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VARFÖR & BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET

I tidningar, radio och på tv skrivs och talas det mycket om den stora 
staden. På skolan funderar vi ofta över hur den måste ändras för att 
ta hand om alla som  flyttar dit och hur den ska locka ännu fler att 
komma.  Ämnet präglas av positivism, framåtanda, investerings- och 
bygglädje. Men samtidigt som storstäderna växer vattnas småorterna 
ut. Landsbygdskommuner upplever en ond cirkel av färre arbetstillfällen, 
avfolkning och försämrad service. Dessa hörs det mindre om i media och 
ritas det mindre för på skolan. Vårt examensarbete tog sin start i önskan 
om fördjupad förståelse av de drivande faktorerna bakom urbanisering 
samt förutsättningar och problem för småorterna på landsbygden. Vi 
ville också fundera över arkitekturens och arkitektens roll, ansvar och 
möjligheter i urbaniseringsdramat.

Effekterna av urbaniseringen slår alltid mot en specifik plats med 
särskilda förutsättningar. Därför valde vi att studera en ort mer 
ingående. Vi bestämde också att vi så småningom skulle rita ett 
arkitektoniskt tillägg till platsen, som på något sätt skulle stå i relation 
till urbaniseringseffekterna. Vi valde Arvidsjaur, en liten ort i en, 
befolkningsmässigt liten men till ytan stor, kommun i Norrbottens 
inland. Valet kom av att Ingrid har rötter därifrån, hennes mamma är 
uppvuxen i Arvidsjaur. Det gav oss goda förkunskaper om platsen samt 
stor hjälp för att få bra inblick och kontakt med invånare och personer 
med betydande roll för platsens utveckling.

Halva tiden av vårt arbete gick till att läsa på om urbanism samt att 
analysera orten och samla  information för att kunna komma med ett 
förslag. Mycket av faktan kom i slutändan inte att ha direkt relevans för 
projektet. Vi samlade en fördjupad  analys i en tidning fristående från 
projektet. 

Situationen som många landsbygdskommuner befinner sig i idag är 
en konsekvens av politik och ekonomi.  Vi tycker inte att läget är helt 
rättvist, men vi har valt att vårt förslag förhållas till situationen för att 
visa hur man i dagsläget tvingas arbeta med problematiken. Hade vi 
gjort samma projekt för trettio år sedan hade troligtvis förslaget sett 
väldigt anorlunda ut. 

VAD ÄR NORTH BASE

Vårt förslag blev en innovation baserad på sammansmältningar av 
kvaliteter i Arvidsjaur: 

- Försvarsmaktens vinterenhet och fjälljägare
- Biltestningsindustrin
- Ökande naturturism
- Bra serviceutbud
- Exotisk natur och klimat
- God infrastruktur

På grund av att fler människor numer bor i städer finns ett ökande 
intresse för turistresor till den orörda naturen. Den starkast växande 
gruppen är personer som vill ha närhet till naturen men samtidigt en 
aktivitetsbaserad och fartfylld upplevelse. I Arvidsjaur finns det gott om 
exotisk natur samt bred kompetens som, om den delas, kan ge en aktiv 
upplevelse av naturen. För den här växande gruppen är det också viktigt 
med god service och bra kommunikationer, något som också finns i 
Arvidsjaur. 

Vi inser att turismen inte kan vara den enda lösningen på landsbygdens 
problem, men just i Arvidsjaur tror vi att det finns stora outnyttjade 
möjligheter. 

Förslaget är ett upplevelsecenter för fysiska aktiviteter och tester i 
subarktiskt klimat. North Base.



REFLEKTIONER

Från att ha varit en övning i hur urbaniseringen påverkar landsbygden 
har vårt projekt landat i en inovation som vi själva starkt tror på. Det 
vi tänker är det styrkan med North Base är att förslaget samansätter 
turistaktiviteter på ett nytt sätt och i en ny kontext som i dagsläget 
inte finns. Det North Base levererar är en arkitektonisk paketering, 
rumsligheter och en plattform som ger nya möjligheter och slagkraft att 
attrahera långfärda besökare.

Den primära målgruppen som reser till norra Sverige åker oftast för att 
besöka “Norrland”. Man är intresserad av hela området, inte egentligen 
en specifik ort, och man vill gärna besöka flera turistmål under resan. 
Vi tänker på North Base som ett av flera viktiga Norrlands-stopp. Man 
startar i North Base och åker vidare till ishotellet i Jukkasjervi eller till 
vildmarkslivet i någon av nationalparkerna. Vi tror också att det är så 
“Norrland” (kommuner och entreprenörer) måste tänka för att vinna i 
kampen om naturturisterna.

Bilden av Norrland som ges till turister idag är ganska ensidig. Det är 
mycket snö, stillsamhet, renar och norrsken. Bilden är förvisso sann, 
men visar inte på alla attraktiva kvaliteter som egentligen finns. Vi 
tror att den här bilden måste nyanseras. Vi hoppas att vårt projekt, 
genom att vi kommer presentera den för kommunen och andra aktörer 
i området, kan bli en del i utvecklingen åt en mer spännande bild av 
Norrland. Idag förknippar många Arvidsjaur med försvarsmakten 
och biltestingsindustrin. Därför tror vi att det inte är särskilt svårt att 
marknadsföra ett turistmål som speglar de verksamheterna. 

Alla positiva  egenskaper vi har baserat vårt förslag på är också sådana 
kommunen själva gärna framhåller. De har till exempel som ambition 
att marknadsföra sig själva som experter på vinter och kyla. ”Bäst i 
test” är kommunens slogan. Kommer man till Arvidsjaur som helt vanlig 
besökare märker man dock varken av försvaret eller biltestningen. 

Vi hoppas att vårt förlag belyser potentialer i Arvidsjaur i ett nytt sken, 
att det som minst inspirerar och generar nya tankebanor i kommunen. 
Vi hoppas att vår visualisering kan påvisa hur arkitektur kan skapa nya 
förutsättningar.

En anläggning som North Base skulle kunna skapa en samhällspositiv 
trend i kommunen. Ortens  expertis inom subarktiskt klimat skulle 
kunna synliggöras och därigenom få stabilare förankring på platsen.  
North Base skulle kunna utgöra en komponent i “stadssnurran” (se 
stadssnurredigram i analystidningen) och generera positiv utveckling 
inom andra brascher tex handel och kommunikationer. För ortsborna 
skulle detta innebära ökad service och mer arbetstillfällen, alltså stävja 
urbaniseringens negativa effekter. 

Vi hoppas också att vårt projekt speglar hur utlämnade landsbygdsorterna 
är till entreprenörskap för att kunna överleva. Och att urbaniseringen 
som ställt till det för landsbygdsorter också kan vara deras räddning. 
Att medicinen mot de negativa konsekvenserna av urbaniseringen kan 
finnas i andra konsekvensen av urbaniseringen, tillexempel ett ökat 
intresse för natur.

Genom att artbeta med North Base har vi fått röra oss i en skärningspunkt 
mellan olika dicipliner, arkitektur, politik, ekonomi, turistindustri osv. 
Det har varit otroligt spännande och utvecklande. Vi tror interdisciplinär 
kunskap och ödmjukhet är viktig för samhällsutvecklingen.
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