & Tanggaard 2012 s. 32). Thagaard 

(2009 s. 96) fremhever at ledende spørsmål kan være fruktbare å stille dersom man tar 

utgangspunkt i informantens fortelling og samtidig føre intervjuet i en retning som kan gi 

den informasjonen forskeren ønsker.  

Jeg var åpen overfor alle informantene om min oppvekst på Stjørdal og at jeg er tidligere 

elev ved kulturskolen, men graden av åpenhet om tilhørighet varierer. Det hadde vært uetisk 

å holde dette skjult, selv om det kunne ha påvirket dataen og gitt andre svar på 

spørsmålene.  Min tilknytning til kommunen ble i de fleste intervjuer en naturlig del av 

samtalen. Jeg var likevel bevisst på hvordan min oppvekst på Stjørdal ble brukt strategisk 

eller ikke under intervjusituasjonen. Eksempler fra feltnotater viser også dette. 

«Ingen forstyrrelser, praten flyter lett. Bruker min rolle som Stjørdaling og tidligere elev på 

kulturskolen» Feltnotater 15.juni 2016 
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«La ikke vekt på min tilhørighet til Stjørdal, det kan ha påvirket svarene hans både positivt og 

negativt». Feltnotater 28.juni 2016 

I intervju med informant 8 anså jeg det som positivt for dataens kvalitet at min posisjon som 

insider ikke ble særlig fremhevet fordi jeg ønsket å forstå informantens synspunkt på 

Stjørdalinger og stedsidentitet. I ett av gruppeintervjuene kan man muligens si at jeg jobbet 

meg fra en outsider til en insider i selve intervjusituasjonen. Det var først etter to timer at 

deres egne meninger ble belyst.  

3.6.3 Transkribering av intervju 
I den første datainnsamlingen tilbrakte jeg 1 uke sammenhengende i Stjørdal og 

datainnsamlingen bar derfor preg av et feltarbeid. Det ble gjort lydopptak av intervjuene og 

disse er transkribert i etterkant. Det ble tilbragt mye tid i husets bibliotek i dette tidsrommet 

og to intervju ble transkribert der. Jeg mistet en del kritisk sans ved å være tilstede i 

biblioteket under transkriberingen i det jeg der og da oppfattet som et meget vellykket 

kulturhus på alle måter. Derfor positivt med et opphold mellom feltarbeidene slik de 

analytiske egenskapene som karakteriserer forskerrollen kom tilbake og den personlige 

entusiasmen over bygget ble tonet ned.  

3.7 Etiske betraktninger 
Dette delkapitlet belyser etiske spørsmål i forskningsprosjektet som anonymitet og 

deltagelsens konsekvens for informantene. Masterprosjektet er meldt til NSD i tråd med god 

forskningsetikk. Reliabilitet og validitet er blant annet basert på at forskeren redegjør for 

relasjoner til informanten og hvilken betydning erfaringer i felten har for de dataene 

forskeren får. Om forskeren i utgangspunktet er knyttet til det miljøet som studeres, eller er 

en utenforstående, har betydning for den forståelsen forskeren utvikler i løpet av prosjektet 

(Thagaard 2009).  Det er ønskelig å gi stemme til informantene uten å miste en kritisk sans. I 

kvalitativ forskning prioriteres det å tegne et autentisk bilde av folkene man studerer (s.205).  

3.7.1 Informert samtykke og anonymitet 
Respekt for deltagerne i forskningen er viktig og det kreves derfor informert samtykke av alle 

informanter(Thagaard 2009 s.26, Ragin & Amoroso s. 89). Informert samtykkeskjema ble 

derfor lagt ved i epost i de tilfeller der epostutveksling var første kontakt med informanter. 

Dette gjelder 10 informanter. Først etter avklaring fra informantene ble det gjort lydopptak 
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av intervjuene ved å bruke lydopptaksfunksjon på telefon. Ellers ble det informert om i 

begynnelsen av hvert intervju at svarene som brukes i oppgaven anonymiseres.  

For å sikre konfidensialitet har alle informantene som beskrives i teksten fått fiktive navn. Et 

problem med anonymitet i denne oppgaven er at flere av informantene kjenner hverandre. 

Dette er løst ved at annen biografisk informasjon er begrenset så mye det lar seg gjøre uten 

at det går på bekostning av poenget i argumentasjonen i teksten. Med andre ord, uten at det 

svekker dataens pålitelighet. Jeg har altså redigert teksten på en måte som bevarer tekstens 

meningsinnhold, men samtidig endret uttrykk som kan bidra til identifikasjon (Thagaard 

2009 s. 225). Informasjon om arbeidssted er begrenset. Hay (2010 s. 29) understreker at det 

ikke er alltid er mulig eller ønskelig å anonymisere når man har å gjøre med offentlige 

personer. Oppgaven har likevel valgt å skjule samtlige informanters identitet av enkelthets 

skyld, selv om det ikke ble ytret noen ønsker om dette fra informantenes side, inkludert 

offentlige personer.  

3.7.2Deltagelsens konsekvenser for informantene 
Flere av informantene ga uttrykk for at kulturhusprosjektet har fått mye negativ 

mediedekning, at det har stormet rundt prosjektet og at det har vært et for ensidig fokus på 

den økonomiske siden av det. ( Kilde: alle informanter). Noen ga også uttrykk for at det har 

vært flere misforståtte oppfatninger av kulturhusets framtidige funksjon og utforming 

(informant 11). Kulturhusprosjektet er fortsatt en brikke i en politisk maktkamp. Det står 

fortsatt noe på spill for lokalpolitikere i posisjon makta til tross for at huset nå er i bruk. Det 

er klart at det å stille opp til intervju kan ha negative konsekvenser for noen av informantene 

fordi de ikke ønsker å sette prosjektet i et negativt lys. Anonymisering er gjort på bakgrunn 

av dette.  

Det er ikke usannsynlig at det er forhåpninger eller forventinger blant noen av informantene 

om at denne oppgaven skal kunne føre til et mer positivt bilde av huset eller på en annen 

side at oppgaven fremhever alle utfordringer og kritikkverdige tilstander rundt planleggingen 

av det. Etiske betraktninger rundt det. Jeg var åpen overfor informantene om 

nødvendigheten av å problematisere temaet. Jeg valgte ikke denne casen på grunn av en 

rekke kritikkverdige forhold, men snarere fordi det muligens skiller seg ut fra andre kulturhus 

i små byer i Norge. Det var nettopp denne hypotesen undersøkelsen ønsket å teste ut. Jeg 
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forsøkte å være åpen om dette i møte med alle informantene. Fordi kulturhusprosjektet har 

vært kilde til dårlig stemning i kommunestyrer, på folkemunne og i mediedebatten kan det 

være et ønske om å ikke skape noe mer dårlig stemning.  

3.8 Analyse av data  
Ragin og Amoroso (2011 s. 76) belyser at empiri er grunnlaget i en tolkingsmodell. 

Analysedelen i denne undersøkelsen kan forståes som er retroduktiv prosess, altså en 

analytisk metode der det er et samspill mellom induksjon og deduksjon.  I følge Mikkelsen 

(2005 s. 168) begynner en induktiv tilnærming med konkrete empiriske detaljer og jobber 

seg deretter mot abstrakte ideer eller generelle prinsipp. Fra subjektets ståsted er det da 

ofte et bottom-up perspektiv i analysen. En deduktiv tilnærming starter med abstrakte ideer 

og deretter samles inn konkrete, empiriske detaljer for å kunne se om ideene stemmer.  

Forskning involverer samspillet mellom ideer, altså et analytisk rammeverk, og empirien. 

Forskeren lager seg bilder fra datamaterialet som bekrefter eller avkrefter en analytisk 

ramme eller skaper en ny. En samfunnsvitenskapelig representasjon kan sees på som et 

produkt av samhandling mellom bilder om analytiske rammer.   

Når forskeren observerer, fortolker og analyserer samfunnet, avgjør en også hva eller hvem 

som får oppmerksomhet og hva som ignoreres i den ferdige representasjonen. Forskere må 

være selektive i sin bruk av empiri og fokuserer på de mest betydelige delene av den 

innsamlede empirien (Ragin & Amoroso 2011 s. 105). Det analytiske rammeverket brukt i 

besvarelsen av problemstillingen gjør det mulig å konkretisere den kvalitative casestudien og 

gjør den mer fokusert.  

Det teoretiske rammeverket tar som utgangspunkt Floridas(2005) hypotese om hvordan 

byer tiltrekker seg det han betegner som den kreative klasse. Videre innenfor denne teorien 

fokuserer oppgaven på hvordan dette utarter i en lokal kontekst.  

Thagaard (2009) skriver at det er et gjensidig påvirkningsforhold mellom forskerens 

teoretiske utgangspunkt og tendenser i datamaterialet. Forskerens vitenskapsteoretiske 

forankring har imidlertid betydning for hva hun eller han søker informasjon om, og danner et 

utgangspunkt for den forståelsen forskeren utvikler. Hermeneutikken bygger på prinsippet 

om at mening bare kan forstås i lys av helheten. Som forsker fortolker jeg informantens 
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fortolkning av en situasjon, det er altså en annengradsfortolkning. Forskerens tolkninger av 

den symbolske betydningen av en handling innebærer en dobbel hermeneutikk, fordi 

forskeren fortolker en virkelighet som allerede er fortolket av dem som deltar i den samme 

virkeligheten. I kritisk teori benytter man perspektiver som innebærer et kritisk standpunkt 

til den rådende samfunnsstrukturen. I tillegg til dobbel hermeneutikk er det en kritisk 

tolkning av de samfunnsforholdene som påvirker både informanten og forskeren. Det er 

fokus på prosessene som bidrar til at bestemte interesser fremmes på bekostning av andre 

(Thagaard 2009).  

Thagaard (2009) skriver at et perspektiv sett fra en utenforståendes side kan oppleves som 

fremmedgjørende og provoserende av informanten. Dette ble forsøkt lagt en demper på ved 

å opplyse om at temaet vil bli problematisert i oppgaven. For eksempel var jeg åpen om den 

økonomiske sida som analytisk inngangsport ved valg av case.  Det er derimot lite trolig at 

perspektivet vil oppleves provoserende på informanten. og i den grad jeg ytret mine 

personlige meninger under intervjuet hadde det trolig en positiv effekt på dataen da 

informantene utdypet argumentene sine ytterligere eller uttrykte sin uenighet i «mine» 

argumenter. 
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4. Empiri og analyse 
I denne delen av oppgaven følger fem analysekapitler der jeg skal svare på 

forskningsspørsmålene introdusert i starten ved hjelp av det teoretiske rammeverket og den 

innsamlede empirien. Først undersøkes hva kulturhuset er blitt og hvorfor det er blitt sånn. 

Jeg analyserer så hvordan aktørene forstår planleggingsprosessen av Kimen i lys av 

nyliberalisme og entreprenørpolitikk i by i lys av en kulturbasert byutvikling.  Til slutt vil jeg 

undersøke aktørenes forståelse av Kimen som en arena for kulturproduksjon. Det vil i alle 

kapitler bli undersøkt hvilken forståelse av prosjektet som informantene innehar.  

 

4.1 Den faktiske kulturpolitikken i Stjørdal 
Mange av informantene har påpekt den sterke skillelinja i debatten om kulturhusbyggingen. 

Motstanden var sterk også etter at kommunestyret hadde vedtatt bygging av kulturhuset i 

2006. Kimen kulturhus inneholder altså flere ulike funksjoner: Bibliotek, to kinosaler, 

kulturskolen (kontorer, dansesaler og andre øvingsrom), galleri, kirke, storsal, mindre sal til 

konserter, fritidsklubb, café. Ved å bruke samme begrep om to vidt forskjellige typer hus kan 

forståelsen av kultur i stedsutviklingen i Stjørdal ha kommet dårlig frem. I verste fall kan 

dette ha forsterket en negativ holdning i den politiske opposisjonen og i befolkningen for 

øvrig. Informant 11 forteller følgende: 

«Det var jo veldig styr. Det var en politisk kamp for å bygge huset. Det ble jo vedtatt med 21 mot 20 

stemmer og bygge et kulturhus med kirke til 718 millioner. Kampen var ikke over når det ble bestemt 

heller. Det var veldig mye negativ omtale rundt Kimen og partene hadde lite dialog med hverandre. 

Enten var du for eller så var du imot. De fleste hengte seg opp i at det var et hus for fiffen og media var 

ikke på vår side. Vi ville gjerne få frem hva huset skulle bli vi da, hvem er det for. Alle fokuserte på 

prisen, har ikke råd til god eldreomsorg eller god lærertetthet i skolen fordi vi bygger Kimen. Men vi 

ser jo at huset har blitt en samlingsplass uten sidestykke.» «Kari», ansatt i kulturetaten. 

Det var altså harde fronter i det offentlige ordskiftet. For eksempel kom Stjørdal kommune i 

nasjonalt søkelys i media da de ga en kommunalt ansatt munnkurv etter å ha ytret seg mot 

kulturhusbyggingen i lokalpressen (bladet.no). Informant 1 forteller at han forstår huset som 

noe annet enn de daværende motstanderes fremstilling av det:  

«Det var mange som mente mye om kulturhuset og mange var kritiske at det var for mye Stjørdal og 

for lite grendesamfunn rundt omkring. At det var bare for finkultur og opera og ikke noe for andre. Jeg 
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synes at bygget som står i dag viser at det er tenkt på alt mulig jeg da.» «Pål» Tidligere styremedlem i 

Stjørdal kulturhusutvikling AS 

Vi ser her at det Smith & Strand (2011) skriver om at det ikke er uvanlig at planlegging av 

kulturbygg i Norge blir møtt med motstand og negativitet i befolkningen, gjelder også i det 

studerte caset. De fremhever som nevnt i teorikapitlet også at planleggingen av Operahuset i 

Oslo var preget av sterk negativitet i forkant av byggingen og en lav etterspørsel fra det 

offentlige etter et nytt operahus. Den offentlige debatten dreide seg om plassering av 

kulturbygget og kostnadene ved det, noe debatten også i stor grad dreide seg om i Stjørdal i 

starten av planleggingsfasen (informant 6, 14.06.16). I følge aktører involvert i 

planleggingsprosessen av operahuset i Oslo gikk likevel det offentlige fra å ha et skeptisk syn 

til og føle stolthet. En slik oppfattelse av befolkningens holdningsskifte, fra perioden før og 

under bygging til huset etter at huset ble tatt i bruk, har også de aller fleste informantene 

fremhevet er tilfellet i Stjørdal. 

Ettersom det i Stjørdal allerede fantes, dog spredt rundt omkring, et bibliotek, en kino, ei 

kirke, konsertlokaler, ungdomsklubb, var det heller ikke der stor etterspørsel etter nye 

lokaler for alle disse funksjonene. Det var i følge mange av informantene hovedsakelig 

Stjørdal kulturskole som sårt trengte nye øvingslokaler, da de eksisterende lokalene lå spredt 

rundt omkring i kommunen og egnet seg spesielt dårlig for musikkundervisning. I tillegg til at 

kulturaktørene opplevde et behov for fornying av brukslokaler, var det i følge flere av 

informanter også et sterkt ønske fra kulturaktørene selv om å samlokalisere kommunens 

kultursektor (informant 1, 2, 9, 11 og 7). Kulturhuset fyller i så måte et reelt, opplevd behov. 

Informant 2 hadde klare visjoner om å få til et kulturhus fylt med aktivitet: 

«Det skulle ikke være et kjedelig kulturhus der man kjøper billetter og går ut igjen. Det har jeg sett 

masse eksempler på der man får en tom, kjempesvær vestibyle som står tom åtti prosent av tida. Det 

er sløsing av offentliges penger. Det en var veldig tydelig på, det var å tenke nytt i forhold til bibliotek. 

Det er ikke noe vits å ha masse bøker ingen låner. I går hadde vi for eksempel en konsert med masse 

folk der. Det er ikke alle som liker det, men vi ønsker det fordi vi ser at biblioteket er en kjempeviktig 

møteplass. Det er et vitaliserende hus og det lå i visjonene. For å få til det må vi ha noen 

publikumsmagneter og sånn er det bare, det må vi bare innse. Jeg var helt tydelig på at bibliotek og 

kino skal være med og er kjempeviktig.» «Ole», ansatt i kulturetaten 
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Informant 3, én av hovedarkitektene, hadde også visjoner om å samkjøre funksjonene. 

Spesielt viktig var det å knytte de alle opp mot ett fellesareal:   

«….Bodø ( Stormen kulturhus adm.) har ganske lik situasjon og en del likheter ift. Åpenhet og sånn, 

men likevel er de funksjonene avgrenset og ikke knyttet så sterkt sammen som på Stjørdal, mener jeg. 

Åpenheten mot taket, bibliotek og fellesareal og hvordan det henger sammen er noe som er ganske 

spesielt og gir en ganske god kvalitet. I 1.etasje har du en kontrast mellom det som er i 2.etasje, det 

rommet som åpner seg helt opp mot danseboksene. Og 2. etasje som virker mer intim. Du får et veldig 

kompleks rom som gir mulighet til å skape ulike stemninger og følelser, og det er ganske unikt i 

Stjørdal. Biblioteket er høydepunktet». «Jan», én av arkitektene bak Kimen 

Informanten vektlegger også plasseringen av Kimen på Husbyjordet som et viktig grep for at 

Kimen er skulle bli til og er blitt et levende hus: 

«….Men hvis du tenker på det i Kristiansand så er det unna sentrum, det er likevel ikke store 

avstander, men det er en subtil forskjell som jeg tror er veldig viktig for mange, hvor lettvint det er, 

avstand til kulturhuset, det er det viktigste.» «Jan», én av arkitektene bak Kimen 

 Videre vektlegger informanten at Kimen er blitt et kulturhus som kommer flertallet av 

innbyggerne til gode:  

«Det som er viktig med Kimen er at det er origo, altså tyngdepunkt i sentrum i Stjørdal som drar til seg 

folk, aktivitet, interaksjon. Den er et felleshus for alle. Det er ikke et museum, store bygninger som 

skaper respekt, for eksempel Nidarosdomen som er mektig og stor. Så kulturhuset er ikke et bygg som 

opptrer på den måten, så dominant. Den har den størrelsen den har, men opptrer mer som en, 

kanskje det høres litt enkelt ut, men det er egentlig et stort felleshus for Stjørdal og jeg tror folk 

opplever det også for det har ikke noen terskel for folk til å bruke det. Det er veldig imøtekommende 

og det setter ikke noen premisser, utdanning, eller hvor smart du er. Det er åpent for alle og det er et 

veldig demokratisk bygg synes jeg» «Jan», én av hovedarkitektene bak Kimen 

De ulike funksjonene og samkjøring av dem muliggjør det store aktivitetsnivået på huset i 

dag, noe de aller fleste informantene er opptatt av å fremheve:  

«Hvis du hadde sittet her en hel dag da. Det er vanvittig mye som skjer. Før klokken tolv i dag har det 

vært 600 elever på skolekinovisning. Kjempeartig! I biblioteket kommer det de samme kalljan. De leser 

avisene og har begynt å snakke med hverandre. Så blir det litt sosialt, kanskje er de enkemenn eller 

aleine så får de sett litt folk. Vi fikk besøkstallene for 2016 nå. I gjennomsnitt har det vært attenhundre 

personer innom Kimen hver dag. Det er helt enormt!  Helt enormt.» «Ingrid», ansatt i kulturenheten 
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Videre peker flesteparten av informantene på helseeffekten av kulturhusets tilstedeværelse.  

som informanten fra eiendomsutviklerfirma påpeker: 

 «….Jeg tror det er vel investerte penger, det tror jeg. Du kan dra det helt til sykemeldinger, eldre folk 

som blir frisk av å komme seg ut, hele syklusen. Den klarer du ikke å måle, men jeg støtter den fullt 

ut.» «Andreas» leder i eiendomsutviklerfirma.  

Informant 9 fra en næringslivsorganisasjon viser blant annet til eksempler på at Kimen 

forebygger ensomhet: 

«Det er jo folk som har fått et nytt liv gjennom Kimen. Det er faktisk helt sant, det er eldre som er der 

hver eneste dag som før ikke hadde noen plass å være, som tar en kopp kaffe, som les avisa eller 

snakke med folk. Det beviser at det er blitt et samlingssted som er noe mer enn, ikke for eliten, for det 

òg, men for alle. Til og med uteliggere kan komme inn der» «Kristian», ansatt i en 

næringslivsorganisasjon. 

I teorikapitlet så vi at de dominerende kulturpolitiske diskursene i små byer i Norge for det 

meste har motiver som sosial velvære og/eller deltagende mobilisering, altså diskurser om å 

styrke den sosiale tilstanden i samfunnet og tilrettelegge for et demokratisk samfunn 

Lysgård (2015 s.7). I planleggingen av Kimen ser man her at aktørene har, som Lysgård 

(2015) jo sier er karakteristisk for små norske byer, hatt en intensjon om å styrke lokal 

aktivitet og deltagelse i form av en arena for å engasjere seg i kulturaktivitet. Å få samla 

kulturaktiviteten i et kulturhus er altså i tråd med én av de to dominerende strategiene som 

Lysgård (2015) fremhever, nemlig å gjennomføre prosjekter som har som formål å skape 

levende samfunnsarenaer med en intensjon om å styrke lokal aktivitet og deltagelse, læring 

og kompetanse gjennom utvikling av den individuelle innbygger.  Plasseringen av Kimen på 

Husbyjordet, en tidligere potetåker midt i sentrum av Stjørdal, gir en god tilgang for mange 

skoleelever og innbyggerne i boligområdene rundt og legger til rette for at mange 

mennesker har ca. fem minutters gangavstand til huset. I tillegg til samkjøringen av 

funksjonene skaper denne avstanden liv i huset på dagtid og kveldstid og legger til rette for 

gode møteplasser på tvers av aldersgrupper. En strategi der intensjonen er å styrke lokal 

aktivitet og deltagelse blir dermed tydelig. Spesielt tydelig er dette i forståelsen av Kimen 

som et sted for ungdom på Stjørdal.  
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Mange av informantene understrekte at Kimen skaper gode oppvekstsvilkår for barn og 

unge i Stjørdal. Ungdommen hadde i likhet med andre aktører til stede i huset i dag, allerede 

et brukslokale kalt Ungdommens hus.  Denne møteplassen gjenoppsto med egen inngang i 

Kimen og fikk navnet Carbon fritidsklubb. Et viktig grep, i følge flere av informantene. 

Informant 2 for eksempel, forstår fritidsklubben som et forebyggingstiltak: 

«...og så tenker jeg å i forhold til at vi har fritidsklubben her og har så veldig flinke barne- og 

ungdomsarbeidere så klarer vi å jobbe bra med ungdom som kanskje er på vei te å skli ut litt, vi for 

dem inn igjen for at dem jobbe med dem daglig. Og da kommer den der dagligkulturen inn, for det er 

det som e Kimen. Det er flere hverdaga enn festdaga.» «Ole», ansatt i kulturetaten 

Carbon fritidsklubb ligger under produksjonsenheten på Kimen og det er bevisst for å trekke 

ungdom inn i kreative produksjoner.  Det er i snitt 150 besøkende innom i løpet av en dag. 

De skal få praktisk erfaring, skoleres og være med på kurs og arrangement. Femti 

ungdommer fra Carbon var med å jobbe med Ungdommens kulturmønstring i Stjørdal i 

2016.  

«Det som er så kjekt med å holde med på arrangement er at det er noe som er for alle, uansett hva du 

er flink til, snekker, lage mat, stå på en scene og vi klarer å fange opp veldig mange ungdommer med 

det. Nå har vi jo satset veldig mye på det med delaktighet rundt UKM. Det skal vi jo videreutvikle til 

andre arrangement. « «Ole» ansatt i kulturetaten 

Miles og Paddison (2005) mente man burde fokusere på i hvilken grad kulturbasert 

byutvikling fungerer for ulike grupper i samfunnet og her viser informanten at kulturhuset 

forståes som at det skal være en viktig inkluderingsarena for ungdom i by. Vi ser også at 

kulturell produksjon forståes som en del av Kimen i form av en fritidsklubb. Ungdom fra 

Carbon fritidsklubb blir oppfordret til å jobbe med kulturell produksjon som Ungdommens 

kulturmønstring som arrangeres hvert år.  

Et annet eksempel som bekrefter at kulturell produksjon er en del av argumentasjonen for 

Kimens bidrag til lokalkultur og videre hvordan huset forståes av aktørene, er tankegangen 

om å profesjonalisere korkonserter som finner sted i vektersalen i Kimen.  Informant 

«Ingrid» fra kulturenheten påpeker at:  

«Stjørdalinger er vant til at det er mat. Når det er konsert så er det ofte lokalt og da har du med kaffe 

og kaker òg. Og det er viktig det, men kanskje kan en én gang samles til en konsert og ta kaffe og mat 

senere….Det er ikke en eteorgie…»  «Ingrid», ansatt i kulturetaten 
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Utsagnet peker på en forståelse om at utvikling av kulturproduksjon gjerne kan finne sted. 

En slik forståelse er ikke i tråd med tankegangen i kulturbaserte utvikling der kultur ofte sees 

på som et økonomisk universalmiddel, men McGuigan (2009) slår fast at kultur i økende grad 

er blitt forvandlet til en vare og kritiserer Florida for og ikke å være opptatt av muligheter for 

kulturproduksjon. Informanten er opptatt av at kultur ikke skal være gratis fordi publikum da 

oftere har lavere forventinger. Informanten ønsker også at de som inviterer skal vise at en 

har tro på det en gjør og skal vise frem.  

Denne forståelsen passer ikke inn i Floridas teori om den kreative klasse fordi empirien viser 

at kulturaktører vies oppmerksomhet i kulturbaserte byutviklingen i Stjørdal. Dette 

omhandler et ønske om å øke kvaliteten på lokalkultur. Å mene at kultur ikke skal være 

gratis fordi kulturaktørene skal virke mer proffe er å forstå kulturhuset Kimen som en del av 

produsering av lokalkultur, som informanten ytterligere presiserer: 

 «Jeg mener at folk ikke har så store forventninger når noe er gratis, og det handler om at den som 

inviterer også skal vise at en har tro på det en gjør eller skal vise frem.»  «Ingrid», ansatt i kulturetaten 

Informantene viser altså at den sosiale interaksjonen og aktiviteten på Kimen forståes som 

verdifull i seg selv i kulturproduksjonen og verdsettes stort av aktørene involvert i 

planleggingen. I tillegg til å tilrettelegge for økt kulturelt forbruk, er aktørene til en viss grad 

opptatt av en bred tilgang til kulturproduksjon, så vel som kulturforbruk. Peck (2002) 

påpeker at en iverksettelse av Floridas teori fører til at én gruppe arbeidere gis bedre 

forutsetninger for å lykkes i kunnskapsøkonomien.  Her ser man at en forståelse av at 

ungdom skal integreres inn i produksjon av arrangement på Kimen. Det kan hindre større 

sosiale ulikheter i sentrum, da flere får tilgang til meningsfylte fritidsaktiviteter.  Det er gratis 

for ungdom å være på fritidsklubben i Kimen. Dersom det blir tilfellet stå det i en motsetning 

til teorien om sosiale konsekvenser av en kulturbasert byutvikling. Det viser videre at den 

kulturbaserte byutviklingsstrategien i Stjørdal til dels er sosialt forankra, men planlagt i en 

nyliberal kontekst. Den nyliberale planleggingskonteksten vil oppgaven gå mer inn på senere 

i analysedelen. 

Tidligere så vi at kulturpolitikk forståes i dag som en del av et kommersielt marked og at 

kultur i økende grad blir forvandlet til en vare (McGuigan 2009) og dette er enda mer riktig i 

Kimens tilfelle, enn det Lysgård vektlegger i sin teori om lokal kulturpolitikk i små byer i 
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Norge. I lys av teorien om den faktisk eksisterende kulturpolitikken i Norge (Lysgård), viser 

empirien at den bare delvis forklar den faktiske eksisterende kulturpolitikken i en 

kontekstbasert nyliberal tankegang i Stjørdal. Slik er den lokale faktisk eksisterende 

kulturpolitikken, noe ala Lysgård men samtidig ikke helt samstemt.   

4.2 Kimen kulturhus og den lokalt tilpassa versjonen av «Den kreative klasse» 

 

«Et godt kulturtilbud gjør at bolysten øker. Jeg tror at 10 år etter kulturhusåpningen vil større andel av 

de som jobber på Statoil bo på Stjørdal’n. Før måtte man ofte til Trondheim for å dra på kino, nå har 

du et stort tilbud her. Jeg tror at det har en veldig stor påvirkning på det, det er veldig viktig at 

kulturtilbudet øker bolysten og styrker tjenestetilbudet for øvrig. Det gjør at det blir attraktivt å flytte 

til Stjørdal’n.» «Pål» tidligere styremedlem i Stjørdal kulturutvikling AS 

Stjørdal kommune vedtok i 2005 å starte arbeide med programdokument for innhold i 

fremtidig kulturhus. I 2008 kom kommunedelplan for kultur med tittelen Kulturhussatsing i 

Stjørdal. Planen la grunnlaget for en kulturbasert sentrumsutvikling med et kulturhus som 

kjernen.  Kommunedelplan for kultur bygger blant annet på en sluttrapport utarbeidet av 

Stjørdal næringsforum i 2005. 

Stjørdal kommune refererer i denne delplanen som skal danne grunnlaget for deres 

kulturarbeid nå og i fremtiden til Richard Florida. Under punktet «kultur og næring» 

fremhever plandokumentet følgende sitat (dog uten en fullstendig kildehenvisning): ”I 

kunnskapssamfunnet vil kulturell infrastruktur være like viktig for samfunnets utvikling som 

den fysiske infrastrukturen – veier, jernbaner og havner – var i den industrielle epoken” 

(Richard Florida). Kommunedelplan for kultur bygger blant annet på en sluttrapport 

utarbeidet gjennom prosjektet Stjørdal 2020 der Stjørdal næringsforum var sekretariat. I 

denne rapporten påpekes Stjørdals betydelige befolkningsvekst og det etterlyses i den 

sammenheng en satsing på kultur. Rapportens konklusjoner er en av grunnene til at 

kulturbasert byutvikling ble satt på dagsorden i Stjørdal (Stjørdal Kommune 2008).  

Stjørdal næringsforum var initiativtagere til en kulturbasert byutvikling og den første 

offisielle aktøren som la vekt på kultur som identitetsskapende for Stjørdal som sted.  

Næringslivet initierte egentlig hele kulturhusprosjektet (informant 24.06.16). Fokuset på 

identitetskapning på Stjørdal overskygger fokuset på å tiltrekke seg en rett type arbeidere, 
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som ikke synes å være av særlig interesse for rapporten «Stjørdal 2020». I rapporten ble 

kommunen oppfordret til å adoptere arbeidsmetoden til Stavanger kommune og andre 

norske byer, altså å bevege seg fra rollen som kun å være en økonomisk støttespiller for 

kulturprosjektene til å bli en aktiv tilrettelegger og samarbeidspartner for kulturelle 

satsninger og utviklingsprosjekter. De ønsket at Stjørdal kommune skulle… «ta en aktiv rolle i 

prosjektering og i nye utbyggingsprosjekter for å sikre egen påvirkning på sluttresultatet» 

(Stjørdal 2020, 2005 s. 19). Stjørdal næringsforum skriver på sine nettsteder at de skal: «… 

synligjøre kultur og kreative næringer i Stjørdal. Aktørene som tilhører bransjen kultur og 

kreative næringer favner vidt, bl.a. annonse – og reklamevirksomhet, arkitektur, bøker, 

aviser, aviser, bladet, design, film, foto, video, media, musikk, utøvende kunst, tv, radio, 

bibliotek, kommunens kultursektor og museum.» (stjordalinfo.com).  

Selv om det gjennom kommunedokumentene argumenteres for kulturbasert 

utviklingspolitikk ved bruk av Floridas teori om den kreative klasse, har også det å skape en 

stedsidentitet og tilrettelegge for gode møteplasser for de eksisterende innbyggerne i 

Stjørdal vært viktig for en del av informantene i løpet av planleggingsprosessen av Kimen. I 

hvilken grad informantene vektlegger Kimens rolle i å tiltrekke seg «den rette» folk til 

kommunen er todelt. Noen av informantene har også vært mer opptatt av å fylle huset med 

aktivitet enn andre og er mer opptatt av kulturs egenverdi enn den instrumentelle rollen:  

«… Det var kultur og næring som var en trend en periode, men det tror jeg ikke så mye på. Men at 

kultur har en verdi i seg selv tror jeg på. Særlig for oppvekstmiljø.» «Jonas», planlegger i kommunen. 

Til tross for at kulturaktivitet ikke er hovedprioriteringen hos noen av informantene, er det 

usikkert i hvor stor grad informantene som vektlegger kulturs rolle for økonomisk vekst også 

er opptatt av innovasjon i kreative næringer. Informant 9 for eksempel, betviler sin egen 

kunnskap om sammenhengen mellom kultur og næring:  

«Alle infrastrukturtingene er kjempeviktig. Vi har et eget fagråd for kultur og kreative næringer, litt 

dødt akkurat nå….Så spør du om kreative næringer, vet ikke helt hva det er for noe» «Kristian», ansatt i 

næringslivsorganisasjon.  

Videre forteller Informant 9 om hvordan Kimens tilstedeværelse gjør Stjørdal til en 

kulturkommune: 
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«Det gir et signal om at på Stjørdal’n så bruke vi en trekvart milliard, 717 millioner, på å bygge et hus vi 

veit ikke lønner seg og det gir noen signaler på at den kommunen her, vi bruker penger på kultur. Og 

noe annet er at det huset her har jo, det er ikke en sal for opera, men et hus for masse aktiviteter: 

kirka, ungdomsklubben, alt gjør at det ikke er Olavshallen (konserthus i Trondheim med kjøpesenter 

adm)» «Kristian», ansatt inæringslivsorganisasjon 

Informant 9 bekrefter med det at kulturbasert utvikling for å skape kreative næringer ikke 

nødvendigvis er det viktigste for næringslivet på Stjørdal. Det er heller ikke særlig viktig i 

iverksettelsen av Floridas politikk. I begrunnelsen for å bygge Kimen er det fokuset på 

Stjørdal som kulturkommune som har vært viktigst, mener informanten fra 

næringslivsorganisasjonen. Og det er lettere å bli representert som en kulturkommune når 

man har et fysisk hus, fordi kultur gjerne er noe diffust. Kreative næringer er heller ikke 

spesielt vektlagt i rapporten fra Stjørdal 2020.  

 

Det er et reelt ønske blant flere av informantene om at Kimen skal tiltrekke seg en spesifikk 

«rett type folk» for å gjøre Stjørdal til et mer attraktivt sted, nemlig ansatte på Statoils 

kontor på Tangen til å flytte til Stjørdal: 

«… åtti prosent av statoilfolkene bor i Trondheim. De er unge, for de er det ikke attraktivt nok med 

utesteder. Det skjønner vi godt. Derfor er det viktig at det jobbes med å gjøre Stjørdal attraktivt for å 

få folk til å flytte hit. Familiefolk flytter hit. Men ikke ungene.» «Kristian, ansatt i 

næringslivsorganisasjon 

Videre fremhever også informant 7, tidligere kommunepolitiker, at nettopp Kimen er et 

virkemiddel som vil tiltrekke seg én type arbeidstagere: 

«For å få dem beste arbeidstagerne må du tilby noe på fritida. På Stjørdal har du fjord og fjell, de som 

jobba på Statoil savna kultur. Kulturelle opplevelser er godt ivaretatt nå og det har betydning for 

bedrifter. Og kampen om medarbeidere blir bare hardere og hardere. Det (Kimen adm.) kan være det 

som gjør at man velger Stjørdal over en annen plass». «Petter», foreningsleder og tidligere 

lokalpolitiker 

Informant 1, tidligere styremedlem i Stjørdal kulturutvikling AS, peker også på viktigheten av 

å få flere av én bestemt type arbeidstagere. 

 «Jeg tror at kulturhuset øker bolysten og at det får folk til å bo her.  Hvis 25 % mer av statoilansatte 

bor her i stedet for å pendle hit vil det bidra til økonomien gjennom skatteøkonomien. Folk vil bo her 

og trives og deretter øker skatteinntektene. «Pål» tidligere styremedlem i Stjørdal Kulturutvikling AS 
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Her peker informanten nøyaktig på Floridas foreslåtte mekanisme der kulturfasiliteter øker 

et steds attraktivitet som igjen fører til at folk har lyst til å flytte dit. Statoilkontoret som 

informantene referer til er lokalisert på Tangen i Stjørdal og har i dag mellom 800 og 900 

ansatte (bladet.no). Ca. åtti prosent av disse er bosatt i Trondheim by (informant 1 

22.06.16), som befinner seg 35 minutter unna med buss, bil eller tog. Kommunen lanserte i 

2012 en reklamekampanje rettet mot nye ansatte i Statoil. Der blir Stjørdal frontet som en 

attraktiv kommune å bosette seg i, blant annet fordi planleggingen av Kimen kulturhus var 

godt i gang og ville bli et hus som legger forholdene til rette for at innbyggerne i kommunen 

skal få utøve sin kulturaktivitet på en best mulig måte (Stjørdal Kommune 2012 s. 17).   

I oppgavens teoridel står det at Florida (2005) mener at byer og regioner burde ta innover 

seg at det er talentfulle mennesker som driver økonomisk vekst, og at rikelig med 

opplevelser av høy kvalitet tiltrekker seg disse talentfulle folkene. Det er fortsatt viktig med 

bedrifter, men folks beslutninger om hvor de skal bosette seg er viktigere enn bedrifters 

beslutninger om hvor de skal lokalisere seg. Han mener altså at bedrifter i økt grad vil slå rot 

der hvor det finnes talentfulle mennesker (Florida 2005 s. 139). Den såkalte kreative klasse 

ser etter muligheter til å stadfeste sin identitet som kreative mennesker, mener han (Florida 

2005 s.36). Et steds evne til å tiltrekke seg talent/ den kreative klasse skaper regionale 

fortrinn. Stedskvaliteter som er attraktive for den kreative klasse i en region er blitt sentralt i 

regionalstrategier for å tiltrekke seg høyteknologi-bedrifter (Florida 2005). Kimen kulturhus 

er en del av en strategi om å legge til rette for at én bestemt type arbeidere skal kunne 

oppfatte Stjørdal som en attraktiv plass å bosette seg på. Det informantene peker på er i 

mindre grad i tråd med Andersen mfl. (2010) sin forståelse av vekststrategier til steder. Som 

nevnt tidligere, mener de det er en bedre strategi for halv-perifere regioner å styrke 

originaliteten og det autentiske ved et sted, i stedet for å prøve å skape et mer globalt byliv 

da de uansett ikke kan konkurrere med de større byene.  

Å skape en sterkere stedsidentitet var også én av begrunnelsene for å realisere Kimen 

kulturhus, blant annet fordi de er opptatt av at flere Statoilansatte skal bo i Stjørdal, ikke 

bare jobbe i kommunen.  Viktigheten av å få flere statoilansatte til å bosette seg i Stjørdal 

begrunnes med at det gir økte skatteinntekter. I kampanjedokumentet Velg Stjørdal – få 

bedre tid! brukes Skatval og Gevingåsen som eksempler på steder man kan bo i Stjørdal, men 
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dette er boligfelt som ligger godt utenfor sentrumskjernen av Stjørdal. Det samsvarer ikke 

helt med Floridas teori om den kreative klasse og stedskvalitet. Statoilansatte skal bo i 

kommunen og kulturhuset er et middel for å få flere til å bosette seg der, men bo-

mulighetene frontes først og fremst som områdene utenfor sentrumskjernen hvor Kimen 

befinner seg i. For flesteparten av informantene handler det muligens mer om at 

tilstedeværelsen av Kimen gir et kulturtilbud til folk i alle aldre og dermed gjør det mer 

attraktivt å velge å bosette seg i kommunen, samt at det bedrer kulturtilbudet til de som 

allerede bor der. Det handler ikke om å skape et bymiljø med urbane kvaliteter og en såkalt 

«cool culture à là Florida». Det handler heller ikke om og helt og holdent å tilrettelegge for 

aktiviteter etter jobb, som Florida mener at alle byer må tilby den kreative klasse, fordi dette 

skaper økonomiske inntekter i Stjørdal som vil føre til økonomisk vekst. Informantene viser 

at det ikke er alle aktører involvert i planleggingen av Kimen som forstår eller har satt seg 

ordentlig inn i Floridas teori og hva han egentlig mener at byer må gjøre for å tiltrekke seg 

den kreative klasse. Dette er ikke nødvendigvis en ulempe for de eksisterende innbyggerne i 

Stjørdal. Florida (2005) mener at byer skal favoriserer én type arbeidere som allerede har 

gode forutsetninger for å lykkes i kunnskapsøkonomien, men kommunedokumentets 

iverksettelse av Floridas teori favoriserer ikke på en veldig tydelig måte én gruppe over en 

annen.  Her ser man har forankret en kontekstbasert nyliberalisme ved at man lokalt har 

tilpasset Floridas teori 

Floridas teorier er utledet i en nord-amerikansk kontekst, der byer har et mye høyere 

innbyggertall og helt andre institusjonelle forutsetninger enn Stjørdal.  Informantene 

vektlegger ikke bymiljø som i cafeer, barer og etc. i særlig høy grad. Her ser man at 

informantene innser at argumentene for å bygge Kimen ikke samsvarer med de kriterier som 

Florida legger til grunn i sin teori og strategien blir dermed tilpasset de lokale forholdene på 

Stjørdal En nyliberal doktrine Peck mfl. (2009)  

Her kommer det som Mcguigan peker på inn i bildet, nemlig at Florida(2005) ikke er særlig 

opptatt av kulturens egenverdi. Han er altså ikke opptatt av å legge til rette for kulturaktører 

og deres behov, eller å fostre opp lokalkultur og/eller lokale kulturtalenter, og å legge til 

rette for gode øvingsarenaer.  Informantene viser derimot at dette er det i stor grad ønsket å 

tilrettelagt for i planleggingen av Kimen. Det kan tyde på at Floridas teori om den kreative 
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klasse er mer retorikk enn reell politikk i den faktiske kulturbaserte byutviklingen i Stjørdal 

kommune. Horrigmo (2011) fremhever at kulturell produksjon og kulturelt konsumpsjon er 

begrep som forklarer hvordan en ser for seg at en kulturbasert utviklingsstrategi skal føre til 

økonomisk vekst. I følge henne er forbruk av kultur det som forklarer kulturhusbyggingen i 

Norge.  Noen av informantene, aktive i det lokale kulturlivet, forklarer at Kimen legger til 

rette for økt kulturelt forbruk blant befolkningen:  

 «Kulturhuset lærer opp folk til å dra på kultur». «Nils», Lånkerevyen 

Informant 14 supplerer: «Ja, en kjenning av meg gikk på sin første teaterforestilling her og følte 

seg usikker på om det var noe for han, om han var rett kledd og sånn. Det var ei humorforestilling» 

«Tone», Lånkerevyen 

«Det tror jeg er veldig bra med kulturhuset og på den måten kan det føre til mer kultur, men folk må 

bli lært opp. Kulturhuset lærer folk opp». «Nils», Lånkerevyen 

Kimen forstås også som en kulturinstitusjon som har modnet et publikum som på den måten 

kan føre til økt kulturelt forbruk og legge til rette for mer lokalkultur som politiker «Simen» 

viser:  

«...Vi har ikke bare gitt dem et rammeverk og opptre i, ikke bare gitt dem en scene, men vi har også 

modnet et publikum. Så stjørdalinger har lært seg å bruke mer kultur enn før kulturhuset ble åpnet.»  

Det er både kulturell produksjon og kulturelt forbruk i begrunnelsen av nødvendigheten av 

Kimen. Bak denne tankegangen ligger et ønske om å profesjonalisere lokale kulturinitiativ 

som holdes i Kimen, for eksempel korkonserter da det er mange kor som bruker Kimen som 

konsertarena (informant 13. 07. 02.17). Det viser at Kimen er et virkemiddel som kan lede til 

en økt kulturell produksjon i en økonomisk sammenheng. 

Kimen forståes av mange av informantene som at det ikke skal være et grendehus, det 

finnes allerede ute i bygdene rundt sentrum der revymiljøene har sin tilhørighet. 

Tilhørigheten til bygdene står sterkt i revymiljøet i Stjørdal. På Kimen skal det være proft, sier 

«Ingrid» ansatt i kulturetaten.  I følge Horrigmo (2011) passer kulturhusbygging inn i en 

forbruksorientert strategi. Florida (2005) baserer jo hele sin teori om å tilrettelegge for 

kulturforbruket til én type arbeidere. I planleggingen av Kimen ser man derimot at aktørene 

ønsker å tilrettelegge for kulturell produksjon også, aktørene er dermed opptatt av noe 

Florida (2005) ikke vektlegger: kulturaktørene og deres utviklingsarenaer. Som informant 9 

sier: 
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«Hvorfor er det så mange som er så glade i opera og utvikler et talent innenfor opera? Er det et gen? 

Nei. Fordi det har vært en arena for opera så dukker disse talentene, de blir profesjonelle fordi det er 

en arena. Kimen vil være en sånn type arena. Newtonrommet blir en arena for realfaag, et flott 

bibliotek gjør at flere leser mer. Galleriet gjør at flere ser på kunst. En arena gjør at det blir automatisk 

litt mer uten at du kan bevise det. Det er veldig vanskelig å bevise det.» «Kristian», ansatt i 

næringslivsorganisasjon 

Floridas teori kan derfor sies å være en lettvint prioritering i Stjørdal da det er bruk av 

retorikk, men enn faktisk politikk? De slenger inn begreper i kommunedelplan for kultur, 

men hvor dypt sitter denne politikken? De empiriske funnene tyder på at noen av aktørene 

som var indirekte eller direkte involvert i planleggingen av huset ikke vektlegger det samme 

som Florida (2005).  

Ettersom Kimen av de fleste informantene forståes som en viktig møteplass og en sosial 

arena for eksisterende innbyggerne i alle aldre, er det ikke bare en attraktivitetsstrategi for å 

tiltrekke seg statoilansatte om er materialisert. Lysgård (2015) peker som nevnt på at den 

faktiske kulturpolitikken i små norske byer er grunnlagt i «path-dependancy», arv, tradisjon 

og sosial kapital, basert på idéer om deltakelse, mobilisering og sosial tilhørighet.  Peck mfl. 

(2009 s. 54)fremhever at når man først har tatt et steg i retning nyliberal politikk, kommer de 

neste lettere og det blir vanskeligere å hente frem politikk som ikke er støttet av den 

nyliberale ideologien. Har man først opprettet et eget aksjeselskap, er det vanskelig å vende 

tilbake til en mer demokratisk ordning. For eksempel når beslutninger om størrelse, eller 

antall funksjoner i huset tas (beslutninger om kostnader), er det vanskelig å motsi styret i 

kulturutvikling AS ettersom det er de som sitter på det meste av informasjon om 

nødvendighet i forhold til flyt. Det er informasjon arkitektene har gitt dem og den er ikke 

forelagt kommunestyret.  



52 
 

 

4.3 Entreprenørpolitikk i planleggingen av Kimen 
 

«Den politiske prosessen syns jeg ikke noe om. De kobla ut demokratiet og kobla inn næringslivet.» 
«Geir», politiker 

 Som Falleth (2011) påpeker, ser man en privatisering av byplanlegging i Norge. Måten man 

driver med lokal planlegging på har forandret seg på grunn av private utviklingsprosjekt. 

Kommuneplanlegging har tilpassa seg nye nasjonale retningslinjer og lovverk, i tillegg til den 

nye arbeidsdelinga mellom markedet og offentlig sektor i planlegging (Fallet 2011 s. 67).  Til 

tross for et sterkt fokus på brukermedvirkning, befinner planleggingsprosessen seg likevel i 

en nyliberal kontekst med entreprenørpolitikk som en integrert måte å styre på i 

planleggingen av Kimen. I 2009 ble det opprettet et eget ikke-kommersielt aksjeselskap kalt 

Stjørdal kulturutvikling AS. Kommunen eier nittiåtte prosent av aksjene, de resterende to 

prosent er fordelt mellom næringslivet på Stjørdal.  Styresammensetningen besto på 

daværende tidspunkt av to kommunestyrerepresentanter der én var fra opposisjonen, fire 

næringslivsrepresentanter og én person fra kulturlivet. Næringslivsrepresentantene var 

tilknyttet eiendomsmarkedet på Stjørdal, henholdsvis Vennatrøgruppen, Stjørdal 

boligutvikling AS og ForrBo. Informant 6 er arealplanlegger og beskriver hvordan det nye 

aksjeselskapet ble en viktig politisk drivkraft:  

«ja, og det er veldig sånn spent politisk da for det er åpenbart at eiendomsutvikling og byplanlegging 

er veldig politisk viktig. Det er jo folk her som har veldig mye forbindelse til eiendomsmarkedet, det er 

banker og eiendomsutviklere, alle de her er jo med her. Så, det blir en veldig drivkraft for å få det slik 

de vil. Og de kommer inn i rådhuset her og er med i politikken.»  «Pål», arealplanlegger  

Informant 10 er politiker og forteller hvordan han opplevde at demokratiet ble koblet ut og 

næringslivet koblet på i planleggingsprosessen av kulturhuset: 

«Nei, det var en helt pyton prosess, helt ulik andre kommunale prosesser der du skal bygge skoler og 

andre bygg så er det kommunestyret som har eierskapet til planene. Her klekker man ut en idé om at 

man skulle legge ansvaret for det inn i et eget aksjeselskap og selvsagt har ikke kommunestyret fullt 

innsyn i hva de holder på med. Dermed er det løftet ut av det folkelige organet kommunestyret og inn 

i et AS. Det var ikke et kommunalt AS heller, da. Men et AS der kommunene hadde satte ned noe. Det 

satt næringslivet på Stjørda’n: eiendomsfolk, bankfolk. Det var dem som satt med makta. Det var et 

bevisst grep for skulle man ha ljoset dette gjennom kommunestyret og det folkevalgte så visste man at 
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dette hadde gått galt. For det er tungt nok å dra et kulturhus, men et kulturhus av den her 

dimensjonen i tillegg..» «Geir», politiker 

Informanten beskriver videre hvordan kommunestyreprosessen skilte seg fra andre 

kommunale planleggingsprosesser, særlig fordi den var preget av tilbakehold av informasjon. 

For eksempel kom det frem for kommunestyret i 2013 at den tidligere ordføreren hadde 

underskrevet en leieavtale med Stjørdal kulturutvikling i 2011 som sa at kommunen ville leie 

kulturhuset uansett tidsperspektiv og kostnader. Informanten fremhever nødvendigheten av 

å ha en leieavtale å vise til banken for å få bygge huset. Avtalen var underskrevet uten 

politisk behandling og heller ikke offentliggjort. Den ble oppdaget ved en ren tilfeldighet av 

opposisjonen i kommunestyret under en hastesak om kulturhusbyggingen (informant 10 

09.02.17).  Videre reagerte informanten på den manglende politiske behandlingen av 

beslutningen om å øke antall kvadratmeter til kulturhuset:  

«…Det er klart at i enhver annen prosess så må det i kommunestyret om du skal ha et ekstra kulturrom. 

Kom plutselig en økning på 50 000 kvadratmeter uten politisk behandling…». Kostnadene ved økte 

kvadratmeter var heller ikke synliggjort for kommunestyret og spørsmål vedrørende pris fra 

opposisjonen ble heller ikke besvart, forteller informanten: «…dette er spørsmål du hadde fått svar på i 

en vanlig kommunal prosess, men her lå det et AS du ikke hadde innsyn i…».  «Geir», politiker 

Informanten fra kommunestyret fremhever altså at den politiske prosessen har vært preget 

av omregulering av makt. Innspillet understreker at bystyringen går mot en 

entreprenørpolitikk. 

I lys av et norsk planleggingsperspektiv (Falleth 2011), ser man i planleggingen av Kimen i 

Stjørdal fremveksten av en lokal praksis der markedsaktører og planleggingsautoriteter 

legger premissene for prosjektplanene lenge før den formaliserte, transparente 

planleggingsprosessen faktisk begynner.  

Denne typen samarbeid mellom offentlige og private aktører er godt kjent som en del av en 

urban entreprenørpolitikk. Det privat-offentlige samarbeidet vanskeliggjorde opposisjonens 

muligheter. I en entreprenørpolitikk i et byplanleggingsperspektiv, forklares en mangel på 

kanaler for direkte deltagelse i reguleringsplanen av at utviklere verdsetter borgerlig 

deltakelse mindre enn rådgivere og planleggere (Falleth mfl. 2014). Informantens utsagn 

tyder på dette. Med teorien om en nyliberal omregulering i mente, kan dette også muligens 
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tyde på at det er en mindre åpenhet i styringen av byer (Hansen m.fl. 2001). Mangel på 

åpenhet dekker over de sosiale kostnadene som en tilpasning til en globalisert økonomi 

innebærer, skriver de. På et forvaltningsnivå, går kulturhusbyggingen på bekostning av 

annen saksbehandling i kommunen da dette ble satt på vent. Kulturhusplanleggingen krevde 

alle kommunens saksbehandlingsressurser (informant 10 09.02.17).  

Husbyjordet, sentrumsarealet kulturhuset i ble bygd på, ble regulert om i en ny 

reguleringsplan i 2011 fordi endringene i arealbruk ikke samstemte med sentrumsplanen 

vedtatt i 2008. Ny reguleringsplan ble vedtatt og føringene fra kommunens planleggere 

overkjørt på grunn av husets arkitektoniske løsninger (informant 6, 14. 06. 16). Dette 

understreker også at mangel på åpenhet i kommunestyret går inn under teorien om sosiale 

kostnader ved en nyliberal deregulering av planleggingsprosesser i dag. I et slikt politisk miljø 

som Stjørdal kommune befant og befinner seg i, med sterke motsetninger mellom den 

sosialistiske og borgerlig side, der den borgerlige blokka har én stemmes flertall i 

kommunestyret, har entreprenørpolitikken skapt usedvanlig sterke motsetninger. l lys av 

Pecks (2010) teori om en kontekstspesifikk implementering av nyliberalisme, viser empirien 

at i den lokale konteksten i Stjørdal skapte en egen implementering av entreprenørpolitikk.  

Planleggingsprosessen kan tyde på at kulturhuset forståes som en politisk avgjørelse som det 

er nødvendig å stå ved til tross for knapt flertall over flere kommunestyrevedtak. 

Planleggingsprosessen ble av de fleste informantene oppfattet som demokratisk, men de 

fleste påpekte også den sterke todeling som var gjeldende i hvert kommunestyrevedtak, 

spesielt i forkant av sentrumsplanen vedtatt i 2008 der diskusjonen dreide seg om 

plasseringen av kulturhuset. Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti ønsket å bygge 

kulturhus ved rådhuset slik at man så det i sammenheng med de øvrige kommunale 

tjenestene. De ønsket i utgangspunktet en park på hele Husbyjordet (informant 6 14.06.16). 

Det har vært 21 mot 20 stemmers overvekt hver gang hele veien i kommunestyrevedtak. 

Dårlig stemning i kommunestyret til tross, den sterke politiske splittelsen og den offentlige 

debatten oppfattes til og med som en styrkelse for prosessen av noen informanter. 

Informant 8 er politiker i et parti i maktposisjon og fremhever hvordan opposisjonskritikken 

har gjort entreprenørpolitikken bedre. Informanten ville ikke vært kritikken foruten: 
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«Her har det vært uenighet, jeg kan gjerne beklage det, men jeg er glad for at vi har hatt diskusjon 

rundt det. Og jeg ga ros til opposisjonen for den diskusjonen for å bidra til at prosjektet har blitt bedre 

fordi prestisjen har økt for de som ønsket å få det på plass. Og det ble enda viktigere å demonstrere at 

dette får vi til. Vi må klare dette innenfor den tidsramma som er satt. Og den ekstra negative omtalen 

prosjektet har fått har bidratt til at vi som har jobba med det har skjerpa oss. Alle har fulgt det.» 

«Simen» lokalpolitiker i et av posisjonspartiene 

Informant 10 fra kommunestyret understreket som sagt at den politiske prosessen har vært 

preget av tilbakehold av informasjon. Innspillet understreker at bystyringen går mot en 

entreprenørpolitikk, noe som svekker legitimiteten til den politiske planleggingsprosessen.  

Flere informanter peker på det integrerte kirkerommet som en kilde til konflikt i 

planleggingsprosessen. Arkitektene bak huset lot inspirert av Værnes kirke, i tillegg til 

trønderlåna, i utformingen av huset (informant 2, «Ole»).  Kirkerommet i Kimen har eget 

gårds og bruksnummer og eies av Stjørdal menighet. Det ble en del av kulturhuset blant 

annet fordi Værnes kirke er en romansk steinkirke fra 1100tallet som ikke lenger tåler 

moderne bruk. KrF ble i tillegg mer positivt innstilt til kulturhusprosjektet dersom et 

kirkerom ble en del av Kimen. Kirkerommet muliggjorde et flertall for i kommunestyret for 

kulturhusbygging (Informant 10 09.02.17). Værnes kirke har strenge regler for bruk fra 

riksantikvaren og er fredet i henhold til kulturminneloven fra 1978 (kulturminnesok.no). 

Allerede på 1920tallet var det tenkt at det skulle være ei kirke på Husbyjordet, men denne 

reguleringsplanen var ikke lengre gjeldene. Det var også et behov for mer kirkeareal på 

grunn av Stjørdals befolkningsvekst. Det ideelle aksjeselskapet Stjørdal kulturutvikling AS 

jobbet egentlig med et livsnøytral seremonirom. Vektersalen, rommet ved siden av 

kirkerommet, fungerer i dag som lokale for andre trossamfunn (informant 1,«Pål», 

16.06.16). Kirkerommet har en egen inngang i Kimen og fungerer bra som en del av huset da 

den er godt besøkt og allerede brukt til bisettelser. I tillegg er det en svært god akustikk i 

rommet som gjør det velegnet til konserter og arkitekturen i seg selv tiltrekker seg 

nysgjerrige turister. Stjørdal menighet har også sin administrasjon i bygget (Feltnotater 

15.06.16: samtale med ansatt ved kirkekontoret).  

 Dette viser at det er inngått politiske kompromiss som har ført til at prosjektet har 

økt i bygg og driftskostnader. Underskuddet på driftsregnskapet for 2016 skyldtes i stor grad 

uforutsette utgifter knyttet til driften av kirkerommet (bladet.no).  
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4.4 Handlingsrom i entreprenørpolitikken - Enkeltpersoners betydning for 
utfallet 
Næringslivets deltagelse i kulturhusplanleggingen er en tydelig indikator på at en 

nyliberalistisk tankegang/ideologi har vært sentral i planleggingen. Derimot viser denne 

studien at implementering av nyliberal strategi ikke har gått på bekostning av innbyggernes 

tilgang til huset ved ferdigstilling og det er det flere grunner til. For det første, utarbeidelsen 

av et romprogram og forarbeidet med å identifisere kulturaktørers behov dannet grunnlaget 

for husets innhold. For informant 2 var det viktig å kartlegge kulturaktørenes behov. Det ble 

derfor gjennomført omfattende brukerundersøkelser som la grunnlaget for hva kulturhuset 

skulle romme. Behovskartleggingen gjorde at styret innså at man måtte øke antall 

funksjoner i det kommende bygget for å tilfredsstille kommunens kultursektor, samt andre 

kulturaktører.  

Flere av informantene har derfor pekt på viktigheten av brukerundersøkelsene til informant 

2 for at kulturhuset skulle bli brukt og ikke bli stående tomt på dagtid.  Kommunen, med 

tidligere ordfører i spissen, var en pådriver for å få ansatt Informant 2 som prosjektleder. 

Han ble ansatt i 2006, 5 år før Stjørdal Kulturutvikling ble etablert, og har brukt ti år på å 

planlegge husets innhold. Det ble tydelig at informant 2 har spilt en nøkkelrolle i 

planleggingsprosessen av hvilken funksjon bygget skulle ha overfor innbyggerne i Stjørdal 

kommune. Dette viser at næringslivet ikke har satt premissene for funksjonene huset skulle 

fylles med. Informant 12, ansatt i eiendomsutviklerfirma, trakk seg fra styregruppen på 

grunn av uenigheter. 
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Ansettelsen av en utreder i en prosjektstilling som fungerte som en administrator overfor 

kommunen, gjør at planleggingsprosessen ikke er gjennomsyret av en nyliberal ideologi. 

Brukerundersøkelsene gjør at kulturhuset fungerer som et flerbruks-hus fylt med aktivitet på 

dagtid, i følge informantene.  Informant 2 ble ansatt i 2005, fem år før Stjørdal 

kulturutvikling AS ble etablert, med den hensikt å undersøke behovene (informant 1).  

Mange av informantene peker også på den tidligere ordføreren som mye av årsaken til at 

kulturhusprosjektet fikk flertall i kommunestyret, 21 mot 20 stemmer, og til slutt faktisk ble 

realisert til tross for stor politisk uenighet mellom opposisjon og posisjonspartiene, det som 

ble kjent so ja-sida og nei-sida. 

 

«Veldig todelt, og over flere kommunestyreperioder så hadde du den der delinga. Og jeg, på den 

politiske sida, jeg bare berømmer Johan Arnt Elverum altså, gammelordføreren. Hadde det ikke vært 

for han så hadde det aldri i verden blitt noen ting… Han kjempet en durabel kamp… Han klart å holde 

den borgerlige blokka sammen, for dem har minst mulig flertall». «Bård» tidligere lederstilling i 

kommunen 

Med teorien om stedsidentitetsprosesser som en del av entreprenørpolitikk i byplanlegging i 

mente, peker informantene her direkte på at det er viktig å finne og ansette rette person for 

jobben for at prosjektet skal lykkes.  Dette antyder videre at enkeltpersoner har utnyttet et 

mulighetsvindu som ble dannet i den nyliberale planleggingskonteksten, slik Anderson 

(2014) skriver og tydeliggjør i figur 1, i entreprenørpolitikken som de har utnyttet på en måte 

som har ført til det resultatet en ser i dag.  

Det dannet seg et mulighetsrom i en nyliberal agenda der én eller flere personer ser et 

handlingsrom til å gjøre omfattende brukerundersøkelser eller å inngå politiske kompromiss 

med andre partier som får vedtak om bygging gjennom kommunestyret, men gjør prosjektet 

større i omfang.  

4.5 Enkeltpersoners betydning for utfallet  
Flere av informantene har pekt på viktigheten av brukerundersøkelsene til utreder som ble 

ansatt i 2005 for å finne ut hvordan kulturhuset kunne bli etter å ha jobbet med å få på plass 

et kulturhus et annet sted i Norge. for at kulturhuset skulle bli brukt og ikke bli stående tomt 

på dagtid, men også for at planleggingsprosessen forstås som deltagende. Kommunen, med 

avdøde tidligere ordfører Johan Arnt Elverum i spissen, var en pådriver for å få ansatt 
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Informant 2 som prosjektleder. Han ble ansatt i 2006, 5 år før Stjørdal Kulturutvikling ble 

etablert, og har brukt ti år på å planlegge husets innhold. Det ble tydelig at informant 2 har 

spilt en nøkkelrolle i planleggingsprosessen av hvilken funksjon bygget skulle ha overfor 

innbyggerne i Stjørdal kommune. Dette viser at næringslivet ikke har satt premissene for 

funksjonene huset skulle fylles med. Informant 12, ansatt i eiendomsutviklerfirma, trakk seg 

fra styregruppen på grunn av uenigheter.  

Ansettelsen av en person i en prosjektstilling som fungerte som en administrator overfor 

kommunen (informant 4 27.06.16) gjør at planleggingsprosessen ikke er gjennomsyret av en 

nyliberal ideologi. Brukerundersøkelsene gjennomført av informant 2 gjør at kulturhuset 

fungerer som et flerbrukshus fylt med aktivitet på dagtid. Informant 2 ble ansatt i 2006? 5 år 

før Stjørdal kulturutvikling AS ble etablert med å undersøke behovene (informant 1 dato?).  

For det første, husets funksjonelle innhold er et direkte resultat av ansettelsen av rette 

person for jobben, slik som teorikapitlet belyser er tilfellet i flere vellykkede flaggskip-hotell i 

Norge og Sverige som har klart å skape et «flagship space». For at Kimen er blitt til noe mer 

enn et kulturbygg og noe mer enn et kulturelt flaggskip, det er blitt et hus fylt med aktivitet 

som faktisk fungerer som en møteplass i sentrum av Stjørdal.  Det er blitt et flagship space, 

som i teorien om stedsidentitet. For det andre, i planleggingen av Kimen har aktører 

imøtekommet innbyggernes behov, men økonomiske interesser har ligget til grunn på grunn 

av aksjeselskapets sammensetning av styremedlemmer og på grunn av Stjørdal 

næringsforums påvirkning for en kulturbasert byutvikling.    

4.6 Kimen skal gi økonomiske ringvirkninger 
 Mange informanter fremhever at Kimen skal være en del av et handelssentrum i sentrum av 

Stjørdal da de fleste informantene forstår det slik at kulturhuset skal skape mer handel, dog i 

ulik grad.  Det er derimot uenigheter rundt når de økonomiske effektene av tilstedeværelsen 

av Kimen vil slå inn. Som sagt initierte næringslivet på Stjørdal kulturhusprosjektet, selv om 

tidligere kultursjef i kommunen på syttitallet hadde uttalt i media at Husbyjordet var en 

perfekt plassering for et fremtidig kulturhus. Det ble altså lagt til rette for at kulturhuset 

skulle gi handelslivet på Stjørdal et nødvendig løft i møte med flere kjøpesenter som er bygd 

opp i regionen. Likevel, som Informant 2 påpeker, har ikke næringslivet satt premissene for 

husets innhold:  
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«Men! Vi så på det som en helhetlig sak i forhold til synergier og fellesutvikling, men det var aldri noe 

krav fra næringslivet at de skulle være involvert i selve bygget. Det skal vi vær veldig glad for i dag. For 

man har jo kunne hatt kjøpesenter i førsteetasjen og kultur i andre, sant, sånn som det er i 

Olavshallen, mer kommersielt, forskjellige ting i første, og da trur jeg ikke vi har fått til den 

atmosfæren vi har i dag. For da har vi et kjøpesenter rett over andre sida av gata, så det e veldig bra at 

det ikke ble masse butikker i tillegg.» «Ole», ansatt i kulturetaten. 

Her tydeliggjøres det som Sager(2015) peker på, nemlig at private aktører ikke har fått herje 

fritt i norsk byplanlegging. Informant 12, ansatt i eiendomsutviklerfirma og tidligere 

styremedlem i Stjørdal Kulturutvikling AS, trakk seg etter hvert fra styret i aksjeselskapet 

fordi kulturhusplanleggingen ikke tok den retningen informanten, som var vant til å holde i 

hver ei krone, ønsket (informant 12, 30.02.17). Det viser at private aktører ikke har blitt 

hindret, men snarer tatt et eget initiativ til å trekke seg ut. Derfor er ikke dette funnet i seg 

selv nok til å si at nyliberalisme ikke er i en hegemonisk posisjon i norsk planlegging, slik som 

Sager(2015) trekker frem.  

 Informant 2 er videre ikke så opptatt av kulturens instrumentelle effekt, men av dens 

egenverdi, samtidig som det anerkjennes at handelen i området rundt påvirkes av Kimens 

tilstedeværelse.  

«Ja, så er jeg ikke så opptatt av det instrumentelle med kulturen for kulturen har en sånn bra 

egenverdi, men Egon, eksempelvis, har jo økt omsetninga si med tjue prosent etter at Kimen kom.» 

«Ole», ansatt i kulturetaten 

Tidligere styremedlem i Stjørdal kulturutvikling AS setter byggingen av Kimen i en klar 

sammenheng med Stjørdal som handelsstand:  

«Det vil også gi et boost til næringslivet fordi handelen i nærheten rundt kulturhus øker. Når det er 

arrangement handler folk i pausene. Det bidrar til økt handel på Stjørdal’n, det er jeg helt overbevist 

om. Vi trenger det fordi dem har bygd opp kjøpesentrene rundt. Folk kjører ikke hit lenger» «Pål» 

tidligere styremedlem i Stjørdal kulturutvikling 

Informant 12, ansatt i Vennatrøgruppen som eier og drifter Torgkvartalet kjøpesenter ved 

siden av Kimen, peker derimot på at handelen på kjøpesenteret foreløpig ikke har sett 

positive økonomiske effekter av tilstedeværelsen av Kimen, men snarere tvert i mot i første 

omgang: 
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«Vi sitter jo selv som eiere i Kimen. Det er klart at Kimen, alle plasser har de referert til at når kulturen 

vokser så øker handelen også og det vil den nok gjør på Stjørdal’n. Men samtidig er det sånn at på 

Stjørdal’n så ble jo dette ganske spesielt. Når Kimen kom så var jo det en suksess, det har vi sagt i 

mange år. Men det som skjer i forhold til handelen sånn som vi ser det, er jo det at kundene på Kimen 

tar parkeringsplassene for kundene for handelen på Stjørdal’n. Så får du en rekul. Vi ser dette godt 

fordi vi måler alt. Jeg er såpass voksen at jeg har sagt at nå skal vi vente og se, etter hvert så bør vi få 

en sånn vinn-vinn situasjon i forhold til handelen på Stjørdal’n.» «Andreas», ansatt i 

eiendomsutviklerfirma 

Som i Miles og Paddinsons teori (2005) om kulturbasert byutvikling, sees Kimen på som en 

kilde til økonomisk vekst i by for å forbedre konkurransekraften til byen av de fleste 

informanter, men de legger ulik vekt på de økonomiske effektene. Så Kimen blir av 

informantene forstått som et middel mot økonomisk nedgang for næringslivet på Stjørdal, 

men det er uenigheter rundt hvor stor denne effekten egentlig vil være da noen av 

informantene tar sin forståelse fra teori, mens andre forholder seg til konkrete tall. For 

eksempel, tallene for kjøpesenteret i nærheten viser foreløpig ikke en positiv effekt etter at 

Kimen åpnet i 2016 (Informant 12, 30.01.17).  

I teorikapitlet ble det trukket frem at Miles & Paddison (2005) setter spørsmålstegn ved 

kulturbasert byutviklingspolitikks evne til å levere utover ren retorikk.  Videre mener de at 

man burde fokusere på hvilken grad investeringer i kultur fungerer for ulike sosiale grupper. 

Spørsmål om bærekraft, utover økonomisk bærekraft, dreier seg i følge dem om 

kulturstrategier evner å være inkluderende og i hvilken grad det bidrar til å definere den 

politiske legitimiteten. Hvorvidt kulturpolitikken er vellykket eller ei, kommer an på hvor 

godt politikere og finansieringskilder inkluderer lokalsamfunn og lokalkultur. Det er 

nødvendig å tenke kritisk omkring hva man ønsker å oppnå med en kulturleda byfornyelse 

og hvordan man skal evaluere en eventuell måloppnåelse av den (2005 s. 833 -838). 

Kulturbasert byutvikling i Stjørdal er drevet av ønsket om å imøtekomme det som av 

informantene oppfattes som innbyggernes behov for kulturell produksjon og forbruk.  
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5. Konklusjoner 
I denne studien jeg har studert hvordan medvirkende aktører på planleggingen av Kimen 

kulturhus i Stjørdal begrunner prosjektet. Videre har jeg sett på hvilke idéer som lå til grunn 

og hvordan planleggingsprosessen har artet seg. Hovedfunnene fra analysen presenteres i 

fire avsnitt.  

5.1 Hovedfunn 
Fra analysekapitlene kan det trekkes frem fire forskningsfunn som bidrar til en bedre 

forståelse av kulturbaserte byutviklingsstrategier når de implementeres på lokalt nivå.  

1. Hvilke ideer lå bak begrunnelsen for å bygge Kimen kulturhus og hvor samstemte 

var de? 

For det første, ved å tolke empirien opp mot teorien kommer det tydelig frem at aktørene 

ikke er samstemte i ideene bak begrunnelsene for å bygge Kimen kulturhus. Alt ettersom 

hvilke typer aktører det er snakk om, prosjektmedarbeideren bak romprogrammet for 

innholdet i huset, det tidligere styremedlemmet fra næringslivet eller politikere i opposisjon 

eller posisjon, legger de ulik vekt på idéene som lå til grunn. Det gjelder særlig å skape en 

stedsidentitet for å tiltrekke seg de rette arbeidstagerne, Kimens rolle for kulturproduksjon 

og de økonomiske ringvirkningene for handelslivet. De samme begrunnelsene går igjen, men 

aktørene legger ikke like mye vekt på alle. Det er varierende i hvilken grad de vektlegger 

mekanismer som Kimen er tenkt at skal iverksette. 

2. På hvilke måter skal Kimen føre til mer lokalkultur? 

For det andre, kommer det frem i denne studien at kulturproduksjon ilegges vekt av 

aktørene involvert i planleggingen av Kimen. En antagelse gjort på forhånd var at kulturhus 

fører til kulturforbruk, men oppgaven viser at Kimen av mange av informantene også er 

tenkt som et virkemiddel i produksjonen av lokalkultur. Denne forståelsen er en del av 

måten aktørene rettferdiggjør kulturhuset. Undersøkelsen viser at det er et reelt ønske blant 

samtlige informanter at Kimen skal føre til mer lokalkultur og oppfostre nye kulturtalenter. 

3. Hvor mye vektlegges Floridas teori om stedattraktivitet i begrunnelsene om å 

bygge Kimen? 
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I denne studien er det tydelig at Kimen forståes som et kulturbygg som kan være det som 

kan tiltrekke seg Statoilansatte, som jo er den eksakte mekanismen i Floridas teori. For å 

iverksette Floridas teori om å tiltrekke den kreative klasser, er det nødvendig å fokusere på 

identiteten til et sted.  Å forstå Kimen som en identitetsmarkør som skal få Statoilansatte til 

å bosette seg i kommunen, er en iverksettelse av denne teorien.  På en annen side, kan man 

si at ut ifra denne studien at Floridas teori brukt mer som retorikk enn faktisk politikk. 

Kommuneplaner bruker begreper som er i tråd med Floridas teori der hvor det passer seg 

sånn, men aktørene forstår i større grad huset som en sosial møteplass for den eksisterende 

befolkningen. Det er planlagt i en nyliberal kontekst, men visse grep man har gjort gjør at det 

henvender seg til et bredere lag av befolkningen i Stjørdal. Man har altså forankret en 

kontekstbasert nyliberalisme ved at man lokalt har tilpasset Floridas teori.   

Kimen kulturhus inngår i et ønske om over tid å forme, påvirke og endre Stjørdal som 

sted.  Bygget forståes samtidig som en arena kulturtiltak blir utøvet og skaper 

kulturproduksjon. Kimen skal også gjennom tilgjengelighet og funksjoner innby til å bli brukt 

som sosial møteplass uten at formålet er å forbruke kultur.  

 

4. Hvordan har den politiske prosessen rundt Kimen artet seg og påvirket utfallet? 

Det fjerde funnet som denne undersøkelsen har resultert i, er at planleggingsprosessen 

rundt Kimen kan forklares som entreprenørpolitikk i praksis. . Entreprenørpolitikken hindret 

åpenhet i beslutningsprosessene, men på grunn av enkeltpersoners handlingsrom i 

entreprenørpolitikken har kulturhuset en sosial og lokal forankring. Dette peker på hvordan 

den kontekstbaserte nyliberalismen utarter seg i den studerte konteksten. 

Entreprenørpolitikken har gjort planleggingsprosessen mindre demokratisk.  

5.2 Studiens styrker og svakheter 
Casestudien presentert her har noen styrker og svakheter som påvirker dens evne til å 

videreutvikle teorien om kulturbaserte byutviklingsstrategier i små byer og studiens relevans 

i samfunnet for øvrig.  

Det er ikke sikkert at funnene kan anvendes i alle tilfeller av kulturhusbygging og en skal 

være forsiktig med å generalisere funnene utover gjeldene case. Oppgaven har gitt et 

dypdykk i en svært avgrenset kontekst. Når det er sagt, kan denne empiriske analysen av et 
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kulturhustilfelle være nyttig for dem som ønsker å tenke kritisk rundt egne prosjekter, enten 

det er kulturhus med størrelse på Kimen eller mindre kulturbygg. Spesielt nyttig kan denne 

studien være for de som planlegger et slikt bygg i en by med tilsvarende størrelse som 

Stjørdal. 

Det er også en svakhet at ikke alle personer som har innvirket på planleggingen har fått sin 

stemme hørt i dette prosjektet. For eksempel burde det ha blitt innhentet empirisk 

materialet fra enda flere politikere for å styrke analysen om entreprenørpolitikk i 

planleggingen. 

Det teoretiske rammeverket som er brukt til og analyse den empiriske dataen var ikke særlig 

velegnet til å besvare hvordan aktørene vektlegger funksjonene og samspillet mellom disse i 

planleggingen av kulturhuset. Altså var den ikke særskilt egnet til å forklare aktørenes 

forståelse av husets innhold, men på en annen side var jo heller ikke det et 

forskningsspørsmål i denne studien. 

 Det teoretiske rammeverket kunne heller ikke i særlig stor grad forklare at informantene ser 

Kimen og kulturforbruk i sammenheng med at handelen i sentrum påvirkes.   

5.3 Videre forskning 
 

Fremtidig forskning på kulturbaserte byutviklingsstrategier innen samfunnsgeografi burde 

fokusere på forskjellen mellom de lokale implementeringene av Floridas teori og 

mekanismene som teorien egentlig vektlegger når de implementeres lokalt. I den 

sammenheng må det også forskes mer på case i Norge for å kunne utvikle en teori som 

forklarer aktørers sprikende argumenter i begrunnelser for kulturhusbygging i små byer. 

Dette kan videre gi en forklaring på hvorfor det realiseres kulturhus i små byer i Norge, på 

tross av lite samkjørte begrunnelser av de involverte aktørene.  

 

En kan også bygge videre på denne forskningen ved å gjøre en komparativ case-studie og 

sammenligne prosessen i Stjørdal med lignende planleggingsprosesser for andre 

kulturhusprosjekt.  
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Driftskostnadene til et flerfunskjonelt hus av Kimens kaliber og betydningen av det for 

kommunal tjenesteyting har ikke denne oppgaven drøftet, men det kunne med fordel vært 

et aspekt ved kulturbasert byutvikling i Stjørdal.  Å studere hvordan aktører tenker omkring 

finansiering av driften av kulturhus er viktig i en større samfunnssammenheng fordi det er 

store nyanser i forståelsen av hvorvidt kostnadene går på bekostning av annen tjenesteyting 

i en kommune eller ei, i Stjørdals tilfelle gjelder dette for argumentene om kommunens 

helsetjenester og muligens byggingen av nye skolebygg.  
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Vedlegg 
 

1. Informantliste 
 

Informant 1 –«Pål» tidligere styremedlem i Stjørdal Kulturhus AS 

Informant 2 – «Ole», ansatt i kulturenheten i kommunen 

Informant 3 – «Jan» én av arkitektene i arkitektteamet som tegnet Kimen 

Informant 4 – «Bård» tidligere kultursjef i Stjørdal kommune 

Informant 5 – «Kari» arealplanlegger i Stjørdal kommune 

Informant 6 – «Jonas» arealplanlegger i Stjørdal kommune 

Informant 7 –«Petter» tidligere politiker og leder i et forum 

Informant 8 – «Simen» posisjonspolitiker i Stjørdal kommune 

Informant 9 – «Kristian» Ansatt i næringsorganisasjon 

Informant 10 – «Geir» politiker i Stjørdal kommune 

Informant 11 – «Ingrid» ansatt i kulturetaten  

Informant 12 –«Andreas» ansatt i eiendomsutviklerfirma 

Informant 13 – «Nils» Representant fra Lånkerevyen, et veletablert revymiljø med base i Lånke i Stjørdal 

Informant 14 – «Tone» Representant fra Lånkerevyen 
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2. Bilder 

 

Foto: Stjørdal kommune 

 

Foto: Laffen Jensen 
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3. Intervjuguide 
 

o Hva jobber du med for tiden? 

o Hvilke visjoner hadde du for kulturhuset? Var de samkjørte med andres visjoner? Så man for seg det 

samme? 

o Hvordan var samarbeidet med arkitektkontorene som vant konkurransen? 

o Hva mener du er viktig å satse på for at Stjørdal skal være et attraktivt sted? 

o På hvilke måter ser du for deg at Kimen skal gjøre Stjørdal til et attraktivt sted? 

o Arkitektene ønsket å ha et gyllent tak over huset, hvorfor ble ikke dette noe av? Hvordan var 

arkitektenes visjoner for huset? Hva syns du om arkitektene visjoner for huset? 

o Jeg har hørt av en av arkitektene som har tegnet huset at det er for dyrt å drifte, hva tenker du om 

det? 

o Hvordan tror du at tilstedeværelsen av Kimen kan føre til mer kultur i Stjørdal? 

o Hvordan skal Kimen fremme lokale kulturinitiativ? 

o Hvem skal bruke Kimen i fremtiden? 

o Vil du si at det var en deltagende planleggingsprosess? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

o Hvordan så man for seg at innbyggerne i Stjørdal skulle ta i bruk et kulturhus i starten av 

planleggingsprosessen? 

o Ett år etter at Kimen er tatt i bruk, vil du si deg fornøyd med bruken av huset? Hvorfor/ Hvorfor ikke? 

Hva med driften av huset? 

o Hva synes du om byutviklingen på Stjørdal? Hvordan passer Kimen inn i en helhetlig 

sentrumsutvikling? 

o Hva tenker du om den store satsingen på kultur i kommunen? 

o Hva mener du er årsaken til at kulturhuset ble bygd? 
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