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Syfte

Samtidigt som storstäderna växer vattnas småorterna ut. 
Landsbygdskommuner upplever en ond cirkel av färre arbetstillfällen, 
avfolkning, åldrande befolkning och minskad service. Examensarbetet 
kommer att ägnas åt att få en fördjupad förståelse kring de drivande 
faktorer bakom den samtida urbaniseringen och de situationer som 
uppstår med den.

Intresset ligger i relationen mellan stad och landsbygd med fokus på 
landsbygdens förutsättningar och problematik. Runt om i världen pågår 
urbaniseringsprocesser där landsbygdens befolkning minskar till förmån 
för städernas expansion. Fenomenet styrs av faktorer som verkar och 
samverkar på global och nationell nivå, såsom samtida politiska agendor 
och delade ekonomiska system. En del av arbetet kommer att innefatta 
en analys av urbaniseringsprocessen med betoning på hur den fungerar 
i Sverige och de generella mönster specifika för landet.

Även om man kan se generella mönster i landsbygdens situation 
nationellt så är resultaten av urbaniseringen alltid specifika. Avfolkning 
och minskade arbetstillfällen slår alltid mot en specifik plats med särskilda 
förutsättningar. Processen ser väldigt olika ut beroende på platsens 
egenart. En orts öde beror på ett komplext samspel mellan olika faktorer 
som geografisk placering och infrastruktur, naturtillgångar, historiska 
värden och sociala strukturer. Vi kommer därför utveckla arbetet genom 
att främst fokusera på de särskilda förutsättningarna och möjligheter för 
en specifik ort. Arvidsjaur.

Fokusområde och frågeställning

Målsättningen är att skaffa sig en god förståelse för landsbygdens 
situation, i synnerhet Arvidsjaurs och dess invånare. Kartläggningen 
kommer vara tvärvetenskaplig då problematiken är komplex. Resultatet 
från den tvärvetenskapliga studien processas därefter av oss i egenskap 
av arkitekter. Förhoppningen är att slutprodukten blir ett tillägg som 
kommenterar ett eller flera problem som utkristalliserar sig under 
analysen. 

I fallet med Arvidsjaur kommer vi analysera följande kategorier. Dessa 
faktorer påverkar ortbefolkningens vardagsliv och kommer därför vara 
styrande för projektet.

Hårt väder 
Djur och natur 
Sociala kulturer 
Etiska tillhörighet
Rörelsemönster 
Arbetssituation 
Social interaktion 
Befolknings demografi

Finns det något sätt att omorganisera eller skapa nya arkitektoniska 
länkar mellan  drivande krafter i samhället och som påverkar 
ortsbefolkningens vardagsliv till det bättre? 

...kyla och ljusförhållanden
 ...myggor och knott, ren, jakt

...politiska värderingar, socioekonomiska grupper 
...tyskar, samer, svenskar

...förflyttning, långa avstånd, relation till bilen
...flexibilitet, mångsysslandet

...publika mötesplatser
...ålder, kön
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Varför Arvidsjaur?

Det finns en mängd antal orter runt om i landet som skulle kunna 
falla inom ramen för det som vi vill undersöka i examensarbetet. 
Arvidsjaur, som ligger i Norrlands inland, är långt ifrån någon av landets 
storstadsregioner. Trots detta påverkas ändå det lilla samhället av 
dess dragningskraft. Även om man i Arvidsjaur idag har en flyglinje så 
är övriga sätt att ta sig till orten begränsade. Tåglinjen som förband 
Arvidsjaur med södra Sverige, via Jörn lades ner 1990. 

Som på många små orter krävs en anpassning till rådande politiska-, 
ekonomiska agendor och näringslivet måste vara flexibelt för att 
överleva på orten. I Arvidsjaur finns en ambition om att tillgodose 
behov hos olika inkomstbringande grupper samtidigt som man 
arbetar för att främja egna initiativ. Försvarsmakten samt ortens 
biltestprovning har etablerat sig på platsen på grund av dess hårda 
vinterklimat. Vidare har kommunen satsat på att öka kunskaperna och 
förse platsen med expertis kring frågor gällande hårt klimat för befästa 
verksamheterna på orten. 

Kommunen verkar genomsyras av en anda av att vara flexibel och 
tillmötesgående, något som även skulle kunna vara intressant 
ur ett arkitektoniskt perspektiv. För att vi ska kunna arbete med 
ortsbornas uppfattning om den rådande situationen är ett också 
mycket fördelaktigt att vi har en personlig koppling till platsen, genom 
släktband. Vi tror att det kommer stärka våra möjligheter att få en 
bättre inblick i samhället. 

Det finns förstås väldigt många andra intressanta faktorer med 
Arvidsjaur, som dess befolkningsgleshet i koppling till dess natur, 
kulturhistoria och klimat, faktorer som också kommer att vara 
tongivande i vår analys.

Metod

För att sätta oss in i de generella frågorna som rör landsbygdens 
avfolkningssituation kommer vi använda oss av samtida litteratur och 
teorier i ämnet. För att förstå Arvidsjaur specifika situation kommer vi 
lägga stor vikt vid intervjuer med personer på kommunen, betydande 
arbetsplatser, föreningar samt ortsbefolkningens mer personliga 
berättelser. Vi kommer att besöka platsen för att lättare skapa oss en 
egen bild, samla material och få en mer direkt och personlig kontakt 
med ortens invånare.

Vi har valt att arbeta tillsammans med projektet dels för att vi tidigare 
har arbetat ihop och funnit att vi har lätt att förstå varandra, komma 
överens, har liknande mål och intressen och vi tyckt att våra samtal 
varit mycket givande. Vi har fått uppleva ”två är huvuden är bättre än 
ett”. Om man arbetar med en mindre orts utveckling tror vi att man 
väldigt mycket måste se till helheten för att förstå möjligheter och 
problem som bygden har. Ett sådan bred undersökning tar tid och för 
att öka möjligheterna till en bättre överblick ser vi stora fördelar med 
att vara två. Vi tror också att den personliga kontakten med människor 
kan underlätta när man är två olika karaktärer. Vår erfarenhet är att 
man också lättare vågar interagera med kommun och näringsliv när 
man inte är själv.
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...Läs generellt om övergripande problematik
Sammanställ efterhand genom text och diagram

...Forts. övergripande problematik & sammanfatta
Läs om Arvidsjaur & sammanställ i text och diagram

Förberedelser inför resa

...RESA

...Börja sammanställa analys

...Analys färdigställd

...Egen utvärdering av material hittills ev justering
Börja bestäm idé

...Arbeta med idé och ev fördjupa analys utifrån idé

...Forts. arbete med idé & sammanställ samtligt material
inför delkritik. Presentationsarbete.

...MIDTERM
Egen utvärdering av midterm och planering av fortsatt arbete. 

Ritsalsarbete

...Ev RESA i annat fall ritsalsarbete

...Ev RESA i annat fall ritsalsarbete

Tidsplan
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...Ev skolresa? I annat fall forts. ritsalsarbete
PÅSK

...PÅSK
Ev skolresa? I annat fall forts. ritsalsarbete

...Forts. ritsalsarbete

...Forts. ritsalsarbete

...Lay-out vecka
Förberedelser inför final seminar week

...FINAL SEMINAR WEEK

...Ändringar, Lay-out

...Förberedelser presentation

...DIPLOMA WEEK
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