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Abstract

The degree project asks whether it is possible to build attractive and 
appropriate housing for the elderly in sparsely populated areas. The 
place for this survey is the village Överturingen in the southern interior of 
Norrland.

The work analyzes various forms of housing solutions for the elderly and 
the specific form “Trygghetsboende” is used as a basic template for the 
program of the design project.

The guiding principle throughout the process has been to take into account 
the financial conditions that exist on the site. Both banks’ attitudes and the 
actual purchasing power and the assets that the elderly have in the area. 
The survey concluded that there are opportunities to both finance and 
run a small “trygghetsboende”, but you need to keep it simple and use a 
combination of private equity, economical support from the National Board 
of Housing Building and Planning (Boverket) and bank loans. 

The design project resulted in a densification proposal of two existing 
residential plots on Överturingen. Five new homes of 50 sqm could be 
added in addition to the two existing residential buildings on the plots. An 
existing outbuilding is being converted into a community facility.
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Sammanfattning

Examensarbetet frågar sig om det är möjligt att bygga attraktiva och 
ändamålsenliga bostäder för äldre i glesbygdsmiljö. Platsen för denna 
undersökning är byn Överturingen i Norrlands södra inland.

Arbetet analyserar olika former av boendelösningar för äldre och 
boendeformen “trygghetsbostäder” används som grundmall för 
programmet till gestaltningsprojektet. 

Ledstjärnan genom hela processen har varit att ta hänsyn till de 
ekonomiska förutsättningar som finns på platsen. Både bankers attityder 
och den faktiska köpkraft och de tillgångar som de äldre har i bygden. 
Undersökningen kom fram till att det finns möjligheter att både finanisera 
och driva ett mindre trygghetsboende men man behöver hålla det enkelt 
och använda kombination av eget kapital, stöd från boverket och banklån 
samt återanvända befintlig bebyggelse.

Gestaltningsprojektet mynnade ut i ett förtätningsförslag av två befintliga 
villatomter på Överturingen. Fem nya bostäder á 50 kvm kunde 
tillföras utöver de två befintliga bostadshusen på tomterna. En befintlig 
ekonomibyggnad byggs om till gemensamhetsanläggning.

Inledning

En arkitektutbildning lägger av naturliga skäl tonvikten på de urbana 
förhållandena. Det är vad de allra flesta arkitektkontor ägnar sig åt och 
det är vad arkitektens roll historiskt sett har varit. Det finns dock något 
att säga om arkitektur som verktyg för landsbygdsutveckling. I Sverige 
finns uttalade mål på högsta politiska nivå om att alla ska kunna bo och 
arbeta överallt i Sverige (Regeringen, 2019). Distansarbete har varit en del 
av planen i åratal och denna utveckling har accelererats av covid-pandemin 
2020. Det finns dock delar av livsmiljön att utveckla för att göra ett liv på 
landsbygden ännu mer bärkraftigt än det är idag. I detta examensarbete 
ska jag undersöka hur ett strategiskt programmässigt ingrepp i form av 
trygghetsbostäder kan ge en stor effekt i ett litet samhälle, mer specifikt 
Överturingen i Ånge kommun, Västernorrlands Län. Trygghetsbostäder är 
en intressant mellanform av boende för äldre och har särskild relevans i 
glesbygdskommuner som Ånge. 

Denna avkrok av Sverige har också en särskild betydelse för mig eftersom 
min pappa bor där och hans släkt har rötter i Haverö i alla fall 100 år bak 
i tiden. Det är en plats jag besökt många gånger genom åren och har sett 
utvecklingen gå fram och tillbaka. Små samhällen som Överturingen finns 
det gott om i Sverige och de har kvalitéer som ofta glöms bort i den urbant 
centrerade diskursen kring hållbara livsmiljöer. 

Fig. 1 Centrala 
Överturingen 

Foton i 
rapporten: 
Per Sundin
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Teoretisk bakgrund
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Definitioner begrepp

Distrikt: Geografisk indelning av Sverige fastslagen 2016. Utgår från gamla 
kyrkoförsamlingarna innan separationen av stat och kyrka 1999. Haverö 
distrikt är området som denna uppsats berör.

LIS område: Ur PBL Kunskapsbanken s. 345-46 ”LIS (landsbygds-utveckling 
i strandnära läge), Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 
Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på 
landsbygden. [...] Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid 
prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande 
av strandskyddet i detaljplaner.”

Särskilt boende: Ett samlingsnamn för kommunalt drivna boendeformer 
för äldre med omsorg dygnet runt. Inkluderar äldreboende, korttidsboende 
och servicehus. Kräver särskilt biståndsbeslut för att få plats.

Äldreboende: Permanent boende för äldre personer med stort omsorgsbehov. 
Består av lägenheter där den boende kan ta med sig en del egna möbler, 
gemensamhetslokaler och vårdrum. Boendena är bemannade dygnet runt 
av omsorgspersonal och det finns ofta sjukvårdspersonal på plats.

Korttidsboende: Tillfälligt boende, exempelvis efter sjukhusvistelse då man 
fortfarande har behov av dygnetruntvård.

Servicehus: Alternativ mellan eget boende och äldreboende. Komplett 
lägenhet med eget kök och badrum. Ofta tillgång till tre måltider om dagen 
i gemensam restaurang samt ytor för umgänge med andra boende. Tillgång 
till personal via trygghetslarm dygnet runt. 

Trygghetsbostäder:  En alternativ mellanboendeform som inte kräver 
biståndsbeslut. Trygghetsbostäder är tillgänglighetsanpassade lägenheter 
med gemensamhetsytor kopplade till sig för ökad gemenskap och trygghet. 
Personal finns tillgänglig vissa tider men inte tillgängliga dygnet runt som 
på särskilda boenden.  (Boverket 2019)

Fakta Överturingen

Överturingen är en del av Haverö distrikt (fd. socken & kommun) som 
innefattar samhällen kring Östavall, Byberget och Turingebyarna. I 
distriktet (ungefär lika stort som Halmstads kommun, ca 1000 km2) bor 
cirka 700 personer varav ungefär 100 bor på Överturingen. Service på 
Överturingen idag inkluderar en bensinmack, en mataffär (som också är 
ombud för Systembolaget och apoteket) samt ett Folkets Hus. Förr fanns 
även en grundskola men den lades ner 2014 (SVT, 2017). Närmaste skola i 
kommunen ligger i centralorten Ånge 6 mil bort men eftersom Överturingen 
ligger på gränsen till Bergs kommun i Jämtlands Län väljer en del att låta 
sina barn gå i skolan i Rätan som ligger 2,5 mil ifrån Turingen. Intill nyligen 
fanns en dagmamma på orten men också den servicen är borta nu. 

Fig. 2 
Överturingens läge 
i södra Norrland. 
Avstånd till 
Sundsvall: 155 km.
Avstånd till 
Östersund: 120 km

Nästa uppslag:
foton från Haverö
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Initial behovsanalys

Inom ramen av ett samarbete mellan byarna i Haveröbygden tog man 2019 
fram en lokal ekonomisk analys där man bland annat gjorde en SWOT-
analys av bygdens förutsättningar och utmaningar.

Som tillgångar nämns: Naturen, skogen som bas för näring, gott om plats, 
grön energiproduktion men kanske mer intressant ”Haverö-andan” och 
företagsamheten. Befolkningen inom byarna har god koll på varandra och 
vilka resurser och talanger som finns i byarna och i bygden.

Som hot eller utmaningar nämns: Bristfällig service/omständlig livsmiljö, 
få arbetsgivare, visst förfall i bebyggelsen, bostadsbrist (många obebodda 
hus som ärvs eller ägs av människor som inte bor i bygden), brist på 
sammanhållning över bygränser och en utspridd geografi utan centralort 
(Ånge kommun, 2019).

Överturingen delar tillgångar och utmaningar med övriga Haverö men 
har en liten fördel jämtemot övriga byar vad gällande utbyggd service t.ex. 
mataffär med ombud och en bensinmack. Här finns också en sammanhållen 
bebyggelse, relativt ung befolkning. Service som saknas i nuläget är 
förskola/skola (dvs förutsättningar att bilda familj och bo kvar i byn) 
samt fler bekväma bostäder för äldre. En pub/restaurang eller likvärdig 
mötesplats är också något som saknas och önskas av de boende.

Metod

Arbetet består av två delar: en teoretisk undersökning av boendeformer 
för äldre, kommunal omsorgsverksamhet, finansieringsmöjligheter och de 
lokala förutsättningarna för ett sådant boende samt en praktisk utformning 
av boendet. 

För den teoretiska delen har arbetet bestått av lässtudier, främst av rapporter 
och artiklar från boverket och diverse kommuner för att ta reda på fakta i 
boendefrågan för äldre.

Den 6-17 mars 2021 gjorde jag även en resa till Överturingen för att bo och 
arbeta hos min pappa och få tid att lära känna byn och besöka olika platser 
relevanta för examensarbetet. Jag hade även en intervju med kommunchefen 
i grannkommunen Bräcke där han delgav sin erfarenhet av olika former av 
äldrebostäder samt berättade om Sjölyckan ett projekt för trygghetsbostäder 
i Bräcke. Till Sjölyckan gjordes även ett studiebesök den 16 mars.

Arkitekturdelen av projektet har haft en skissprocess med olika verktyg och 
skalor, inkl. handskisser, fysisk modell och CAD. Platsanalys, kontextanalys, 
och ekonomiska begränsningar gav också input i utformningen av 
förslaget. Mer specifikt har boverkets regelverk och ekonomiska stöd kring 
trygghetsbostäder varit styrande för projektets innehåll och bostädernas 
storlek.  
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Program, funktioner

Det finns flera sätt att utveckla en mindre by som Överturingen men för 
att göra maximal nytta med minsta medel tänker jag fokusera på ett av 
de identifierade problemområdena. Bristen på bekväma bostäder för äldre. 
Att lösa ett mer bekvämt boende för äldre får också en ytterligare effekt 
att fler hus i byn blir tillgängliga för inflyttning. Barnomsorg är ett behov 
som också behöver lösas för att göra orten attraktiv för inflyttning, detta 
kan lösas i liknande regi som förr med dagmamma och kräver inte mycket 
utrymme. Det finns lokaler i byn lämpliga för detta, exempelvis den före 
detta förskolan eller skolan. Det krävs dock engagemang från de som flyttar 
in och någonstans för dem att bo, därav detta projekt som strävar efter en 
rockad av äldre människor från hus till lägenheter. Med tanke på byns 
blygsamma befolkningsstorlek och att trygghetsbostäder är en nischad 
boendeform som riktar sig till äldre människor med stort socialt behov men 
litet vårdbehov så är det ett ganska litet boende jag får rita.

Så ett grovt program för projektet är följande nedan:
6-8 lägenheter om 2 RoK för trygghetsbostäder samt erfoderliga 
gemensamhetslokaler.

Fig 3.
Flygfoto 
över centrala 
Överturingen 
med de vikt-
igaste offentliga 
byggnaderna 
utmärkta

Varför trygghetsbostäder?

Trygghetsbostäder är en boendeform som tillkom i Sverige 2007 som svar på 
en kraftig minskning av platser på äldreboenden i landet. Arbetsmiljölagar 
skärptes till under slutet av 90-talet och istället för att anpassa sina 
äldreboenden till de nya reglerna valde många kommuner att istället lägga 
ned dem. Trygghetsbostäder var därför ett svar på denna omstrukturering 
av äldrevården under denna tid, det behövdes lösningar för att kompensera 
tappet av ca 36 000 platser på särskilt boende sedan 1994 (Boverket 2013, 
s. 8). 

Boverket såg denna utveckling och utvecklade ett särskilt investeringsstöd 
för bland annat trygghetsbostäder. Reglerna har ändrats under åren och 
stödet har utvärderats nu senast 2018. Det aktuella investeringsstödet 
man kan söka idag vid ny eller ombyggnad är för hyresbostäder för äldre 
(65+) i form av seniorboende (tillgänglighetsanpassade bostäder) eller 
trygghetsboende, definitionen för trygghetsboende har även reviderats och 
åldersgränsen är sänkt från 70 till 65 år. Maxgränsen på en enskild bostad 
för att vara berättigad för stödet är 50 kvm (Boverket 2019). Denna siffra 
kommer bli betydelsefull i gestaltningsarbetet av bostäderna.

Trygghetsboendet är en s.k. mellanboendeform, mellan en privatbostad där 
man sköter allt själv och ett kommunalt särskilt boende med dygnetruntvård. 
Tanken med boendeformen är att pensionärer med stort socialt behov men 
utan större vårdbehov ska kunna bo tillsammans och därmed minska 
ensamhet och ge ett bekvämare liv när man inte behöver ta hand om hus 
och tomt. Från kommunens perspektiv kan boendeformen även avlasta 
deras särskilda boenden och därför inte behöva bygga fler av dessa mycket 
kostsamma vårdplatser. Att äldre säljer sina hus istället för att låta dem 
gå i arv är också positivt för den lokala bostadsmarknaden med fler hus 
tillgängliga för köp för inflyttare.  

Nu när boendeformen existerat en längre tid kan vi se att landets kommuner 
är splittrade kring den. I Uppsala tog man 2018 beslutet att inte bygga fler 
trygghetsboenden och omvandla de boenden man har till mer regelrätta 
servicehus med full bemanning.  I Uppsala har man stora behov av 
äldreomsorg och ser ett värde av att sköta det mer storskaligt (Uppsala, 
2018). I trygghetsboenden subventioneras ofta personalkostnaderna av 
kommunen även om boendet drivs privat och i en stor kommun som 
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Uppsala finns det säkerligen vinster att inrätta större boenden med högre 
servicenivå. I Ånge kommun däremot ser situationen annorlunda ut. 
Antalet äldre är betydligt färre, vinsterna med att inrätta ett fåtal centralt 
benägna servicehus är inte lika stora som i en stor kommun som Uppsala. 
Här är det mer relevant att satsa på mellanformer med mindre service för 
att avlasta de få regelrätta äldreboenden som måste finnas tillgängliga för 
folk med stora vårdbehov. Ånge kommer som landet i stort att se en ökning 
av andelen personer över 65 år och bostadsfrågan samt äldrevårdsfrågan 
kommer bli allt mer angelägen de närmaste årtiondena (se fig 4. nedan). 

Haverö och Överturingen är en avkrok av Ånge kommun i regiongränsen 
till Jämtland. Ett område som drabbats hårt av nedmontering av kommunal 
service och centralisering. Ett anekdotiskt bevis på denna slitning mellan 
Haveröbefolkningen och Ånge kommun är det nedlagda äldreboendet 
Haffragården i Kölsillre. Byggnaden uppfördes på 80-talet och skänktes 
till kommunen av en av bygdens invånare för att drivas som äldreboende. 
Kommunen lade sedan ned boendet 2008 och sålde byggnaden för 100 000 
kr till ett holländskt bolag som lät huset förfalla (ST 2011). Kommundelen 
är glesbefolkad och har historiskt varit nedprioriterad av kommunen så 
om man ska uppföra äldrebostäder i någon form i Haverö är ett privat 
initiativ av byborna, exempelvis drivet som hyreskollektiv, troligen ett mer 
långsiktigt alternativ än att låta kommunen driva boendet. Det ligger också 
i kommunens intressen att ha erfoderliga bostäder för äldre i Haverö som 
dessutom avlastar de särskilda boendena. 

Fig 4. 
Förväntad befolkningsökning 
2019-2030 fördelad på 
åldersgrupper. Mellan 2019 och 
2030 förväntas befolkningen 
öka med cirka 775 500 personer. 
Sammanlagt 42 procent av 
ökningen avser invånare över 65 
år och hela 35 procent ligger på 
åldersgruppen 80+. Källa: SCB:s 
befolkningsframskrivning april 
2019. Illustration: Boverket/
Ulrika Hägred

Bankväsendet, kommunerna & glesbygden

Att bygga i glesbygd eller andra marknadssvaga lägen medför en del 
utmaningar som inte drabbar byggande i storstäder. Bostadsmarknaden är 
liksom Sveriges ekonomi i stort en blandekonomi, marknaden styr priset 
på bostäder genom tillgång/efterfrågan men det finns även regleringar av 
marknaden. Mest betydelsefulla av dessa regleringar är bolånetaket som 
innebär att maximalt 85 % av fastighetens marknadsvärde kan belånas 
med fastigheten som säkerhet. I storstäder och andra attraktiva lägen 
blir det sällan ett problem eftersom byggkostnaderna i regel understiger 
marknadsvärdet (Elmersson, Grafström 2017, s. 2). 

I marknadssvaga lägen som Överturingen blir bolånetaket en stor tröskel 
att ta sig över när man ska bygga. I examensarbetet “Småhusbyggande 
i marknadssvaga kommuner” från 2017 undersöker författarna 
husbyggandet i ett antal kommuner i Götalandsregionen genom statistisk, 
analys och intervjuer med banker, husproducenter och privatpersoner. En 
av författarnas standardfrågor till bankerna var: “Hur skulle ni ställa er till 
långivning av en småhusbyggnation där produktionskostnaden är 2 000 
000 och bedömt marknadsvärde är 400 000 kr?”. Två banker svarade, den 
ena skulle inte ge ett lån över huvud taget på de premisserna och den andra 
svarade att de lånar ut som mest 85 % av 400 000 kr (Elmersson, Grafström 
2017, s. 43). Det är ett talande svar på varför byggandet sett ut som det gjort 
i glesbygdsorter som Överturingen, där få hus har byggts sedan 1950-talet.

Om man vill bygga något i dessa trakter har man i dagsläget två alternativ. 
Ena alternativet är att finansiera med banklån, bolån på 85 % av fastighetens 
marknadsvärde samt komplettera med ett blancolån med långt högre ränta. 
Det andra, vanligare alternativet är att kombinera banklån med stor andel 
eget kapital, eget arbete, eller kombination av båda två, eventuellt helt 
privatfinansierat (Elmersson, Grafström 2017, s. 40). 

Det är inte bara privatpersoner och mindre fastighetsutvecklare som påverkas 
av den svaga fastighetsmarknaden i glesbygden. Även kommuner har svårt 
att sköta sina fastighetsbestånd och bygga nytt när produktionskostnaderna 
överstiger marknadsvärdet. Den 23 februari 2021 gjorde jag en intervju 
med Bengt Flykt, kommunchef i Bräcke kommun, grannkommun till 
Ånge. I intervjun berättade han i stora drag om konsekvenserna ett nytt 
stort byggprojekt kan ha på kommunens  ekonomi. Vi pratade också mer 
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Fig 5.
Sjölyckan, nytt 
trygghetsboende 
i Bräcke, 
mars 2021

Fig 6.
Vindkraftverk i 
vindparken på 
Länsterhöjden 
utanför 
Överturingen  

konkret om ett exempel från Bräcke, trygghetsboendet Sjölyckan. Enligt 
de redovisningsregler som tillämpas av kommunala fastighetsbolag 
(Årsredovisnig och koncernredovisning, K3) gör de höga byggkostnaderna 
att de redovisade anskaffningsvärdena för nybyggda fastigheter blir 
mycket höga. Då anskaffningsvärdet överstiger marknadsvärdet behöver 
tillgångens (fastighetens) värde skrivas ner direkt (Gårdh, Zirlyte 2018, s 2). 
Enligt Bengt skulle ett byggprojekt i storlek av ett flerbostadshus eller ett 
trygghetsboende kunna innebära stora problem för kommunens ekonomi. 
Den påföljande direktavskrivningen efter färdigställande skulle äta upp 
stora delar av kommunens budget. 

Bengt berättade sedan hur man lyckades genomföra projektet Sjölyckan, ett 
trygghetsboende med 17 lägenheter med inflyttning sommaren 2021. I detta 
projekt hade kommunen det statliga bolaget “Statens Bostadsomvandling 
AB (SBO)” som partner och garant för projektet. För att kommunen ska 
kunna satsa på bostäder för äldre utan att andra delar av ekonomin ska bli 
lidande ingick kommunen avtal med SBO som tar alla byggkostnader och 
äger husen i ca 8 år medan kommunen blockhyr och förvaltar lägenheterna. 
Kommunen kan sedan köpa tillbaka husen till marknadsvärde efter 
avskrivningstiden är slut (Bräcke kommun, 2021). Den här typen av lösningar 
möjliggör byggande i marknadssvaga lägen där den fria marknaden inte 
förmår att tilgodose de samhälleliga behoven. En partnering mellan SBO och 
Ånge kommun för att lösa problemen på Överturingen är dock inte aktuell 
då inga större kommunala fastigheter finns på orten. Samtalet med Bengt 
och efterföljande studiebesök på plats gav insikter kring hur byggande i en 
glesbygdskommun fungerar.

Finansieringsmöjligheter & driftsformer
 
Som tidigare avsnitt har berört är finansiering av byggprojekt i glesbygd 
en svår nöt att knäcka. Även om man lyckas skrapa ihop tillräckligt med 
eget kapital för att bygga en samling bostäder måste man ta hänsyn till 
köpkraften på orten man väljer att bygga. I Haverö har man en snittinkomst 
på ca 19 000 (30% lägre än genomsnittet i landet) och mindre tillgångar och 
lån än landet i stort (SCB 2019). Det finns även en skepsis mot kommunal 
verksamhet efter årtionden av kontinuerligt nedmonterad service.

Inte en optimal utgångspunkt men det finns en del unika tillgångar i bygden. 
En av dem är vindkraftsparken som färdigställdes på Länsterhöjden och 
Storflötten 2019. I samband med projektet bildades en ekonomisk förening i 
byn som kommer motta och hantera markhyran för vindkraftverken, totalt 
560 000 kr per år i 15 år (Ånge kommun, 2020). Dessa pengar är öronmärkta 
till byutveckling och kan disponeras efter styrelsens beslut. Att övertala 
föreningens styrelse att satsa en del pengar i nya bostäder för äldre på 
byn hade varit ett sätt att klara av de höga kapitalkraven bankerna har. 
När boendet är färdigt skulle man även kunna tänka sig att subventionera 
personalkostnader eller hyran för de boende med dessa pengar. 

Boverkets stöd för trygghetsboenden kan maximalt uppgå till 3600 kr/
kvm boarea (Boverket 2019). Med en kvadratmeterkostnad på ca 20 000 kr 
per kvadratmeter (snittpris/kvm BOA enfamiljshus,   källa: byggstart .se) 
kan stödet göra en betydelsefull skillnad för slutkostnaden. För att vara 
berättigad till stödet finns det ett par formkrav. En maxarea på 50 kvm för 
en enskild bostad samt erfoderliga gemensamhetslokaler.

För att undvika kommunal påverkan 
och ha långsiktighet i projektet hade 
man exempelvis kunnat organisera 
projektet som  ett hyreskooperativ. De 
boende köper in sig i föreningen och 
äger husen och betalar en liten hyra för 
att bo där. Trots de svåra ekonomiska 
förutsättningarna finns det ändå hopp 
och möjligheter att genomföra ett projekt 
i denna kontext. 
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Gestaltningsprojekt
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Dokumentation av skissprocess

Här följer en dokumentation av skissprocessen med kommentarer och 
förklaringar av designval. Processen började med en studieresa till 
Överturingen och att försöka hitta en lämplig tomt att utveckla.  Efter tips 
från min pappa som bor i Haverö och har god lokalkännedom började jag 
titta på tre alternativa tomter för projektet. Se karta nedan. 

I slutändan valde jag ingen av dessa tre tomter men i analysen av de första 
kandidaterna hittade jag inspiration för att utveckla projektet vidare. En 
skissprocess är ofta lång och krokig, så även dokumentationen av den i 
detta examensarbete.  

Fig. 7
Karta över 
första 3 tomt-
alternativen
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Anteckningar från studieresan till Överturingen mars 2021:

Tomt 1:

Den första tomten är en stor jordbrukstomt om 19 hektar bredvid affären 
centralt i byn. I dag är där bara en äng och ett gammalt stall, inget fungerande 
jordbruk i nuläget. Lämplig för exploatering av flera skäl. Här finns det gott 
om plats att bygga lägenheter med korta avstånd till affär och busshållplats. 
Finns också ett signalvärde för byn att utveckla en sådan central tomt.
Med en så pass stor tomt finns det också möjlighet att planera etappvis och 
kanske även modulärt när man ska bygga lägenheter. Finns potential att växa 
om konceptet är lyckat. I Pilgrimstad ligger också husfabriken Storsjöhus, 
ett exempel på möjlig lokal producent man kan utveckla ett modulsystem 
med. Jag tog kontakt med bolaget för att prata om deras produkter men de 
tackade nej till intervju p.g.a. överfyllda orderböcker.

Tomt 2:

En annan av möjligheterna är att bygga om byskolan som lades ned 2017 
till lägenheter. Att bygga om skolan istället för att rita ett nytt hus är mer 
miljöriktigt ur avfallspyramids-perspektivet, ger liv till en idag övergiven 
byggnad och är med största sannolikhet billigare än ett rent nybygge. Skolan 
har dessutom en stor tomt och ligger centralt i byn (ca 300 m från affären). 
Nackdelar med detta alternativ är att det blir svårt att får plats med tillräckligt 
många lägenheter i huset men kanske framförallt tillgänglighetsfrågan. 
Idealt skulle lägenheterna vara i markplan. Skolans stora rum, exempelvis 
gymnastiksalen, är unika i byn och vore synd att bygga bort med hänsyn till 
en möjlig återetablering av skola i lokalen.

Fig 8
Överturingens 
skola, nedlagd 
och tom sedan 
2014

Tomt 3:

Tomt 3 ligger precis nedanför skolan och sträcker sig hela vägen ned till 
Ljungan. Denna tomten är idag obebyggd och ligger utanför detaljplanerat 
område. Dock är tomten del av Överturingens LIS-område som är utpekat 
i kommunens tillägg till Översiktsplanen 2013. Fördelar med tomten är 
flera. Det mest natursköna läget av de tre tomterna med obruten utsikt till 
Ljungan och sjötomt vilket har flera möjligheter i utvecklingen av projektet. 
Tomten ligger på gångavstånd från affären vilket är positivt. Tomten är 
idag helt obebygd och relativt tom, enstaka träd finns på tomten. Marken 
är eventuellt sank så kan behöva fyllnadsmassor för att kunna bebyggas. 
Tomtens storlek på 6000 kvm är lämplig för ett mindre trygghetsboende 
om ca 10 lägenheter och topografin (eller avsaknaden av topografi) är 
fördelaktig för enplanshus och tillgänglighet.

Jag ser tomt 3 som lämpligast att utveckla vidare av ett par olika skäl. Främst 
eftersom jag upptäckte att skolan var problematisk efter ha fotograferat 
och gått runt i huset. Skolans planlösning lämpade sig inte för att bygga 
om till lägenheter och förutsättningarna på tomten (stora höjdskillnader) 
gör tillgängligheten problematisk. Det finns också ett värde att bevara 
skolan utifall det skulle bli aktuellt att etablera en skola igen på bygden. 
Tomten nere vid Ljungan har också fördelar jämtemot tomten vid affären 
vad gällande naturvärden. Det är en attraktiv livsmiljö att ha utanför sitt 
fönster, en viktig del om man ska kunna locka äldre att flytta från sina hus. 
Det får inte vara mindre attraktivt än det som de redan har.

Fig. 9
Tomt 3, sjötomt 
ner till Ljungan 
nedanför skolan
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Nybyggnad vid Ljungan

När jag skissade på ett nytt trygghetsboende på Ljungan-tomten  resulterade 
det i två olika skisser. Båda hade samma program och mål (10 bostäder och 
gemensamhetsytor), men två olika strategier. Första skissen är inspirerat av 
ett ganska typiskt kommunalt trygghetsboenden á la Sjölyckan. Formgivet 
efter standardmått med bostäderna grupperade i en långsmal huskropp med 
gemensamhetsytor länkade till de två bostadsvingarna. Transportsträckor 
och rördragningar görs korta och finns möjlighet att ha dem väderskyddade. 
Problemet med denna lösning är främst skalan i förhållande till kontexten 
(se karta nedan), det finns ingen storleksmässigt jämförbar byggnad i byn 
och skulle bli en udda fågel i småhuskontexten. 

Fig. 10
Nybygge 
alternativ 1

Fig. 11
Planskiss 
nybygge 
alternativ 1

Det andra försöket är i linje med stugbyn eller sportstugetraditionen som 
finns i fjällvärlden, små stugor tätt inpå varandra, placerade i naturen. Det 
är fördelaktigt på tomten som har ett antal mogna björkar som hade behövts 
fällas för att bygga det stora boendet. Nackdelarna med småhusalternativet 
är flera. Mer omständlig rördragning, fler fasader att underhålla, stigar att 
hålla fria från snö och utomhusmiljö att ta hand om, större underhållsbehov 
helt enkelt. Men resultatet är ovivelaktiligen mer attraktivt än det 
föregående. Ett mer effektivt användande av tomten, fler utvändiga rum 
som kan användas för rekreation och gemenskap och en skala som hör mer 
hemma i byn än det storskaliga boendet i föregående förslag. Därför valde 
jag senare att utveckla småhusförslaget vidare.
 

Fig. 12
Nybyggnad 
enligt sport-
stugemodellen.

Fig. 13
Sportstuge-
område i 
Funäsdalen
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Typologianalys

Som jag konstaterade vid mina första skisser så är det småskalig bebyggelse 
som dominerar på Överturingen. Stora anläggningar som Sjölyckan eller den 
i min första skiss har aldrig varit en vanlig typologi på denna plats.  För att 
få en fördjupad förståelse av kontexten och veta vilka byggtraditioner min 
gestaltning kommer samspela med sig till studerade jag byggnadsmassan 
i Haverö och grupperade dem i ett fåtal kategorier. Närmaste uppslagen 
ägnas till de studierna av skala, byggtekniker, kulörer och detaljer. 

Landsbygden i denna del av Sverige har aldrig varit särskilt rik, marken 
lämpar sig inte för effektivt jordbruk och förutom skogen är marken inte 
rik på naturresurser. Detta avspeglar sig i bebyggelsen och de olika tidernas 
stora händelser har gjort sitt avtryck. Den stora massan av hus är från förra 
sekelskiftet till ca 1950, efter det har det bara byggts enstaka nya hus.

Det är ett hav av faluröda hus i olika storlekar och funktioner. Allt från 
storböndernas timrade villor till små ekonomibyggnader och några enstaka 
flerfamiljshus som byggdes i samband med utbyggnaden av vattenkraften 
på 50-talet.

Det jag tar med mig från kontextanalysen är en verktygslåda över vad som 
finns och funkar på platsen i nuläget. Övervägande del av bebyggelsen är 
småskalig och enfamiljshuset i olika former är den dominerande typologin. 
Typiska huset har en kvadratisk plan och två våningar med mansard- eller 
sadeltak. Det är ganska ordinära hus som byggts under egnahemsboomen 
under tidigt 1900-tal, enkla material och homogen färgsättning. Men det 
finns en del mer spännande hus som byggts av bönder med mer intressant 
detaljering och ett antal timrade hus finns bevarade i byn.

För min gestaltning kommer jag värdera att inordna mig i den väv av 
typologier som finns och inte bygga för storskaligt. Också i kulörväg 
kommer jag välja det faluröda, få färgkombinationer ser bättre ut mot en 
mörkgrön skog än faluröda hus. Fig. 14  Flerfamiljshus ca. 1950-60 tal

låglutande sadeltak

2 våningar

2-luftsfönster utan spröjs

4-6 lägenheter om 2-4 Rok

stående träpanel 
faluröd

balkonger
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sockelvåning i 
natursten

timrad konstruktion

medelbrant sadeltak

modesta våningsplan 
ca 60-70 kvm

2 våningar

målade snickerier

spröjsade 2-luftsfönster

Fig. 15  Storbondens hus ca 1800-tal

medelbrant sadeltak

sockel i sten, ev. 
källarvåning

större våningsplan ca 
90-100 kvm

2 våningar + vind

putsad träfasad i ljusa 
färger

exponerade 
takfotstassar

detaljerad 
fönsterarkitektur

inglasad farstu

Fig. 16  Storbondens hus tidigt 1900-tal
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Fig. 17  Ekonomibyggnad timrad

medelbrant sadeltak

portar i trä, ofta gröna

falurött
timrad konstruktion

2 våningar

Fig. 18  Ekonomibyggnad 1900-tal

medelbrant sadeltak

portar i trä, ofta gröna

stående träpanel, 
faluröd

vita knutar och foder
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Fig. 19  Egnahemshuset ca 1930-1950

hög sockel alt. källarvåning

kvadratisk plan ca 50-60 kvm

2 våningar

träpanel, många variationer 
i format och kulör på panel 
(stående faluröd vanligast)

mansardtak eller brant sadeltak

2-luftsfönster utan spröjs

Fig. 20  Fritidshuset ca 1940-1960

låglutande sadeltak

1 våning, låg rumshöjd

spröjsade 2-luftsfönster

träpanel, ofta liggande faluröd

ingen sockel

ca 40-60 kvm
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Förtätning på landet

Efter att ha skissat på ett nybygge vid Ljungan och analyserat de olika 
typologierna i byn blir jag allt mer övertygad om att bygga småskaligt. 
Men tanken om ombyggnad är mer lockande jämfört med ren nybyggnad. 
Fördelarna står kvar och verkligheten i byn är att den befintliga bebyggelsen 
är underutnyttjad. När byn var som störst på 1950-talet bodde över 500 
människor på Överturingen i mångt och mycket samma hus som står där 
idag. Inte mycket har byggts nytt eller rivits sedan dess. I skrivande stund 
finns endast en fastighet på Överturingen till salu på Hemnet. Ett hus på 
170 m2 och 1000 m2 tomt mitt i byn, det kan man köpa sig för 450 000 kr. Den 
negativa värdeutveckling som bankerna ser som ett problem i glesbygden 
ger också unika möjligheter i denna fallstudie. Min idé är att köpa loss och 
renovera befintliga hus samt slå ihop och förtäta tomterna. Detta blev min 
slutgiltiga strategi för gestaltningsprojektet.

På nästa sida har jag pekat ut en potentiell plats för att testa denna förtätnings-
strategi. Jag har inte gjort en grundlig utvärdering av alla hus i byn och 
kontrollerat vilka som är bebodda året runt. De allra flesta är bebodda året 
runt enligt källa (min pappa), ett förtätningsprojekt måste ske i samarbete 
med en av de äldre som kan tänka sig att bo på trygghetsboendet. Detta 
är ett tankeexperiment och ska ses som ett principförslag med strategier 
som kan tillämpas på valfri tomt i byn. Om ett projekt skulle genomföras 
på Överturingen hade en mer regelrätt marknadsundersökning behövts 
göras och en brukardialog inledas så den optimala tomten kan hittas. Men 
eftersom jag inte har gjort en sån undersökning valde jag en tomt med goda 
kvalitéer. Stor yta, befintliga hus och grusvägar samt fördelaktigt solläge, 
kontakt med vatten och gott om befintliga träd. 

Med arkitektögon undersökte jag tomten och har ritat ett förslag som tar 
till vara på de unika kvalitéerna med tomten och ger den en injektion av 
nya bostäder. Under kommande uppslag kommer förklarande skisser och 
texter om hur jag kom fram till det förslag som redovisas sist i arbetet.

Fig. 21 (t.v)
Placering av 
tilltänkta 
förtätnings-
förslaget i 
relation till 
tidigare tomt

Fig. 23, 24
Foton från 
platsen

Fig. 22 (t.h.)
Inzoomat 
flygfoto av 
platsen
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Situationsplan befintligt utseende
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Tomtanalys

Tomterna i fråga har gott om förutsättningar för att ge fler en fantastisk 
livsmiljö. Fyra byggnader finns på de två tomterna idag, två enfamiljshus 
och två ekonomibyggnader. Enfamiljshusen är  välskötta och har erfoderliga 
boytor, dessa är givna att behålla och fortsätta använda som bostäder. 
På den större tomten ligger en stor ekonomibyggnad som idag hyser en 
mindre gästbostad och en stor verkstad. Byggnaden ligger direkt på mark 
utan nivåskillnad mellan inne och ute. Denna byggnad har med sitt läge på 
tomten och intre rumsliga förutsättningar goda möjligheter att utvecklas till 
en gemensamhetsanläggning.

Grönstrukturen är också väl tilltagen på tomterna och definierar intressanta 
gränser och rumsligheter. Kontakten med vattnet är också en huvudkvalitet 
som jag ser stort värde i att bevara och utveckla.

Enfamiljshuset på den större tomten ligger uppe på en mindre kulle som 
delar av tomten. Den skapar en rygg mellan vattnet och träden mellan 
tomterna. Just rummen mellan kullen och vattnet samt kullen och skogen 
är intressanta för vidare utveckling. 

siktlinjer mot vatten

kontakt inne ute

A

A

träd som gräns mot vägen

topografisk gräns

träd bildar gräns mellan tomterna

träd som markerar 

tomtgräns

öppen yta

öppen yta nedanför 

huvudbyggnaden

trädkronor som tak

utsikt och kontakt med vatten

verkstadshus med kontakt i markplanöppen yta nedanför huset

en grön rygg längs bakre tomtgräns

tydlig rumslighet mellan träd och kulle, trädkronor bildar tak 

Sektion A-A

tomt 1 tomt 2



42 43

bevara siktlinjer och  håll 

kustlinjen fri från nya tillägg

formalisera kontakten 
med vattnet

gemensamt hus

hårdare gräns mot vägen

koppling runt kullen

nya bostäder på 

gränsen mellan 

befintliga 

tomter

följ topografin, kullen 

bildar gräns

öppen gårdsplan

länkar gemensamma 

& privata ytor
bevara skogskänslan, 

“att vara under 

trädkronorna”

Koncept

Idén med trygghetsboendet som boendeform grundar sig i tron på att sociala 
kontakter och umgänge är bra för välmåendet och ger ökad livskvalitet. För 
personer med stort socialt behov är det ett bra alternativ till att bo hemma. 
Särskilt i denna delen av landet där avstånden mellan husen ibland kan 
vara flera kilometer kan ensamheten och isoleringen vara påtaglig. Därför 
går förtätning och trygghetsboende hand i hand, minskade fysiska avstånd 
till varandra ökar möjligheterna för sociala kontakter. 

Jag ser också möjligheter att med nya tillägg kunna definiera tydligare 
gränser mot vägen och mellan privata ytor och de tilltänkta gemensamma 
ytorna vid vattnet och i den gamla verkstadsbyggnaden.

Att förtäta i en villakontext i glesbygd, norra Sverige kräver lite mer 
finkänslighet än den vanliga typen av kommunala boenden. Jag förespråkar 
en mindre skala och ett omhändertagande av naturvärdena på tomten. Den 
mest lämpliga typologin för detta är stugan och stugbyn som jag nämnt 
tidigare i arbetet. Där finns den bästa balansen mellan en egen bostad och 
korta avstånd.

Långa avstånd ger isolering och ensamhet Korta avstånd ger ökad gemenskap

Bygg i  en typologi som är logisk för platsen
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Situationsplan nytt förslag
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Plan gemensamhetslokal & gårdsplan
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Den enskilda stugan

Den enskilda bostaden som jag tillför området är en liten stuga med 
boarea på precis under 50 kvm. Idealt hade boarean gärna fått vara några 
kvadratmeter större men för hålla nere byggkostnaderna och för att vara 
berättigad till boverkets stöd för trygghetsboende har jag hållit arean under 
50 kvm.

Det mesta man behöver finns inom väggarna, ett stort badrum, ett sovrum 
med förvaring, kök och plats för samvaro och vardagsliv. För att ge bostaden 
lite rumslig variation och bryta ner den yttre skalan är stugan uppdelad i 
två volymer. En storstuga med majoriteten av funktionerna och en mindre 
volym i form av ett inglasat allrum. Det finns gott om glas och även flera 
takfönster för att ge ljusa och behagliga inomhusmiljöer. Takfönstren är 
särskilt viktiga då stugorna ligger i skogsmiljö trädkronorna blockerar en 
del dagsljus. Man får också gott om utblickar i skogan genom fönster och 
takfönster.

Formspråket har lånat kraftigt från befintlig bebyggelse i trakten men 
kombinerat till en ny helhet. Precis som fritidshusen är stugan i ett plan och 
ligger på marken utan nivåskillnad till utsidan. För tillgänglighetens skull 
är detta en förutsättning. Huset har lånat en del motiv från den formstarka 
bondearkitekturen som exempelvis den inglasade verandan, exponerade 
takfotstassar och en viss lekfullhet i fönsterarkitekturen.

Materialvalen är genomgående enkla och med fokus på enkel skötsel. 
Klinker i entré och badrum är lättskött och praktiskt. Trägolv ger hemkänsla 
och trevnad utan att offra praktikalitet. Entrén är markerad med ett 
frostbeständigt marktegel för att skilja av från stenmjölsstigarna. Utanför 
verandan finns betongplattor i samma nivå som golvet i huset för en steglös 
övergång från inne till ute.

Som fasadmaterial har jag valt en enkel träpanel i falurött av ekonomiska 
skäl samt för att ansluta till den befintliga bebyggelsen. Snickerier och 
takfotstassar är målade i vitt, svart papptak håller vätan ute och förenklar 
anslutningar till takfönster.
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Slutreflektioner
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Hur blev det egentligen?

Examensarbetet är utan tvekan det projekt jag lagt ned mest tid på av 
alla arkitekturprojekt jag gjort inom ramen för utbildningen. Man sitter i 
månader med samma projekt och det tar sakta form framför en. Mycket 
av min process var intern, tanken styrde mig lika mycket som skissen och 
texten. Jag dröjde kvar länge i den tidiga undersökningen om de lokala 
förutsättningarna, olika ekonomiska stöd och former för äldrebostäder. Jag 
kände ett stort ansvar inför uppgiften, att rita något med förankring i platsen, 
inte bara arkitektoniskt utan också ekonomiskt. Anslaget till projektet och 
resonemanget jag fört i rapporten är jag nöjd med och det är delen som 
tog mest tid att hitta fram till. Utan undersökningen, reflektionerna och 
förhållningsättet till den ekonomiska kontexten hade projektet antagligen 
fallit platt. Men det tog lång tid att formulera detta förhållningssätt för 
mig själv och när jag var redo ta dessa tankar till ett gestaltat förslag var 
projekttiden redan långt gången. I den bästa av världar hade jag hittat 
rätt tidigare i min skissprocess och kunnat lägga mer tid på att förfina 
gestaltningsförslaget ytterligare. Nedan följer några punkter som man i en 
vidareutveckling av förslaget bör förfina.

Situtationsplanen och hur husen är placerade på tomten kanske är i störst 
behov av vidareutveckling. Anledningen till den enskilda stugan som 
typologi snarare än radhus eller flerfamiljshus finns dokumenterad i 
rapporten och den argumentationen står jag fast vid. Men tomten skulle 
definitivt kunna disponeras mer effektivt än den görs i mitt förslag. Målet 
jag hade med placeringen var att alla husen skulle få en likvärdig liten snutt 
“tomt” runt huset avgränsat av gångvägar. Att ha gångvägar på området 
som gick längs vattnet och längs kullen såg jag också som en kvalitet. Det blev 
dock ett ganska omfattande nätverk av stigar som kräver anläggning och 
skötsel. De långa gångvägarna medför också en del tillgänglighetsproblem. 
För färdtjänsts skull borde man kunna åka hela vägen till bostaden med bil 
och från vissa av husen blev gångvägen till det gemensamma funktionerna 
som tvätt, källsortering  och angöring väldigt långa (långt över de 25 meter 
som våra byggregler föreskriver). Naturromantiken och inspirationen 
från skogens stigar möter BBR. En effektivare lösning av situationsplanen 
som behåller tomtens kvalitéer men ger kortare sträckor till gemensamma 
funktioner hade varit en prioritet att lösa för en vidareutveckling av 
förslaget.

Stugornas utforming är också ett område man kan skissa vidare på. Målet 
med stugan var att rita en fullgod bostad med kvalitativa rum på under 
50 kvm. Det tycker jag att jag lyckades med men på vägen tappade jag 
kanske bort lite av rationaliteten som var utgångspunkten från projektet. 
Ser inga anledningar att man inte kan kostnadseffektivisera hustypen utan 
att förlora nämnvärt i rumsliga kvalitéer. Färre antal hörn i fasad och färre 
fönstertyper vore en bra plats att börja på. Kopplat till situationsplanen blev 
husen också ganska riktningslösa, utan tydlig fram eller baksida. Med en så 
liten boyta finns det anledningar att aktivera de yttre rummen kring husen 
mer, kanske förvaring och en bättre, mer skyddad uteplats? Huset skulle 
också kunnas göras ännu bättre tillgänglighetsmässigt med större hänsyn 
till rollator och med ett sovrum där två enkelsängar och plats för vårdare är 
en möjlig uppställning istället för en dubbelsäng.

Årstiderna är också något man behöver ta större hänsyn till vid en 
vidareutveckling. Vintern och snön framförallt. Det finns en anledning 
till att de flesta husen på Överturingen har en rejäl farstu. Stugorna hade 
mått bra av en mer tydlig gräns mellan inne och ute. Detsamma gäller för 
gemensamhetslokalen. En uteplats under tak har inte bara en funktion när 
den skyddar mot solen utan också på vintern då den ger en snöfri yta för 
byte av skor, rökpauser eller andra mer friska intag av luft. 

Det som jag tycker blev lyckat med förslaget som det står är den intima 
skalan och kopplingen till skogen och vattnet. Typologin känns också som 
ett logiskt tillskott till byn och det är inte svårt att föreställa sig området som 
ett vandrarhem för fiske och friluftsintresserade eller semesterstugor om det 
en dag inte skulle finnas underlag för att driva det som ett trygghetsboende. 
I intervjun med Bengt Flykt (kommunchef i Bräcke kommun) pratade han 
också om ett par hyreskollektiv för äldre som byggdes på 80-talet men som 
numer är nedlagda. De byggdes som flerfamiljshus och när underlaget 
för den typen av bostäder försvann i den kommundelen stod lägenheter 
tomma och man hade tillslut inte råd att underhålla husen. Med en mindre 
skala och en mer flexibel struktur som den jag föreslagit finns det större 
möjligheter att utveckla området även om efterfrågan på trygghetsbostäder 
skulle försvinna.
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Reflektion om arkitektens roll i glesbygd

Under arbetets gång konfronterades jag med utmaningar som jag inte 
stött på tidigare. Varken som student eller som yrkesverksam arkitekt. Det 
som utbildningen och yrket i stora drag handlar om är att skapa värde för 
människor i form av byggnader och platser men vi skapar också värde för 
våra uppdragsgivare. Den grupp människor som gör våra ritningar till 
verklighet. Men vad händer då om man som arkitekt finner sig på platser 
som inga kommersiella, statliga eller kommunala krafter vill utveckla? 
Platser som banker och finansinstitut dömt ut som direkt skadliga platser  
att investera i. När den vanliga balansen inte finns mellan utförande arkitekt 
och kapitalstark beställare vad blir då arkitektuppdraget? 

Det var en fråga som jag länge tampades med under processen. Jag studerade 
bland annat typhus kontra arkitetkritade villor och kände att excesserna som 
de arkitektritade husen ofta kännetecknades av var särskilt malplacerade 
i glesbygd. Typhusen å andra sidan var ofta rationellt planerade utan 
överflödiga ytor, utskjutande volymer, specialritade detaljer eller spännande 
taklösningar. Allt för att tillverkaren ska kunna serietillverka så många hus 
han kan under ett år och göra största möjliga förtjänst. Den produkten har 
sina fördelar, ett beprövat recept som privatpersoner och banker känner sig 
trygga med, kända kostnader helt enkelt. Men trygghet kostar sin slant och 
vinstmarginalen för dessa hus kan vara saftiga. 

Ett arkitektritat hus är en mer okänd variabel. Det kan kosta precis hur 
mycket som helst men det finns också möjligheter att pressa kostnader 
som inte finns i typhusmodellen. En arkitekt med en nära relation till sin 
beställare kan välja bort det hustillverkarnas marknadsundersökningar 
tycker att varje människa ska ha i förmån till det som faktiskt är viktigt i 
det enskilda projektet. En arkitekt som dessutom har en gedigen kunskap 
om byggprocessen har en enorm fördel när man ska koka soppa på en spik 
som mångt och mycket mitt examensarbete föreslår att man behöver göra i 
glesbygd. Men det kräver sin erfarenhet och ödmjukhet inför uppgiften och 
det är ingenting som en nyexaminerad arkitekt kan ro hem med enkelhet. 
Men det är möjligt och det vore intressant om fler arkitekter intresserade 
sig för glesbygdsfrågor framöver. Det finns gott om exempel på vackra, 
överdådiga villor men färre på hur vi bygger kvalitativa bostäder med 
mikrobudgetar eller utvecklar vår vidsträckta landsbygd på ett hållbart sätt.

Slutligen vill jag säga att projektet har gjort mig långt mer optimistisk än 
jag kände mig i början av processen. Överturingen är ett av hundratals 
liknande samhällen i Sverige som står redo att välkomna fler människor nu 
när kraven på fysisk närvaro är mindre viktiga än de var förr. Än så länge är 
det få utöver de som redan bor på landsbygden som sätter fördelarna i det 
småskaliga, i det naturnära, i periferin högre än fördelarna med centrum. 
Men visst är det något fint med periferin? Att ställa sig utanför ekorrhjulet, 
konsumtionshetsen och hårresande bostadspriser i våra storstadsregioner. 
Att ens bostad är ett hem och inte en kapitalplacering. Att hela Sverige ska 
leva är ett värdigt mål i mina ögon och jag hoppas fler arkitekter kommer få 
upp ögonen för glesbygdsfrågor i framtiden och ge nya idéer hur vi kan ta 
vara på allt vi redan har. 

För visst vill vi att hela Sverige ska leva?
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“Att staden har vunnit är redan avgjort. Någon regionalpolitik 
existerar inte längre, det urbana har blivit norm och tillväxt ser vi 
bara i landets storstadsregioner. 
[...] När media avhandlar svensk landsbygd pratas det nästan alltid 
om turister eller inflyttare. Mer sällan om de som faktiskt redan bor 
där. De betraktar man allmänt som losers, som människor som inte 
gjort ett aktivt val, som blivit kvar, blivit över. Som en förlorare i 
ett ickelandskap. Kanske är det så turisterna ser mig där jag sitter i 
mina skitiga blåkläder med mitt kaffe. Kanske är det så den urbana 
normen får oss att se på oss själva. Snart är sommarsemestrarna 
över och landskapet töms på besökare. Lugnet breder åter ut sig, 
tolkningsföreträdet återinförs tillfälligt till den bofasta befolkningen 
och landsbygden hamnar återigen utanför radarn. Det är den bästa 
tiden. En sorts kravlöshet breder ut sig, vi som sjuka som är hemma 
från jobbet och hasar runt i gamla tofflor för att ingen ser. Vi svarar 
inte på kommersialismens propåer, vi plockar svamp på ställen 
turisterna inte känner igen. Tio månaders respit. Sen får vi strama 
upp oss igen.”

Po Tidholm, Norrland s.393-395 (2014)
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