
UPPSATSER:  
Kulturgeografiska institutionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från avfolkning till utveckling? 
Ödehus som en del av landsbygdsutvecklingen i 

Skellefteå kommun 
 
 
 
 
 

Hanna Hedlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ABSTRACT 
Hedlund, H. 2020. Från avfolkning till utveckling? Ödehus som en del av                       
landsbygdsutvecklingen i Skellefteå kommun. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser,             
Uppsala universitet.   
 
De senaste åren har en nationell ödehusrörelse vuxit fram i Sverige. Många initiativ går att spåra till                                 
Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus! med drygt 20 000 medlemmar. En rörelse där kärleken till                             
landsbygden och miljön är påtaglig. Ödehusrörelsens framgång och det ökande intresset för ett miljövänligt liv                             
på landet kan sägas motverka den destruktiva utvecklingen med avfolkning på landsbygden. Därför är syftet med                               
den här studien att undersöka hur ödehusen kan omvändas till en resurs och således driva på en viss                                   
kontraurbanisering. Kontraurbanisering ses som något positivt som kan leda till en mer geografiskt jämställd                           
välfärd. Uppsatsens studieområde är Skellefteå kommun, men använder ett kombinerat mikro- och                       
makroperspektiv och därför kan delar av studien förhoppningsvis även vara applicerbar på andra områden.                           
Studiens metod är uteslutande kvalitativ och utgörs främst av en intervjustudie med två “husräddare”, en mäklare                               
som specialiserat sig på landsbygden i Norra Västerbotten samt två kommunala representanter. Resultatet                         
indikerar en landsbygdsutveckling där ödehusen kommer att utgöra en ny form av resurs och med det nya                                 
möjligheter, om än mycket är beroende av en fortsatt kunskapsspridning. 
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1. INTRODUKTION 
 
87% av befolkningen i Sverige bor på 1,5% av landarealen (SCB 2019a). Ett resultat av en                

långtgående urbaniseringsprocess samtidigt som en parallell avfolkningsprocess skett i andra          

områden. Urbanisering respektive avfolkning var till en början en konsekvens av samhällets            

industrialisering, många människor som tidigare bott på landsbygden började flytta in till            

städerna. Idag sker däremot inte urbaniseringen på landsbygdens bekostnad, då städerna växer            

framförallt genom invandring och fler födda (Svanström 2015).  

Avfolkning innebär folkminskning i ett område, numera främst på grund av att det dör              

fler än det föds. Det övergripande problemet med avfolkning är att det leder till geografisk               

ojämlikhet. Vissa glesbygdsområden kan liknas vid särskilt utsatta områden, där det saknas            

möjligheter till arbete, utbildning, politiskt deltagande och offentlig service (Häggroth &           

Åsbrink 2018). Ett något paradoxalt problem urbaniseringen och avfolkningen också har           

medfört är en nationell bostadsbrist, samtidigt som oräkneliga bostäder står tomma. Bara            

under förra året rapporterade 240 av Sveriges 290 kommuner ett underskott på bostäder             

(Hyresgästföreningen 2019). Jämsides med denna bostadsparadox har en nationell         

ödehusrörelse vuxit fram under de senaste åren. Många initiativ går att spåra till             

Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus! med drygt 20 000 medlemmar. Gruppen skapades            

2016 av byggnadsvårdaren Robert Danielsson, som också gett ut en bok på samma tema              

(Danielsson 2018). Facebook-gruppen är inriktad på att rädda ödehus och därigenom förbättra            

den svenska landsbygden. Ordkombinationen "rädda ödehus" har i skrivande stund 76 200            

sökresultat på Google. Där finns artiklar från SVT, Aftonbladet, Expressen, SvD med flera.             

Ett intresse som fortsätter att öka. Det vanligaste sökordet på bostadsförmedlaren Hemnets            

hemsida förra året var just ordet “öde” (Boström 2019).  

Människor är bevisligen intresserade av ödehus, som kan sägas vara en symbol för             

arkeologin över vårt samtida förflutna och en materiell lämning efter mänskligt liv (Olsen &              

Pétursdóttir 2014). Men ödehus innebär också problem, inte bara sett ur ett            

avfolkningsperspektiv. Förfallna hus utgör ofta ett miljöproblem, både när det kommer till            

marken de står på men också dess omgivande sociala miljö. Teorin broken windows menar att               

en sådan sak som trasiga fönster (vilket många ödehus har) kan uppmuntra till brott, och är en                 

del av en kedja som kan leda vidare till grövre brottslighet (Kelling & James 1982). Det                
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stämmer in med Boverkets (2019) rekommendationer i det brottsförebyggande arbetet, där           

byta ut trasiga fönster eller ta bort klotter anses vara effektivt. Utöver det är det också många                 

äldre hus som besitter ett ovärderligt kulturarv och historia som förfaller med dom. Det kan               

sägas vara utifrån någon av dessa anledningar, en fascination av övergivna byggnader,            

miljöperspektiv eller intresse för historia, byggnadsvård, återbruk eller en kärlek för           

landsbygden, som en nationell ödehusrörelse vuxit fram. Många av ödehusen är belägna            

utanför städerna och utöver själva husintresset så finns bevisligen också en vilja bland             

människor att flytta ut på landet. Om det är en seriös önskan eller en romantiserad dröm om                 

den lantliga idyllen förblir osagt, men enligt en Sifo-undersökning från 2017 vill nästan             

femtio procent fler bo på landet än vad som idag redan gör det (Landshypotek Bank). Under                

framförallt 1970-talet skedde en viss så kallad kontraurbanisering i både Sverige och större             

delen av västvärlden. Den perioden kallas ofta en svensk kontext för gröna vågen, där främst               

unga personer med små barn lämnade storstäderna för att leva mer kollektivt på landet (NE               

2020a). Frågan är om ödehusrörelsens fortsatta framgång kan leda till en ökning av en mer               

beständig kontraurban migration? 

Ödehusrörelsen kan sägas motverka den destruktiva utvecklingen med avfolkning och          

miljöproblem, genom att se ödehusen som en resurs istället för en belastning. Den här studien               

önskar därför att belysa det ökande intresset för ödehus, och därigenom undersöka hur detta              

eventuellt kan driva på en kontraurban trend, vilket i sin tur kan sägas vara en väsentlig del i                  

ett områdes regionala tillväxt och landsbygdens utveckling i sin helhet. Uppsatsens           

studieområde är Skellefteå kommun, men använder ett kombinerat mikro- och          

makroperspektiv och därför kan delar av studien förhoppningsvis vara applicerbar på även            

andra områden. Skellefteå är ett intressant studieområde då kommunen kan sägas vara ett             

Sverige i miniatyr. Det är ett till ytan väldigt stort område med alltifrån kust, inland, stad och                 

glesbygd där majoriteten av befolkningen är koncentrerad kring Skelleftedalen (Hällkvist          

2018). Kommunen är också belägen i Västerbottens län som tillsammans med Norrbotten och             

Jämtland har största andelen ödehus i Sverige (Wikström 2019). 
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1.2. Syfte & Frågeställningar  

Studien handlar om ödehus och landsbygdsutveckling, där syftet är att undersöka hur            

ödehusen kan omvändas till en resurs och driva på en viss kontraurbanisering för att motverka               

avfolkningen på Skellefteås landsbygd. Frågan är om ödehusrörelsen kan bidra till att            

återbefolka områden som tidigare avfolkats, i synnerhet lands- och glesbygdsområden.          

Kontraurbaniseringen ses alltså här som något positivt som kan leda till en mer geografiskt              

jämställd välfärd. Utöver det huvudsakliga syftet önskar studien också att fylla i den             

kunskapslucka som finns när det kommer till kontraurbanisering i Norrland. En sådan            

kunskapslucka har uppmärksammats av Bergström (2002), när han skrev om          

kontraurbanisering i Umeåregionen. Det saknas även forskning på ödehus som resurs,           

däremot finns det omfattande forskning som rör ödehus i den bemärkelse att det handlar om               

ödeläggelsen i sig och övergivna städer till exempel (Olsen & Pétursdóttir 2014). 

Genom att undersöka ödehusrörelsen ämnar studien att bygga en brygga mellan det stora             

och det lilla, där det lilla är ödehus på landsbygden i Skellefteå och det stora är                

bostadsparadoxen med sin urbanisering och avfolkning. Målet med studien är att förutom vara             

ett bidrag till forskningen om landsbygdsutveckling även undersöka vilka andra möjligheter           

det finns för att få en mer levande landsbygd. De forskningsfrågor som uppsatsen ämnar svara               

på ser ut som följande: 

 

● Med fokus på Skellefteå kommun, vilka strategier och metoder stödjer omvandlingen           

av ödehus till en resurs? 

 

● Hur kan den så kallade ödehusrörelsen bidra till en vitalisering av landsbygden i             

Skellefteå? 

 

1.3. Avgränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till att omfatta Skellefteå kommun och uppsatsens metod är             

avgränsad till att vara en kvalitativ intervjustudie. Utöver det kommer även annan kvalitativ             

empiri att användas som källmaterial, till exempel nyhetsartiklar, kommunala planer och           

information från Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus! De informanter som intervjuats           
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uppgår till totalt fem stycken. Då intervjuer är en tidskrävande process bedömdes detta antal              

vara rimligt med tanke på uppsatsens akademiska nivå och omfattning. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen fortsätter nu med det andra kapitlet vilket innehåller en bakgrund som handlar om              

hur den här ödehusrörelsen blivit till just en rörelse. Därtill kommer ytterligare information             

och fakta rörande Skellefteå kommun, för att ge en bra bild av själva studieområdet. Därefter               

går det tredje kapitlet igenom studiens teoretiska ramverk. Teoretiska perspektiv och begrepp            

som kontraurbanisering, amenity migration, stigskapande och stigberoende förklaras både         

deskriptivt och analytiskt för att ge läsaren en god grundläggande förståelse för teorierna             

bakom och hur de appliceras på studien. Det fjärde kapitlet innehåller metoddelen, där ges en               

utförlig beskrivning av den kvalitativa intervjustudie som genomförts. Det femte kapitlet           

består av resultat och analys, där själva resultatet från intervjustudien analyseras med hjälp av              

valda teorier. Det sjätte kapitlet utgör uppsatsens avslutande diskussion och slutsats. 

 

2. BAKGRUND 
 
Den första delen av det här kapitlet önskar att ge ökad förståelse för själva ödehusrörelsen och                

dess uppkomst, och hur det är en rörelse som inte bara innefattar ödehus i sig utan även annat                  

i relation till det som kan sägas tillhöra rörelsen. Därefter kommer en koncis men översiktlig               

beskrivning av själva studieområdet. 

 

2.1. Ödehusrörelsen 

Boken Ruin Memories av Olsen & Pétursdóttir (2014) handlar om arkeologin av det samtida              

förflutna. Det är en tvärvetenskaplig bok som beskriver ödeläggelse som något inte            

nödvändigtvis negativt, utan istället en del av vårt arv, material och minne. Såsom modernitet,              

något som sällan är associerat med ödeläggelse eller ruiner. Men aldrig har så många ruiner               

producerats eller övergetts på grund av det. En metafor inom humanistisk geografi är ‘place as               

palimpsest’, det vill säga att alla landskap och rum består av flera (historiska) lager som               

hjälper till att konstruera det unika med just den platsen (Mitin 2018). I äldre ödehus kan man                 
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ofta hitta flera lager av olika tapeter på väggarna, och precis som ett metaforiskt palimpsest               

kan man här utläsa en del av husets historia.  

Att människor är fascinerade av övergivna byggnader eller saker är inte ovanligt men det              

tar sig uttryck på olika sätt. I Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus! har många av de                

renoveringar som medlemmarna lägger upp en tydlig prägel av byggnadsvård och återbruk.            

Det gäller också grundaren samt gruppens administratörer, där flertalet har utbildning inom            

till exempel byggnadsvård. Facebook-gruppen har också en undergrupp med adderingen Köp           

och Sälj, där det finns konkreta tips och även hjälp med att förmedla ödehus runt om i landet.                  

Facebook-gruppen är en väsentlig del i denna ödehusrörelse, då den lyckats nå människor             

över hela landet men också fått igenom ett flertal mediala inslag vilket kan ha bidragit hur                

intresset för ödehus gått från en trend till en rörelse (Bergman 2020; Månsson 2019). Själva               

definitionen av en social rörelse enligt Nationalencyklopedin (2020b) är organiserad kollektiv           

handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda             

traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti). Ett intressant               

exempel i relation till det är Miljöpartiet, som egentligen började som en social rörelse i               

samband med gröna vågen på 1970-talet men organiserades sedan till ett politiskt parti (ibid).  

Det finns ingen bestämd definition av ödehus då husen först och främst ofta inte är öde i                 

juridisk mening, oberoende nivå av förfall. Exakt hur många ödehus det finns i Sverige är               

också ovisst då räknesätten går isär. När Lantmäteriet upprättade en förteckning över            

övergivna hus gick de efter fastighetsregistret. Där utgick de från att ett hus var övergivet om                

ingenting ändrats sedan 1950 och huset inte bytt ägare sedan 1970, utöver det skulle det också                

vara en byggnad där ingen kan antas bo (det vill säga förfallet). Detta resulterade i endast 847                 

ödehus i hela Sverige (Juhlin 2020). En siffra som låter väl låg, då ödehus förslagsvis inte är                 

en alltför ovanlig syn. En återkommande uppskattning är att det finns någonstans mellan 100              

000-200 000 tomma bostäder runtom i landet (Juhlin 2020; Johansson 2020). Något som             

genomsyrar både Facebook-gruppen och det mediala uppbåd som uppkommit i samband med            

det, är hållbarhet (Bergman 2020). Miljöperspektiv och hållbara livsstilar är påtagligt           

återkommande. I relation till det är också en önskan efter en mer levande landsbygd ett               

stående inslag. Det blir en intressant motvikt till den annars “moderna hållbara livsstilen” som              

ofta utspelar sig i en urban miljö, att istället är det landsbygden som associeras med en viss                 

“modernitet” på grund av dess möjligheter till ett mer genuint miljötänk (Gustavsson 2018).  
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2.2. Studieområde: Skellefteå kommun 

Skellefteå är en kustkommun (där centralorten har samma namn), belägen i Västerbotten,            

norra Sverige. Enligt SCB (2020) bor det i Skellefteå kommun ungefär 72 589 personer              

(siffror från slutet av 2019). År 2019 så ökade befolkningen i kommunen med 122 personer.               

För att ge en bättre bild av området Skellefteå och förhållandet mellan tätort och landsbygd               

visar fortsatta siffror från SCB att 81,6% bor i tätort och 18,4% på landsbygden. Jämförbart               

med det nationella snittet på 87,4% i tätort och 12,6 procent på landsbygden. Skellefteå              

kommuns landsbygd är till ytan större än hela Sundsvall, Stockholm och Jönköpings            

kommuner tillsammans (Kommunstyrelsen 2018). Det är ett område som karaktäriseras av           

långa sträckor, där ungefär hälften av befolkningen bor i centralorten och resterande är             

utspridda i mindre tätorter och byar.  

Enligt en pressrelease från slutet av förra året så har Skellefteå kommun, men framförallt              

centralorten, haft en relativt stark tillväxt med låg arbetslöshet och ett flertal investeringar             

(Thorén 2019). Den mest välkända även internationellt, innefattar företaget Northvolts bygge           

av norra Europas största batterifabrik. En ovanligt stor industrietablering som hoppas kunna            

ge runt 3000 arbetstillfällen (Öbrink 2020). Parallellt med den positiva tillväxten upplever            

kommunen också ekonomiska utmaningar av en mer demografisk karaktär som en ökad            

urbanisering innebär, utöver det har kommunen också som mål att nå 80 0000 invånare år               

2030 (Hällkvist 2018; Thorén 2019). Liksom många andra områden i Sverige kan kommunen             

sägas ha en välmående centralort men som delar av den perifera landsbygden inte får ta del                

av.  

Gällande kommunens förhållande till ödehus så började man faktiskt göra en           

husinventering under 2016, dock med ett annat syfte. BISA-projektet (Boende, Integration,           

Stödja och Aktivera) började med att Migrationsverket anvisade flertalet nyanlända till           

Skellefteå kommun för boende. Kommunen började då inventera bostadsbeståndet och          

kartlägga möjliga bostäder med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). De          

lokaliserade 2500 byggnader där ingen var folkbokförd (Holmqvist 2019). Projektet har visat            

sig vara framgångsrikt för just det syftet, hitta bostäder till nyanlända och bistått med              

integrering i samhället. BISA-projektet ser alltså väldigt annorlunda ut i jämfört med en så              
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kallad landsbygdsutvecklande ödehusinventering, då omständigheterna krävde en mer        

kortsiktig lösning. 

 

3. TEORI 
 
De teoretiska ramverk som den här studien baseras på är begreppen kontraurbanisering,            

amenity migration, stigberoende och stigskapande. Det här kapitlet önskar tydliggöra          

tankeschemat bakom studien och operationalisera de mest centrala begreppen. Kapitlet börjar           

med en litteraturöversikt av migrationsteorierna (det vill säga kontraurbanisering, amenity          

migration och livsstilsmigration). Där ingår även en diskussion kring begreppen landsbygd,           

lantlig och glesbygd. Sedan redogörs teorin bakom stigskapande och stigberoende, som           

tillsammans utgör path constitution analysis (PCA). PCA kommer sedan att även användas            

som metodologi i efterföljande kapitel.  

 

3.1. Kontraurbanisering  

Inom västerländsk forskning populariserades begreppet kontraurbanisering framförallt under        

1970-1980. Konceptet kontraurbanisering och dess definition har dock följts av en viss            

tvetydighet, då det ger utrymme för många tolkningar som saknar en gemensam precisering             

vad begreppet faktiskt innebär (Dean et al. 1984). Att komma fram till en kollektivt bestämd               

definition har ännu inte varit möjligt, då kontraurbanisering i sig står för en flytande och               

föränderlig process som sker både globalt och lokalt. Robert & Randolph ser på             

kontraurbanisering som något som involverar decentralization and deconcentration        

(1983:78). Den förstnämnda, decentralization, beskriver en rörelse ut från en central stad men             

inte bortom det funktionella urbana systemet. Den andra, deconcentration, beskriver en           

rörelse nedför den så kallade urbana, befolkningshierarkin, mellan olika stadsregioner eller till            

landsbygden. Kontraurbanisering kan sägas bestå av deconcentration, en rörelse bort från           

koncentrationen av människor och bebyggelse. Själva begreppet kontraurbanisering myntades         

ursprungligen av den amerikanska samhällsgeografen Berry (1976:17) som beskrev det som           

counterurbanization is a process of population deconcentration; it implies a movement from a             

state of more concentration to a state of less concentration.  
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Kontraurbanisering är alltså en befolkningsrörelse eller migrationsrörelse som sker och          

har skett i olika utsträckningar i såväl Sverige som övriga världen. Något som har en stor                

inverkan på människors migrationsbeslut är arbetsmarknadens geografi, det vill säga          

pendlingsavstånd. Bergström (2002) undersöker kontraurbaniseringen i Umeås kommun,        

söderliggande grannkommun till Skellefteå, där området inom en fem mils radie från Umeå             

stads centrum anses mest attraktivt. Detta på grund av att många människor anser det vara ett                

rimligt avstånd till arbete och större tätort. Det är av den anledningen som majoriteten av en                

kontraurban migration sker till en så kallad stadsnära landsbygd eller peri-urban landsbygd.            

Flyttningar inom några kilometer från en stad kallas suburbanisering, även om det inte finns              

en exakt skiljelinje var gränsen går (ibid).  

 

3.1.1 Begreppen landsbygd, lantlig & glesbygd 

Precis som med begreppet kontraurbanisering så finns det flera definitioner av ordet            

landsbygd. Ofta beskrivs landsbygd som dualistiskt, det vill säga det som inte är stad. Det               

som är urbant kan inte vara ruralt, och vice versa (Hjort 2005). Med landsbygd menas               

vanligtvis de mer fysiska aspekterna av en geografisk plats, medan ordet lantlig ofta beskriver              

själva kvaliteterna platsen besitter (ibid). Wikipedia (2020) beskriver landsbygd som ett           

område med lantlig bebyggelse, som ofta avser alla områden mellan städer. Enligt SCB är              

landsbygd allt som inte är tätort. Däremot är en tätort alla orter med minst 200 invånare, vilket                 

innebär att bara ungefär 13% av befolkningen bor på landsbygden i Sverige. Jämförbart med              

FNs internationella räknesätt som hävdar att 76% bor på landsbygden i Sverige. Enligt FNs              

klassning är det bara Stockholm, Göteborg och Malmö som räknas som urbana            

agglomerationer i Sverige. Men frågar man svenskarna själva så identifierar sig 35% som             

landsbygdsbor (Hela Sverige ska leva 2018). 

För det mesta delas landsbygden i Sverige in på kommunnivå, en del kommuner anses              

vara landsbygdskommuner till exempel. En sådan indelning kan vara problematiskt då en            

kommun kanske visar sig uppleva en befolkningsökning totalt sett, samtidigt som den har             

områden inom kommunen som minskar (Pichler 2020). Den geografiska ojämlikheten går då            

förlorad i den översiktliga statistiken. Utifrån det problemet har Tillväxtverket (Pichler 2020)            

och Jordbruksverket (2020) tagit fram en definition där Sverige kommuner delas in i sex olika               
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grupper. Storstadskommuner, täta blandade kommuner, glesa blandade kommuner, tätortsnära         

landsbygdskommuner, glesa landsbygdskommuner samt mycket glesa landsbygdskommuner. 

Skellefteå tillhör gruppen glesa blandade kommuner vilket innebär kommuner med          

mindre än 50 procent av befolkningen i glest befolkade områden. Mindre än 50 procent av               

befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare. Just                

den typen av kommuner kallar Tillväxtanalys för täta kommuner som är avlägset belägna             

(Jordbruksverket 2020). Detta är en indelning som fortfarande är generaliserande, men för att             

kunna visa på strukturella skillnader på en mer nationell nivå är grova kategoriseringar             

nödvändiga (ibid). Det finns egentligen inte heller någon enhetlig definition av glesbygd, utan             

det är ett begrepp som används relativt godtyckligt men associeras ofta till ett             

landsbygdsområde där det är ännu glesare mellan husen. Hjort (2005) beskriver landsbygd            

och glesbygd som två olika representationer av det rurala, där landsbygd står för den mer               

idylliska representationen. Glesbygd har en något mer negativ konnotation och kan ofta            

uppfattas som avvikande och problemtyngd av utomstående. Till glesbygden åker man inte på             

semester, då åker man till landsbygden (ibid). Skellefteå som tillhör kategorin glesa blandade             

kommuner, kan sägas bestå av både lands- och glesbygd.  

 

3.2. Livsstilsmigration & Amenity Migration 

Då målet med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur ödehusrörelsen kan bidra till                 

återbefolkning av landsbygden så är en teori om migration grundläggande. Vare sig det gäller              

urbanisering eller avfolkning så är migrationsprocesser eller flyttmönster alltid närvarande,          

därför kompletteras teorin om kontraurban migration som jag valt att använda i den här              

studien, med teorier kring så kallad amenity migration och livsstilsmigration. 

Dessa hjälper till att förklara människors flyttmönster. Vem är det som väljer att flytta,              

varför och vart? Båda begreppen täcker in den typ av migration som inte främst drivs av                

ekonomiska motiv, det vill säga där migranten har ett val. Detta är relevant i relation till                

ödehusrörelsen, då det ofta finns en tydlig valmöjlighet närvarande. Livsstilsmigration kan           

kortfattat förklaras som jakten efter ett bättre sätt att leva eller som meaning made through               

movement (Benson & Osbaldiston 2016:409). Möjligheten att migrera av just den anledningen            

tillfaller ofta en relativt ekonomiskt priviligierad grupp av människor och är ett fenomen som              

kan sägas vara vanligare i västerländska samhällen (ibid). 
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Amenity migration kommer från amenities, vilket kan översättas till bekvämligheter eller           

älskvärdheter, där det sistnämnda möjligtvis är en bättre tolkning i sammanhanget. Müller            

(2006) beskriver amenities som varor som inte går att förhandla om och som en inte kan                

konsumera utan att flytta till det område där dessa finns tillgängliga. Till exempel kan en               

scenisk miljö eller ett visst klimatförhållande vara amenities. Största skillnaderna mellan de            

två teorierna, livsstilsmigration och amenity migration, är att klassaspekten är tydligare när            

det kommer till livsstilsmigration, där den typiske livsstilsmigranten är till exempel en svensk             

pensionär som köpt hus på spanska solkusten eller ett brittiskt par som förvärvat ett lantställe i                

Frankrike (Benson & Osbaldiston 2016; Halfacree 2008). Amenity migration är därför           

liknande då det inte är migration på grund av arbete, men personen i fråga flyttar inte för att                  

nödvändigtvis ändra livsstil. De två migrationsteorierna är snarlika, Pröbstl-Haider et al.           

(2019) menar att amenity migration anses vara en del av det större fenomenet             

livsstilmigration. Grunden till den här typen av migration går att förklara med push och              

pull-faktorer. Migranten i fråga kan till exempel känna sig alienerad i staden vilket fungera              

som en push-faktor, samtidigt som kanske den okonstlade naturen på landsbygden kan            

fungera som en pull-faktor (ibid). Ska tilläggas att den här typen av migration går båda vägar,                

med push-faktorer på landsbygden och pull-faktorer till staden. Den urbana staden har            

vanligtvis ett bredare kulturellt utbud och migranten kanske har en längtan efter anonymitet,             

en nästan omöjlighet i en mindre tätort. Sökandet efter autenticitet kan sägas leda, vilket är               

subjektivt och innebär stad för vissa och land för andra.  

Livsstilsmigration och amenity migration passar in i den här studien, då ett specifikt             

livsstilsboende är en central del i motivationen av att ta sig an ett ödehus och/eller anledning                

till att man flyttar ut på landsbygden. En livsstil som även har ett tydligt miljöperspektiv, till                

exempel är intresse att vara självförsörjande genom att odla eller renovera hållbart,            

återkommande i ödehusrörelsens Facebook-grupp Jag räddade ett ödehus! Samtidigt så är en            

teori om livsstilsmigration inte tillräcklig då det saknar en större bredd på anledningar till att               

människor flyttar och typen av människor som flyttar, och därför kompletteras den med teorin              

om amenity migration. Det är också vanligt att använda båda teorierna tillsammans när man              

skriver om den här typen av priviligerad migration (Pröbstl-Haider 2019; Benson &            

Osbalidston 2016).  
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I relation till dessa teorier, och av yttersta vikt i en svensk (eller nordisk) kontext, är den                 

utbredda tillgången till och den omgivande kulturen av stugor. Framförallt sommarstugor,           

eller vad som också kallas lantställe. Enligt Flognfeldt (2006) är detta “second-home usage”             

en form av semi-migration. Ett sådant “andra hem-ägarskap” kan också fungera som en länk              

mellan det permanenta hemmet och ett område rikt på amenities, för att till slut leda till en                 

mer permanent omlokalisering (Müller 2006). Den rika tillgången på sommarstugor kan           

kopplas till ödehusrörelsen genom att de flesta av ödehusen som räddas är i ett obeboligt               

skick. En semi-migration till ödehusen är därför tämligen vanlig, eftersom detta i ett senare              

skede kan leda till en fulländad kontraurban migration. Sommarstugan i den betydelsen            

öppnar därför upp möjligheter för husräddare, att ta steget och köpa en fastighet utan att på en                 

gång behöva lägga tid och pengar för att färdigställa huset.  

 

3.3. Stigberoende & Stigskapande  

Teorin om stigskapande (kallas på engelska path creation eller new path development)            

kommer ursprungligen från teorin om stigberoende (path dependency). Därtill finns det flera            

andra varianter som till exempel path extension, path diversification och path decay. Den här              

studien kommer framförallt använda sig av stigskapande och stigberoende, vilka båda är            

tvärvetenskapliga och mångfacetterade begrepp. Teorin om stigberoende kom först, och          

började som en kritik mot neoklassisk ekonomi, vilken grundar sig i evolutionär och             

institutionell ekonomi (North 1990). Inom samhällsgeografi är det framförallt inom          

evolutionär ekonomisk geografi (EEG) de olika teorierna om stigar används.  

Stigberoende förklaras med “history matters”, det vill säga att tidigare händelser och            

processer styr den tekniska, institutionella eller organisationella stigen och därmed          

utvecklingen för en viss region (North 1990). En socialkonstruktivistisk formulering          

ursprungligen framförd av Karl Marx är att den historia vi skapar, skapas utifrån de              

förutsättningar som våra föregångare konstruerat (Christensen 2007). Ett synsätt värt att           

uppmärksamma, för att i sin tur kunna etablera en begreppslig förståelse för PCA. Bengtsson              

et al. (2020) beskriver stigberoende som en förklaring till kontinuitet. Det kan i sin tur leda till                 

en positiv lock-in, som uppmuntrar till samarbete och kunskapsutbyte vilket skapar en            

innovativ miljö som därmed leder till utveckling. Däremot kan det också leda till en negativ               

lock-in, där regioner som tidigare varit framgångsrika upplever en tydlig nedgång, till            
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exempel på grund av en mer konservativ miljö. Något som ett flertal gamla industriella              

regioner upplevt. Teorier om stigberoende kan därför förklara den fortsatta användningen av            

en produkt eller praxis, som egentligen är suboptimal. Något som är applicerbart på både              

företag och konsumenter. Ett typiskt exempel på ett tekniskt stigberoende är           

QWERTY-tangentbordet, som fått sitt namn efter hur tangenterna är placerade i övre, vänstra             

hörnet. QWERTY-tangentbordet har använts sedan 1868 och kan sägas vara ett typiskt            

resultat av stigberoende eftersom det fortfarande är den vanligaste typen tangentbord världen            

om, trots att det är underlägset när det gäller skrivhastighet (Sydow et al 2012).  

Stigskapande handlar om att skapa en förnyelseprocess, ofta genom ett kollektiv av olika             

aktörer och/eller någon sorts extern “chock”, som gör att stigen eller utvecklingen förändras             

och går mot en mer positiv utveckling. I ekonomiska termer kan en chock vara alltifrån krig                

och naturkatastrofer till ett drastiskt ändrat konsumentbeteende (Chappelow 2019). Externa          

eller interna påtryckningar leder då till avvikelser från den existerande stigen. Ett exempel på              

stigskapande är matproduktionen i Skåne. Det är en region som fortfarande har en stark              

traditionell matsektor med flera stora producenter som till exempelvis Skånemejerier, men           

som idag också är ett välkänt namn för producerande av funktionell mat som till exempel               

havremjölken Oatly eller fruktdrycken ProViva. Funktionell mat (eng. functional food) kallas           

också mervärdesmat eller nyttomat och innefattar livsmedel som har positiva hälsoeffekter           

(Ryltenius 2019). Detta är ett exempel på så kallad stigskapande. Den traditionella            

matproduktionen finns kvar, ur vilken en ny stig med funktionell mat har skapats. 

Institutioner är en betydande del inte bara när det kommer till utvecklingen eller den              

avstannade utvecklingen, av olika stigar. Ett institutionellt perspektiv är återkommande inom           

ekonomisk geografi, där just institutioner ofta beskrivs som “the rules of the game”, medan              

aktörer och organisationer är “the players of the game”. Detta används också frekvent inom              

statsvetenskap eller nationalekonomi, med flera. (Bengtsson et al. 2020; Bretzer 2002).           

Institutioner begränsar människors beteende, vare sig den är av formell eller informell            

karaktär. Formella institutioner anses vara lagar och regler, det som har statlig påverkan. Dess              

informella motsvarighet avser istället oskrivna regler som till exempel moraliska värderingar,           

traditioner och sedvänjor (Bretzer 2002). Det är därför viktigt att komma ihåg och inte              

underskatta makten som de olika institutionerna besitter, samt dynamiken mellan dessa           

formella och informella regelverk. 
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3.3.1. Path Constitution Analysis (PCA) 

Sydow et al (2012) har kombinerat stigberoende och stigskapande och skapat path            

constitution (PCA), vilket kan användas både som teori och metodologi. Enligt PCA finns det              

sex stycken utmärkande egenskaper och potentiella indikatorer av stigar; level          

interrelatedness, triggering event, non-ergodic process, self-reinforcing processes, lock-in        

och multiple actors. Betydelsen av dessa förklaras längre ned i kapitlet. 

PCA är baserat på stigberoende och stigskapande men är i sin utformning inspirerat av              

Giddens’s (1984) struktureringsteori. Den brittiske sociologen Giddens menar att strukturer          

upprätthålls och anpassas genom utövandet av agens, där agens kan sägas vara individens             

förmåga att agera självständigt. Gränssnittet där en aktör möter en struktur benämns som             

'strukturering'. Anledningen till att den här studien använder sig av PCA och inte Giddens’s              

struktureringsteori är därför Giddens’s teori är väldigt bred. Det är en sociologisk teori som är               

väldigt omfattande. PCA har med inspiration från Giddens lyckats behålla den bredden men             

samtidigt funktionaliserat struktureringsteorin och därigenom skapat sin egen teori och          

metodologi.  

Stigberoende och stigskapande har tidigare varit separerade begrepp. Sydow et al. (2012)            

har därför utvecklat PCA för att kunna integrera de två perspektiven mot en             

socialkonstruktivistisk bakgrund där en flerskalig, mikro-makroanalyserande process är        

essentiell. Artikelförfattarna har själva genomfört en longitudinell fallstudie inom fältet          

halvledare (eng. semiconductors; halvledare är en teknisk komponent av grundläggande          

betydelse inom elektroniken och ingår i dioder, transistorer och övriga          

halvledarkomponenter, NE 2020c). Sydow et al. (2012) framhäver att PCA bör användas i             

relation till kvalitativa undersökningar men kan tillämpas på ett omfattande sätt, då det är              

applicerbart på många olika fält. Fallstudien i Sydows artikel är av en mer producerande och               

teknologisk karaktär medan den här studien har ett mer institutionellt fokus. Enligt Sydow et              

al. (2012) är PCA särskilt tillämpbar på longitudinella studier, eftersom stigberoendets           

“history matters” styr stigen. Just den här studien är inte longitudinell, men har fortfarande ett               

historiskt perspektiv. Ödehusrörelsen är en samtida rörelse, men urbanisering och avfolkning           

går att spåra långt tillbaka, liksom även kontraurbaniseringen och ruraliseringsvågen på           

1970-talet. Landsbygdsutvecklingen i Skellefteå likaså. En liknande studie som denna hade           

också med fördel kunnat tillämpas som en longitudinell studie, och då kunna bidra med ännu               
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djupare förståelse för gamla och nya stigar. Definitionen av en stig i dess teoretiska              

bemärkelse förklaras nedan med artikelförfattarnas egen definition på originalspråket. Det för           

att lättare kunna koppla definitionen till de sex tidigare nämnda, utmärkande egenskaperna en             

stig medför. 

 

Bearing the concept of path constitution in mind, we define a path based upon the path                

concepts introduced (Arthur 1989, 1994; David 1985; Garud and Karnøe 2001) as being a              

course of events interrelated on different levels of analysis, such as a single organization or an                

organizational or technological field, and in which one of the available technological,            

institutional or organizational options gains momentum in time-space, but cannot          

automatically be determined from the onset. This non-ergodic development is triggered by            

certain actions or events, and driven by specific self-reinforcing mechanisms that not only             

cause the momentum, but might lead the whole process into a lock-in that is, at least from a                  

strategic perspective, inefficient (Sydow, Schreyögg, and Koch 2009). 

  

Sydow et al. (2012:4-5) 

     (Mina italics). 

 

Citatet visar på att PCA konkretiserar ett händelseförlopp som hänger samman på olika             

analysnivåer. Denna icke-ergodiska utveckling utlöses av vissa handlingar eller händelser,          

drivs av särskilda självförstärkande mekanismer, som kan i sin tur "låsa in" hela processen,              

som åtminstone ur ett strategiskt perspektiv kan vara ineffektivt. 

Nu fortsätter därför en koncis förklaring vad dessa grundläggande egenskaper eller           

potentionella indikatorer innebär, enligt Sydow et al. (2012). Level interrelatedness betyder           

att en flerskalig analys är nödvändig, på mikro- och makronivå. Den sociala kontexten är              

vital, sociala nätverk och samspelet mellan olika aktörer. Exempelvis regionala kluster eller            

strategiska allianser, formella och informella institutioner. Multiple actors, det vill säga           

multipla aktörer, kan vara såväl formella som informella och kan egentligen sägas vara en del               

av level interrelatedness, men fokuserar på just aktörerna istället för samspelet mellan dem.             

Med triggering event så menas en incident eller utlösande händelse, som har potentialen att              

framkalla en framtida stig, och som kan liknas med de externa “chocker” som benämndes              

under rubriken om stigskapande. Non-ergodic process innebär att flera händelser sker           
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samtidigt, och/eller sekventiellt, och leder till ett visst resultat som inte är förutbestämt men              

inte heller godtyckligt. Self-reinforcing processes innebär positiv feedback från flera håll som            

fortsätter driva stigen på en viss kurs (karakteristiskt för teorin om stigberoende). Det kan i sin                

tur leda till en lock-in, förklarat ovan, vilken kan vara både positiv och negativ.  

Dessa egenskaper eller indikatorer kommer exemplifieras utförligare i analyskapitlet när          

de appliceras på ödehusrörelsen och landsbygdsutvecklingen i Skellefteå, och då          

förhoppningsvis ge en fördjupad förståelse för både PCA och studieområdets förutsättningar           

för en ökad kontraurbanisering. 

 

4. METOD 
 
Den valda metoden är uteslutande kvalitativ. Den huvudsakliga undersökningsmetoden är en           

intervjustudie, som kompletterad med ytterligare kvalitativt material i form av nyhetsartiklar,           

inlägg från Facebook-gruppen Jag räddade ett ödehus! samt officiella, formella och           

informella dokument. Intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån en kombination av          

tematisk analys och PCA. Kvalitativa studier är att föredra när det kommer till PCA, därför att                

frågorna ‘hur’ och ‘varför’ är centrala. Semistrukturerade intervjuer och annan data låter oss             

ta reda på hur olika aktörer och incidenter är relaterade till varandra (Sydow et al. 2012).                

Stigar är socialt konstruerade fenomen som bör närmas med hjälp av en tolkande             

forskningsdesign, därför gjordes ett kvalitativt metodval (ibid).  

 

4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuformen och tillvägagångssättet är semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är rimligen         

den mest använda metoden i kvalitativ forskning, enligt Bryman (2011). Själva           

intervjuprocessen, i synnerhet semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer, är flexibel. I          

den här studien var intervjuerna relativt strukturerade då informanterna visste på förhand i             

stora drag vad vi skulle prata om. En intervjuguide var också utarbetad inför intervjuerna. En               

viss strukturering kändes nödvändig för att kunna frambringa en flexibel dialog, utan att             

förlora greppet om de förutbestämda specifika frågeställningarna som låg till grund för            

intervjuerna. Bryman (2011) tar upp några mer utmärkande skillnader när det kommer till             

intervjuer i kvalitativ versus kvantitativ forskning. Bland annat när det gäller just kvalitativa             
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intervjuer, så är det önskvärt att intervjun rör sig åt olika håll därför att då går det att tyda vad                    

intervjupersonen anser vara viktigt eller relevant. Medan ett kvantitativt förhållningssätt anser           

det som en form av störning (Bryman 2011). I den kvalitativa forskningen kan den som               

intervjuar också frångå intervjuguiden eller frågeschemat, och komma på spontana          

följdfrågor, utan att det anses vara ett problem då det är meningen att tillvägagångssättet ska               

vara flexibelt. I kvantitativa studier skulle det däremot påverka det standardiserade elementet i             

studien och därmed påverka validitet och reliabilitet (ibid).  

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver forskningsintervjun som ett professionellt samtal,          

som bygger på vardagslivets samtal. Det är i interaktionen mellan intervjuaren och den             

intervjuade som kunskap formas (ibid). Kvalitativa intervjuer ansågs därför vara den mest            

lämpade metoden då studien önskade djupa och detaljerade svar, i jämförelse med kvantitativ             

metod som ofta söker svar som snabbt kan kodas (Bryman 2011). Själva målsättningen är att               

erhålla ett djupare och bredare underlag där kontexten är central. Den sociala situationen och              

sammanhanget är något som ofta går förlorat i många kvantitativa undersökningar som till             

exempelvis enkäter (ibid). Val av metod bör ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv,               

och till den rådande frågeställningen (Trost 2010). Av den anledningen föll valet på kvalitativ              

metod varav intervjuer kändes mest passande. Att det sedan blev semistrukturerade intervjuer            

beror på att ostrukturerade intervjuer hade riskerat att bli för flexibla, då den här studien har                

ett tydligt syfte och teoretisk ramverk att efterfölja.  

  

4.2. Urval 

Det är framförallt en målinriktad urvalsteknik som använts för den här studien. Ett             

målinriktad urval är en typ av samplingsteknik av det mer strategiska slaget, som försöker              

skapa en samstämmighet mellan urval och forskningsfrågor (Bryman 2011). Den här studien            

har använt sig av flera olika angreppssätt, beroende på informantens attribut. I början av              

studien bestämdes det att källtriangulering var önskvärt. Det vill säga, att man intervjuar flera              

personer med olika relationer till studiens problemformulering (ibid). Därför fick          

urvalstekniken anpassas till de olika informanterna. Intervjustudien i sin helhet består av fem             

informanter och sammanlagt fyra intervjutillfällen. Det är därför att ena intervjun var en så              

kallad gruppintervju, då två personer utöver intervjuaren, var med. Just den intervjun gjordes             

med två kommunala representanter från Skellefteå kommun. En manlig samhällsstrateg och           
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en kvinnlig fysisk planerare, båda involverade i olika projekt som rör översiktsplanering i             

Skellefteå, dess landsbygd och landsbygdsutveckling. Den kontakten etablerades först via          

Skellefteå kommuns kundtjänstmail, då jag hade mailat dem och efterfrågat kvantitativ data            

och annan information rörande BISA-projektet (och allt annat i relation till ödehus).            

BISA-projektet är namnet på den husinventering som gjordes i samband med flyktingkrisen            

2015. Mitt mail skickades vidare till relevant avdelning och kort efter det bestämdes ett              

intervjudatum. Den andra intervjun gjordes med en lokal mäklare som specialiserat sig på             

ödehus (men också vanliga fastigheter), specifikt på landsbygden runtom i norra Västerbotten.            

Det var också en förfrågan som skickades via mail, en mailadress som gick att finna på                

mäklarfirmans hemsida. 

Utöver dessa intervjuer gjordes ytterligare två stycken, med en manlig och en kvinnlig, så              

kallade husräddare. Båda två har öppna Instagram-profiler, vilket gjorde det möjligt att först             

undersöka om de såg ut att passa in som ytterligare källor men också möjligheten att kontakta                

dem direkt på sociala medier-appen Instagram. Den kvinnliga husräddarens profil har en            

tydlig prägel av lantliv och djurhållning med hästar och höns, utöver husrenoveringen. Hon             

bor på en gård från början av 1800-talet, men som stått obebodd i nästan 50 år. Den manliga                  

husräddarens konto har ett mer återbruk- och byggnadsvårdsperspektiv, och präglas mer av            

både gamla och nya möbler som han själv producerar. Han bor också på en gård från                

1800-talet, som stått obebodd i ungefär 30 år. Båda informanter bor också i olika byar. På det                 

sättet kompletterade de varandra och passade därför in i källtrianguleringen. Totalt inkluderar            

studien fyra intervjuer av det längre slaget, då majoriteten av intervjuerna var kring 40              

minuter långa. Trost (2010) föreslår att man ska försöka begränsa sig till ett litet antal               

intervjuer, fyra-fem eller möjligtvis åtta. Därför att med många intervjuer kan materialet bli             

ohanterligt och det försvårar även själva analysen. Trost poängterar att ett fåtal väl utförda              

intervjuer är mycket bättre än ett flertal mindre väl utförda (ibid).  

I analysen kommer jag sedan referera till intervjumaterialet och de olika informanterna            

som kommunal aktör (d v s de kommunala representanterna), privat aktör (mäklaren) samt             

husräddare A (kvinnliga husräddaren med prägel av lantliv och djurhållning) och husräddare            

B (manliga husräddaren med prägel av återbruk och byggnadsvård). 
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4.3. Intervjuguide 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (appx. 1). En intervjuguide kan betyda allt från             

en kort minneslista på vilka teman som ska täckas eller mer utförligt vilka (ungefärliga) frågor               

intervjuaren önskar ställa (Bryman 2011). Bara genom att börja skriva på en intervjuguide kan              

det i sig generera nya tankar och frågeställningar, vilket är en bra övning inför själva intervjun                

eller intervjuerna. Själva formuleringen av frågorna är också av vikt, genom att självfallet             

undvika ledande frågor till exempel (ibid). När det kommer till den här studien så gjordes det                

en “ny” intervjuguide inför varje intervju. Med det menas att det fanns en grundläggande              

intervjuguide med olika teman och frågor, men vissa frågor togs bort och vissa frågor lades               

till beroende på vem som skulle intervjuas. Detta var nödvändigt för att kunna få ut så mycket                 

som möjligt från intervjuerna. Trost (2010) anser att en intervjuguide inte ska innehålla några              

frågor, utan endast ett fåtal frågeområden. Min bifogade intervjuguide (appx. 1) innehåller            

mina återkommande frågeområden (teman) samt ett antal förutbestämda frågor. För mig som            

är en relativt ny intervjuare, är det en trygghet att ha några faktiska frågor nedskrivna. Detta                

för att också till exempel också undvika att ställa just ledande frågor, något som är enkelt att                 

glömma i den dialog som en intervju faktiskt är. Intervjuguiden är indelad i fyra olika               

kategorier: ödehus, landsbygdsutveckling, möjligheter och svårigheter. Dessa fyra        

övergripande teman ansågs kunna täcka det väsentliga av intervjumaterialet. Trost (2010)           

varnar för horror vacui, det vill säga rädsla för tomrummet. Med det menar han att det är                 

bättre att ta med för lite än för mycket, och att ovana intervjuare har en tendens att försöka                  

täcka allt med sina frågor. Det faktum att materialet måste bearbetas, gör att för mycket               

material riskerar försämra analysen (ibid).  

 

4.4. Utförande 

Alla intervjuer genomfördes via telefon och spelades in, efter godkännande av informanterna.            

Nackdelarna med telefonintervjuer, utöver möjliga tekniska störningar, är att det inte går att se              

intervjupersonernas minspel eller kroppsspråk (Bryman 2011). Något som till en viss del även             

försvinner i videosamtal. Det finns belägg för att skillnaderna mellan en telefonintervju och             

en direkt intervju är marginella (ibid). På grund av att undertecknad befinner sig i Södra               

Sverige och informanterna i Norra, samtidigt som vi för tillfället genomgår en global pandemi              
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med rekommendationer om social distansering, var direktintervjuer inte heller ett alternativ.           

Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter. Alla fick ungefär lika många frågor varav alla enskilda              

intervjuer tog ganska precis 30, 40, 45 och 50 minuter att göra.  

 

4.5. Efterarbete 

Direkt efter varje intervju var klar gjordes en reflektion med några kortare anteckningar. Det              

stora analysarbetet gjordes några dagar senare och bestod av en tematisk analys, influerat av              

PCA. Tematisk analys är ett vanligt angreppssätt när det kommer till analys av kvalitativ data,               

däremot finns det inget gemensamt synsätt på vad exakt en tematisk analys innebär (Bryman              

2011). Det handlar om att söka efter teman i sin data, sitt material. Det kan göras på olika sätt                   

och anpassas efter vilken typ av studie man har gjort. Då min studie bestod av totalt 165                 

minuters inspelningstid, valde jag att bara delvis transkribera materialet. En timmes inspelad            

intervju tar i snitt fem till sex timmar att transkribera (Bryman 2011). Det kan vara viktigt att                 

transkribera, men samtidigt är det en tidskrävande process. När materialet istället analyserades            

så gjordes anteckningar intervjuerna igenom för att sedan transkribera de stycken eller delar             

av intervjun som senare togs med som citat eller argument i analyskapitlet. Själva             

anteckningarna färgkodades beroende på de teman som togs upp. De olika teman som             

urskiljdes i anteckningarna var främst influerade av PCA’s definition av en stig. Det vill säga               

level interrelatedness, triggering event, non-ergodic process, self-reinforcing processes,        

lock-in och multiple actors. Det var däremot inte uteslutet PCA teman, utan även andra              

intressanta tankar och ämnen som kodades.  

  

4.6. Begränsningar 

En kvalitativ studie ansågs vara det lämpligaste sättet att ge ett utförligt svar på              

frågeställningarna. Möjligheterna för flermetodsforskning beaktades, men avslogs på grund av          

att det saknades önskvärd statistik och data för att kunna kvantifiera undersökningen. Till             

exempel hade siffror på den interna migrationen inom kommunen, eller resultatet från den             

husinventering som gjordes 2016 (BISA-projektet), kunnat fungera som underlag för olika           

typer av GIS-analyser som hade kunnat komplettera intervjuerna. Med det sagt finns möjligen             

den här typen av data att tillgå, däremot var det inte direkt tillgängligt och därför inte aktuellt                 

för just den här uppsatsen. Framtida studier i det aktuella ämnet skulle med fördel kunna               
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blanda kvantitativa och kvalitativa studier, och därmed bidra till ökad djup och bredd             

(Bryman 2011). En annan begränsning var antalet informanter. Som Trost (2010) skriver, är             

det önskvärt att inte ha för mycket material. Däremot var en ursprunglig önskan att intervjua               

ytterligare en husräddare, förslagsvis en äldre person. En person som kanske räddat flera hus              

eller varit involverad i gröna vågen på 1970-talet. Ett sådant perspektiv hade varit ett utmärkt               

komplement, men får istället bli ett förslag till vidare forskning. En gängse kritik när det               

kommer till kvalitativ forskning är problem med generalisering och bristande transparens           

(Bryman 2011). Kritiker menar att det är svårt att med ett litet antal individer generalisera till                

andra miljöer eller situationer. Emellertid ska resultatet från den kvalitativa undersökningen           

generaliseras till teorier, inte till populationer (ibid). Angående problemet med bristande           

transparens är det något som den här studien medvetet försökt motverka, till exempel med en               

tydlig redogörelse av urvalsmetoden. Intentionen är att läsaren utan problem sedan ska kunna             

utläsa hur analysen av data genomförts och hur studien utefter det kommit fram till sin               

slutsats.  

 

5. RESULTAT & ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer resultatet från empirin att presenteras och analyseras. Kapitlet är              

uppdelat i flera underrubriker för att underlätta läsningen, varav Gamla & Nya Stigar,             

Batterifabriken Northvolt - ett exempel… samt Institutioner & Aktörer kan sägas utgöra den             

första delen. Den andra delen består av Möjligheter & Svårigheter, Mobilitet och Ett Hållbart              

Livsstilsboende. 

 

5.1. Gamla & Nya Stigar  

Det här stycket kommer att återkoppla till det synsätt som behandlades i teorikapitlet, det vill               

säga den socialkonstruktivistiska formuleringen att den historia vi skapar, skapas utifrån de            

förutsättningar som våra föregångare konstruerat. Anledningen till att framhäva ett synsätt           

som anser verkligheten vara delvis socialt konstruerad är för att kunna betona den ibland              

nyckfulla dynamiken mellan gamla och nya stigar, men också dynamiken mellan de formella             

och informella institutioner som påverkar respektive hindrar utvecklingen. Förhoppningsvis         
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kan det betraktelsesättet bidra med förståelse för blandningen av makro- och mikroperspektiv            

kapitlet igenom.  

 

5.2. Batterifabriken Northvolt - ett exempel... 

Ett exempel på en icke-ergodisk process (non-ergodic process) i Skellefteå kommun           

inbegriper batterifabriken Northvolt. Med icke-ergodisk process menas att flera händelser sker           

samtidigt, och/eller sekventiellt, samt leder till ett visst resultat som inte är förutbestämt, men              

inte heller godtyckligt (Sydow et al 2012). Batterifabriken som enligt Fröberg (2019) var             

Europas viktigaste industrihändelse det året. Northvolt som är ett svenskt företag ska tillverka             

batterier till bland annat elbilar. Själva fabriken som ligger ungefär 15 minuters bilväg från              

centralorten, har börjat byggas men ännu inte gått i produktion. Ur ett makroperspektiv går              

det här att urskilja en icke-ergodisk process. Var den gigantiska fabriken skulle byggas var              

länge oklart, det spekulerades om städer i både Sverige och Finland (Björkman 2017). Till              

slut stod valet mellan Skellefteå och Västerås. Det slutade med att Västerås fick             

utvecklingsavdelningen och Skellefteå fabriken, bland annat på grund av att Skellefteå utifrån            

områdets rika tillgång på naturresurser utvecklat verksamheter såsom vattenförsörjning och          

gruvnäring. Regionens engagemang var också en bidragande faktor, enligt Northvolts vd           

Peter Carlsson (Bakke 2017). Sammanfattningsvis är det en icke-ergodisk process då           

Skellefteå och Västerås, men även Karleby i Finland, alla hade liknande förutsättningar            

(Björkman 2017). Men det resulterade med att Skellefteå fick bygga fabriken, vilket varken             

var förutbestämt eller godtyckligt. Batterifabriken blir i sin tur en utlösande händelse            

(triggering event), för Skellefteå kommun och dess landsbygdsutveckling på grund av den            

befolkningsökning den troligen kommer att föra med sig. När fabriken är klar beräknas den ge               

ungefär 2 500-3 000 direkta jobb (Öbrink 2020). Utöver det tillkommer det jobb för              

underleverantörer inom logistik, transport med mera. Enligt planeringschefen för Skellefteå          

kommun kan etableringen egentligen sägas skapa mellan 8 000-15 000 nya arbetstillfällen            

(Håkansson 2019). Enligt kommunens beräkningar behövs det därför omkring 7 000-14 000            

nya bostäder de närmaste åren (ibid).  

Förhoppningsvis kan den här utvecklingen fortsätta på sin nuvarande stig och leda till en              

positiv lock-in för Skellefteå kommun. En positiv lock-in skulle i sådana fall ske med hjälp av                

självförstärkande processer (self-reinforcing processes). Dessa innebär en fortsatt process av          
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positiv feedback från flera håll, det vill säga att olika aktörer och institutioner fortsätter driva               

stigen på en viss kurs (Sydow et al. 2012). Intresset för att fortsätta att positivt påverka                

utvecklingen i den här riktningen finns hos ett flertal aktörer. Framförallt kommunen men             

även regionen i sin helhet, en grön miljardinvestering av den här storleken ses förstås som en                

enorm möjlighet för både Skellefteå och omkringliggande områden. Bengt Ivansson,          

näringslivschef i Skellefteå kommun, säger sig få minst tre förfrågningar per vecka av företag              

som önskar flytta till kommunen efter att fabriken började byggas (Frick 2020). Positiv             

feedback är återkommande hos både formella och informella institutioner, optimismen hos           

både kommun och lokalbefolkningen är påtaglig. Lindquist (2019) från SvD Näringsliv,           

beskriver en spirande optimism och euforiska människor, när hon frågar alla från            

byggarbetare till kommunal- och välfärdsanställda vad de tycker om den nya fabriken.  

Intervjuguiderna till den här studien tog inte upp industrietableringen Northvolt, men det            

är ett ämne som nästan oundvikligen diskuteras när det gäller det mesta som hör till               

kommunens samtida och framtida utveckling. Det visar också på fördelen med intervjuer som             

metod, när dessa ger en bredare förståelse för den sociala kontexten än vad som förutsågs av                

intervjuaren. Två av informanterna nämnde specifikt Northvolt; den kommunala aktören samt           

husräddare A. Vilket således går att tolka som ett mikro (husräddaren) respektive makro             

(kommunen) -perspektiv på fabriksbygget. Stigen som håller på att skapas tack vare Northvolt             

är identifierbar, frågan är vad ödehusen har att göra med det? Den kommunala aktören sa               

under intervjun att i och med Northvolt kommer de nästan att bygga en helt ny stad, då det                  

förväntas komma många människor till Skellefteå på grund av alla arbetsmöjligheter. 

 

… parallellt med det så ser man att det finns helt plötsligt en marknad för den typen av hus vi                    

då kallar ödehus. Man söker sig till livsstilsboenden. Det kanske inte är en så pass stor                

marknad att det gör skillnad statistiskt sett på befolkningen. Men det finns ett ökat intresse. 

 

Kommunal aktör 
 

Det finns alltså en efterfrågan på ödehusen, vilket även kommunen märkt av. Samtidigt har              

kommunen bostadsbrist och planerar att bygga 7 000-14 000 nya bostäder inom de kommande              

åren (Håkansson 2019). Det ena utesluter inte det andra, förmodligen kommer både            

nyproduktion och ödehus säljas i olika utsträckningar. Att ett flertal kommuner har upptäckt             
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intresset för ödehus är egentligen ingen nyhet, då ödehusrörelsens mediala uppbåd redan lett             

till att ett flertal kommuner valt att genomföra ödehusinventeringar, alltifrån Pajala i norr till              

Falkenberg i söder (Månsson 2019). Falkenbergs kommun och deras husinventering gjordes           

genom att ta fram en lista på hus med avlopp, men där fastighetsägaren inte var skriven på                 

fastigheten. Därefter skickades ett vykort ut, där de frågade fastighetsägarna om det fanns ett              

intresse av att sälja eller göra något med fastigheten. Utifrån det gensvaret hade de i april förra                 

året fått loss 45-50 fastigheter (Falkenbergs kommun  u.å.). 

 

5.3. Institutioner & Aktörer 

När det kommer till kommunernas olika tillvägagångssätt har Skellefteå kommun har valt en             

annan väg i jämförelse med till exempel Falkenbergs kommun, vilket grundar sig i deras              

definition av ödehus. Ett hus kan se och upplevas som öde, men ägaren anser inte att det är                  

öde. Däremot om fastighetsägaren stänger av vatten, avlopp och avsäger sig sophämtning så             

är det ett ödehus i kommunens mening, enligt den kommunala aktören. Det kan dock              

fortfarande vara ett känsligt ämne, att ta kontakt med fastighetsägare och be dem att sälja sin                

egendom. Ett hus, om än förfallet, kan fortfarande ha ett högt affektionsvärde hos ägaren. Det               

kan också vara ett par syskon som äger huset tillsammans men låtit det förfalla på grund av                 

till exempel en dispyt. Den kommunala aktören menar att när kommunen inventerar och letar              

efter husägare, så finns det en risk att människor upplever det som ett förmyndaraktigt              

beteende.  

 

Det är känsligt att vara ute och inventera och jaga folk. Det blir som att det blir något slags                   

överförmynderi eller förstatligande, att de som har hus stående... Det är ganska mycket             

affektionsvärde och känslor. 

Kommunal aktör 

 

De påpekar även ett annat problem med att kommunen skulle göra en husinventering, närmare              

bestämt vad som händer efter inventeringen är klar, eftersom kommuner inte får bedriva             

affärsverksamhet. Kommuner får köpa och sälja fastigheter men inte som investeringsobjekt,           

utan av andra anledningar som till exempel bidra till bostadsförsörjningen (SKL 2017).            

Skellefteå kommun har istället för att inventera på det sättet valt att lägga till ett alternativ på                 
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den ansökningsblankett som används för att stänga av VA och avsäga sophämtning, där kan              

man alltså kryssa i ifall man är intresserad av att sälja eller önskar mer information gällande                

en eventuell försäljning. Är så fallet, vidarebefordrar kommunen detta till privata mäklare            

som är intresserade av att sälja sådana objekt. Den kommunala aktören beskriver deras             

resonemang och strategi kring detta som ett tillfälle att försöka skapa utveckling med dessa              

ödehus genom att se till att det finns en marknad och stimulera den marknaden, eftersom det                

kan annars vara svårt för kommunen att gå in och styra. Den kommunala aktören beskriver               

det som att de, kommunen, kan gå in och ... skapa en spelplan. (...) men det krävs att det sitter                    

någon på andra sidan bordet och vill göra någonting. En metafor i enlighet med det               

institutionella perspektivet, där just institutioner beskrivs som "the rules of the game" och             

aktörer "the players of the game" (Bengtsson et al. 2020). 

Den mest påfallande spelaren i sammanhanget är den privata aktören, det vill säga den              

lokala mäklaren som specialiserat sig på landsbygden och ödehus. Då det stora problemet             

med specifikt ödehusen är att många inte inser deras värde och att det faktiskt finns en                

efterfrågan, vilket den privata aktören däremot uppfattat. En svårighet med ödehusen är dock             

att de nedvärderas. I många fall tillhör ödehusen skogsmarken de står på, det vill säga att det                 

är den omkringliggande skogen som är av värde och intresse. Ödehuset i fråga är därför               

betydelselöst för skogsägaren. Vanligtvis bedöms husen som noll när det görs en            

skogsvärdering, påpekar den privata aktören. Om skogsägaren ändå önskar sälja huset eller            

husen (kan ofta röra sig om hela gårdar som står oanvända) och då önskar att stycka av den                  

delen av marken så tillkommer en statlig avstyckningskostnad på ungefär 60-70 000 kr.             

Avgiften som dödar landsbygden, skriver en person i ödehusgruppen på Facebook.           

Husräddare B tar också upp den här avgiften i intervjun, att ödehusen egentligen är för billiga.                

Efter avstyckning, eventuella mäklaravgifter och möjlig uppdelning (till exempel om ett           

syskonpar äger det och ska dela på pengarna) så blir det inte så mycket pengar kvar. Många                 

känner då att det inte är värt att sälja, och då får ödehuset stå där det står eller rivas.  

Det är Lantmäteriet som genomför avstyckningar. Det kan beskrivas som en formell regel             

som försvårar utvecklingen för både landsbygd och ödehus. Andra förslag gällande           

institutionella förändringar som är återkommande i ödehuskretsar är förslag på införande av            

boplikt, brukningsplikt eller beskattning av tomma fastigheter. Till exempel har Danmark           

brukningsplikt, vilket innebär att fastighetsägaren måste bruka boendet minst 180 dygn per år             
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(De Pessemier 2017). Parallellt med de formella svårigheterna återfinns de informella           

utmaningarna. Det sägs att människor älskar ihjäl sin hembygd eller landsbygd, när de inte              

har tid att vara där men fortfarande inte vill sälja . Detta ofta på grund av det immateriella                  

värdet, när egentligen en ny familj hade kunnat flyttat in och bidragit till utvecklingen av               

området. På så sätt motarbetar fastighetsägare möjligheterna till en ökad kontraurbanisering,           

men utan avsikt eller kunskap om att så är fallet. 

Ett nästan större problem efterföljande avfolkning är rivning av bostäder, då det är             

oåterkalleligt. Ändock nödvändigt ibland. Människor är rörliga och föränderliga, att ett           

område är avfolkat är inte definitivt såsom rivning är. Den kommunala aktören beskriver att              

Skellefteå tappade väldigt mycket i befolkning åren efter finanskrisen på 1990-talet och att             

man till och med var tvungen att riva bostäder, då man inte kunde behålla all bebyggelse. Men                 

att även många villor och hus blev kvar och därefter öde. År 2015 i samband med                

flyktingkrisen fick Skellefteå plötsligt en stor ökning av människor som behövde någonstans            

att bo. I samband med det genomfördes BISA-projektet, där kommunen försökte hitta            

obebodda hus till de nya invånarna. Ödehus har alltså varit föremål för diskussion tidigare i               

Skellefteå kommun, sett på både som en belastning och resurs. Medan BISA-projektet var till              

synes mer kortsiktigt, är att hitta (eller bygga) bostäder till de framtida arbetarna på Northvolt               

mer långsiktigt. Målet är 80 000 personer bosatta i kommunen år 2030 och 100 000 personer                

år 2040, säger den kommunala aktören. Däremot anser människor bosatta på landsbygden att             

det fortfarande inte märks av några investeringar eller satsningar i de perifera delarna, utan              

mest i centralorten. 

 

Northvolt och Skellefteå kommun som vill bli 80 000 invånare, men det går ju inte utan                

landsbygden. Det går ju inte att rekrytera folk till en sån stor verksamhet och tänka att alla ska                  

bo inne i Skellefteå. För det har ju inte alla tusentals personer intresse av och det finns heller                  

inte plats. 

            Husräddare A 

 

Trots optimismen som omringar batterifabriken Northvolt är det naturligtvis inte helt utan            

risk. Kritiker säger att litiumjonbatterier kanske inte är framtiden om ett årtionde, utan då har               

vi en annan teknik (Lindquist 2019). En sådan teknikutveckling kan slå hårt mot branschen,              
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som också har hård konkurrens av Kina. Tankarna går till gruvbolaget Northland Resources             

som öppnade en gruva i byn Kaunisvaara utanför Pajala, men gick i konkurs efter bara två år                 

då priset på järnmalm sjönk hastigt. Innan gruvbolaget lades ner hade Pajala för första gången               

på 50 år haft befolkningsökning, huspriserna steg och många investerade i bolaget. Efter             

konkursen följdes det av fördubblad arbetslöshet, utflyttning och nedläggning av skolor           

(Öhman 2018). Idag är däremot gruvan i gång igen, den återöppnade 2018 men nu står Kaunis                

Iron för driften. Samtidigt har kommunerna Pajala och Övertorneå gått samman för att             

inventera och utveckla bostadsbeståndet, varav ödehusen utgör en väsentlig del i arbetet            

(Johansson 2019). Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är en lock-in, positiv eller negativ,            

aldrig definitiv (Sydow et al. 2012).  

 

5.4. Möjligheter & Svårigheter  

Vad finns det fler för möjligheter för en vitalisering av landsbygden, och vilka utmaningar? 

För att avgränsa samt underlätta läsningen har texten delats in i två delar, Mobilitet och               

Livsstilsboende, varav båda försöker bedöma kontraurbaniseringens potential både lokalt och          

nationellt (till en viss del även globalt).  

 

5.5. Mobilitet  

Under 1990-talet började alltfler privatpersoner använda sig av Internet. Ekonomen Frances           

Cairncross gav 1997 ut en omtalad bok med namnet The Death of Distance: How the               

Communications Revolution is Changing Our Lives, där hon proklamerar för en värld där             

geografiskt avstånd inte längre kommer spela någon roll. Att den digitala teknologin har haft              

en enorm påverkan hur vi lever är nog alla överens om, men geografiska avstånd är i många                 

fall fortfarande en uppenbar barriär. Fortfarande hör mobilitet och digitalisering ihop i allra             

högsta grad, då det påverkar vårt sätt att leva. Apropå mobilitet och digitalisering i en               

landsbygdskontext så har till exempel Karlskoga Folkhögskola (2020) en ettårig utbildning i            

hållbar byutveckling. Det kallas för Bredbandsbullerbyar, en idé om att skapa hållbara            

lokalsamhällen och samtidigt återbefolka landsbygden, genom att locka innovativa         

storstadsmänniskor till landet. Utbildningen innefattar flera studiebesök som handlar om          

entreprenörskap, byskapande och omställning till hållbarhet. Ett initiativ som kan sägas ligga i             

tiden. Utöver ödehusrörelsens nationella framgång och försök till att marknadsföra en levande            
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landsbygd så pekar även vissa siffror på en jämförlig utveckling. Till exempel år 2018 så hade                

Stockholm för första gången på 15 år ett negativt flyttnetto, vilket innebär att fler människor               

flyttar från Stockholm än till, och det är en trend som håller i sig (Larsson 2020). Med det sagt                   

flyttar förstås inte alla från Stockholm till landsbygden, men det är ändå förslagsvis en              

indikation på en fortsatt förändring som kan komma att gynna kontraurbaniseringen.  

Det intressanta med begreppet migration i kontexten kontraurban migration, är att det            

egentligen är ett begrepp som förknippas med flykt. En kontraurban migrant kanske också             

“flyr”, men av anledningar som en stressig storstad eller omöjlig bostadsmarknad. Både push-             

och pullfaktorerna styr. Ett bra jobb finns i staden, men önskan efter en individuell              

självuppfyllelse någon annanstans.  

 

Nu börjar vi ju jobba lite annorlunda. Nu är vi ju på den här behovstrappan, på ett lyxigt steg,                   

när vi kan börja fundera på... Funkar det här för mig? Är jag en 8-5 som ska sitta på det här                     

kontoret och titta ut genom fönstret? 

      Privat aktör 

 

Att ha möjligheten att välja gör oss priviligerade, men det är också ett choice within               

constraint, enligt Benson & Osbaldiston (2016:412). Livsstilsmigranter är priviligierade av          

strukturerna som skapar privilegiet. Enligt den diskurs som innefattar val, är livsstilsmigranter            

ofta sedda som de mest fulländade individualiserade subjekten som fullföljer det så kallade             

goda livet. Likväl är de inte opåverkade “free-floating agents”, utan också i hög grad              

påverkade av externa faktorer och strukturella förhållanden (ibid). Att tala om privilegium i             

samband med livsstilsmigration är nästan oundvikligt. Halfacree (2008) problematiserar dock          

den stereotypiska bilden av de kontraurbana migranterna. Ofta porträtterad som en           

sofistikerad medelklassfamilj, som väljer att flytta från storstaden till en rural idyll för att              

börja ett “nytt liv”. Halfacree (2008) påpekar att sådana generaliseringar av klass är svåra att               

göra, och att medelklassen inte alls är utmärkande. Istället ser kontraurbaniseringen ut att vara              

ett fenomen av massorna. En tes som relaterar till ödehusgruppen på Facebook, där alla              

sorters människor samsas och lägger upp bilder på alltifrån gamla prästgårdar till små             

soldattorp. Just ödehus kräver sällan ett starkt ekonomiskt kapital, då de ofta är förhållandevis              

billiga att köpa och renovera (förutsatt man gör det mesta själv).  

27 



Den ekonomiska motivationen för att flytta eller migrera är uppenbar, i både Sverige och              

andra ställen. Vanligtvis handlar den typen av arbetsmigration om att förbättra möjligheterna            

till anställning, eller förbättra sin lön. Halfacree (2014) beskriver också kontraurbanisering           

och livsstilsmigration som istället för ekonomiska anledningar, är mer event-like, att det sker             

på grund av en eller flera utlösande händelser. Det kan vara mindre händelser som att någon                

får en stroke, eller blir kär. Men också händelser stora i omfattningen som till exempel krig,                

Berlinmurens fall, 9/11 eller globala pandemier (ibid). När det i skrivande stund pågår just en               

sådan global pandemi vid namn Covid-19/Corona, är både livsstilsmigration och          

arbetsmigration i allra högsta grad föremål för diskussion. Just arbetsmigration går att härleda             

till diskussionen om att jobba och studera hemifrån, nu när många arbetsplatser och             

universitet har stängt ner och övergått till distansarbete- eller studier. Kan Coronakrisen            

förändra dagens arbetsplatser? Och därmed människors flyttmönster? Hjärnforskaren Katarina         

Gospic tror att om vi utesluter den yrkesgrupp som inte kan jobba på distans, att vi snart                 

kommer vara oberoende av den fysiska platsen (Lindström 2020). Det är en del av en större                

samhällsförändring, påstår ännu en forskare i samma artikel. Att anställda kommer att inse att              

de inte vill pendla till och från jobbet varje dag, och istället inse att de både kan och vill vara                    

närmare naturen och familjen istället. Samtidigt kommer arbetsgivare vilja undvika dyra           

hyreslokaler när deras anställda ändå kan jobba på distans och alla möten göras virtuellt. Även               

hjärnforskaren påtalar en omvänd urbaniseringstrend som en möjlig konsekvens (ibid). 

 

Det [Corona] påskyndar allt det här jag pratar om. Hus som vi tog bort från marknaden i                 

höstas, för det hände inte så mycket, la vi ut nu precis kring Corona. Då hade vi haft sådan god                    

erfarenhet av att vi la ut ett torp just innan och det var jättemycket folk som kom på visningen.                   

Så då la vi ut de här två andra också, mitt i Corona. Det är ju det folk vill ha, och så var det.                        

Dom har blivit sålda direkt. 

  

         Privat aktör 

 

Det digitala kunskapslyftet inger en viss flexibilitet på arbetsmarknaden och öppnar upp            

sådana möjligheter, företag och människor är inte lika platsbundna längre. Samtidigt har            

staden, den urbana miljön, tappat en del av sin attraktionskraft på grund av den situation vi nu                 

befinner oss i. Människor som tidigare aldrig vågat ta steget att köpa ett torp eller flytta ut på                  
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landet, kanske tar det steget. Det är möjligt att just Corona blir en sådan utlösande händelse                

som Halfacree (2014) beskriver. Sedan finns det förstås även andra röster när det kommer till               

diskussionen om att jobba hemifrån eller på distans, som inte är lika optimistiska. Även om               

det kan vara skönt att slippa pendlingen till jobbet så finns det flera negativa aspekter med                

hemmakontoret. Den vanligaste verkar vara ensamheten, även om de flesta har tillgång till bra              

teknisk utrustning så är inte ett virtuellt möte samma sak som att träffas i verkligheten. Utöver                

det så försvinner också alla små vardagliga möten. Trivseln är generellt lägre när svenskarna              

jobbar hemifrån, enligt en undersökning från Sifo (TT/Omni 2020). Många anser att jobbet             

går ut över privatlivet och att relationerna med kollegorna blir sämre. Den virtuella             

interaktionen på de olika digitala plattformarna blir ofta mer formell och intensiv. Effektivt             

absolut, men är det hållbart? Det är bara framtiden som kan utvisa de reella förändringarna               

Corona fört med sig. Att dagens situation påverkar sättet vi jobbar på och kommer att jobba                

på är tveklöst, frågan är i vilken utsträckning. 

Digitalisering och globalisering gör världen “mindre”, kanske kan till och med denna            

världsomfattande integrering sudda ut gränsen mellan den annars dikotoma indelningen stad           

och land? Det ömsesidiga beroendeförhållandet som globalisering innebär, går båda vägar.           

Gruvan i Pajala, dess uppgång och fall (och uppgång igen) är ett exempel. Globaliseringens              

dynamik gör oss sårbara, vilket vi inte minst märkt av nu under pågående pandemi. Det är                

också applicerbart på Skellefteå och dess lokala landsbygdsutveckling. Northvolt som har ett            

kommersiellt värde och internationellt kapital, har en anknytning till landsbygden och därmed            

ödehusrörelsen, men det är en väldigt skör relation. Samtidigt är alla förstås fristående,             

anknutna till men inte fullt ut beroende av, varandra.  

 

5.6. Ett Hållbart Livsstilsboende 

 

Mitt i allt det här så är jag så himla tacksam att jag bor där jag bor och har det liv jag har (...)                        

Och det kanske är det folk längtar efter. Jag tror att det kan vara det folk eftersträvar när                  

världen svajar så pass mycket som den har gjort med... Ja, det här året har ju tagit alla pris. Så                    

känns det som att folk börjar längta mer och mer efter det här, att kunna stänga av lite grann                   

och komma närmare naturen.  

Husräddare A 
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Ett återkommande inslag under flera av intervjuerna var reflektioner över vilka värden vi har              

idag och vilken betydelse de har. Ett exempel på hur värden ur ett historiskt perspektiv har                

förändrats kom upp under intervjun med den kommunala aktören, som sa att det är något som                

märks av även i inlandskommunerna i Västerbotten. De värden som tidigare bejakades i             

inlandet och våra landsbygder handlade mer om produktionsmiljö, till exempel          

skogsnäringen. Vilket har försvunnit mer och mer. Idag när människor söker sig till de här               

orterna är det inte centralorten i Dorotea eller Storuman som är intressanta eller motivationen              

till att flytta, utan det är fjällen, skogen eller vattnet. Tidigare har det varit industrierna som                

lockat människor, numera bejakas istället de personliga, livsstilsskälen i högre utsträckning.           

Vilket kan sägas vara typiskt för amenity migration och drivkraften som motiverar den typen              

av migration (Müller 2006). Något som också är delvis applicerbart på Skellefteå. I och med               

att Skellefteå fortfarande är en relativt tung industristad söker sig förstås människor dit av              

sådana anledningar, men som den kommunala aktören också säger så är det kanske inte              

Skellefteå stad som lockar boendemässigt utan istället det som finns runtomkring. Benson &             

Osbaldiston (2016) beskriver livsstilsmigration som något i sig är möjliggjort som ett resultat             

av den globala utvecklingen de senaste 50 eller 60 åren och hänför sig specifikt till individens                

relativa ekonomiska privilegium i den utvecklade världen. Vad vi ser idag är alltså fler som               

har möjligheten till livsstilsmigration, det vill säga att flytta på grund av att de vill, och inte                 

för att de måste.  

I relation till just värden och en mer hållbar utveckling ur ett landsbygdsperspektiv, så              

betonade den privata aktören vikten av naturliga boplatser. Den privata aktören beskriver byn             

Åsträsk, som var ursprungligen byggd kring en järnvägsknut dit tågen inte längre går. Där har               

idag majoriteten av invånarna flyttat. Jämförbart med byn Kalvträsk, en gammal men levande             

by som är belägen vid två sjöar och ett naturreservat och är därför ett utmärkt exempel på en                  

naturlig boplats. Det finns ett rätt stort utbud av boplatser med dessa värdefulla, naturliga              

värdena (det vill säga amenities) i Skellefteå kommun, vilket fler och fler börjar upptäcka. Det               

har även väckt ett internationellt intresse. Den privata aktören berättar att hon pratar engelska              

varje dag i jobbet. Det flesta intressenterna kommer från andra delar av Europa som till               

exempel Tyskland, Storbritannien, Nederländerna eller Italien. Det är ett internationellt          

intresse som även funnits tidigare, men som vuxit.  
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Tittar man på med kundens ögon, kunder från andra länder, om vi tittar på vårt land utifrån...                 

Så förstår vi kanske inte hur stora värden och fantastiska platser vi har. Och jag tror det är det                   

som framtiden kommer ha större och större behov av, alltså hur man kommer leva mer i                

framtiden.  

 

(…) Men det finns otroligt mycket att utveckla.  

       Privat aktör 

 

Den privata aktören framhäver fastighetsutveckling, som något landsbygden behöver för att           

gå framåt. Strategisk fastighetsutveckling kan således komma att initiera en ny stig eller             

fungera som en självförstärkande del i den redan existerande utvecklingsprocessen. I två            

kommunala dokument, varav ena är en fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder           

och den andra kommunens utvecklingsstrategi för Skellefteå 2030, så framhävs hållbarhet           

(Hällkvist 2018; Skellefteå kommun u.å.). Hållbar samhällsutveckling, hållbar tillväxt och          

hållbara boendeformer med mera. I översiktsplanen kategoriseras detta under ekologisk          

hållbarhet, social hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Förslagsvis passar ödehus sedda          

som en resurs, in under alla tre. Att se ödehusen som en resurs istället för belastning är något                  

som kommunen instämmer i, men det verkar inte finnas med specifikt i deras offentliga              

kommunikation eller något de aktivt sprider kunskap om i någon större utsträckning. Kan             

tilläggas att översiktsplanen för Skellefteås landsbygdsutveckling är från 2018, men det           

verkar vara den senaste versionen. På vilket sätt är då ödehus applicerbart på Skellefteå              

kommuns utvecklingsstrategi och vision 2030? Enligt kommunens översiktsplan innebär         

ekologisk hållbarhet ett värnande om miljön (Hällkvist 2018). Som till exempel husräddare A             

och B som valt att renovera två dessförinnan obebodda gårdar från 1800-talet. Enligt samma              

dokument avser social hållbarhet att på lång sikt bygga ett stabilt och dynamiskt samhälle där               

människor oavsett kön, ålder, etnisk eller socioekonomisk tillhörighet ska ha samma           

möjligheter att ta del av samhället. Ekonomisk hållbarhet avser en balanserad tillväxt. Det nås              

genom att hushålla med resurser på lång sikt men inte på bekostnad av social och ekologisk                

hållbarhet (ibid). Applicerat på ödehus går det att kombinera social- och ekonomisk hållbarhet             

genom att tillämpa fastighetsutveckling, som den privata aktören ville framhäva.          
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Fastighetsutveckling innebär värdeökning. Kommunen, som en stor aktör, förvaltar över ett           

flertal fastigheter med möjlighet att utveckla. Däremot är det istället ett mikroperspektiv som             

gör fastighetsutveckling än mer intressant i en ödehuskontext. Husräddare A berättar om hur             

svårt det är att köpa ett hus i den byn hon bor i idag, då det sällan kommer ut något på                     

marknaden och när det väl händer säljs det vanligen för stora summor. Hon känner sig               

lyckligt lottad att de fick köpa gården billigt några år tidigare. Idag är huset renoverat och                

beläget i en attraktiv by, därmed har värdet ökat markant. Den geografiska mobiliteten har lett               

till en social mobilitet i och med fastighetsutvecklingen, vilket kan sägas vara ett stigskapande              

i mikroperspektiv. 

Demografiskt sett på landsbygden så finns det en tydlig snedfördelning, män och äldre är              

överrepresenterade. En målgrupp hos Skellefteå kommun är därför yngre människor (20-40           

år) och fler kvinnor. Kanske kan en sådan framtidsbild, där medborgare får möjligheten att              

omfamna andra värden och genomföra en personlig fastighetsutveckling, locka fler att ta            

steget och inse vilka ytterligare möjligheter landsbygden har att erbjuda? Det också i enlighet              

med Skellefteå kommuns 2030 vision.  

För att fortsätta på temat hållbarhet men med ett tydligare nationellt perspektiv, så har              

ödehusörelsen även kallats för den nya gröna vågen. Det går att dra ett flertal paralleller till                

den gröna kontraurbana migrationsvågen på 1970-talet och den tilltagande         

omställningsrörelsen som märks av idag. En omställningsrörelse där bland annat          

ödehusrörelsen ingår, men även omfattar ett ökat intresse för lokalproducerat,          

självhushållning och second hand-kläder samt möbler.  

 

Känns som det nu efter många år då det känts som att man ska jobba så mycket som möjligt,                   

och jobba hårt och göra karriär. Så börjar det vara mer och mer personer som vill downshifta                 

och jobba mindre, kanske kunna ha en sidosyssla på gården, odla mycket… Att det är mycket                

sånt som är i scoopet också. Man vill som göra sin egna lilla hållbara bubbla. Ifall krisen                 

kommer, ska jordkällaren vara full! 

      Husräddare A 

 

1970-talets gröna våg hade ett tydligt miljöperspektiv som var kritisk mot samhällets            

ohållbara leverne. Ett synsätt ännu mer i framkant idag, då klimatfrågan är mer aktuell än               

någonsin. Däremot var den kontraurbana migrationen till synes mer anti-urban på 1970-talet,            
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då staden fick symbolisera massproduktionen och masskonsumtionen och det som var fel med             

det moderna samhället. Därmed en tydligare uppdelning mellan stad och land, vi och dom.              

Idag strävar också många städer efter att vara miljövänliga. Stadsodling och biodling finns             

överallt även i en urban miljö, staden associeras också med grön hållbarhet. Men det är               

fortfarande landsbygden som är autentisk i miljösammanhang och därför kommer begreppet           

kontraurbanisering alltid vara aktuellt även om gränsen mellan stad och land suddas ut. En              

annan förslagsvis större skillnad mellan dåtidens gröna våg och den “nya gröna vågen” är              

exempelvis den utveckling digitaliseringen fört med sig, vilket breddat möjligheterna för de            

personer som önskar att ändra livsstil. Många kan jobba eller studera på distans och mycket               

av den kunskap som behövs för att odla eller renovera finns också på Internet, därför behövs                

inte förkunskap i samma utsträckning. Vilket kanske också är en anledning varför dagens             

rörelse på ett sätt inte heller är lika kollektivistisk. 1970-talet var generellt sett en väldigt               

politisk tid och den gröna vågen tillhörde vänsterkanten medan dagens våg inte ser ut att               

tillhöra en specifik politisk färg. Kanske borde den inte heller kallas en “våg” på grund av att                 

den ser så annorlunda ut idag. Mer individualiserad men mindre politiserad, fortfarande            

utformad för nästa generationers intresse och därmed en kollektivistisk underton, men det kan             

argumenteras att det vi ser är mer än bara en våg utan istället en del av en större                  

samhällsförändring.  

 

6. SLUTSATS 
 
Syftet med en här studien har varit att undersöka hur ödehusen kan omvändas till en resurs                

och således driva på en viss kontraurbanisering, som därmed hjälper till att motverka             

avfolkningen på Skellefteås landsbygd. Utifrån det formulerades två forskningsfrågor, varav          

den ena fokuserade på Skellefteå kommun och vilka strategier samt metoder det finns som              

stödjer omvandlingen av ödehus till en resurs. Empirin har visat att kommunen i sig verkar               

vara fullt medvetna om den rörelse som pågår och att det går att nyttja i kommunens                

landsbygdsutveckling och därmed i skapandet och upprätthållandet av en stig. Ett förslag            

ursprungligen från den privata aktören, är för kommunen att satsa ytterligare på någon form              

av fastighetsutveckling. Utöver det så har kommunen en modell utarbetad för att passa just              

dem och deras angreppssätt, med respekt för ödehusens ofta problematiska förflutna med            
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känslomässiga band och arvstvister. Ett angreppssätt som tidsmässigt kanske inte är lika            

effektivt som att aktivt leta upp fastighetsägarna, men tillsynes mer hållbart i längden och              

således förutseende med respekt för dynamiken mellan formella och informella aktörer.           

Kommunen har märkt av ett ökat intresse av ödehus och vad de kallar livsstilsboenden. Ett               

intresse som märkts av lokalt i området, och som också överensstämmer med en större              

samhällstrend, där andra mjukare värden (amenities) prioriteras och människor väljer att flytta            

på grund av att de söker en annan livsstil. Kommunen i Skellefteå är här en viktig aktör och                  

formell institution, men utvecklingen hänger inte bara på kommunen utan även andra privata             

aktörer och informella institutioner. Det behövs mer generell kunskap om ödehusens värde            

och potential, som kan nå både intressenter men också fastighetsägarna till dessa hus. Med              

utgångspunkt i PCA så är en fortsatt stig i denna utveckling identifierbar. Den stigen verkar               

däremot vara beroende av batterifabriken Northvolt. Mycket pekar på en framgångsrik           

utveckling med bland annat en stark befolkningstillväxt, men inget är förutbestämt.           

Förmodligen är även batterifabriken delvis en motivation till att kommunen önskar att            

omvända ödehusen till en resurs.  

Den andra forskningsfrågan ville undersöka hur denna så kallade ödehusrörelse kan bidra            

till en vitalisering av landsbygden i Skellefteå. Frågan avgränsades till just Skellefteå, men             

tanken var att förhoppningsvis också kunna applicera svaret på andra områden runtom i             

landet. Ödehusrörelsens utbredning är helt klart märkbar, frågan är i vilken utsträckning den             

kan bidra till kontraurbanisering. En kvalitativ fråga behöver ett kvalitativt svar, det vill säga              

hur och varför? Det genom en fortsatt, ökad förståelse för det värde gamla byggnader besitter               

och den värdeökning som kan åstadkommas. Människors sökande efter omställning eller           

livsstilsboende existerar redan, men är nu också i framkant och inriktat på den typ av boende                

som just landsbygden kan erbjuda. Och varför? Därför att det ligger i tiden och det är                

hållbart. Den världsomvälvande pandemin vi upplevt den här våren kan komma att påskynda             

den processen. Människor börjar inse hur sårbart samhället är, och förhoppningsvis kommer            

en positiv konsekvens av detta vara en förbättrad geografisk välfärd. Ett svar applicerbart på              

både hur och varför kan sägas vara de utbredda valmöjligheterna som många människor har              

idag, där livsstilsmigration och amenity migration är en naturlig del i deras sätt att leva.               

Samtidigt som vi blir rörligare och världen mindre kommer de geografiska avstånden ändå             
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aldrig försvinna då meaning made through movement alltid kommer vara möjligt (Benson &             

Osbaldiston 2016:409). 

Det intressanta med urbanisering och avfolkning är att de är två parallella processer             

relaterade till varandra men det ena är inte en konsekvens utav den andra, men fortfarande är                

det kontraurbanisering som behövs för att motverka avfolkning och därmed nå en mer             

geografiskt jämställd välfärd. Resultatet av den här studien indikerar på en sådan utveckling i              

Skellefteå kommun, om kunskapsspridningen fortsätter. En sådan utveckling bör även vara           

generaliserbar på liknande landsbygder i Sverige. Institutioner begränsar människors         

beteende, vare sig av formell eller informell karaktär. Därför fungerar en ökad kännedom hos              

medborgarna som drivkraft för ödehusrörelsen och därmed även landsbygdens utveckling.          

Förhoppningsvis kan även den här studien vara ett kunskapsbidrag. 
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APPENDIX 1: Intervjuguider 
 
Intervjuguide (Husräddare) 
 

● Är det okej om jag spelar in? 
 

● Tema: Ödehus 
Berätta lite om huset ni bor i nu. Hur gammalt är det? Hur lyckades ni köpa det? Vad                  
var det som fick er att köpa just det huset? Hur kommer det sig att ni valde att                  
renovera huset istället för att bygga nytt? 

 
● Tema: Landsbygdsutveckling 

Kan du berätta lite om er by? Hur många bor där? Vad är det som gör [namn på by] en                    
sån bra plats att bo på? Prioritera: Om du skulle göra en topp tre lista, på varför ni valt                   
att bo där ni bor, hur skulle den se ut? Kommunen har ju en yngre befolkning som                 
målgrupp (att bosätta landsbygden), precis som er själva. Yngre familjer som vill ha             
eller har barn. Vad tror du lockar er målgrupp mest? 

 
● Tema: Möjligheter 

Några andra fördelar att bo som ni bor?  
Frågor till Husräddare A: Du är ambassadör för VisitSkellefteå. Vad innebär det? Har             
du märkt av ett ökat intresse på sociala medier när det kommer till intresset av att bo                 
och leva lantligt? Finns det någon särskild “nisch”? (Miljö, djurhållning, odla,           
självförsörjning m.m.).  
Frågor till Husräddare B: (Perspektiv: återbruk, byggnadsvård, miljö m.m.). Är du           
möbelsnickare? Har du märkt av en större efterfrågan och/eller intresse när det            
kommer till återbruk m.m.? 

 
● Tema: Svårigheter 

Finns det några nackdelar att bo i “periferin”? (T.ex. gällande kommunikationer eller            
tjänster). Vilka yttre omständigheter, hade underlättat livet på landsbygden? Vad hade           
underlättat renoveringen? (T.ex. lagar, regler).  

 
● Hur ser du på framtiden när det kommer till både ödehus, men också Skellefteå              

kommuns landsbygd? (Vilket kan vara två olika svar). 
 

● Något annat du önskar tillägga? 
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Intervjuguide (Kommunal aktör) 
 

● Är det okej om jag spelar in? 
 

● Tema: Ödehus 
Vad ni vet, har det tagits upp eller pratats något om ödehus hos er på kommunen? Om                 
ja, i vilken kontext har det då diskuterats? Vad var det som gjorde er intresserade av                
ödehus? Har kommunen något ansvar för ödehus? (Då ofta i juridisk mening, finns det              
oftast en ägare). Finns det något som "hindrar" er från att agera? Hur prioriterar ni               
orsakerna till att göra något av ödehusen? (Tänker på broken windows-teorin, andra            
typer av miljöproblem, avfolkning, kulturhistoriska värden m.m.). Skulle resultatet av          
BISA-projektets husinventering vara aktuellt inför en potentiell ödehussatsning? 

 
● Tema: Landsbygdsutveckling 

Hur brukar ni generellt sett jobba med att utveckla landsbygden (och/eller ödehus)?            
Analyserar ni t.ex. flyttmönster? Håller ni koll på vad andra kommuner gör, både             
gällande landsbygdsutveckling generellt men även ödehus? 

 
● Tema: Möjligheter 

Min studie handlar om ödehus och landsbygdsutveckling, hur ödehusen kan omvändas           
till en resurs och kanske driva på en viss kontraurbanisering. Vilka fördelar ser ni med               
det? 

 
● Tema: Svårigheter 

Vilka nackdelar ser ni med det? Är det generellt sett upp till lokala initiativ eller               
kommunen? 

 
● Hur ser ni på framtiden när det kommer till både ödehus, men också Skellefteå              

kommuns landsbygd? (Vilket kan vara två olika svar). 
 

● Något annat ni önskar tillägga? 
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Intervjuguide (Privat aktör) 
 

● Är det okej om jag spelar in? 
 

● Tema: Ödehus 
Hur kommer det sig att du har intresserat dig för ödehus? Vad är det som skiljer mest                 
från att vara mäklare för ett "vanligt" hus och ett så kallat ödehus? Hur ser den typiske                 
köparen eller intressenten av ett ödehus ut? 
 

● Tema: Landsbygdsutveckling 
När och varför valde du att skifta fokus från att vara en så att säga "vanlig"                
mäklarfirma? Är det i hela Västerbotten ni verkar? Vilka områden eller kommuner            
märker ni av mest? (När det kommer till både objekt till försäljning och intresse/lätthet              
att sälja o.s.v.).  

 
● Tema: Möjligheter 

Vad tror du om framtiden när det kommer till ödehusrörelsen? I en artikel i Norran               
säger du att “landsbygden är en guldgruva”, kan du utveckla det? Och på vilket sätt är                
den västerbottniska [eller Skellefteå-] landsbygden en guldgruva? Vilka andra fördelar          
ser du?  

 
● Tema: Svårigheter 

Vilka nackdelar ser du [med ödehusrörelsen och landsbygdsutveckling]? 
 

● Hur ser du på framtiden när det kommer till både ödehus, men också Skellefteå              
kommuns landsbygd? (Vilket kan vara två olika svar). 
 

● Något annat du önskar tillägga? 
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