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Abstract

Uddebo is a very small town in Västra Götaland, Sweden with 247 inhabitants. A quick look tells us 
a typical story about a community where the industries have left and the houses are decaying. But a 
closer look shows a more diverse picture. A flourishing society with young people moving in from 
other cities, searching for community and a sustainable life. Local government in different levels 
have shown big interest for the development and try to find ways to make sure that they can benefit 
and support the activity in the town. But little is known in Sweden on how to enforce these kinds of 
communities through planning and with help of literature and research, the case have been 
compared with the current knowledge about Neighborhood revitalization, place marketing and 
Business improvement districts. 

These three theoretical perspectives, all have a role in the shaping process of Uddebo in some kind 
of way and a lot of differences in approaches to citizens, relation between local government and 
inhabitants in Uddebo can be distinguished. This study shows that some central figures living in 
Uddebo have been crucial to the revitalization, but also in which ways the municipality can plan and 
regulate. The observation and interviews also show that the region and the locals have ambitious 
plans on how to go further.
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Introduktion 

För 20 år sedan var det få som kände till textilorten Uddebo som ligger mellan Tranemo och 
Svenljunga, längst söderut i Västergötland. Idag är det något fler, men den kräver nog fortfarande 
en presentation för de allra flesta. Det är en tätort som tillhör Tranemo kommun och har 247 
invånare. Belägen i ett kuperat naturlandskap, rikt på lövskogar ligger samhället med sina gamla 
träbyggnader, småhus och industrier. Ån Assman med sina kringliggande åkrar och ängar delar av 
samhället i en nordlig och en sydlig del. 

Precis som på så många andra håll i Sverige är det en liten ort i skogsbygden som växt fram av och 
dominerats av en järnvägsstation och en industri. Från en topp i befolkningsmängd 1960 till en 
stadig nedförsbacke med nedlagda, uppbrutna banvallar där industrin 2011 slutligen försvunnit hade 
på pappret kunnat vara ett mönsterexempel på den utarmade glesbygden, den obönhörliga 
urbaniseringen och en befolkning som bara verkar tröttna, åldras och vilja därifrån. Men en vidare 
granskning av Uddebo visar något mer än detta. Under de senaste åren har orten sett ett uppsving 
vad gäller kultur och gemenskap. En uppsjö av aktiviteter, upprustning och nyanvändning av gamla 
byggnader och husen är slutsålda. Effekten av detta har blivit många tidningsartiklar, 
solskenshistorier och uppmärksamhet som i sin tur satt orten på kartan ytterligare och bidragit till att 
nya människor söker sig dit. Det är vägen till detta och på vilket sätt olika aktörer agerat i detta som 
blir intressant. För att kunna analysera fallet och besvara frågeställningarna kommer olika teorier 
som berör platsutveckling tas upp. Byggande av platsidentitet och av att erbjuda något annat än det 
vanliga urbana livet är något som blivit allt viktigare i dagens planering och inte minst för orter och 
kommuner som är konkurrensutsatta (Syssner, 2012, s.32), (Short, 2014, s.230-231), det oavsett 
om det handlar om investeringar eller om vilka som flyttar till platsen och då blir vad som händer, 
vad för kultur och atmosfär som finns på varje plats en viktig faktor för att flytta dit (Mellander & 
Antoni, 2013, s.307-308). För att ta tillvara på dessa faktorer på orten bedrivs olika typer av 
samverkan på olika nivåer. En aktuell sådan är genom ”Business improvement district”, något som 
från början är mycket mer förknippat med den engelskspråkiga världen och utgår från en ökad 
förvaltning av grannskapets utveckling genom samarbete mellan olika näringar och 
affärsverksamheter i området (Lloyd, McCarthy, McGreal & Berry, 2003, s.301).  I Uddebo görs 
detta med regionen som initiativtagare. Genom att koppla dessa aspekter av fallet som har att göra 
med de tre olika fenomenen: revitalisering, platsmarknadsföring och BID, (business improvement 
districts), kommer både utländsk och svensk forskning att tas upp med dessa fenomen som 
utgångspunkter och med en strävan efter att få fram forskning om dessa fenomen på mindre orter.

Problemformulering 
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Den generella utflyttningen från glesbygden till större orter eller storstadsregioner är något som 
förekommer i stora delar av Sverige och Europa. Det är dock väldigt ovanligt att kommuner väljer att 
förlika sig vid en sådan utveckling. Vägar för att upprätthålla den standard som finns och för att 
locka näringslivet handlar ofta om ekonomiska satsningar på logistik och andra ytkrävande 
verksamheter. Människorna lockar man genom att erbjuda ett stort boende med 
pendlingsmöjligheter. Ibland går man så långt att man tillåter exploatering i strandnära lägen för att 
få folk att bygga hus. Städerna å andra sidan konkurrerar med varandra i att vara platsen med en 
speciell atmosfär, där mycket händer och hela stadsdelar planeras med målet att skapa denna 
atmosfär. 

Fallet Uddebo bidrar här genom sin utveckling med ett problem. Inte ett problem i den bemärkelsen 
att det är något fel, utan ett problem i att det skapar ett problem för vår nuvarande uppfattning. 
Händelseförloppet passar väl in på denna beskrivning med skälet att orten har utvecklats 
annorlunda jämfört med jämförbara platser. Uddebo har utvecklats mer mot den större stadens ideal 
om att ha en atmosfär, kreativitet och gemenskap. Det är också intressant eftersom att det är en 
utveckling som är svår att förutspå och rationellt förstå i rent ekonomiska termer. ”Problem utgör ett 
slags motsägelse i förhållande till den kunskap man redan besitter, i förhållande till ens tidigare 
kunskap om, syn på och förklaring av världen” (Rienecker, 2010, s. 12)

Syfte
Målet är att tillföra en djupdykning i vad som legat till grund för utvecklingen i Uddebo. Av fortsatt 
intresse är det viktigt att veta hur planeringssituationen ser ut från kommunalt håll. Hur kommunen 
eller andra myndigheter kan stötta upp och möta den efterfrågan på den här typen av gemenskap 
och atmosfär som får människor att söka sig till sådana här platser, men också att få invånarnas 
perspektiv och berättelser. Med bakgrund i det teoretiska utbudet och områdesöversikten på temat 
är målet att vid jämförelse av fallstudien på Uddebo komma framåt i kunskapen om hur trenden kan 
vändas på landsbygden och i mindre orter.

Frågeställning 

De frågor som skall besvaras och utgöra en röd tråd genom uppsatsen behöver ställas olika 
beroende på i vilket forum man söker svar. Med tanke på att fallstudien respektive teorin undersöker 
ämnesfältet på olika sätt har separata frågor utformats för vardera del. 

Fallstudien: 
-  Hur har olika aktörer bidragit till aktiviteten och tillväxten av verksamheter i Uddebo? 
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- Vad kan fallet Uddebo ge för lärdomar om glesbygdsutveckling och hur man kan planera för 
gemenskap och hållbara samhällen? 

Teoretiska ramverket:
- Hur ser forskningsläget ut när det gäller revitalisering i mindre orter och generellt?

Avgränsning 

Det här arbetet gör inte anspråk på att isolera alla de fall som visar upp samma karaktäristiska drag 
för Uddebo. Inte bevisa någon landsövergripande trend, utan avser endast att studera detta 
specifika fall som är intressant med bakgrund av den generella bilden. Mot detta fall kommer därför 
också litteraturen och arbetets generella fokus att riktas. Teori kommer att tas fram inom tre 
områden: Revitalisering, platsmarknadsföring och Business Improvement districts. Detta för att 
kunna ge ett sammanhängande, men nyanserat perspektiv på processen. Teorier om till exempel 
hållbarhet och samhällsorganisering är frågor som skulle kunna kopplas samman med fallet, men 
skulle röra sig på en annan nivå och därmed försvåra kopplingen till platsutvecklingsperspektivet.

En djupdykning som en fallstudie innebär kommer avgränsningar behöva göras inom själva 
insamlingsarbetet av material. Ett sådant exempel är vilka som skall intervjuas. Det kan med lätthet 
komma upp i över 100 personer kopplade till Uddebo med de möjligheter som finns till 
kommunikation med främlingar via internet. Detta är inte ett scenario som skulle gynna arbetet. 
Riktlinjerna för vilka kriterier som skall råda för detta tas upp i metodavsnittet. Att redogöra för hela 
Uddebos historia eller totala situation blir också för stort. Den bakgrundsinformation som behövs för 
att besvara frågeställningarna och för att kunna få en nödvändig överblick kommer att sökas.

Upplägg och struktur

Uppsatsen inleds med en sammanfattning, en på engelska och en på svenska av hela studien, som 
en väldigt kort version av hela arbetet. Innehållsförteckningen hittas direkt efter första sidan. Sedan 
följer en inledning där de egenskaper som kännetecknar platsen vid en första anblick beskrivs för 
att skapa en orientering av nödvändiga data som krävs för att för att förstå problembeskrivningen. 
Därefter sker en övergång till problemformuleringen och syftet som bäddar för frågeställningen. 
Efter att ha förklarat vad som skall tas reda på är det på sin plats att förklara vad som inte skall tas 
reda på. Avgränsningen förklarar varför vissa delar lämnas ute till förmån för andra. 

—> Här läser du nu, Upplägg och struktur
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Ett bakgrundsavsnitt följer sedan med en områdesöversikt som successivt smalnar ned området, 
från nationell, eller internationell nivå hela vägen ner till Uddebo. Ett teoretiskt ramverk tas fram för 
att bistå med forskningen som fallstudien kommer att analyseras och diskuteras med. 

Fallstudien föregås av metoddelen som förklarar och diskuterar tillvägagångssättet för de metoder 
som kommer att användas vid framställningen av studien.  Fallstudien är uppdelad efter teman som 
framkommit under arbetets gång. Där läggs den råa datan upp, och analyseras, tema för tema.  I 
diskussionen skall informationen sättas i ett teoretiskt sammanhang, ifrågasättas och utvecklas. 
Efter det så besvaras frågeställningarna för hela arbetet i slutsatsen. Avslutningsvis läggs 
källförteckning och bilagor.
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Teoretiskt ramverk: 

Revitalisering 

Kultur som drivkraft för revitalisering

En stad eller en plats kan revitaliseras genom faktorer som kultur och livsstil. De kreativa näringarna 
idag anställer fler personer än till exempel bilindustrin. Men det är inte bara inom arbeten och 
ekonomi som genereras av en kreativ miljö. Det är också en viktig faktor för att en plats ska 
vitaliseras och för att åstadkomma en samhällsförändring. De personer som arbetar inom dessa 
sektorer brukar lockas av faktorer som att staden är öppen för olika sätt att leva, för alternativa 
livsstilar. (Mellander & Antoni, 2013, s.307-308). Genom denna insikt kan mönster urskiljas i vart en 
revitalisering av ett område genom kultur eller föreningsliv kan komma att utvecklas. Vanliga 
faktorer är då sådant som social mångfald i området. Föreliggande anledningar visar sig dock inte 
alltid vara lätta att urskilja. Ett exempel är Philadelphias ”old city” där från andra stadsdelar, 
bortträngda konstnärskollektiv samlades redan för 30 år sedan. Området har utvecklats, med hjälp 
av planering och satsningar från myndigheter till ett sprudlande distrikt i staden med gallerier, 
teatrar, verkstäder och annat som brukar associeras med den här typen av områden. Det var 
konstnärskollektiven som drev på och förankrade ”old city” som ett konstnärsdistrikt. Detta fall är 
dock ovanligt, och det vanligaste är att ett medvetet arbete bedrivs i nedgångna, kanske 
dominerade av droghandel, delar av staden för att göra platsen mer attraktiv med hjälp av 
gatukonst, framhävande av kulturarv eller aktiviteter som stadsodling. Detta leder sedan till, eller 
görs i kombination med ökat samhällsengagemang och nybyggnation och den här typen av 
områden kan sedan användas som varumärken för hela staden vid till exempel stora evenemang 
eller kampanjer initierade av staden eller planerare. Så kallade spillover effects (Stern & Seifert, 
2010, S. 265).

Den kreativa klassen

Floridas teori om den kreativa klassen går att använda för att dra slutsatser om de frågor som den 
amerikanska glesbygden ställs inför, och om samma typer av attraktionsvärden finns för den 
kreativa klassen i storstäderna och i glesbygden. De identifierar utbudet av friluftsaktiviteter som en 
viktig faktor till att attrahera den kreativa klassen till glesbygden (Mcgranahan & Wojan, 2007, s.
198). De kom också fram till att det var just i bergiga landskap med en blandning mellan skog och 
öppna landskap som den kreativa klassen växte som mest utanför storstäderna (Mcgranahan & 
Wojan, 2007, s.208). Men storlek på staden verkar vara den enskilt största faktorn för att den totala 
andelen människor som inräknas i en kreativa klassen ska lockas. Detta är den generella bilden 
genom Mellanders tidigare forskning (Mellander & Antoni, 2013, s.318, s.309-310). För att 
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problematisera forskningsläget ytterligare nämns också att varma vintrar är en av 
landskapsfaktorerna och det är inte så applicerbart på svenska förhållanden. Sportutrustningsaffärer 
per invånare hänger visar sig också ihop med tillväxten av den kreativa klassen och stämmer 
överens med med Florida’s analyser som säger att möjligheterna för en aktiv livsstil är väldigt viktigt 
för den kreativa klassen. Om detta även är överförbart på friluftsaktiviteter som vandring, skidåkning 
och vattenaktiviteter så innebär det att det inte bara är möjligheter för det rurala USA som ökar 
turismen, utan även möjligheten att locka till sig dessa kreativa arbetare (Mcgranahan & Wojan, 
2007, s.213). Dock belyser Mellander och Antoni vid flertalet tillfällen att platsens identitet och 
attraktionskraft också är just tätt förknippat vilka människor som lever på platsen. Vilka värderingar 
det har lyfts upp som en viktig faktor även om det verkar vara kombinationen av detta och den 
fysiskt tillgängliga strukturen, som storlek som i slutändan brukar avgöra frågan (Mellander & 
Antoni, 2013, s.306).

Flyttmönster och Konstnärliga hamnar

I USA verkar också rörelsetendenser peka mot att den urbana kreativa klassen rör sig från områden 
med hög befolkningstäthet till områden med låg befolkningstäthet. Resultatet går i linje med 
Garreau’s teori om edge cities som går ut på att den kreativa klassen flyttar bort i sökande efter 
högre livskvalitet, kanske även till områden utanför storstäderna (Mcgranahan & Wojan, 2007, s.
212). Kulturella kluster innebär en utmaning för planerare som arbetar med ”Neighborhood 
revitalization”, eller grannskapsrevitalisering som det skulle kunna översättas till. Det är en skör tråd 
att planera i dessa områden då risken finns att blåsa ut den låga som brinner och gör området 
speciellt. De planeras inte från början utan förlitar sig på de insatser som lokala aktörer gör. ”They 
are cultivated, not planned” - De odlas, inte planeras. Kulturbaserad ekonomisk utveckling kopplas 
ofta samman med gentrifiering och bortträngning av andra, äldre invånare. En process som i 
slutändan brukar förknippas med just risken för att äventyra det som gör området speciellt.
(Stern & Seifert, 2010, S. 265).

En annan vanlig anledningen till hög förekomst av den kreativa klassen utanför storstadsområdena 
är att det finns någon form av högre utbildning i området. Men även utöver dessa platser, så nämns 
de många som de kallar det ”artistic havens” , (konstnärliga som finns i det rurala USA och att de då 
inte i lika hög utsträckning som de urbana, arbetar med teknologi. En yrkeskategori som Richard 
Florida baserar mycket av sin teori på. Men i övrigt påminner de olika platsernas kreativa klasser 
om varandra när det kommer till vilka arbeten de har. De är bara färre procentuellt i det rurala USA, 
och de är också i regel något äldre, oftare gifta och har i snitt lägre utbildning (Mcgranahan & 
Wojan, 2007, s.204-205). 
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Platsmarknadsföring

Byggande av en platsidentitet

Fyra vanliga sätt att lägga upp sin marknadsföring av staden på tas upp av Short. Det ena är ”the 
frontier” det vill säga en stad i framkant, där det händer och framtiden formas. en annan är att 
marknadsföra ”the resort”, ett turistmål, skönheten och kurorten. ”The suburb” är också ett sätt att 
marknadsföra sig som, flykten från storstadsvimlet. Men vanligare är att storstaden och 
urbaniseringen kan utgör ett lockbete. ”The industrial city”, industristaden anses också vara en 
vanlig taktik, där det industriella arvet skapat attraktiva miljöer med rik historia och kända 
varumärken. (Short, 2014, s.230). 

Det finns även ett större skäl till platsmarknadsföring, och det är behovet av sammanhållning och då 
genom arbete med platsidentitet. Rörligheten inom Sverige idag är mycket hög och att människor är 
knutna till endast en plats, den platsen där de alltid bott är inte alls självklart. Upplevd brist på 
sammanhållning till följd av detta har mötts från myndigheternas sida med till exempel kampanjer. 
”Att kommunicera en viss bild av en plats handlar då inte främst om att skapa ett attraktivt 
varumärke utan om att göra platsen till en möjlig referensram för känslor av tillhörighet, identitet och 
gemenskap.” (Syssner, 2012, s.32). Konkreta exempel på hur en ny bild, eller en möjlig bild, ett 
”möjlighetsrum” kan byggas upp är genom exemplet Norrköping och exemplet Växjö. Norrköping 
har velat föra fram bilden av att vara en kunskapsintensiv stad och har satsat på 
visualiseringsteknik. Universitetet, kommunen och andra aktörer har varit inblandade i att leda in 
staden på detta spår. Ett visualiseringscenter har inrättats för att att göra staden attraktiv för både 
stadens invånare och för besökare. (Syssner, 2012, s.45). Mindre avancerade exempel finns också 
och då till exempel med hjälp av catchiga slogans för att sätta staden eller kommunen på kartan 
(Short, 2014 s.243). Det senare vilket det finns otaliga exempel på i svenska kommuner men också 
mer lyckade som sagt, ”what happens in vegas stays in vegas” eller ”I <3 New York” som sedan 
använts av andra storstäder.  

En vanlig konflikt knutet till den här typen av marknadsföring kommer med frågan om vad som visas 
och vad som inte visas. När en kommun satsar, eller visar upp/marknadsför utåt så visas så kallade 
hotspots upp. Det är kommunens flaggskepp och det som ska förknippas med platsen. Om en 
kommun skulle visas upp som den egentligen ser ut som mest så skulle den med stor sannolikhet 
inte bli lika välbesökt. Utsatta områden, platser där människor bor som inte är pittoreska lyfts i 
princip aldrig fram. Samtidigt möts de egna invånarna i staden av broschyrer från bostadsbolagen 
om grönska, barnvänlighet och gemenskap i områden som aldrig skulle visas upp med stolthet av 
samma kommun när platsen ska marknadsföras. De ses inte som resurser i marknadsföringen av 
staden och inkluderas inte heller ofta i platsens framtidsvisioner. På detta sätt blir frågan om 
platsmarknadsföring en fråga om makt (Syssner, 2012, s.74-75).
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Att låta platsmarknadsföringen styra platsens karaktär

Marknadsföring av städer blev väldigt viktigt, nästan oundvikligt, för nyligen framväxta städer och 
metropoler i områden som öppnats upp för kapitalinvesteringar. Genom marknadsföring av den nya 
staden och löften om annalkande storhet kunde människor förföras av även de minsta städerna 
belägna på de mest obskyra platserna, och på så vis få en möjlighet att föra in befolkningstillväxt 
och kapital som tidigare inte funnits inom räckhåll in i staden. Städer behöver visa sig för en värld 
som inte vet om deras existens för att kunna överleva. Short kallar detta för ett slags "Platsernas 
krig", där de städer som framstår som minst attraktiva förlorar viktiga investeringar (Short, 2014, s.
230-231). Exempel på hur denna ”branding” dras till sin spets är vid stora satsningar på temaparker 
för familjer, "gay-vänliga" städer som San franscisco och Sydney och "what happens in vegas stays 
in vegas”. Budapest riktar sig efter kommunismens fall till intresserade av nutidshistoria med många 
museum med dess turbulenta 1900-talshistoria (Short, 2014, s.231). Men med marknadsföringens 
löften kommer också krav om prestation. I Växjö har kommunen nischat sig på strategiskt 
miljöarbete och behöver då även satsa på detta för att leva upp till den bild som skapats. 
Kommunikationen av en plats och det politiska utvecklingsarbetet verkar alltså växelverka. 
Determinerande kausalitet är när ett agerande direkt leder till ett annat. Generativ kausalitet är när 
ett agerande skapar förutsättningar för ett annat agerande (Syssner, 2012, s.46). 

Infriande av löftena sker genom fysiska åtgärder. Det kan ta sig i uttryck som en beskrivning av en 
lantlig idyll där denna bild förstärks genom fysiska förändringar eller det som det mindre väldoftande 
fenomenet, gated communities för de som betalar vakter för att hålla borta oönskade från området 
(Short, 2014, s.232). Anseendet som en plats har bara kan förändras om man verkligen går till 
botten med omständigheterna som skapat anseendet. (Anholt, 2010, se Syssner, 2012, s.13). På 
samma sätt kan frågan ställas om det är en plats goda rykte som skapar framgång eller om det är 
framgång som skapar dess goda rykte (Syssner, 2012, s.23). Men vad menas då med framgång i 
detta fall? Inom regional utveckling som blivit aktuellt i och med att regioner i högre grad behövt 
bära sig själva i form av finansiering, arbetstillfällen och konkurrens har framgång kommit att handla 
om att till stor del av egen kraft kunna försörja sig med skattemedel och arbeten. 

Regionalstöd som sågs som ett sätt att omfördela landets resurser mellan rika och fattiga delar av 
landet och för att stötta stora industrier förändrades under 1980 och 1990talet i EU och i Sverige till 
att i större grad handla om konkurrensstärkande åtgärder för den enskilda regionen, i konkurrens 
med andra regioner. Gemensamt för de regioner som i stor grad lyckades sörja för sin egen tillväxt 
och arbetstillfällen hade inte alltid mycket råvaror, stora industrier eller subventioner, utan bar på 
istället på traditioner hos befolkningen som samarbete, laganda, entreprenörsanda, tillit och 
inovation. Socialt kapital, framför hårt kapital. Mjuka utvecklingsfaktorer sammanfattades de som 
och gavs hög prioritet att utveckla för att bereda vägen till regional tillväxt och EU-medel avsattes i 
större utsträckning i syfte att skapa regional utveckling genom dessa värden. Till detta, och för att få 
de som kan bidra med detta att intressera sig för en plats kom varumärkesbygge, profilering och 
platsmarknadsföring att bli centrala politiska frågor, (Syssner, 2012, s.25-26). på samma sätt har 
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den fysiska planeringen kommit att i högre grad handla om att främja dessa mjuka värden jämfört 
med det tidigare mer rationalistiska fokuset (Syssner, 2012, s.28). 

Business improvement districts 

Fenomenets ursprung

Värt är med bakgrund i socialt kapital och de andra ”mjuka värdena” att gå in djupare på mer 
strategiskt arbete för platsutveckling. En metod där arbetet centreras kring en ekonomisk situation 
där gränslandet mellan offentligt och privat blir allt mer svårdefinierat och där denna globala 
konkurrens driver fram "business coalitions in local economy development”, det vill säga att hela det 
lokala näringslivet och politiken samlas för att stärka den lokala ekonomiska utvecklingen (Short, 
2014, s229) kan äga rum i stora städer, och väldigt små platser. När de sker i en skala begränsat till 
en mindre plats, som en stadsdel eller en by för det oss till BID/Business Improvement District. En 
svensk satsning på dessa äger rum 2017 och (Uddebo är en av 4  platser som berörs) 

I korthet går metoden ut på att kommunen etablerar ett distrikt där aktörer som fastighetsägare, 
butiker och andra utvecklare betalar en avgift som de gemensamt använder för att rusta upp 
området och upprätthålla service genom en styrelse bestående av näringslivsidkarna (Lloyd, 
McCarthy, McGreal & Berry, 2003, s.301). Ursprunget till Business improvement districts kan spåras 
framförallt till Kanada och USA, men även i en annan form till Storbritannien och är tydligt kopplad 
till nyliberal politik och nyliberala samhällen där konceptet passar väl in i en situation där staten eller 
kommunen är en samordnare och kontrollinstans framför att vara direkt ansvarig för att 
tillhandahålla service (Osborne & Gaebler, 1995, se Lloyd, McCarthy, McGreal & Berry, 2003, s.
300). Alltså det vi kommer att kalla för privatisering och avreglering i Sverige. Men det finns också 
en argumentation för metoden som bottnar i att företagen själva ska bekosta renhållningen och 
skötseln av de gator och områden som deras verksamheter använder sig av. ”Freeriders” är ett 
återkommande begrepp för dessa verksamheter som drar nytta av tjänster men undviker att betala 
för dem. Detta förutsätter att BIDområdet kräver medlemskap av de allra flesta verksamheter då 
många exempel från Storbritannien visat att frivilliga sammanslutningarna i stadskärnorna visat sig 
ha stora problem med att få ett högt deltagande. (Lloyd, McCarthy, McGreal & Berry, 2003, s.303)

En BID är ett exempel på en väldigt decentraliserad, näst intill gräsrotsbaserad form av 
maktutövning eftersom att den bygger på ett partnerskap mellan det offentliga och det privata på det 
sätt att det offentliga sköter ramverket och viss finansiering och det privata/näringslivet sköter 
området efter deras egenintresse och hamnar därmed i en sits där det tar över vissa av de uppgifter 
som tidigare sköttes helt av samhället och hela fenomenet är internationellt förknippat med platser 
där offentlig service upphört eller minskat drastiskt på grund av nedskärningar (Lloyd, McCarthy, 
McGreal & Berry, 2003, s.300). Men det kan också vara en effekt av ett tidigare nämnt kluster, där 
det helt enkelt får en roll som samordnare och samlad röst för områdets olika verksamheter.

�16



Anton Löberg, Blekinge Tekniska Högskola, FM 1473 Kandidatarbete

Där finns exemplet, Philadelphias ”old city”. Det var konstnärskollektiven som drev på och 
förankrade ”old city” som ett konstnärsdistrikt och senare utvecklades en paraplyorganisation för 
området som idag består av ett lokalt business improvement district.  (Stern & Seifert, 2010, S. 265) 
Etableranden av ett Business improvement district har använts både som en metod för att vända en 
negativ bild som präglat ett område och för att skapa en enad röst för ett område (Lloyd, McCarthy, 
McGreal & Berry, 2003, s.303). BID lyfts också fram som en garant för fortsatt engagemang på 
platsen i de fall då den behövs. Frivilliga insatser tenderar att upphöra inom några år och sökande 
efter ekonomiskt stöd kan uppta upp till hälften av all tid som läggs på projekten. Då kan BIDen 
tillgodose en mer långsiktig förbättring av området med hjälp av både finansiell kontinuitet och årliga 
uppföljningar genom styrelsearbetet (Lloyd, McCarthy, McGreal & Berry, 2003, s.304).

BID i Sverige 

Business improvement districts är ett fenomen som är relativt obeprövat i Sverige som metod för 
platsutveckling i glesbygden. Det innebär i de allra flesta fall att fastighetsägare och 
affärsinnehavare går samman för att tillsammans göra området mer attraktivt och höja sina egna 
kundunderlag och fastighetsvärden. Men samarbetet kan även ha en bredare förankring och 
inkludera de boende. Att benämna detta med begreppet BID är ganska nytt i Sverige, men ett 
begrepp som påminner om det är stadskärneutveckling och nätverk har länge förekommit inom 
platsutveckling. Samarbete och närverk har varit praxis i den lokala och regionala 
utvecklingspolitiken och lyfts fram för att öka medborgaranda och för att kunna skapa tillväxt, 
arbetstillfällen och välstånd. (Syssner, 2012, s. 52), (Edlund & Westin, s 1-2) 

Det lyfts också ofta fram som ett sätt att stärka demokratin. Mot detta lyfter Syssner upp flera 
invändningar, som till exempel att partnerskapen organiseras utifrån vilket problem som redan innan 
ska uppnås. De som medverkar definierar inte frågan utan för att delta i arbetet måste de acceptera 
givna grundantaganden. Partnerskapen kringgår frågor om representativitet, vilka som bjuds in till 
att ingå i samarbetet och att aktörerna inte alltid kan hållas ansvariga för beslut och handlingar 
(Syssner, 2012, s. 52-53). I många fall görs hela det kommunikativa arbetet till en fråga för experter 
och konsulter. Här tar Syssner upp problematiken kring att det inte bara handlar om just 
klistermärken eller slogans utan om hela politiska processer för att skapa en bättre bild av en plats 
(Syssner, 2012, s. 56).

Den svenska historiska frånvaron av dessa områden förklaras med att de till viss del går under 
kommunens ansvarsområde, medan det i till exempel USA råder en underfinansiering av dessa 
satsningar från samhällets sida vilket frammanar dessa nätverk. Motsvarande ansvarsförskjutningar 
av till exempel vägar och platser kan göras i Sverige och består oftast av vägföreningar och för 
gemensamhetsanläggningar. Det går att beskriva samarbetet som då inkluderar skötsel och 
utveckling av ett område mellan näringsidkarna som en klubb. En klubb kan vara frivillig, som en 
golfklubb, eller bindande, som en kommun, och medför möjligheter till beskattning, förvaltning och 
investering i det geografiskt knutna området (Edlund och Westin, s. 2-6).  
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Sammanfattning 

Valet av olika former av platsutveckling som teoretiskt ramverk bottnade i den aktuella situationen i 
Uddebo, där flertalet processer som berör detta är kopplade till kommunen och regionens arbete, 
men även invånarna själva. Revitalisering blir ledande, för att det är ett begrepp som blir centralt i 
att förklara en förändring som innebär mer ekonomisk aktivitet och rörelse på en plats, men också 
en förändring där detta kan leda till sociala förbättringar för invånarna. Platsmarknadsföring tas upp 
dels för relevansen i övrig svensk kommunpolitik och dels för att det är ett sätt att kommunicera 
revitalisering. I dagsläget, och som beskrivs mer nedan i områdesöversikten blir också BID aktuellt 
och högintressant för studien då Uddebo är föremål för en sådan. En BID startas ofta för att kunna 
fånga upp och organisera både platsmarknadsföringen och revitaliseringen.

 De tre perspektiven går därför alla in i varandra genom att vara fokuserade på sociala faktorer för 
platsutveckling istället för direkta fysiska ingrepp inom planeringen. De rör sig inom frågor om 
samverkan och partnerskap med syftet att stärka en plats. De har gemensamt att de är exempel på 
så kallade mjuka utvecklingsfaktorer som har varit ett viktigt fokusområde för EU-bidrag och 
regional utveckling i modern tid. Kulturen och hur man tar tillvara på ett samhälles olika drivkrafter 
har visat sig vara en viktig faktor bakom vilken utveckling, eller revitalisering som är möjlig, inte 
minst för glesbygden och i förlängningen regional utveckling. De tre teoretiska perspektiven kan 
därför tillsammans komplettera varandra för att förstå situationen i Uddebo, en ort som delar många 
av de kännetecken som går att finna inom teorin. Det är en ort som har gynnats av 
platsmarknadsföring, genomgår en revitaliseringsprocess, har fått ta del av EU-bidrag under lång tid 
och där olika samarbetsformer och partnerskap är under utformning. 

Områdesöversikt
I områdesöversikten ges en aktuell bakgrund för de områden och begrepp som används i arbetet 
för att förstå sammanhanget. Till denna sammanställning har myndigheters rapporter och dokument 
samt organisationers egen information använts.

Nationell översikt 

Landsbygdskommittén kom under vintern 2017 med sitt slutbetänkande. Där ges en tydlig insikt i de 
rådande politiska lösningar och planeringsriktlinjer som är aktuella för glesbygden som tagits fram 

�18



Anton Löberg, Blekinge Tekniska Högskola, FM 1473 Kandidatarbete

av ledamöter från riksdagspartierna och experter. Bland andra Charlotta Mellander och Josefina 
Syssner som refereras till i teoridelen har varit med i kommittén. 

Samtidigt som stora delar av Sverige har stora problem med framförallt att få ungdomar att stanna 
kvar på orterna har 100 av 130 utpräglade landsbygdskommuner i Sverige sett en 
befolkningsökning de senaste tre åren. landsbygdskommittén, 2017, s.17-19). Många 
landsbygdsorter har brist på bostäder och kommittén ser behov av ökad planering för att det också 
ska bo kvar på landsbygden. Ett sådant exempel är att inom översiktsplaneringen inkludera 
landsbygden. Det talas även om att staten skall rikta utjämningssystemet mot likvärdighet vad gäller 
service, kultur och välfärd (landsbygdskommittén, 2017, s.17-19). 

Utbud och engagemang i föreningsliv är något som anses hålla kvar ungdomarna vid en ort och är 
viktigt för att upplevelsen av att vara betydelsefull för sin orts utveckling. Samtidigt som detta 
beskrivs en norm om att ungdomar flyttar där i från och att det då inte av resten av samhället 
upplevs vara någon idé att dra in dem i ledande positioner i det lokala föreningslivet 
(landsbygdskommittén, 2017, s.212-213). 

Västra Götalands kulturplan 

I Västra Götalandsregionen har flera platser belägna i de perifera bygderna utanför städerna 
revitaliserats eller ändrat funktion. Regionen, som är en i Svenska mått mätt, stor region med 
mycket landsbygd, har i sin kulturplan för år 2016 - 2019 till stor del riktat in sig på utveckling av och 
frågor kopplade till kultur eller utveckling av socialt kapital utanför städerna. Metoder som används 
för detta är till exempel landskapskonventionen, kultursystem och cultural planning. 

Den europeiska landskapskonventionen gäller från om med 2011 i Sverige och handlar om frågor 
som att ta vara på kvaliteter i landskapet, ge invånarna inflytande och delaktighet över stads och 
landsbygdsplanering, då främst med kulturarvet som utgångspunkt. 

Cultural planning, är en metod för att synliggöra de kulturella resurser som är viktiga inom till 
exempel översiktsplanering. Det är en arbetsmetod som är till för att stärka självbilden för platsen 
och för att stärka de verksamheter som finns genom att kartlägga de resurser som finns i 
lokalsamhället, och även har grupper som ansvarar för till exempel konst och kultur i offentliga 
miljöer.

KKN, innebär kulturella och kreativa näringar. Inom detta spektrum går de företag där konstnärliga 
målsättningar är överordnade ekonomiska. Ett projekt som regionen har haft är kultursystem. Det 
har gått ut på att olika aktörer som kommun, region, näringsliv, kommunikatörer och civilsamhälle 
går samman för att utveckla platsens kulturella identitet. (kulturplan, 2016, S. 12-13)
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BID

 Även landsbygdskommittén tar upp samverkan och samtal mellan privatpersoner, näringsliv och 
civilsamhälle som extra viktigt för att skapa en dialog och kombination av allmänintressen och lokala 
utvecklingsintressen (landsbygdskommittén, 2017, s.2014) och på Västra Götalandsregionen 
bedrivs ett projekt som går under samverkan för regional serviceutveckling. Här är målet att skapa 
en attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service. De anser också att en hållbar stadsutveckling 
kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen som organiseras olika, specifikt för varje plats. 
Länsstyrelsen och tillväxtverket finansierar satsningen och ämnar att stärka mindre orters näringsliv, 
serviceutbud och attraktivitet. Det tidigare nämnda kultursystem (Idéburet Offentligt partnerskap) 
ingick också som metod i detta projekt tillsammans med Business Improvement District, BID som är 
på något av ett försökstadium då regionen efter perioden mellan 2016 och 2019 skall ha utvecklat 
ett redskap och arbetssätt för dessa frågor. Centrala mål för platserna är en långsiktigt hållbar 
processdriven platsutveckling, finansierad utvecklingsplan och att platserna ska ingå i ett nätverk 
med varandra. 

I Västra Götalandsregionen ingår fyra platser: 

-   Fengersfors, Åmåls kommun som är hemort till konstnärsområdet Not Quite som upprättats i de   
  gamla nedlagda pappersbruksfabrikerna,

- Södra Råda i Gullspångs kommun där man specialiserar sig på restaureringstekniker och gamla 
hantverksmetoder 

- Limmared i Tranemo kommun där Limmareds glashus har gjorts om till en mötesplats för orten. 

- Uddebo i Tranemo kommun 

(Västra Götalandsregionen, 2017) 

LEADER - Stöd till landsbygdsutveckling

I Uddebo har ett flertal projekt de senaste åren bedrivits. Till exempel gemensam renovering av hus, 
småskalig matproduktion, bybastu och och gemensam odling har alla gemensamt att de har 
finansierats genom LEADER är en metod som är stödd av EU, som initierades i samband med 
Europa 2020målen om en levande landsbygd i hela Europa. Det är en fördelning av pengar till 
medlemsländerna som i Sveriges fall delar ut stöden med olika leaderområden som mellanhand. 
Själva lokalgruppen ansöker sedan om bidrag från sin lokala leaderkontakt (Jordbruksverket, 2017). 
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Metoden tas upp av landsbygdskommittén som väl beprövat och använt över landet för att knyta 
samman engagemang och stärka den innovativa landsbygden på en gräsrotsnivå 
(landsbygdskommittén, 2017, s.214).

LEADER Sjuhärads styrelse består av en blandning av politiska representanter, näringsliv och 
föreningslivet, så kallat trepartnerskap och bedriver sitt arbete med olika så kallade ”LAG”, lokala 
aktionsgrupper där de försöker underlätta för olika aktiviteter som berör livskvalité, service och 
entreprenörskap). De redovisar leadermetodens nyckelord så här: 

- Trepartnerskap – offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samverkar.

-Underifrånperspektiv – idéerna kommer från de som berörs.  

-Nätverk – i leadermetoden arbetar man i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och på europanivå.

-Nytänkande – idéer som vi stöder får gärna vara nya och oprövade.

-Överförbarhet – vi har ett uppdrag att föra ut kunskap om såväl arbetsmetod som de resultat 
projekten genererar. (LEADER Sjuhärad, 2017).

Lokal översikt

Översiktsplanering

Översiktsplanen för Tranemo kommun är antagen 2010 och har med ett avsnitt med mål för 
Uddebo. Där föreslås att den gamla fabriksbyggnaden som under den här perioden redan var på 
väg att omvandlas till ett aktivitets- och kulturcentrum att vara utgångspunkten för framtida 
centrumutveckling i Uddebo. Det är också en målsättning att nya bostäder i första hand bör skapas 
genom förtätning av den befintliga bebyggelsen. Utöver detta har ett reservområde för 
bostadsbebyggelse pekats ut i Uddebos utkant.

Detaljplanering 

Just nu ligger en detaljplan ute på samråd som syftar till att möjliggöra för fler verksamheter i den 
gamla textilfabriken, väveriet i Uddebo. En mer ”flexibel användning som ska kunna innefatta 
verksamheter, centrumverksamheter, skola, förskola, kontor, bostäder och vandrarhem föreslås. 
Koloni/fritidsstugor och odlingslotter upprättas också på den nuvarande fotbollsplanen. Det är en 
bred plan som möjliggör för väldigt många olika verksamheter på samma plats, men på ganska 
detaljerat reglerade platser inom samma byggnad. 
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Sammanfattning områdesöversikt

Samhället har flera verktyg för platsutveckling och landsbygdsfrågor och har I stort sett alla 
instanser och myndigheter strävar efter samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och stat/region/
kommun. Det finns flera olika organisationer som drar i ungefär samma trådar, men som har olika 
vägar för hur det ska göras. BID (Business Improvement District) fokuserar främst på att skapa en 
organisation på orten som finansierar och sköter sig själv. Ett påskjutande arbete för samverkan och 
en hållbar situation. Leaderpengarna är å andra sidan inte uppsökande på samma sätt, utan bygger 
på att någon vill göra något på en väldigt gräsrotsbaserad nivå. 

Översiktsplanen som är från 2010 beskriver utvecklingen i Uddebo och pekar ut framtida 
bebyggelsefokus. Den första detaljplanen i orten på många decennium är i maj 2017 ute på samråd 
och avser att möjliggöra för några av de många aktiviteter som växt upp på orten och för fler 
tilltänkta områden. 
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Forskningsdesign
 
Utformningen av forskningsdesign grundar sig i det här fallet på de metoder som kan antas vara 
mest behjälpliga i sökandet efter den information som behövs för att besvara ett antal frågor som 
berör fallet Uddebo. Ett etablerat samlingsbegrepp för flera metoder som lämpar sig i utredande 
uppsatser inom geografiskt begränsade fält är fallstudien. Fallstudien redogör för händelser, 
förhållanden, erfarenheter och processer inom ett specifikt fall. Det är alltså en djupdykning i det fall 
och används bäst där frågeställningen kräver en bred kunskap om ett litet fenomen (Denscombe, 
2009, s.59-60). 

En av grundpelarna i arbetet med en fallstudie är att fokusera lika mycket, om inte mer på relationer 
och processer i den givna situationen än resultatet. Ensidigt fokus på statistik och utfall tar bort 
både djupet och udden i fältstudien, då kan man likaväl göra en större undersökning. Men om vi 
redan vet att en mängd fenomen och resultat äger rum, kan det vara mer intressant att försöka ta 
reda på varför de äger rum. (Denscombe, 2009, s.61)

Traditionellt används fallstudien för att hantera komplexiteten i verkliga situationer och förknippas 
ofta med kvalitativ forskning snarare än kvantitativ forskning, vilket visar sig i till exempel 
avsaknaden av storskaliga surveyundersökningar med representativa urval. Det har heller inte 
heller varit vanligt att använda fallstudier för att testa teorier genom ren falsifiering utan snarare för 
att belysa hur en teori kan jämföras med ett verkligt exempel. (Denscombe, 2009, s.62) Här finns en 
styrka i att kunna gå ned i en mer detaljerad nivå och att kunna generalisera (Denscombe, 2009, s.
68). Ett mål med fallstudiens mer specialinriktade fokus på en specifik plats är att lyfta upp detaljer 
som inte täcks i en mer generell undersökning, som en surveyundersökning. Man försöker genom 
att djupstudera det enskilda belysa det generella (Denscombe, 2009, s.60).

Hur en fallstudie kan användas visas med hjälp av två huvudsakliga modeller. Den upptäktsstyrda 
syftar till att beskriva en verklighet som kanske inte är särskilt dokumenterad sedan tidigare för att 
sedan jämföra fallets problem och möjligheter med andra fall. Den teoristyrda modellen syftar mer 
till att förklara och söka orsaker till fenomen som illustreras genom ett speciellt fall. (Descombe, 
2009, s.62,63). Fallstudien som gjorts i den här uppsatsen är teoristyrd, där olika teorier testas 
gentemot ett fall som är intressant och kan användas för att styrka eller problematisera teorierna. 
(Modell på nästa sida)
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Metod
Förhållningssätt till informationshämtning, källor och metoder inom fallstudien är att många olika sätt 
skall användas för att attackera problemet ur många vinklar. Den tillåter och uppmuntrar olika 
tillvägagångssätt. En helhetsbild kan skapas genom att kombinera ens insamlade material om 
platsen (Denscombe, 2009, s.61). Innehållet skall sedan analyseras. På vilket sätt datan analyseras 
har att göra med vad som skall besvaras. På frågan till exempel om några konkreta trender går att 
urskilja i Uddebo så är en kvantitativ analys att föredra. Oavsett om det handlar om frekvens av 
vissa händelser, eller om befolkningsstatistik. (Denscombe, 2009 s.320) Är frågan formulerad 
annorlunda, som till exempel på frågan ”Vad erbjuder livet i Uddebo som inte staden eller andra 
orter erbjuder?” är en analys formulerad i mer djupgående text att föredra för kommande tolkning 
och jämförelse.

Intervju 

När intervju används som metod är valet av informanter ledande för vad intervjuerna kan 
resultera i. När det inte är gjord som en kvantitativ undersökning med standardiserade svar blir det 
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Beskrivning 
Beskriver händelser, processer och 
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inramade, problem och möjligheter 

Jämförelse 
Jämför olika inramningar 

Teoristyrd 

Förklaring 
Orsaker till händelser, processer eller 

relationer

Illustrering
Använder fallstudien för att belysa hur 

en teori kan tillämpas i verkligheten

Experiment 
Fallstudien kan användas som en 

provbädd för experiment genom att 
förändra olika faktorer
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svårt, och ovanligt som tillvägagångssätt att intervjua slumpmässigt utvalda personer. Det vanliga är 
att de som skall intervjuas väljs på grund av att de kan tillföra kvalitativt material. Någon som inte är 
insatt, inte intresserad och svarar kortfattat tillför exempelvis mycket mindre kvalitet till studien än 
någon som gör det motsatta. Vilka olika grupper kan då behövas för att besvara frågeställningarna? 
Syftet med intervjuerna är att dels få fram viktig information, men också för att göra fallet mer 
generaliserbart. För att ta fram informanter som kan tänkas ge relevanta data kommer ett subjektivt 
urval att användas. De som kan tänkas bidra med bäst information kommer att sökas, och genom 
den så kallade snöbollseffekten kommer fler kunna sökas när mer information ges under 
insamlingstillfället genom tips eller svar på frågor under intervjun. (Denscombe, 2009, s.37-38) En 
avgränsning av personer som kan vara relevanta är dock nödvändigt. De olika kategorier av 
personer som kommer att sökas för intervjuer är följande:

* Personer som har levt i orten under längre tid  
* Personer som sökt sig nyligen till Uddebo
* Planerare eller andra utomstående som arbetar med orten utveckling

Hur ska intervjuerna samlas in? I första hand kommer intervjuer genomföras genom möten ansikte 
mot ansikte på avtalad tid och plats. Detta ostrukturerade intervjusätt skall användas för att 
frambringa fler detaljer vilket görs lättast genom uttömmande samtal och följdfrågor. Fördelar med 
att få oförberedda svar och följdfrågor genom telefonintervjuer och ansikte mot ansikte ställs mot 
informanternas möjligheter att tänka igenom frågorna och sina egna svar och formulera dem på ett 
sätt som i mindre grad misstolkas och försvinner i brus och transkribering. Däremot kan det anses 
trevligare för den som blir intervjuad att få tala fritt, istället för att istället för att behöva sitta och 
formulera en text åt någon annan (Denscombe, 2009, s.268).

En av grunderna i en intervju är att få ut den information som söks genom att själv ställa frågor. 
Intervjun är en intersubjektiv metod där information skapas tillsammans med intervjuare och den 
som intervjuas. Varje samtal bygger på gemensamt språk, sociala konventioner och socialt 
konstruerade föreställningar som bygger upp det vi kallar för information. Detta är viktigt att ha med 
sig i användandet av denna information. (Kvale & Brinkman, 2015, s.233)

Observation 

Men en del information tillgodoses i situationer där man lyssnar på andra människor prata med 
varandra, eller till en tyst publik utan att själv ingripa av olika anledningar. Den informationen som 
delges på ett sådant möte kan också användas och analyseras. I Uddebo bedrevs observationen 
som en fokuserad observation, där de data som skulle kunna vara användbara antecknandes. Detta 
antecknande bedrevs på plats och under samma dag som observationen för att risken för 
minnesbortfall och missledande selektivt minne ökar ju längre tiden går utan att informationen skrivs 
ned (Denscombe, 2009, s.286). En observation görs alltid med observatörens prägel och dennes 
uppfattningar om världen i bakhuvudet. Två olika personer som observerar samma situation kan 
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lämna väldigt olika resultat beroende på vad man medvetet eller omedvetet tänker extra mycket på 
värderar, oavsett om man lyssnar eller läser. För den här studien innebär detta att mot teorin 
motstridiga uppgifter som endast kommer från en enda källa krävs en försiktighet i att ge full 
validitet till de påståenden som görs. Detta ställer höga krav på analyserna, när det kommer till vilka 
slutsatser som kan dras av vilka data. Observationen i sig innehåller inte några svar, bara data. Det 
är analysen som leder oss till värderingar och slutsatser av det som går att läsa ut (Denscombe, 
2009, s.97). Att ha haft möjlighet att ha ställt till exempel två personers uppfattningar mot eller med 
varandra är därför en stor fördel.

Avgränsning av material 
Det källor som kommer att ingå i analysen skall ha följande egenskaper:
* Vara kopplade fysiskt till Uddebo  
* Beröra frågor anknutna planering

Analys av data

Att genomföra en intervjuanalys beskrivs i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” som ett sätt att göra 
om intervjupersonens narrativ till något som går att infoga i arbetet och förmedla till din egen publik. 
Analysen fogas dispositionsmässigt in i arbetet mellan den ursprungliga berättelsen, resultatet som 
kommit av intervjuerna/observationerna och denna berättelse, slutsats av den samlade studien 
(Kvale & Brinkman, 2015, s.233-234).

Men om det finns flera metoder som inte har hämtat information på riktigt samma sätt så kan det 
vara ett inledande sätt att komma vidare med jämförelser och förståelse av materialet att plocka ut 
citat och inringa olika teman. Ett första steg för att analysera data är noggrant läsa 
transkriptionerna. Det kan göras genom att tolka, och beskriva det som sägs. Till exempel, ”nu orkar 
jag inte mer”, skulle kunna beskrivas som att personen känner hopplöshet. Och teman kan skapas 
kring de huvudsakliga spåren i intervjuerna. Citat kan sedan sättas samman från det samlade 
resultatet och göras om till ett kluster av teman. (Fejes & Thornberg , 2016, s. 151,160). Dock kan 
läget kompliceras ytterligare av att man fått ta del av berättelser. Här finns rikliga beskrivningar, och 
kontrollerat upptagen information, men frågorna som ställts, fått sina svar och sammanställts som 
ett resultat kan tolkas utifrån ett teoretiskt eller paradigmatiskt perspektiv (Fejes & Thornberg , 2016, 
s. 283). Alltså inte genom att försöka tolka underliggande meningar i det som sagt, utan genom att 
sätta det i relation till ett teoretiskt tema och förstå det som sägs genom övergripande teman. Då 
kan det som uppges i intervjuerna sättas i relation till det forskningen säger om det de pratar om, 
kvantifierade kategoriseringar behöver inte användas utan resultatet rapporteras kontinuerligt i en 
löpande text, stödd av citat från intervjusekvenser.  (Fejes & Thornberg , 2016, s. 283)

�28



Anton Löberg, Blekinge Tekniska Högskola, FM 1473 Kandidatarbete

Metoddiskussion

Forskningsdesign 
Enligt Denscombe är den naturliga följden av en fallstudie en misstro från granskaren mot fallets 
generaliserbarhet. Vanligt är frågor som ”hur representativt är fallet?”, ”är inte resultaten, trots att de 
är intressanta, unika för just detta speciella fall och dess omständigheter?” och ”hur kan du 
generalisera med utgångspunkt i undersökningen av en enda enhet?” (Descombe, 2009, s.68).

Frågan är då att om fallet Uddebo är unikt, och om vi ponerar att en slutsats skulle dras av ett stort 
antal, slumpartat utvalda tätorter i Uddebos storlek; vad är då vitsen med att generalisera? En 
anledning kan vara att vi får ett utfall som går att likna vid och bekräfta den generella bilden, eller så 
får vi ett utfall där orten står ut. Oavsett utfall har kunskapsfältet inom området expanderats i och 
med arbetet, men vid målet att ta reda på något mer specifikt, borde det vara bättre att välja något 
så intressant som möjligt redan från början (Flyvbjerg, 2003 , s.193).

Att försöka utläsa information om en situation som vi faktiskt kan ha användning av i praktiken, i 
planeringen, i situationer som kan uppstå, är inte lätt att göra med mycket befintlig statistik. Ser vi 
på fördelningen mellan barn och pensionärer kanske inte orter av samma storlek vittnar om några 
urskiljbara skillnader. Ändå kan pensionärerna och barnen leva på vitt skilda sätt i de olika orterna 
beroende på hur samhället fungerar socialt och kulturellt. En annan jämförelse kan göras med att 
jämföra två platser genom en satellitbild. Naturliga variationer i landskapet och självklara 
strukturskillnader kan direkt urskiljas. Men hur ser vi om det är en ort där människor trivs? Där 
osämja råder? Hård data och hårda attribut som bebyggelsestruktur och statistik är inte alltid 
tillräckligt, och med största sannolikhet inte tillräckligt i det här fallet. 

Metod 

Något som kan försämra trovärdigheten i materialet är det tillgängliga urvalets härkomst. Detta 
kallas för ”Biased selectivity” och är ett metodfel som bygger på att innehållet i det tillgängliga 
materialet sannolikt går i linje med utgivarens intressen och vad de vill lyfta fram. (Bowen, s.32). 
Själva selektionen av data istället för produktionen av data är effektiv för forskaren, men ger 
agensen i grundurvalet till någon annan. Detta är dock svårt att komma undan i ett fall där en 
såpass liten plats som Uddebo undersöks. Mycket grundarbete skulle behöva göras och på en liten 
målgrupp, varför metoden är att föredra i detta fall trots de eventuella nackdelarna. 

Vid val av informant går det att betona specifikt enskilda situationer, och då är det rimligt att 
koncentrera sig på en nyckelperson i denna specifika situation. Så hade fallet varit om studien varit 
mer specifikt fokuserad på en enskild process i Uddebo. Men en enskild person eller kategori av 
personer ställer höga krav på validieteten i det den personen säger och är att undvika (Denscombe, 
2009, s.267). Är det de större dragen som eftersträvas att förstå, och om målet är att få 
generaliserbara resultat är det bättre att försöka få ett mer representativt urval som ger fler röster på 
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platsens utveckling (Denscombe, 2009, s.251). Detta förhållningssätt till val av informanter passar 
bättre i den här studien. Antalet kategorier och personer blir till viss del fråga om arbetets omfattning 
vad gäller tid, men inte vad gäller kvalité. Där hade det varit bra med så många djupintervjuer som 
möjligt för att få en så korrekt och differentierad bild som möjligt. Målsättningen för arbetet har varit 
att få med en person per kategori, men helst två, för att undvika samma problem med validiteten 
som nämnts ovan, samtidigt har nytta dragits av att få ut relevant information som går i linje med 
frågeställningarna genom ett snöbollsförhållningssätt till informanter och information generellt i 
frågan. Att ha blivit tipsad och hänvisad har gett en helt andra möjligheter och självförtroende i 
processen att ta fram empiri jämfört med att ha fått söka upp alla personer separat, till exempel 
genom internet. 
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Fallstudien presenteras genom fem avgränsade områden som är tänkta att följa en kronologi med 
två parallella spår. Det ena spåret utgår från tidsaspekten, dåtid, nutid, framtid. Det andra spåret 
handlar om grad av spekulation, från relativt klarlagd historieskrivning till tolkningar av vad som 
komma skall. Varje tema är indelat i en resultatsdel, där enkelt tolkade och råa data presenteras och 
en analysdel där resultatet ges mening och sammanhang utifrån teori och områdesbeskrivningen. 
De som har intervjuats ansikte mot ansikte och därför dyker upp oftare som källor är (Invånare 1), 
(Planerare 1), (Planerare 2) och (Planerare 3). Under mötet benämns liksom vid intervjuerna, 
källorna som invånare eller planerare, beroende på om de uppträder i egenskap av invånare i 
Uddebo, respektive kommun eller regionanställd. De transkriberade texterna och anteckningarna 
som hänvisningarna refererar till återfinns som bilagor efter arbetet, efter källhänvisningsavsnittet. 

Tema 1
Uddebo på pappret
Trender, tendenser och information

Resultat

Information om Uddebo

Uddebo har 247 invånare (2016) och är historiskt sett starkt präglad av textilindustrin, som funnits 
på båda sidor om ån. I väveriet i Uddebo tillverkades de tyger som kommit att bli välkända för alla 
de som åkt i till exempel Stockholms tunnelbana. Den som suttit i många textilbeklädda möbler i 
offentliga inomhusmiljöer har med största sannolikhet fått kontakt med Uddebos tyger då de 
förekommit frekvent på sjukhus, förskolor, skolor och andra institutioner. Idag finns ingen 
textilindustri kvar och den enda privata arbetsplatsen som finns kvar inne i Uddebo förutom 
förskolan och de verksamhetslokaler som inryms i det nedlagda väveriet är en plantterminal för 
skogsvård i en gammal industribyggnad. Näringslivet består istället av egenföretagare och av olika 
kooperativa verksamheter.

”det flyttar ju folk till Uddebo som inte har bott i kommunen innan” 
Uddebo har idag en annan typ av befolkningssammansättning än tidigare och har en befolkning 
med andra förutsättningar än för till exempel för 10 år sedan. ”de senaste 10 åren har det flyttat in 
över 100 personer.” Men befolkningen har inte ökat med samma tal. ”flyttat ut ungefär lika många så 
vi har ju inte behövt bygga nya hus. Det har flyttats hit en del vagnar, det har startats en del 
kollektiv” - ”Ja precis, så en del människor har ju kommit tillbaka i  perioder, sedan har de flyttat 
vidare.” (Invånare 1) Det verkar alltså som om omsättningen av människor har varit hög och 
befolkningen till en hög procentandel följaktligen har bytts ut. 
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Tabellen visar först tätortsareal mellan 1990 och 2016 och sedan befolkningsutveckling i 
Uddebo mellan 1960 och 2016. (Källa SCB) Den visar på en kraftig nedgång i befolkning 
mellan 1960 och 1975, och därefter en långsam nedgång av mer stagnationsliknande karaktär 
fram till idag.

Talen som visas motsvarar i procentandelar data från 2015: (Källa SCB)
Kvinnor, 0-19,     Kvinnor, 20-64     Kvinnor +65   Män 0-19         Män, 20-64     Män, 65+

Till vänster ses befolkningsfördelningen över tid till 17 år tillbaka, och till höger de nationella 
proportionerna för orter i storleken 200-499 (Källa SCB) vilket visar att Uddebo höll sig nära den 
genomsnittliga åldersfördelningen, med en arbetsför befolkning strax under genomsnittet fram till 
någonstans mellan 2010 och 2015 (nedan) då åldersgruppen 20-64 blev närmare dominant. 
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Vilka som har försvunnit framkommer inte genom intervjuerna, men vilka som har kommit dit nämns 
komma i anmärkningsvärd grad från Sveriges större städer. Framförallt Göteborg. ”det flyttar ju folk 
till Uddebo som inte har bott i kommunen innan” (Planerare 3). Och en viss andel dubbelt eller 
tillfälligt boende har ökat i Uddebo. ”en del som är skrivna i Göteborg, inte många men det är en del, 
och det är ju lite synd att man inte skriver sig här, men det är ju kanske för att man har en lägenhet i 
Göteborg som man har stått i kö för”, ”det är ju så nära göteborg så det finns ju verkligen stora 
anledningar till att se till vilka samarbeten och hur vi kan samutnyttja stad och land (Invånare 1). 

Återkommande var också frågan om bostäder i Uddebo, att lediga och beboeliga hus eller 
lägenheter finns att tillgå och att många hus under lång tid varit i behov av upprustning, ”Vi vet ju att 
det till exempel inte finns några lediga bostäder i Uddebo (Planerare 3) ”Hyreshusen i Uddebo är i 
mycket dåligt skick, på denna gatan har hyreshusen totala renoveringsbehov.” (Invånare 2) 

”Det är överfullt i förskolan i Uddebo”
Antalet småbarn beskrivs också ha ökat, förskolan behöver byggas ut, ”jag tror inte att det har fötts 
fler barn i någon ort i kommunen”, ” det är överfullt i förskolan i Uddebo" (planerare 3) och att detta 
inte var något man från kommunens sida hade förväntat sig. ”för 10, 15 år sedan så gick det 
kanske.. eller då fanns det nog inte en förskola” (Planerare 2), ”Det har gått från 0 till betydligt mer 
än vi kanske trodde var tänkbart (Planerare 3). Från detaljplaneringshåll så arbetar de för tillfället 
med en detaljplan för väveriet i Uddebo, en gammal industri som idag befolkas av diverse 
verksamheter. De kommer också att få ett planuppdrag som behandlar det gula huset, ett gammalt 
kontorshus för en nu nedbrunnen fabrik som renoverats från fallfärdighet till ett aktivitetshus av 
föreningen gula huset. Utöver detta ser planerarna till möjligheterna att tillskapa nya bostadstomter 
och tittar på om det behövs plats för en ny förskola. 

Analys

Vid intervjuerna ställs frågor om det märkbara och mätbara förändringarna som inte handlar om 
mjuka värden som atmosfär, engagemang och föreningsliv. Frågan som användes var till och med 
”Kan några statistiska trender urskiljas” även regelrätt statistik inte väntades på rak arm. Om de 
olika informanterna ställs mot varandra och deras svar jämförs kan det direkt sägas att de svarar på 
olika sätt, men att uppgifterna är väl förenliga med varandra och stärker varandra. Det verkar som 
att en rimlig slutsats av uppgifterna är att: Ja, det förekommer både trendbrott och vissa tendenser. 
En sådan tendens är då en förändring i att yngre människor från större städer flyttar in. En 
existerande population ur den målgruppen bör oavsett inflyttning existera i byn med tanke på den 
överfulla förskolan.
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Satt i förhållande med den statistiska bilden, iallafall sett till 2015 (som är två år sedan) så bör en 
ganska hög andel av de relativt få invånare (under 20 år) som bor i Uddebo också vara småbarn. 
En hög andel småbarn av de totala antalet barn kan också tyda på att något äldre vuxna, alltså som 
närmar sig medelåldern, inte bor med sina barn i Uddebo, alternativt är barnlösa. 

Andelen invånare i tätorten har hållit sig relativt konstant mellan 2005 och 2016. En 
anmärkningsvärd sak med Uddebos befolkning är dock 2015 års tapp på 38 personer jämfört med 
året tidigare och 2016 års återhämtning med 27 personer. Det visar även statistiskt och bekräftar 
uppgifterna från intervjuerna om en pågående befolkningsförändring, iallafall i form av flyttar och 
omsättning, även om den inte ensamt bevisar någon revitalisering  Återigen är det värt att påpeka 
att här talar statistiken inte för sig själv vid dessa kvantiteter utan får sättas i relation till det övriga 
materialet. Det talas i hög utsträckning om behov av bostäder. Det behovet kan fortfarande vara 
genuint oavsett om befolkningen minskar eller ökar. Antalet bostäder i en stad kan vara väldigt 
konstanta, och är oftast det på många platser, men befolkningen kan glesas ut i varje hushåll. Det 
kan också vara så att det är billiga bostäder, som hyresrätter som eftersträvas, och kanske stämmer 
uppgiften om att ett antal personer (ett antal innebär mycket på en så liten plats) bor i tillfälliga 
lösningar i byn, och skulle vilja ha något eget i Uddebo. 

En annan anmärkningsvärd sak, iallafall jämfört med 2010 och 2015 års befolkningsstatistik är hur 
andelen personer mellan 20 och 65 har ökat gentemot de andra kategorierna och håller sig över 
kommunens övriga orter i proportionerna. 64 procent i ”arbetsför ålder”, vilket är betydligt högre än 
riksgenomsnittet för orter med mellan 200 och 500 invånare och som inte finner sin motsvarighet i 
någon av befolkningskategorierna förrän vid tätorter med över 100 000 invånare. (Källa SCB). 
Uddebos åldersdemografi påminner alltså om en storstad, även om stor försiktighet måste tas för 
att dra slutsatser av ett så litet urval av människor. Uddebo hade nog varit en bra kandidat till att 
studera djupare, den Mcgranahan & Wojan har visat på, skulle kunna ta sig i uttryck i Sverige. 
Studien visar bland annat att den kreativa klassen på glesbygden tenderar att samla sig i ”artistic 
havens”. Detta skulle behöva påvisas i en större, kvantitativ studie på människor som flyttat från 
städer, till glesbygden. Och dessutom skulle fastlagd information om deras yrken krävas till skillnad 
mot den anekdotiska antydan som finns idag. (Mcgranahan & Wojan, 2007, s.204-205). 
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Tema 2
Vägen till dagens samhälle
Kronologisk sammanställning 

Resultat

En förfallen by Informanterna beskriver Uddebo på 90-talet och under början av 2000talet som en 
stigmatiserad plats med dåligt rykte. ”under 90-talet så var det väldigt dåligt rykte” , ”husen förföll 
och det blev väldigt svårt för folk att säga dom kom ifrån uddebo” (invånare 1) En nedgången by 
som inte fungerade alls lika bra som när orten var större på 1960 och 1970talet. 

”Min uppfattning som är uppvuxen i kommunen och har bott här en stor del av mitt liv och har jobbat 
här i ganska många år är ju att det har hänt väldigt mycket. Och det har gått ganska fort från det att 
det väl började till där vi är idag.” (planerare 2)  , ”Det var på dekis” (planerare 3). Med olika 
formuleringar beskriver dom sig ett förfall, den typiska fabriksortens berättelse och dåligt anseende. 
Men också att det är ett exempel som påminner om många andra och att Uddebos historia 
egentligen inte bär med sig något speciellt, som från början gör platsen unik. 

”Här händer det mycket, här ska man nog vara.
En bild som informanterna verkar dela är också att det är en lyckosam kombination av engagerade 
människor som lett fram till Uddebos revitalisering och nya platsidentitet. ”Jag tillsammans med fyra 
andra personer startade föreningen gula huset, bjöd in massa personer och sa att vi vill starta igång 
den här byn igen”, ”vi ordnade festivaler och events. Det drog ju mycket uppmärksamhet så att folk 
började skriva om Uddebo och började vilja åka dit.” (invånare 1) 

Man sökte mycket projektmedel för det man ville göra och en ideell mäklartjänst startades för att få 
människor att flytta till Uddebo och det var då uppsvinget började rejält enligt (invånare 1) och även 
om folk inte visste riktigt vad som väntade dem i Uddebo så fanns ändå en känsla utav att det var 
en plats där mycket hände, ”här ska man nog vara” (invånare 1). Den här aktiviteten gjorde att 
uppmärksamhet riktades mot Uddebo. ”folk började skriva om Uddebo och började vilja åka 
dit.” (invånare 1), ”Det är ju inte bara det att dom gör saker, dom marknadsför ju sina evenemang. 
Dom, det finns ju inte speciellt många andra orter i kommunen som har en musikfestival och så har 
man en fermenteringsfestival och så har man det ena världsrekordförsöket eller vad det än må vara 
liksom att man jobbar på så många olika nivåer och man talar om vad man gör.”(planerare 3)
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”Allt vi gjorde skulle bli till det bättre” - Relationen mellan det nya och det gamla 

En bild som förs fram är att platsen var bäddad för att något annorlunda skulle kunna rota sig där på 
grund av de låga kraven och den låga konformismen på platsen. Personen, som bor i Uddebo och 
är uppvuxen där säger att det underlättat att vara från platsen, då folk gärna ville att platsen skulle 
ha ett gott rykte, och samtidigt kunde godkänna det som hände eftersom det skedde på ett sätt, 
inifrån. ”Vi blev okejade och allting som vi gjorde blev okejat eftersom att vi liksom hade Uddebos 
bästa i intresse.”, ”Jag tror att Uddebo inte skiljer sig så mycket från andra orter, Det är liksom som 
vilken liten ort som helst, egentligen. I Sverige. Anledningen till att det har hänt, det som har gjorts 
här det är nog, dels förutsättningarna med att det har varit många tomma hus, och att det har vart 
oattraktivt och dels den konstellationen av människor som började. Det är liksom den lyckosamma 
kombinationen.” , ”Så vi hade ett ganska gott utgångsläge för allt vi gjorde skulle bli till det 
bättre” (invånare 1)  En av planerarna lägger upp ett resonemang som går i samma banor, ”den här 
typen av utveckling, den är mer vanlig på ställen, alltså mindre orter där man har tvingats fram till 
nån form av engagemang och det kan vara skolan som läggs ned eller någonting som man sluter 
upp kring. För att få ha kvar eller hitta en annan lösning och därigenom växer ju många gånger ett 
engagemang som leder till nån form av utveckling.” (planerare 2)
Ett utifrånperspektiv kommer in med planerarna som nämner att alla på orten inte är involverade i 
det som sker, folk som bott där länge, som ofta tillhör en äldre generation. ”Alla är ju inte med på 
tåget” (planerare 3) , De finner sig i situationen, står lite bredvid och tittar på (Planerare 2) och en 
berättelse som ges under intervjun är ”Den här känslan som man kan ha i vissa andra samhällen 
som att det är viktigt hur kort man klipper sin gräsmatta, den har liksom inte funnits här. Folk har fått 
klippa sin gräsmatta hur långt eller kort man har velat utan att det har blivit något snack om 
det.” ( invånare 1)

Analys

En ort i förändring är en uråldrig källa till konflikter eller uppdelningar mellan olika grupper. Här är 
dessutom en ort som har gått från att ha dåligt rykte till att innebära något helt annat, för förmodat 
separata samhällsgrupper dessutom. Invånaren i Uddebo som varit drivande i de olika föreningarna 
och aktiviteterna talar som att det finns ett vi och ett dem, men att någon konflikt är det tydligen inte 
att tala om i stor utsträckning. Likadant från kommunens sida ser de också att det finns en 
uppdelning men att den uppdelningen kanske snarare handlar om en generationsfråga och att den 
generella hållningen i byn är att folk sysslar med vad de vill. 

Att frågan om Uddebos förändring är en generationsfråga försvårar att direkt köpa den här typen av 
historieskrivning som att platsen skulle ha varit väldigt nedgången och att man skämdes över att bo 
där. Den typen av påståenden kräver ett kritiskt förhållningssätt, då i stort sett hela byn skulle 
behöva intervjuas för att alla olika åsikter skulle kunna bli hörda. Det stämmer nog säkert för många 
att det var så här, det bekräftas av de som blev intervjuade, och det kan räcka. Finns det en grupp 
som med egen kraft vill förändra platsen de lever på så är det legitimt, och det dåliga ryktet blir då 
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en rimlig drivkraft bakom just deras engagemang. Att vilja göra något åt att inte vilja förknippas med 
en plats ligger i linje med de drivkrafter bakom platsmarknadsföring och nätverk som som beskrivs i 
litteraturen (Syssner, 2012, s.32).

Att Uddebos utgångsläge, som isåfall var stigmatiserat och förknippat med låg status, ökade stödet 
och möjligheten till förändring är en mycket intressant idé. Och att engagemanget okejats och haft, 
iallafall vad de beskriver, den tysta majoritetens medhåll. Möjligheterna till social acceptans, respekt 
för varandras olikheter och livsval kanske svårare uppstår i välbärgade, mer konformistiska 
samhällen där det som (informant 1) uttryckte det ”är viktigt hur kort man klipper sin gräsmatta”. Ett 
stort antal nedgångna hus och oengagerade fastighetsägare kan ytterligare ha bidragit till en sådan 
atmosfär, där det är bättre att göra vad som helst än att göra inget, och då ge ett unikt spelutrymme 
för kreativiteten och skapa en speciell atmosfär. Något som beskrivs som en viktig faktor för att 
locka fler kreativa grupper av människor till en plats. (Mellander & Antoni, 2013, s.307-308)

Revitaliseringen i Uddebo möjliggjordes rent konkret genom en kombination av hype och faktisk 
ökad kvalité på grund av vilka krafter som möttes. Genom att börja sprida, nästan signalera, att här 
är det bli bra! Så sökte sig människor till platsen. Om man väljer att se deras engagemang, som de 
gör för sin egen skull, som metoder för platsutveckling så påminner de om de metoder som 
används för att förändra ett område inne i storstäder till att locka mer alternativa målgrupper av 
människor. Det är sådant som offentlig konst, samodling, nybygnation, evenemang och kampanjer 
(Stern & Seifert, 2010, S. 265). Bara att Uddebo, (nu talar jag om Uddebo som ett koncept), nått ut 
till en viss grupp av människor, intresserad av frågor som ekologiskt tänkande, gemensamma 
lösningar för att göra att mindre ekologiskt avtryck och ekonomiskt anspråk, och även en smal 
målgrupp av kreativa personer, intresserade av livsmedel genom fermenteringsfestivalen förra året. 
Bara att folk vet om att de finns och gör det de gör innebär ett första steg för att ta sig dit utan 
tidigare koppling. Intressant i det här sammanhanget är hur väl utvecklingen i Uddebo är i samklang 
med en platsmarknadsföring där handlingarna föregår och där förändringen av en plats blir bra 
marknadsföring i sig. Här har inte en bild målats upp för att se till att det blir bra i Uddebo. En bild 
har kommunicerats ut om på vilket sätt det är bra i Uddebo. Det är genom det stora sociala kapitalet 
på orten som en bild av framgång kunnat etablerat sig (Syssner, 2012, s.23). 
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Tema 3
Gemenskap som lösning och dragningskraft
Vad är det som gör Uddebo värt att leva i?

Resultat

Under vilka former? Upptåg, världsrekordsförsök, enklare former att bo på och hur man 
organiserar sin vardag är ett stort intresse hos många av invånarna. Det har flyttats hit en del 
vagnar, det har startats en del kollektiv. (invånare 1) Invånarna arbetar redan tillsammans genom 
samodling, verktygspooler, bilpool och upprustning av byggnader av platser. Flera uttrycker intresse 
av att organisera gemensam energiförsörjning och ett kollektivt bostadsbolag. Men det finns även 
en äldre tradition i modern tid av liknande arbete på orten, ”dom hade ju hållt på litegrann i 
bygdegården, de hade gjort museet, bokprojektet och de hade gjort lite olika saker så det var ju 
saker på gång” (informant 1). Just gemenskapen, den gemensamma självständigheten verkar vara 
en gemensam nämnare för det mesta man stöter på som har med Uddebo att göra och en 
förklaring att det möjliggörs går att förklara med storlek. ”Det är tillräckligt stort för att jag ska känna 
till vilka som bor här. Jag kan liksom knacka på dörrarna och lämna ut inbjudningar till möten om det 
behövs och alla känner till vad man gör. Det är ju verkligen en perfekt storlek på det 
sättet.” (informant 1) och med bygdens kultur och tradition, ”vi har väldigt starka orter runt om i 
kommunen även om dom är mindre. Så vi kanske inte har en så stark centralort som vi hade önskat 
utan vi har små, starka orter runtomkring istället. Med olika driv och engagemang, men där är 
Uddebo den som sticker ut mest.” (Planerare 2).

Söker sig till gemenskapen
Frågor om gemenskap i Uddebo lyfts upp som centrala för platsens värde. Det sociala värdet väger 
tungt och är viktigt för personens egna stolthet över byn. Informanterna hade överlag välartikulerade 
svar på de här frågorna som kan stå för sig själva. 

”det har varit lättare att flytta till Uddebo för här händer det redan och istället för att starta upp något 
på en ny plats”, 

”man kommer hit av olika anledningar och det gemensamma har kanske varit att man vill lägga 
mycket tid på att vara en del i samhället”,

 ”att man kan bo billigare och att man kan syssla mer med delnngstjänster och cirkulär ekonomi.”

”Folk är nog ganska nöjda med att bara kunna känna att man kan umgås med sina vänner och sina 
barn. Och det tänker jag ju är något som man vill visa omvärlden. Titta här vilka prioriteringar vi gör, 
vilket fokus har vi i samhället.”
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”de människor som bor här, de är ju de som vill göra det bra för sig själva sin familj och sina vänner 
att bo här. Och det är på något sätt det som är drivkraften.”

”Det är helt orelevant om vilken kulturell bakgrund man kommer ifrån det handlar om att inkluderas i 
en gemenskap och att få ett sammanhang. Och få människor att få känna sig betydelsefulla. För 
anledningen till att jag vill vara här här det är för att jag känner mig behövd här. Jag känner att jag 
gör skillnad här och att andra människor vill att jag ska göra skillnad här. ”(invånare 1)

En planerare är inne på spåret att de som flyttar till Uddebo har vissa speciella önskemål på sin 
boendemiljö. 

”Jag tror, att uddebo erbjuder en sammanhållning kanske. Och ett sammanhang i orten som kanske 
inte finns i andra orter”, 

”Men liksom att de som flyttar och drar sig till Uddebo dom har kanske en viss typ av inriktning i 
livet. Det är inte den vanliga småbarnsfamiljen liksom, utan det är, man har valt att leva sitt liv på ett 
visst sätt och då är Uddebo ett alternativ som är tänkbart.”

”vi gör det lite mer gemensamt, vi odlar ihop, vi driver någon typ av kooperativ och vi gör det ihop 
och sen är jag ändå min egen person och bor och jobbar med någonting men det kanske inte är det 
som är huvudprioritet utan gemenskapen är oerhört viktig” (planerare 3)

”Det är ju en ganska kollektiv känsla i Uddebo kanske man ska tillägga också. Det är ett kollektivt, 
enkelt leverne.” (Planerare 1)

Analys

Livet på landet, eller på mindre orter kräver mer engagemang och arbete per person för att 
upprätthålla. Om det arbetet i större utsträckning görs med hjälp av samarbete, kan det som här i 
Uddebos fall finnas en grogrund för gemenskap som inte finns till exempel inne i en stad. Andelen 
verksamheter per capita är antagligen mycket högre i Uddebo än i ett utsnitt av ett villaområde i en 
stad som bebos av 300 invånare. Staden anonymiserar, och effektiviserar till den grad att det lokala 
mötet och engagemanget blir överflödigt eller onödigt.

Uddebo verkar ha haft en kultur, både längre tillbaka och även med ett uppsving på 2000-talets 
början av föreningsliv och att säkra sin egen försörjning. Påfallande är dock att det i dagsläget inte 
finns en enda regelbunden handel i Uddebo. Det låga befolkningsunderlaget och närheten till både 
Tranemo och Svenljunga kan nog förklara en stor del, men de gemensamma lösningarna i form av 
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föremålsbibliotek, verktygspool, gemensamma verkstäder och inköpsförening har nog om inte gjort 
eventuell affärsverksamhet överflödig, iallafall kompenserat en del av den förlust det innebär att inte 
ha gångavstånd till någon.

Citaten om gemenskapen i Uddebo framstår vid en första anblick som bohemiska eller flummiga, 
men vid en närmare granskning så framgår det att det är en bild av relativt övervägda val om vilket 
vardagsliv man vill ha som ligger till grund för de intervjuades tankar om vad som gör byn värd att 
leva i. Det är inte en naiv nonchalans som att gå utan arbete på andras bekostnad, utan ett 
strategiskt arbete för att inte behöva arbeta så mycket som de gör idag. Här kommer bilden av en 
2artistic haven” in. En hamn för högutbildade eller konstnärliga personer som söker sig till en 
gemenskap, till närhet till naturen och vad man lever av (Mcgranahan & Wojan, 2007, s.213 & 
204-205). Detta är värden där informanterna emellan är som mest samstämmiga och kan vara 
Uddebos, ur ett plattsmarknadsperspektiv starkaste egenskap och framgångsfaktor.

 I ”Världens bästa plats?” tas det sociala kapitalets ökade roll i staden upp som något som varit ett 
starkt fokus under de senaste decennierna. Den fysiska planeringen kommit att rikta in sig mer på 
dessa ”mjuka”, sociala värdena framför de tidigare rationalistiska, ekonomiska värdena (Syssner, 
2012, s. 28). Vidare nämns, på ett sätt som direkt för tankarna till resultatet, ”Att kommunicera en 
viss bild av en plats handlar då inte främst om att skapa ett attraktivt varumärke utan om att göra 
platsen till en möjlig referensram för känslor av tillhörighet, identitet och gemenskap.” (Syssner, 
2012, s.32). Huruvida detta är påståenden som man kan använda sig av får diskuteras senare, men 
säkert är att inom den diskursen om mjuka utvecklingsfaktorer som framgångsfaktor för ett 
samhälle, är Uddebo ett framgångsexempel. 
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Tema 4
Relationer mellan planering och aktivitet, 
myndigheter och gräsrot
Hjälpa eller stjälpa? Bromsa eller driva?

Resultat

En av de huvudsakliga frågeställningarna för arbetet berör relationen planeringen, vad den kan 
påverka och vad det har för betydelse för den faktiska utvecklingen på platsen. Det här temat 
kommer i likhet med tidigare teman att presentera invånares perspektiv och planerares perspektiv 
mer eller mindre integrerat.

Vi kommer göra det här, vill ni vara med så får ni det -

Personen som intervjuas i egenskap av invånare i Uddebo och involverad sedan ett tidigt stadium i 
de tidigare nämnda gräsrotsdrivna processerna säger att: ”Vi har från början sagt såhär: Vi kommer 
göra det här, vill ni vara med så får ni det, men ni måste inte.”, ”vi vill köra på och att vi vill sätta 
igång med grejer och i kommunal verksamhet så kan det gå ganska långsamt.” (invånare 1)

Det beskrivs också att kommunen haft svårt att hitta anledningar, eller möjligheter att engagera sig i 
utvecklingen. ”svårt att hitta sin roll i det.”, ”kommunen inte alltid kan greppa det. För det är ju så lätt 
med fotbollsföreningar  och ridklubbar och innebandyklubbar. vi träffas en måndag förmiddag och 
pratar om lokal utveckling och så kommer vi jobba med saker som man är lite ovan vid att en liten 
by gör?” , (invånare 1)

Planerarnas syn på Uddebos medborgares ovanligt höga nivå av engagemang är i hög grad positiv 
men också enhällig i sin problembeskrivning, ”Dom springer lite fortare än vi lyckas hänga med. 
”(planerare 3) där de känner generellt att de behöver vara de som ibland drar i bromsen när 
utvecklingen i Uddebo går in på kommunens arbetsuppgifter och går lagbundna processer i förväg. 

”det kan vara lite inrutat för oss att göra det alltid och det kan ju vara lite besvärligt då, men att man 
uppskattar ändå, deras engagemang.” (planerare 1)

”Det ju väldigt positivt att ha en ort som på något sätt står för mycket som man önskar att, eller har 
ett driv i sig kanske man ska säga, som lite inom situationstecken ”sköter sig själva” till viss 
del.”(Planerare 2)
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”det är ju jätteroligt att det händer någonting. Problemet ur planeringssynpunkt är väl att det finns 
egentligen bara en gammal detaljplan sen 60-70talet någon gång.”, ”Och sen eftersom det bor så 
mycket kreativt folk i Uddebo så har dom så mycket tankar och visioner och, dom vill göra mer än 
vad som kanske är möjligt att reglera i en detaljplan. Så att till viss del hamnar ju vi i krock liksom, 
den fyrkantiga juridiska världen kring vad som går att reglera med PBL och deras tankar är ju 
kanske inte alltid helt kompatibla” (planerare 3) 

Exempel: väveriet

En av planerarna tar upp ett specifikt fall där det uppstår friktion mellan kommunen och de visioner 
som invånarna i Uddebo har. ”man har efterfrågat att kunna bygga en mindre villa som i min värld 
kanske går som ett fritidshus” (planerare 3) men viljan är att använda sig av ett boende som bygger 
på principer om downsizing, vilket innebär att det skär sig i regelverket om man får använda en 
bostad utan avlopp och vissa storlek och uppvärmningskrav till exempel som permanent bostad.) 
Ett tänk som gestaltas av en av planerarna - ”regelverket är ju till viss del utformat för att bygga villor 
på typ 150 kvadrat på en tomt som är 1500 kvadratmeter och så har man sin soptunna och så 
kommer sopbilen och hämtar det. Det är ju så det är meningen att det ska fungera men det är ju 
inte så man vill ha. Man vill ha nånting som fungerar, att jag bor här men att vi odlar ihop och vi 
löser energiförbrukningen ihop och vi byter saker med varandra istället för att köpa nytt (planerare 
3). Fritidshus ses då som en genväg av invånarna i Uddebo Man vill hitta en liten genväg (planerare 
3). 

En förklaring på problematik kring fallet är också den avancerade nivå av plan som krävs för det de 
vill göra ”Och det kan ju vara så att dom har tankar och idéer som är genomförbara planmässigt 
men som skulle kunna kräva att man gör en helt ny typ av detaljplan eller man prövar liksom helt 
nya vägar att göra”, ”Hade vi vart en större kommun med mer resurser hade man kanske kunnat 
grotta ned sig i det där och vart dom ännu mer behjälpliga, med det dom vill, men nu får vi ändå 
liksom försöka hålla oss inom ramen för vad vi klarar av och försöka möta dom så gott det går. 
” (planerare 3)

En planerare är ser hot, men också att saker fungerar bra när det gäller att möjliggöra och bereda 
vägen för engagemanget i Uddebo.”här måste ju också kommunen hänga med på nåt vis i vad som 
önskas och utvecklingen ganska snart så att man inte tappar heller så att planen verkligen möjliggör 
för önskemål och den karaktären man är ute efter eller som det finns behov av och sådär. För 
annars så kommer vi ju hindra den utvecklingen också och det får vi ju helst inte göra heller.”, ”den 
här goda kontakten som kommunen har med medborgare är helt fantastisk för jag kan tänka mig att 
på en annan plats där man inte har den kommunikationen så kanske många skulle lägga ner det 
alltså det här drivet och engagemanget som dom har i uddebo då skulle lägga ned för dom skulle 
säga att ”vi blir bara motarbetade”. (planerare 1)
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Exempel: Business Improvement district

BID:projektet som är under uppstartsfas i skrivande stund inkluderar bland andra, två orter i 
Tranemo kommun Uddebo och Limmared och de illustrerar enligt en planerare en intressant 
skillnad i hus gräsrotsengagemang kan fungera, där Uddebo är extremt självgående och Limmared 
är med inriktade på prestation och motkrav. ”man kan tycka att resultatet är detsamma fast man 
jobbar ju på helt andra sätt.”, ”i uddebo så, lite som vi var inne på innan, nu händer det saker ”av sig 
självt””, ”i glasets hus, där finns det ofta i det man gör ett motkrav att kommunen ska vara med, vill 
inte kommunen vara med på detta så blir det ingenting.” (planerare 2). 

Under mötet mellan representanter från regionen och invånare i Uddebo, de flesta engagerade på 
något sätt i byn, får representanterna från regionen ge sin bild av hur de tänker sig att BID:en skall 
fungera. En av representanterna säger att man måste få med kommunen och fastighetsägare 
(Planerare 4) varvid en invånare invänder att BID:s oftast syftar till att ta ut högre vinster och öka 
sina fastighetsvärden men att i Uddebo är fastighetsägarna inte någon aktiv aktör i samhället. 
(invånare 2) Bilden bekräftas av regionrepresentanten och det nämns att idag handlar BID mer än 
tidigare om att få in de boendes perspektiv, inte bara besökare, och trycker extra på att det här 
samarbetet är non-profit. (planerare 4). 

En allmän skepsis kan skönjas från medborgarna i Uddebo och en deltagare hävdar att allt leder till 
gentrifiering och den behöver rundgås på något sätt för att behålla Uddebos ”spretighet”. (invånare 
3). En annan för ett resonemang kring hur grundsyftet med Uddebo kan påverkas och bli mer ”nu är 
det häftigt här och sen drar vi vidare” , blir det för ordnat så kanske ”skogshippisarna” tröttnar och 
då försvinner de som skapat värdet här från början” (invånare 4) och en svårighet i arbetet beskrivs 
som att ”Uddebo är runda, kommunarbetare är fyrkantiga. det går inte att få grepp om 
uddebo.”(invånare 1).  

Här möter inte regionen upp utan poängterar att det är viktigt att få ned i skrift vad man gör 
och vill ha gjort. Då kan man ett underlag som någon som kan ta ställning till. (planerare 4)

Analys

Just kommunen och Uddebo har haft en relation där de bjuder med varandra, och om den ena 
sidan vill ha den andra så jobbar de tillsammans, annars inte. Bilden av att kommunen inte alltid kan 
greppa det de gör i Uddebo, kan tolkas som om att de, som senare beskrivs, sysslar med så 
ovanliga former av aktivitet att det inte finns en välanvänd mall för hur man arbetar med det. Vilket 
inte är så konstigt. Tranemo kommun är en liten kommun. Knappt 12 000 invånare och Uddebo har 
beskrivits som det barn som skriker högst. Inte på det sättet att det är det mest krävande, utan mer 
att de syns, hörs och gör mest. Inte heller på det sättet att de kräver inblandning, de vill gärna sköta 
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sig själva. Men alla blir ständigt påmind om deras existens. De kör sitt eget race, ibland kör de för 
fort, och då ingriper kommunen, men det hörs alltid och drar massa folk. Jämförelsen med 
Limmared, Tranemo näst största tätort, där de som engagerar sig ligger på och kräver kommunen 
på handling för att något skall bli gjort, visar också på ett intressant val av utvecklingsområden enligt 
BID:ens metod då de kanske skulle tjäna på i längden att ha ett självständigt driv för platsen. Om nu 
det måste vara målet för all verksamhet det vill säga, en oskriven regel i det här sammanhanget 
som bör tålas att ifrågasättas. Det kanske är bra att en plats som glasets hus drivs i högre grad av 
kommunen, medan det kanske inte är bra att kommunen ska gå in och rikta utvecklingen i Uddebo 
för mycket. 

I det här fallet verkar det som om graden av autonomitet har gått till den grad att de i stort sett 
bestämmer det mesta om hur Uddebo ska utvecklas och se ut, men då genom föreningar, möten 
och workshops och inte genom den representativa demokratin, kommunen. Busness improvement 
districts är också en metod som fungerar bäst i situationer där kommunen är svag eller frånvarande, 
och att BID:en då går in istället för samhället och utför dess arbete. Detta förklarar Edlund och 
Westin i sin rapport om BID i Sverige som en anledning till att BID inte slagit igenom brett i Sverige, 
för att stora delar redan sköts av kommunen (Edlund och Westin, s. 1-6). Uddebo är då, med sin 
ivriga hållning och självstyrande attityd ett fall som jag förstår att en BID:förespråkare känner sig 
lockad att pröva metoden på och med bakgrunden att det främst är föreningar som kommer att ingå 
i nätverket (eller hur det nu kommer att utformas) så kanske det kan utveckla demokratin åt ett 
annat, mer gräsrotsbaserat håll, snarare än att bara med hjälp av sina stängda nätverk bestående 
ekonomiskt resursstarka aktörer, försöka komma runt det här med att ha en kommun som 
bestämmer över de allmänna platserna. 

Det verkar som att kommunen uppskattar att de så att säga ”sköter sig själva” i hög utsträckning 
men det finns också fall där lagstiftning och allmänna procedurer måste följas. I exemplet: väveriet 
tas ett fall upp om en detaljplan som i skrivande stund är på samråd och där de som drivit på planen 
i Uddebo har haft en vision om hur deras liv och deras användning av platsen ska se ut, medan 
kommunen måste ha ett allmänintresse och ett perspektiv att en detaljplan kan vara under väldigt 
långa tidsperioder, längre än en människas levnadslängd. De vill visserligen ha bostäder med 
medvetet lägre standard nu, men vill kommunen att platsen ska bestå av bostäder med lägre 
standard för alltid? Det här är frågor som bör dyka upp på samrådet och tas upp för diskussion. 
Samtidigt, som en av planerarna säger så bör de vara rädda om att det finns de som vill något, och 
hela tiden väga bromsen mot det bra som äger rum i Uddebo. Viktigt att poängtera är att vid 
intervjuerna, så har tonfallet absolut inte varit att det är någon infekterad relation som pågår, utan 
snarare ett öppenhjärtligt diskuterande av svårigheter som lett fram till goda mängder analyserbart 
underlag. 

Under mötet om att inrätta en BID, liknade det mer en utfrågning och ett klargörande av positioner 
från byns representanter på mötet och regionen. Det finns fortfarande en viktig grund i BiDen som 
handlar om att kommun och någon form av näringslivsrepresentanter ska vara de finansierande och 
det trycker regionen på nästan direkt under mötet, för att mötas med faktumet att fastighetsägarna 
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inte har något samarbete eller driv i den utveckling som har skett i Uddebo. På ett sätt är det förstås 
sant att om de vill rusta upp till exempel hyreshusen, så kommer de behöva grundläggande 
kontakter.  Det är förståeligt om det upplevs krystat att involvera dem djupare i nätverket även om 
alla som vill, och uppfyller kriterier om att vara en del av platsens ekonomi borde därmed ingå i 
BID:en

Det tas upp risker med gentrifiering och att de som skapat atmosfären i Uddebo skulle kunna 
trängas bort. Det verkar ju också som om Uddebo i dagsläget har många som producerar. Som 
driver i saker, med andra eller bara för att de själva vill göra det där och nu. Ett stort antal 
integritetstarka producenter (om man kategoriserar dem som producenter av kultur eller engagerad, 
ledare om man så vill) kanske inte visar sig vara trendkänsliga eller lättpåverkade. Eller så är det 
precis vad de är. Några som definitivt är mer trendkänsliga för vart man ska bo och verka är 
konsumenterna, de som konsumerar kulturen och atmosfären. Den här typen av jargong har nog 
inte tagit sig in i Uddebo, men vid en situation där man försöker nyttja en sådan här situation till 
max, beskrivet i teoriavsnittet (Stern & Seifert, 2010, S. 265) och även i nästa temas analysdel. 
Skulle en sådan situation kunna uppstå, och producenterna skulle då kunna lämna eller trängas 
bort, och på sikt lämna ett socialt vacuum efter sig i den meningen att de försvinner och drar luften 
ur bygden. 
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Tema 5 
Bilder av framtiden
Vem vill nå vart? Och varför?

Resultat

_________________________________________

Business improvement district, för vad?

Med ytterligare ett avstamp i mötet mellan regionen och Uddebo framträder många 
framtidsscenarion, inte minst om hur BID:en kan komma att hjälpa till och användas. 

Regionen verkar likt planerarna på kommunen tänka på Uddebo som ett kluster av aktivitet och ser 
framför sig en lokal utvecklingsgrupp som består av olika drivkrafter som för hållbarhet, mat och 
kultur. Regionens roll i detta ska då vara som en stödgrupp för den här utvecklingsgruppen. 
(Planerare 4) En fråga dök då upp om att de ”redan samarbetar med varandra” (invånare 1), Vad 
mer precist ska BID:en göra? En annan invändning är att man redan kan söka leaderpengar för det 
mesta som de gör idag (invånare 2)

Kultursystem tas upp som ett tidigare försök att samordna sådan här saker, men har varit svårt att 
greppa (Planerare 4). Det är mycket som är ett tomtebloss vad gäller landsbygdsutveckling, men 
hen anser inte att uddebo är så, och det är målet att uddebo ska hjälpas detta ideellt/offentliga 
partnerskap. De skall inte få ekonomisk stöttning att tala om, utan regionens grupp skall finnas där 
för att utveckla metoderna och finnas som stöd.(Planerare 4) 

Deltagarna på mötet talade om vilka lokaler och grupper som kan kunna att ingå i samarbetet, att 
BID:en skulle kunna fungera som en paraplyorganisation för alla de lokaler som finns i Uddebo, 
även om de inte är butiker eller fastighetsägare, utan ideella krafter eller föreningar. Det nämns 
också att det finns 7 scener finns i Uddebo. Ett annat användningsområde som diskuteras är att 
kunna skapa ett bostadsbolag som köper upp de förfallna hyreshusen, rustar upp dem och hyr ut 
dom. 

Representanterna är väldigt måna om att förklara att varje fall är unikt och att de vill bevara 
uddebos särprägel. De ställer sig initialt positiva till idén om bostäder. ”detta kan vara ett sätt att 
motverka den gentrifiering som skulle kunna förändra grundsyftet med Uddebo.” (Planerare 4) 
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En vilja som uttrycks är att till exempel länsstyrelsen går in och stoppar vanskötseln av många hus i 
Uddebo. En av invånarna uttrycker ett försök att tala med fastighetsägarna och att ett första steg 
skulle kunna vara att erbjuda sig att städa och renovera husen (invånare 1). Något som skulle 
kunna hjälpa skulle vara att ha något slags kontor. En plats där man kan sköta ekonomin. 
Representant från regionen bryter in med att, ungefär 7 000 kronor i månaden skulle kunna gå till 
detta, eller att i förlängningen arvodera någon att hantera detta (Planerare 4).

En av invånarna vill säkerställa att gräsrötterna måste finnas kvar, och ska man göra något så är 
det man själv som ska göra detta. Inte att bara vilja att andra ska göra det. (invånare 6)

Efter mötet kommenterar genomförs intervjun som (invånare 1) deltog i. ”Vi har ju inga starka 
fastighetsägare som har mycket pengar. Så vi får nog se BIDen på ett annat sätt där vi kanske 
lägger vår tid som resurs och att vi kan, men det här med att vi kan ha någon slags gemensam 
fokus kring olika områden, som bostadsfrågan.” Blir svaret på frågan om vad personen tänker om 
det som sagts om BID och ett utvecklat resonemang följer om hyreshusfrågan och vad för typ mål 
hen tänker sig. ”Vi har två hyreshus här som vi vill restaurera och få människor att flytta in i och om 
vi genom BIDen kan hitta vägar till det så har vi vunnit jättemycket, då har BIDen varit värt det här. 
Och det kan räcka. Vi behöver inte tänka att detta ska bli ett jätteattraktivt turistmål”, ”se det utifrån 
att folk vill kunna bo och verka här utifrån de här förutsättningarna. Allting behöver ju inte vara 
marknadsstyrt.” (invånare 1)

Reflektioner framkom också om att det är lätt att tänka att sådana här projekt ska göra så himla 
mycket, men man börjar prata väldigt svepande om allting istället för att säga ”Vilket fokus ska vi 
ha?”, ”Vi kanske behöver en person som bara kan sitta och stötta människor som vill göra grejer 
och försöka liksom få gjort det”, ”För vi gör ju redan så mycket, det finns ju många drivande 
personer och då gör man ju automatiskt saker ideellt. Det är ju ingen här som tar betalt för alla de 
saker man gör för dessa föreningarna.”

Generella framtidsutsikter 

Under intervjuerna eftersöktes tankar om framtiden, vilken utveckling som verkar sannolik, möjlig 
eller hotande. Ett mål var också att få höra deras tankar om utvecklingen i Uddebo som 
föregångare, något som skulle kunna spridas till resten av landsbygden. 

”är med i ett nätverk som heter ”aktiva byar” där ett 20-tal byar jobbar med att dela erfarenheter 
kring vad man gör runt samåkning, samodling och olika delningstjänster. Och också vad som har 
funkat och vad som inte har funkat och så stöttar vi varandra till  att fler människor ska kunna va 
och verka på landsbygden.” (invånare 1) Ett sådant mål finns alltså artikulerat, även om det inte 
handlar om någon direkt ”koloniserande” verksamhet så verkar en samverkan iallafall finnas eller 
vara på gång för den här typen av kreativa kluster-byar. 
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Från planeringssidan är man mer skeptisk mot att kopiera tankesättet till andra platser, med 
hänvisning till den i detta fallet föreliggande gräsrotsaktivismen och att den typen av utveckling 
skiljer sig från den som kan ske genom stora satsningar från kommun eller region.”det handlar så 
mycket om att hitta dom personerna eller att det är en sammanslutning av människor som går ihop”, 
Det här är ju inte ett kluster som där man pratar om inkubationer för högskolestudenter eller liksom 
utan det här är ju ett kluster som har skapat sig själv utifrån dom som har liknande 
intressen.” (planerare 3)

Under intervjun framkommer en del skepsis från invånaren mot att platsen behöver satsas på och 
befästas,  ”det är klart att man vill identifiera eller definiera en plats men den ändras ju hela tiden 
utifrån vilka som är aktiva”, ”Jag tycker inte att det, det finns inget egenvärde i att Uddebo ska 
utvecklas”, ”Jag och mina barn har det bra här och alla jag umgås med mår bra och har bra 
förutsättningar leva ett bra liv. Så där är ju jag nöjd. Men om man ska se till att fler också ska kunna 
ta del av det så behöver vi bygga fler hus eller ha möjlighet till fler bostäder så att andra kan göra 
det också.” (invånare 1) Något annat än att skapa sig en bra tillvaro på hållbara förutsättningar, och 
att underlätta för andra att göra detsamma verkar vara de huvudsakliga visionerna. 

En av planerarna ser i stort sett bara möjligheter och nyttor med vad som hänt, ”det blir ju en spinn-
off effekt på många plan liksom. Så vi kan ju inte säga att det är en dålig utveckling för kommunen 
att det går bra för uddebo liksom. Sen skulle vi ju kunna vara bättre på att dra ännu mer nytta utav 
det.”(Planerare 3)

Analys

Personer i Uddebo samverkar alltså redan med andra orter för att öka varandras kunskap och 
inspirera varandra. Men det verkar som om tilltron är något låg på den här typen av utveckling som 
universialiserbar. Mest från planeringssidan då det krävs såpass engagerade personer för att 
upprätthålla trenden. Samtidigt verkar materialet av personer till en viss grad ha ”hämtats” från den 
mest närliggande trakten, och även om kanske inte alla kommuner skulle kunna ha en utveckling 
lika bred som i Uddebo så är de flesta överens om att fröet finns i de flesta kommuner. Att det ändå 
är en i grunden lokalt sprungen utveckling kan förklaras med Mellanders forskning om vad som 
lockar den kreativa klassen. Alltså välutbildade människor med yrken som kräver kreativitet och som 
också attraheras av vissa faktorer. En viktig faktor är att de lockas till storstäder (Mellander & 
Antoni, 2013, s.318, s.309-310), vilket också kan förklara varför det hör till ovanligheterna att en 
mindre ort utvecklar en koncentration av dessa grupper, trots att de kanske har både atmosfär och 
arbetstillfällen (Mellander & Antoni, 2013, s.306). Men efter ett stort lokalt engagemang i 
kombination med en slags platsmarknadsföring och kanske en fördelaktig regional position mot 
Göteborg ha fått en stor inflyttning utifrån ändå. 
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Med bakgrund i detta, och i empirin kan man på god grund hävda att Uddebo blivit ett kulturellt 
kluster. Ett kulturellt kluster enligt checklistan, om vi utgår från Stern och Seiferts forskning om 
användningen av samordnade organisationer för kultur när det kommer till grannskapsrevitalisering, 
växer fram organiskt, de odlas, inte planeras. Det är en låga som är känslig i sig, den släcks lätt av 
exploatering, själva exploateringen är ofta sammankopplad med gentrifiering och bortträngning av 
de ursprungliga invånarna (Stern & Seifert, 2010, S. 265). Med det i bakgrund är det inte 
förvånande att en skepsis finns mot en sådan här form av formalisering. Och det är inte heller 
förvånande att regionen går in med en tydligt garderad hållning för just Uddebo. De har arbetats 
med BID i större städer där kritik mot påstådd myndighetspåhejad gentrifiering förmodligen varit 
vardagsmat. De personer som deltog på mötet verkar inte känna sig färdiga med att renovera och 
hålla igång Uddebo, trots att byn nu har gott rykte och högre huspriser, de ser det snarare som en 
möjlighet för att kunna möjliggöra fler grupper boende i byn. 
En intressant fråga som dyker upp under samtalens och idéspånandets gång är vilken roll regionen, 
som stödgrupp egentligen är tänkt att fylla. De samarbetar redan med varandra i Uddebo och de vet 
ungefär vad de skulle behöva för att få det enklare att bedriva verksamhet, någon som hjälper till 
med att på ett strukturerat sätt göra alla ansökningar om anslag och administrera ekonomin. 
Regionen säger då att de kan bistå med ett belopp på 7000 kronor i månaden till varje 
utvecklingsgrupp. Regionen verkar gå in i processen med avsikten att få testa BID på ytterligare ett 
scenario, kanske ett av det mer okonventionella scenariot, och de som verkar intresserade i 
Uddebo verkar mest intresserade av vad de kan få ut konkret med hjälp av detta. 

En problembild som regionen målar upp säger att landsbygdsutveckling är präglat av så kallade 
tomtebloss, som brinner en kort tid och sedan slocknar. En tolkning av det är att de menar alla de 
typer av bidrag som söks och genomförs en gång. En målsättning med BIDen verkar vara att få 
ekonomisk hållbarhet i det som görs, men i Uddebo finns inte så mycket resursstarka företag att 
basera den typen av samarbete på så om nätverket riktar in sig på att se till att någon sitter som 
anställd och söker olika bidrag för så kallade ”tomtebloss” så borde egentligen BIDen vara 
motsägelsefull eller kontraproduktiv sett till sitt syfte. Detta förutsätter ju så klart att man ser den här 
typen av korttidsstöd som ett problem, och inte som en lösning bland många, där man tänker göra 
saker och driva sina projekt i Uddebo, med pengar som stöd, eller med sin tid 
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Diskussion 

Ett framtidsscenario som återkommer i intervjun och från olika håll på mötet är det med att inrätta 
någon form av bostadsbolag på orten som drivs gemensamt. Att gemensamt sköta lokaler och 
fastigheter är något som skulle kunna skapa någon sorts intern ekonomi i byn som då skulle kunna 
gå runt med hjälp av hyror. Detta är dock endast spekulativt (alltså spekulativt som att det inte är 
bestämt) från alla inblandade men det är av de potentiella utfallen av en BID. Ett organiserat tänk 
kring Uddebos utveckling som inte direkt faller under det ”kulturella klustret” och inte heller syftar till 
att göra samhället mer ekonomiskt attraktivt utan kanske snarare hjälper de som lever där idag och 
vill leva den här typen av liv genom att öka antalet bostäder på ett socialt hållbart sätt. 

Vidare på detta spår beskrivs i intervjun att det är vardagen för den enskilda människan, inte den 
stora bilden som är anledningen till att de gör vad de gör. ”det finns inget egenvärde i att Uddebo 
ska utvecklas” (Invånare 1). Denna bild ges inte på samma sätt av planerarna, av förståeliga skäl, 
då de arbetar ur ett allmänintresse. Ett kommunalt allmänintresse som kan finnas i till exempel spin-
off-effekter eller i mer människor som flyttar in utifrån. De två sidorna som i huvudsak lyfts fram vid 
en jämförelse mellan ena sidan mötesdeltagarna och invånaren som blev intervjuad och andra 
sidan regionen och kommunen är det olika grundfokuset för vilken typ av nivå man utgår ifrån, den 
mer direkta, gräsrotsnivån kontra den parlamentariska och tjänstemannanivån. Båda sidorna är 
angelägna om att förstå och hjälpa varandra framåt, men risken förefaller att de fastnar eller slutar i 
ett mötesrum.

Fallstudien har behandlat olika sätt som Västra Götalandsregionen, Tranemo kommun och invånare 
i Uddebo arbetar med att utveckla orten. Det har handlat om grunden för en nystart för byn, där 
människor på gräsrotsnivå från början har arbetat målinriktat för att revitalisera, och marknadsföra 
platsen de bor på. Detta är en anmärkningsvärt ovanlig utveckling då platser som blir 
utgångspunkter för kulturella kluster för det första, ofta är belägna på platser som redan är ganska 
dynamiska till sin natur, i större städer och med stor mångfald (Stern & Seifert, 2010, S. 265) och 
oftast plockas upp och paketeras av någon utomstående, offentlig eller ekonomiskt betingad aktör 
som bedriver platsmarknadsföring för att dra nytta av platsen i en situation där städer konkurrerar 
om investeringar och personer (Short, 2014, s.230-231).

 I Uddebo har invånare själva valt att driva den här utvecklingen för att de vill bygga gemenskap, 
utveckla hållbara levnadssätt tillsammans och för att fylla alla sina verksamheter med människor. 
Metoden de använt sig av följer många av de grundaspekter som Syssner tar upp när det gäller 
platsmarknadsföring och en framgångsrik platsutveckling, till exempel fokuset på de så kallade 
”mjuka värdena” som innovationsrikedom, tillit, socialt kapital. Men också i att välja noggrant vad det 
är man vill visa upp för bild. Syssner, 2012, s.25-26) Varken invånarna eller planerarna vill av 
förklarliga anledningar visa upp de aspekter av platsen som inte fungerar bra. Det går inte heller att 
utesluta att både planerarna och invånarna haft platsens rykte eller marknadsföring i åtanke när de 
agerat informanter till uppsatsen. Behovet av platsidentitet kan vara stort och vara viktigt när det 
kommer till att skapa och behålla sammanhållning. Med tanke på att Uddebo redan i ett beskrivet 
�52



Anton Löberg, Blekinge Tekniska Högskola, FM 1473 Kandidatarbete

tidigt stadium av dess revitalisering marknadsfördes och fick människor att flytta till Uddebo utan att 
det fanns en helt klarlagd bild av hur området skulle utvecklas är ett bra exempel på när 
platsmarknadsföring som kommunikation växelverkar med det politiska utvecklingsarbetet, i 
Uddebos fall ett politiskt visserligen på ett sätt, men på en väldigt decentraliserad nivå. Generativ 
kausalitet är när ett agerande skapar förutsättningar för ett annat agerande (Syssner, 2012, s.45-46) 
och oavsett om Identiteten som byggts upp på orten haft vissa av de här kommunikativa dragen i att 
visa upp en viss bild av en plats, så har den varit driven direkt av invånare och med uttalade mål att 
motverka likriktning och till exempel ökade levnadskostnader. 

Med bakgrund i empirin om Business improvement districts så kan snabbt två saker konstateras. 
Det första är att ett BID antagligen kommer att utformas på ett annorlunda sätt i Sverige än vad som 
är beskrivet i USA vad gäller frågor om skötsel av vägar och allmänna platser. (Edlund och Westin, 
s. 2-6) Kommunen har en närvaro i tätorterna och sköter sina ålagda arbetsuppgifter. Men det 
kommer BIDen antagligen att förskjutas till att handla mer om samverkan för platsmarknadsföring, 
evenemang och byggnaders yttre, mer likt utvecklingen beskriven av (Stern & Seifert, 2010, S. 265) 
om hur BIDen kan agera som en paraplyorganisation snarare än att hålla rent på gator, att hålla 
borta kriminella gäng och konkurrera med externa köpcentrum som den allra vanligaste 
användningen av BID går ut på. För det andra så kommer Uddebo att kunna representera en ny, 
och mig veterligen ny form av Business improvement districts. Nämligen en utan särskilt högt satta 
mål om ”business” och utan klart definierade ”improvements”. Projektet är i ett tidigt stadium men 
om utvecklingen fortsätter i den riktning som fördes på mötet med regionen så kommer BIDen att 
fungera blott som en paraplyorganisation för att få långsiktighet och kontinuitet i kultur och 
föreningslivet i byn. Om en sådan typ av BID visar sig fungera så skulle det kanske kunna användas 
i fler sammanhang, och om viljorna med att starta ett gemensamt bostadsbolag i Uddebo genom 
BIDen så bryts ytterligare ny mark med den här typen av samverkansform, vilket hade varit 
fascinerande eftersom att en grundprincip är att få ekonomisk hållbarhet genom fastighetsägare och 
näringsidkare. I det här fallet skulle isåfall föreningen av de som bedriver verksamheter i Uddebo 
kunna samverka för att skapa en sådan och bli en gemensam aktör i byn, kanske med den 
hållbarhet som idag saknas på grund av det stora beroendet av projektstöd och bidrag från 
huvudsakligen LEADER. EU-bidragen går rakt på gräsroten och finansierar dem. BID traditionellt 
blandar ibland inte in gräsroten. Här verkar det finnas en experimentanda i att ha sin utgångspunkt i 
gräsrötterna och då för att göra dem mer oberoende. Det är alltså en variant på BID som visserligen 
kan vara i motsättning till offentlig styrning som beskrivs vara en av de stora drivkrafterna till BID i 
USA (Lloyd, McCarthy, McGreal & Berry, 2003, s.300). Här fungerar det på ett annat sätt där 
huvudaktören inte är kommunen, de fortsätter med sitt planmonopol och sin relation med invånarna 
i Uddebo som medborgare i en kommun, utan mot så kallade tomteblosstöd, som också beskrivs 
som en anledning till BIDs i USA, fast då från privata aktörer, (Lloyd, McCarthy, McGreal & Berry, 
2003, s.304) och tillfälliga ekonomiska stöd för enskilda projekt. Det är de som ska göras onödiga 
genom BIDen.
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Slutsatser

-  Hur har olika aktörer bidragit till aktiviteten och tillväxten av verksamheter i Uddebo? 

Utomstående myndigheter och aktörer som kommun, region och EU har bidragit med pengar och 
har haft en passiv roll gentemot orten. Det faktiska arbetet med att utföra och att söka pengar till  
restaurering, platsmarknadsföring och olika gemenskapslösningar har bedrivits av invånarna. Men i 
och med arbetet med Business improvement districts kan ett nytt fönster ha öppnats, där i detta 
fallet regionen agerar som en stöttepelare för att samordna ortens olika drivkrafter. Om detta projekt 
kommer att bli lyckat är svårt att säga eftersom det är ett nytt sätt att arbeta på. Det får framtiden 
utvisa. 

- Vad kan fallet Uddebo ge för lärdomar om glesbygdsutveckling och hur man kan planera för 
gemenskap och hållbara samhällen? 

En fråga som är lockande att besvara är om detta går att sprida till andra platser. Om en positiv 
process skulle kunna gå att universialisera. Men att hoppas på att till exempel en kommun skulle 
kunna initiera något sådant finns inte stöd för i just det här fallet. Här har utvecklingen varit väldigt 
beroende av en liten skara invånare som själva velat ha den här förändringen av sin ort. I Uddebo 
har det återkommit att man har haft en situation där kommunen har varit stöttande och 
möjliggörande. Man försöker att med sin specialkunskap backa upp den situation som har 
uppkommit och till exempel se till att saker sker enligt kommunens regler. Om detta enskilda fall kan 
säga något om hur man kan planera för gemenskap så är det att ta tillvara på, och inte förbise de 
intressen och drivkrafter som finns hos invånarna. 

Vidare forskning

Under arbetets gång har olika spår uppdagats. Frågor som väckts i och med arbetet med Uddebo 
som kräver vidare forskning för att få ett förtjänt svar är följande: 

- Verksamheten i Uddebo visar upp väldigt många intressanta exempel på hållbara lösningar och 
intressant skulle vara att med bakgrund i Uddebo och flera av de orter där liknande utveckling ägt 
rum undersöka och försöka mäta deras resultat när det kommer till frågor som Social return of 
investment, ekologisk hållbarhet och downsizing. 

- Att djupdyka i den fysiska planeringen för platser som utvecklas på ett okonventionellt sätt och 
kanske med okonventionella syften. PBLs påverkan på detaljplaner är riktad mot att bygga en viss 
typ av stad och boende. Kan den vara hämmande och likriktande? På vilket sätt kan man komma 
runt den typen av begränsningar? 
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Intervjuer

Intervju med (invånare 1) 

Frågorna jag kommer att ställa är till exempel, Hur har Uddebo förändrats under den tid du 
levt här? Vad skiljer platsen mest från igår och idag? Vad har fått dig att stanna kvar? 
Erbjuder Uddebo något som andra orter inte erbjuder? På vilket sätt har ni som lever och 
verkar i Uddebo agerat tillsammans med kommunen eller andra myndigheter för att bidra till 
den aktivitet och verksamheter som finns i Uddebo?  Finns det någon diskussion kring vad 
kommunen och planeringen skall lägga sig i och inte? Business improvement district är 
uppe på tapeten just nu och framställs som en glesbygdsutvecklingsmetod, är du bekant 
med vad det innebär? På vilket sätt tänker du att den skall kunna stärka Uddebo som 
samhälle betraktat?  Upplever du något motstånd mot den utvecklingen som äger rum i 
Uddebo från andra som inte är inkluderade i den här nya gemenskapen? Till exempel äldre 
invånare. 

Så första frågan då, Hur har Uddebo förändrats under den tid du levt här? Vad skiljer platsen 
mest från igår och idag? 

Vad som har ändrats? Det har ju ganska mycket, jag är ju född 1982 och då var det väldigt mycket 
barn här, det är det ju nu också men då var det väldigt mycket barn här och vi lekte väldigt mycket 
som en idyll. Jag har skrivit själv om detta i boken om Uddebo, den finns i Tranemo bibliotek. Och 
där har jag fått skriva hur det var att växa upp i Uddebo mellan 1982 och 2007. Och jag flyttade 
tillbaka 2005 och jag hade varit borta i några år men flyttade tillbaka när jag fick barn. Och under 
90-talet så var det väldigt dåligt rykte, det var många kriminella och socialbidragstagare, husen 
förföll och det blev väldigt svårt för folk att säga dom kom ifrån uddebo, det var väldigt skamfyllt att 
säga att man bodde här och ingen kunde förstå hur man kunde flytta hit. Så att alla fick försvara 
liksom att man bodde här och så. För det som fanns tidigare på 60 och 70-talet det var väldigt 
blomstrande med föreningar och affärer och så det hade ju ganska snabbt på 90-talet gått ner. Så vi 
hade ett ganska gott utgångsläge för allt vi gjorde skulle bli till det bättre. Vad vi än gjorde då blev ju 
någonting som lyfte samhället. Jag tillsammans med fyra andra personer startade föreningen gula 
huset, bjöd in massa personer och sa att vi vill starta igång den här byn igen. 

Och den startade ni år 2008? 
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Ja, så att dom hade ju hållt på litegrann i bygdegården, de hade gjort museet, bokprojektet och de 
hade gjort lite olika saker så det var ju saker på gång men det stora omtaget när jag började sälja 
hus ideellt, jag hade Uddebos ideella mäklartjänst, jag lade ut på olika sidor på nätet och sa till folk 
att komma hit, vi ordnade festivaler och events. Det drog ju mycket uppmärksamhet så att folk 
började skriva om Uddebo och började vilja åka dit. De visste inte så mycket om det men det blev 
som en känsla om att här händer det mycket, här ska man nog vara.

Och det här har ju bara fortsatt så de senaste 10 åren har det flyttat in över 100 personer. Det har ju 
flyttat ut ungefär lika många så vi har ju inte behövt bygga nya hus. Det har flyttats hit en del vagnar, 
det har startats en del kollektiv.

Så det har varit en hög omsättning på människor? 

Ja precis, så en del människor har ju kommit tillbaka i perioder, sedan har de flyttat vidare. 

Hur har det sett ut med de som inte är nya här i Uddebo och de som bott kvar här?

Jag tror att tack vare att jag var född här och tack vare Klas som bott i det där runda huset och har 
slagit alla dedär världsrekorden har bott här sedan länge, och så var det min dåvarande man som 
också kom ifrån kommunen så blev det som att vi blev okejade och allting som vi gjorde blev okejat 
eftersom att vi liksom hade Uddebos bästa i intresse. Så att alla människor som kom hit det var som 
om, det känns lite som att jo men, de här vill ju utveckla samhället då är det något som vi tycker är 
positivt och vi vill gärna att fler ska kunna ta del av det. Och sen så tyckte man ju att det var väldigt 
tråkigt med ryktet, man tyckte ju att det var väldigt jobbigt att säga att ”jo jag bor i Uddebo, jag vet 
att det kanske inte är det bästa och roligaste stället men jag bor här ändå”. Man ville ju kunna säga 
att man var stolt över det. 

Så det har blivit positivt, vad som än har varit nytt har varit bra?

Ja precis, det har varit det. Sen så kanske man har känt ibland att ”åh nu badar dom nakna i ån och 
så bygger dom den där bybastun där alla ska liksom, vara tillsammans och så gör dom de här galna 
projekten” så de har väl skakat på huvudet och tyckt att dom är lite knasiga. Fast det har ändå varit 
väldigt positivt. Den här känslan som man kan ha i vissa andra samhällen som att det är viktigt hur 
kort man klipper sin gräsmatta, den har liksom inte funnits här. Folk har fått klippa sin gräsmatta hur 
långt eller kort man har velat utan att det har blivit något snack om det. Det uppstod ju lite jobbiga 
saker nu ganska nyligen kring att det har dykt upp en del byshor och villavagnar som folk har 
placerat ut för att kunna ha som ateljéer eller för att ha folk boende i som hälsar på. Och då har 
vissa grannar känt att de inte blivit tillfrågade så där fick vi ha ett möte och en diskussion om det. Så 
då fick vi hantera det och då flyttades vagnarna på ett bättre sätt så att de stod på ett sätt så att det 
inte störde. Men det tycker jag att vi hanterade bra, att vi tog det på allvar den frågan när vissa 
grannar var missnöjda och så bjöd vi in till ett möte och så pratade vi skulle lösa det och så löste vi 
det. 
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Och det är ju så greppbart liksom, det är 300 personer som bor i Uddebo. Det är tillräckligt stort för 
att jag ska känna till vilka som bor här. Jag kan liksom knacka på dörrarna och lämna ut 
inbjudningar till möten om det behövs och alla känner till vad man gör. Det är ju verkligen en perfekt 
storlek på det sättet.

Vill du utveckla lite mer om vad som fick dig att flytta tillbaka och vad det var som fanns i 
Uddebo? 

Jag tror att jag alltid, jag har bott i Borås, Göteborg och Vänersborg, och jag har nog alltid känt att 
det är för stort för att jag ska kunna hitta min plats för att vara engagerad för det har alltid varit viktigt 
för mig att kunna påverka min omgivning och kunna vara en del i en förändring av något slag. I 
Göteborg var jag väldigt engagerad i olika föreningar som, ”Food not bombs” och olika 
fredsföreningar och djurrättsföreningar men jag kände att jag ville se skillnaden på ett annat sätt och 
här genom att jobba väldigt praktiskt, fysiskt på den här platsen genom att sälja hus, renovera hus, 
hjälpa till att ordna så att stora events så att vi kan få människor, men till exempel som att anordna 
festivaler, att en massa människor kommer hit och tar del av det och hittar varandra, skapar 
relationer och vänskaper, det är ju väldigt mycket, det är ju väldigt direkt reaktion där man verkligen 
ser vad som händer. Det är väldigt tillfredställande. Så där kände jag ju att jag vill vara en del av det 
och det har varit väldigt självklart för mig att bo på den plats där jag kommer ifrån och där mina 
föräldrar bor för jag vill ju uppfostra mina barn i en trygg miljö på en bra plats, och då blev det 
Uddebo. Jag sa det till min dåvarande man att ”bara så att du vet så kommer jag att bo i Uddebo”

På vilket sätt har ni som lever och verkar i Uddebo agerat tillsammans med kommunen eller 
andra myndigheter för att bidra till den aktivitet och verksamheter som finns i Uddebo?

Vi har från början sagt såhär: Vi kommer göra det här, vill ni vara med så får ni det, men ni måste 
inte. Och det har varit dels av anledningen att vi vill köra på och att vi vill sätta igång med grejer och 
i kommunal verksamhet så kan det gå ganska långsamt. Och vi har känt att vi har mycket tid som 
resurs, vi har inte så mycket pengar men vi har tid för att göra det här. Och vi började också söka 
mycket projektmedel så att vi var från början en väldigt bra konstellation människor där det var folk 
som hade olika kompetenser som kunde göra olika saker vilket gjorde att vi väldigt snabbt fick 
mycket gjort och vi satte mycket datum och fick in mycket pengar via projekt och kunde påverka 
arbetet. Så kommunen tyckte ju att det var väldigt roligt att se att det hände grejer men man hade 
svårt att greppa va Uddebo var och man hade svårt att hitta sin roll i det. Och dessutom jobbade två 
av oss på kommunen som var med i föreningen och då kan det också bli lite extra svårt för då 
tänker man att man vill inte att det ska bli särskillt gynnat på grund av att man är aktiv i det och då 
kanske man blir lite extra försiktig för att vara till fördel för en sån grej eftersom att man känner de 
som är med i det. 

Lite rädda för jäv och så eller?
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Ja men jag vet inte, kan ha vart det, det är svårt att säga men nu så upplever jag att det finns en 
vilja från kommunen att uppmuntra det vi gör men man har inte en satsning av kommunen på kultur 
eller har inte haft det, jag tror att man är mer intresserad av det nu och man förstår värdet i att 
kulturen kan finnas till för sin egen skull. Den behöver inte generera direkta pengar som ett företag 
gör utan den har ett värde av att människor vill vara här och den skapar en känsla av gemenskap 
och den skapar en meningsfullhet på plats. 

Det där är en av anledningarna till att jag valde att undersöka just Uddebo, just för att varför 
väljer att bo eller bo kvar kan bero att, eller iallafall att det har underskattats att det händer 
något, att det är en aktiv plats, framför att det bara finns pengar eller arbetstillfällen. 

Ja precis, ja men det tror jag att de allra flesta som har flyttat hit, har gjort det för att de vill vara med 
i gemenskapen. Och man vill se att, det är svårt som stadsbo, de allra flesta som flyttar hit kommer 
från städer. Göteborg, stockholm, Malmö, och även norrut, från mellanstora städer norr ifrån. Men 
då har man ju, det har varit lättare att flytta till Uddebo för här händer det redan och istället för att 
starta upp något på en ny plats, så hit redan andra människor som flyttat och tagit det där steget 
och då är det lättare för andra att göra det också. Sen är vi inte en homogen by på det sättet där 
alla som kommer hit har gått på samma utbildningen och stannar kvar här för att man har gått på en 
odlingsskola som i skattungbyn utan man kommer hit av olika anledningar och det gemensamma 
har kanske varit att man vill lägga mycket tid på att vara en del i samhället, att kanske inte 
förvärvsarbeta, alltså att lönearbeta lika mycket utan att man kan bo billigare och att man kan syssla 
mer med delnngstjänster och cirkulär ekonomi. Det tror jag har vart en viktig faktor.

För att folk ska ha sökt sig hit?

Ska komma hit, ja. Och att man ser att vi är lite moderna där för att det ser vi ju att det är ju det man 
i städer pratar om och att det är den samhällsutvecklingen man ser. 

Precis

Och vi har varit i det ganska länge nu och vi tycker att det är självklart att leva på det sättet. Det ska 
bli spännande att se nu hur vi kan möta det nu när, vi kanske kommer på mer sätt som vi kan 
använda, jag tycker ju att det är ju så nära götebog så det finns ju verkligen stora anledningar till att 
se till vilka samarbeten och hur vi kan samutnyttja stad och land. Jag ser verkligen inte att det är 
antingen eller utan det är både och. Många här har ju en ständig kontakt med Göteborg. Antingen 
har man en lägenhet där eller så studerar man eller jobbar man där, det är något som är väldigt 
vanligt. 

Är det en del som är skrivna i Göteborg då eller? 
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Aa, det är en del som är skrivna i Göteborg, inte många men det är en del, och det är ju lite synd att 
man inte skriver sig här, men det är ju kanske för att man har en lägenhet i Göteborg som man har 
stått i kö för sedan man var fem år 

Ja just det, hehe 

hehe, ja så då ger man inte gärna upp den. Jag vet inte hur stor del men jag vet några stycken 
iallafall. 

Okej, Det här med Business Improvement districts som det talades om idag på mötet, På 
vilket sätt tänker du att den skall kunna stärka Uddebo som samhälle betraktat?  

Mm, vi har ju inga starka fastighetsägare som har mycket pengar. Så vi får nog se BIDen på ett 
annat sätt där vi kanske lägger vår tid som resurs och att vi kan, men det här med att vi kan ha 
någon slags gemensam fokus kring olika områden, som bostadsfrågan. Vi har två hyreshus här 
som vi vill restaurera och få människor att flytta in i och om vi genom BIDen kan hitta vägar till det 
så har vi vunnit jättemycket, då har BIDen varit värt det här. Och det kan räcka. Vi behöver inte 
tänka att detta ska bli ett jätteattraktivt turistmål eller att det ska bli en blomstrande affärsverksamhet 
utan vi får ju se det utifrån att folk vill kunna bo och verka här utifrån de här förutsättningarna. Allting 
behöver ju inte vara marknadsstyrt. Och det tror jag Eva, som driver projektet också förstår att vi får 
se BIDen i Uddebo på ett annat sätt än hur BIDen har varit i Floda, eller som i New York. 

New York, ja precis, ja men då kanske det skulle vara just mer av en samordning och eller en 
paraplyförening kanske?

Ja, men det lät ju så, som om det var intressant. Sedan är det så himla lätt att duvet tänka att en 
grej ska göra så himla mycket och man börjar prata om allting istället för att säga att: vilket fokus 
ska vi ha? Vi kanske behöver en person som bara kan sitta och stötta människor som vill göra 
grejer och försöka liksom få gjort det för att man har svårt att hitta vägar för det? Det kanske 
kommer bara visa sig att det var det vi behövde, en 50%ig tjänst i byn. För vi gör ju redan så 
mycket, det finns ju många drivande personer och då gör man ju automatiskt saker ideellt. Det är ju 
ingen här som tar betalt för alla de saker man gör för dessa föreningarna. Så det är självklart att vi 
jobbar ideellt. 

Ja, jag har några fler frågor. Ska vi ta dem nu? 

Vi kan fortsätta mm 

ja. Hur tror du att den utveckling som skett i Uddebo skulle kunna ske på andra platser, eller 
kanske sprida sig eller tror du att det är mer så att de som verkligen är intresserade de 
samlar sig här? 
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Jag tror att Uddebo inte skiljer sig så mycket från andra orter, Det är liksom som vilken liten ort som 
helst, egentligen. I Sverige. Anledningen till att det har hänt, det som har gjorts här det är nog, dels 
förutsättningarna med att det har varit många tomma hus, och att det har vart oattraktivt och dels 
den konstellationen av människor som började. Det är liksom den lyckosamma kombinationen. Men 
jag är med i ett nätverk som heter ”aktiva byar” där ett 20-tal byar jobbar med att dela erfarenheter 
kring vad man gör runt samåkning, samodling och olika delningstjänster. Och också vad som har 
funkat och vad som inte har funkat och så stöttar vi varandra till  att fler människor ska kunna va 
och verka på landsbygden. Och det ser väldigt olika ut. Alla orterna tampas med olika problem och 
olika fördelar och nackdelar.  Så att det, jag tycker att det är intressant att man så ofta vill, det är 
klart att man vill identifiera eller definiera en plats men den ändras ju hela tiden utifrån vilka som är 
aktiva. Platsen är ju inte husen, platsen är ju människorna i husen. Och att jag bor här, det kanske 
många känner nu, påverkar uddebo väldigt mycket och jag håller på och liksom driver massa grejer 
och startar upp och är intresserad av sociala former och allting som handlar om människors 
interraktion med varandra och det är klart att det har en betydande del just nu, men sen kanske det 
blir nån annan som gör något helt annat. Jag tycker inte att det, det finns inget egenvärde i att 
Uddebo ska utvecklas.. Jag vet inte om jag menar det jag säger nu, jag har inte sagt det innan men 
jag tänker att de människor som bor här, de är ju de som vill göra det bra för sig själva sin familj och 
sina vänner att bo här. Och det är på något sätt det som är drivkraften. Vi måste inte ha fler 
människor, vi måste inte ha fler häftiga grejer att erbjuda eller såhär. Folk är nog ganska nöjda med 
att bara kunna känna att man kan umgås med sina vänner och sina barn. Och det tänker jag ju är 
något som man vill visa omvärlden. Titta här vilka prioriteringar vi gör, vilket fokus har vi i samhället. 
Kanske behövs, det perspektivet. 

Det här nätverket aktiva byar, finns det någon hemsida eller något för det?

Nä, det finns ett nätverk som är ganska nystartat och nu har vi gjort en leaderansökan som kommer 
att komma ut. 

Och leader är det här eu- 

mm precis, men jag tänker att vi i Uddebo ska bjuda in hela det här nätverket i höst ska bjuda in 
hela det här nätverket. Nu var vi i Växjö senast och jag tänker att vi ska ha en träff till här snart. Så 
att jag tror att det kanske kommer komma fram mer offentligt material eller så här men som det är 
nu så är det ett kontaktnät där man vet att ja de som hålller på med inköpsföreningar det är de här 
och då hör man av sig med dom och så jobbar man direkt med de som gör olika saker. Så vi har 
ingen administration kring det här direkt. 

Och då är det andra byar som sysslar med till exempel inköpsföreningar eller vad sa du mer?

mm precis, samodlingar, andelsjordbruk. Röstånga har ju en hel del intressanta bygdebolag, lokal 
ekonomi, jobbar med en ekoby där. Skattungbyn hålle rpå med mycket odling och 
utbildningsverksamhet. Järna där uppe håller på med sina grejer. Vi har ju handplockat de här 
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byarna till första, för att bara samlas och prata, har vi något gemensamt, vill vi jobba tillsammans 
eller behövs det och då har vi kommit fram till att det behövs vi behöver sprida det här till andra. 
Och vi kanske har kommit ganska långt i Uddebo med att hitta former för att jobba. Det kändes så 
när vi var med och presenterade våra grejer. Jag har varit på orust i helgen och pratat för deras 
utvecklingsgrupp och nu i helgen ska jag åka till växjö till en utbildning och prata för dem. Och jag 
tänker ju att eftersom att vi här har kommit ganska långt här så är det ju vårat ansvar att sprida oss 
till andra. 

Det där är intressant för då är det som att ni sprider de här idéerna från en gräsrotsnivå, men 
det är ju också frågor som i stort sett alla stora kommuner kämpar för att få till, som att bara 
få till kolonilotter till exempel eller sam, eller olika.. 

Man kanske skulle göra sånna här filmer, informationsfilmer som hur skapar man till exempel en 
samåkning? Det låter roligt det ska jag skriva upp.

Hehe, ja där fick du en idé till då!

Ja, det var bra. Det som är ganska intressant är ändå att Tranemo kommun har aldrig kommit till 
oss och frågat, det flyttar in en massa människor dit? Hur gör ni? Och då är det liksom ändå massa 
andra kommuner säger, du måste komma hit och hjälpa oss, hur ska vi göra? Men det är ju så man 
ser inte det som ligger närmast. Men det är intressant. 

Ja väldigt intressant, så på ett sätt kan man nästan säga att ni gör jobbet här då åt Tranemo.

Ja det gör vi, fast jag är inte säker på att man alltid bara tycker att det är bra för det kommer ju hit 
människor som kanske inte alltid vill jobba heltid, som kanske inte köper de dyraste husen utan de 
köper billiga hus. Man är ju ändå en invånare som bidrar med skatteintäkter och man föder barn och 
de gamla blir kvar och sådär. Jag vet inte om man tycker att det är lite för ogreppbart vad det är som 
är Uddebo, vad som definierar Uddebo. Att man från kommunen inte alltid kan greppa det. För det 
är ju så lätt med fotbollsföreningar  och ridklubbar och innebandyklubbar och så här, dom gör det 
här, människor går till jobbet, man gör det här på fritiden och här är det mer såhär, nämen vi träffas 
en måndag förmiddag och pratar om lokal utveckling och så kommer vi jobba med saker som man 
är lite ovan vid att en liten by gör? Jag har lite svårt att se varför för jag är ju mitt i det. Du kanske 
kan svara.

Nä men vad som kan ha med det att göra lite, det är väl att många kommuner, det känns som 
om det de fokuserar på är det mätbara i att vända trenden för en ort. Ta Uddebo till exempel 
så kanske det är jättesvårt att mäta statistiskt vad som har vänt, eller man måste nästan se 
det som, men det känns som att där man räknar arbetstillfällen eller hur många invånare man 
har, det är de centrala målen oftast, men kanske inte vad som händer?

Hur kan man göra det då, Eller har man tid med det då, i en kommun att titta på det. 
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Ja, kanske man blir tvungna att ha tid med det för att det kanske är sånt som får folk att vilja 
bo på en plats. 

mm, känner du till SROI? 

Nej, hur stavas det? 

SROI, det är alltså något som regionen har testat, jag vet inte om man använder det nu, jag var 
med i ett sånt arbete och då är det hur man mäter sociala investeringar eller man poängsätter olika 
kulturella eller sociala initiativ för att det ska kunna bli mätbart. För att kommunen eller regionen ska 
kunna mäta de här sakerna som är annars ganska svåra. Hur mycket är ett fik värt i social insats, 
eller hur mycket betyder det här för en plats, hur mycket betyder en affär, hur mycket betyder det 
här ideella arbetet man lägger ned och så har man tittat på lite olika såna här platser. Uddebo var 
en av de platserna.

En sista fråga bara. Vad för typ av framtid för Uddebo ser du framför dig, det pratade vi om 
tidigare, men finns det hot, möjligheter eller en sannolik utveckling? 

Personligen tycker jag att det är jäkligt skönt som det är just nu, det finns människor som jag trivs 
med och jag kan göra grejer i Uddebo och när jag tröttar på Uddebo så kan jag vara i Tranemo eller 
i Göteborg, och det är ju perfekt, jag är jätteprivilegierad. Jag och mina barn har det bra här och alla 
jag umgås med mår bra och har bra förutsättningar leva ett bra liv. Så där är ju jag nöjd. Men om 
man ska se till att fler också ska kunna ta del av det så behöver vi bygga fler hus eller ha möjlighet 
till fler bostäder så att andra kan göra det också. Jag tror inte att det, det är jätteviktigt att vi inte blir 
homogena, det är jätteviktigt att det inte bara börjar komma en typ av människor hit. Så det är ju 
hotet isåfall. Vad skulle vi behöva? Ja det är kanske lite galna konstnärer som kan komma hit från 
olika länder och bara hitta möjligheter här som inte vi ser. Jag har liksom gått på den här kilavägen 
sen jag var 1 eller 2 år. Jag ser inte dom sakerna som ligger längs den här gatan längre, för det har 
blivit en del av mitt liksom, jag tappar att se det. Så att någon kommer hit med andra ögon.  Vi skulle 
också kunna ha goda förutsättningar för att visa hur integration faktiskt inte handlar om.. Men att 
förändra synen på integration till att kalla det inkludering istället det handlar inte om att människor.. 
Det är helt orelevant om vilken kulturell bakgrund man kommer ifrån det handlar om att inkluderas i 
en gemenskap och att få ett sammanhang. Och få människor att få känna sig betydelsefulla. För 
anledningen till att jag vill vara här här det är för att jag känner mig behövd här. Jag känner att jag 
gör skillnad här och att andra människor vill att jag ska göra skillnad här. Och det är på något sätt 
det som alla strävar efter. Du vet den där lyckoforskningen som gjordes av 720 män i USA, där kom 
man ju fram till det att det spelar ingen roll vilken bakgrund vilken klass eller ekonomi eller så utan 
det viktigaste var de sociala relationerna, det var det det som skapade lycka och det tänker jag att 
det är det vi har här i Uddebo det är den sociala gemenskapen.
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Underlag för intervju: Invånare som bott i Uddebo länge, nyckelperson i gula huset

Hur har Uddebo förändrats under den tid du levt här? Vad skiljer platsen mest från igår och idag? 

Vad har fått dig att stanna kvar? 

Erbjuder Uddebo något som andra orter inte erbjuder? 

På vilket sätt har ni som lever och verkar i Uddebo agerat tillsammans med kommunen eller andra 
myndigheter för att bidra till den aktivitet och verksamheter som finns i Uddebo? 

Finns det någon diskussion kring vad kommunen och planeringen skall lägga sig i och inte? 

Business improvement district är uppe på tapeten just nu och framställs som en 
glesbygdsutvecklingsmetod, är du bekant med vad det innebär?

På vilket sätt tänker du att den skall kunna stärka Uddebo som samhälle betraktat? 

Upplever du något motstånd mot den utvecklingen som äger rum i Uddebo från andra som inte är 
inkluderade i den här nya gemenskapen? Till exempel äldre invånare. 
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Hur tror du att den utveckling som skett i Uddebo skulle kunna ske på andra platser, kanske sprida 
sig? 

Vilka tror du är de huvudsakliga anledningarna till att just Uddebo genomgått denna förändring? Vad 
tänker du har tagit orten dit den är idag? 

Vad för typ av framtid för Uddebo ser du framför dig? Hot? Möjligheter? Sannolik utveckling?

intervju med (Planerare 1) (Planerare 2) och (Planerare 3)

Vad tänker ni att Uddebo erbjuder inte andra orter erbjuder i Tranemo? 

(Planerare 3): Jag tror, att uddebo erbjuder en sammanhållning kanske. Och ett sammanhang i 
orten som kanske inte finns i andra orter. Vi vet ju att det till exempel inte finns några lediga 
bostäder i Uddebo. Det gör det väl kanske inte i kommunen i stort nu heller. Men liksom att de som 
flyttar och drar sig till Uddebo dom har kanske en viss typ av inriktning i livet. Det är inte den vanliga 
småbarnsfamiljen liksom, utan det är, man har valt att leva sitt liv på ett visst sätt och då är Uddebo 
ett alternativ som är tänkbart. 

(Planerare 1): De har ett rikt kulturliv. 

(Planerare 3): Ja 

(Planerare 2): Och sen tror jag att det svaret egentligen varierar om man ser det från mer från ett 
inom kommunen-perspektiv eller ett utifrånperspektiv. Uddebo kan vi väl säga är nog den orten 
ändå i kommunen som har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet och nått långt utanför 
kommungränserna, som folk faktiskt känner till. Det är inte alltid att de vet vad Tranemo är men 
Uddebo kan man ha hört talas om. På ett positivt sätt många gånger. 

Och hur är den kommunala bilden isåfall då? 
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(Planerare 2): Den varierar nog också beroende på vem du frågar, det kan vi nog konstatera 
iallafall. 

(Planerare 3), mmm  

(Planerare 2): Jag kan säga att som landsbygdsutvecklare så är det ju väldigt positivt att ha en ort 
som på något sätt står för mycket som man önskar att, eller har ett driv i sig kanske man ska säga, 
som lite inom situationstecken ”sköter sig själva” till viss del. På gott och ont också. Ja, vi har väldigt 
olika strukturer i våra orter men jag vet inte om det har kommit fram tidigare men i kommunen i 
helhet så är det varje,, vi har väldigt starka orter runt om i kommunen även om dom är mindre. Så vi 
kanske inte har en så stark centralort som vi hade önskat utan vi har små, starka orter runtomkring 
istället. Med olika driv och engagemang, men där är Uddebo den som sticker ut mest. Och det 
tycker jag är positivt. Det händer mycket grejer där. 

(Planerare 3): Och ur plansynpunkt är det väl lite lika, samma att det är ju jätteroligt att det händer 
någonting. Problemet ur planeringssynpunkt är väl att det finns egentligen bara en gammal 
detaljplan sen 60-70talet någon gång. Och det är ju liksom en byggnadsplan eller nåt annat, det är 
ju inte en detaljplan. Och den är ju inte anpassad efter det tänket vi har idag. Och sen eftersom det 
bor så mycket kreativt folk i Uddebo så har dom så mycket tankar och visioner och, dom vill göra 
mer än vad som kanske är möjligt att reglera i en detaljplan. Så att till viss del hamnar ju vi i krock 
liksom, den fyrkantiga juridiska världen kring vad som går att reglera med pbl och deras tankar är ju 
kanske inte alltid helt kompatibla liksom. Men det är ju en utmaning och det är ju roligt också. 
Samtidigt som det är en svårighet. 

De som köpte fabriken i Uddebo, jag har hört att de gjort en egen plankarta för området. Eller en 
detaljplan? Dom har ju anlitat en egen konsult då, som upprättar planen åt dom, sen är ju 
kommunen, eftersom vi ändå har planmonopolet så blir ju vi kontrollinstans och den som godkänner 
planen. Men så att, dom har ju kanske fått in lite mer saker i sin plan eftrsom dom har kunnat anlitat 
en egen konsult än om planen hade stått som planupprättare liksom att vi hade kanske inte gjort det 
på samma sätt men det är, möjligheten finns ju alltid. 

(Planerare 2): Och kommunens syn på det här är ju att det uppskattas, alltså att den här 
idérikedomen och kreativiteten uppskattas och att man vill i så stor utsträckning som möjligt vill vi gå 
det här till väga men som (Planerare 3) säger att det kan vara lite inrutat för oss att göra det alltid 
och det kan ju vara lite besvärligt då, men att man uppskattar ändå, deras engagemang. 

(Planerare 3): Och det kan ju vara så att dom har tankar och idéer som är genomförbara 
planmässigt men som skulle kunna kräva att man gör en helt ny typ av detaljplan eller man prövar 
liksom helt nya vägar att göra, och då känner vi kanske att vi, vi har väldigt mycket annat som vi 
också måste sköta. Hade vi vart en större kommun med mer resurser hade man kanske kunnat 
grotta ned sig i det där och vart dom ännu mer behjälpliga, med det dom vill, men nu får vi ändå 
liksom försöka hålla oss inom ramen för vad vi klarar av och försöka möta dom så gott det går. 
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Har ni några exempel på vad det är för typ av, sånna, svårlösliga frågor enligt pbl och så? 

(Planerare 3): Vi har haft ganska mycket diskussioner kring småhus, kan vi väl ta som exempel. 
Alltså man har efterfrågat att kunna bygga en mindre villa som i min värld som i min värld kanske 
går som ett fritidshus eller, ah, inte ett permanent bostadshus. Och då hamnar man ju liksom lite i 
diskussionen att vi kan ju naturligtvis göra en detaljplan som säger att det är ett fritidshusområde 
men då finns det ju andra, som bbrkrav alltså byggregler för ett fritidshus jämfört med om det är ett 
permanent fritidshus och det finns liksom skillnader i vad vi måste sätta för beteckningar på kartan 
och vad de vill kunna använda det till. Kanske, och det kanske också finns en irritation över att man 
alltid måste va fyrkantig i sin bedömning liksom att, skulle inte vi kunna få göra så här då? Man vill 
hitta en liten genväg. 

(Planerare 1): En annan sån här utmaning i plan som vi har varit med om litegrann iallafall, det är ju 
det här att de vill gärna blanda olika verksamheter och funktioner på ett och samma ställe eller i en 
byggnad. Och det här sätter ju större krav på liksom, säkerhetskontroller och utredningar om det 
och liksom är det här verkligen genomförbart? Så att det inte blir en risk för till exempel en skola om 
det är en industri i närheten och sånna här saker. Att de här blandade funktionerna kan ställa till det 
lite också i regelverk och sådär. Eller hur? 

(Planerare 2): Det är ju egentligen en väldigt svår balansgång för när man sitter som jag gör då och 
ser dom här idéerna och tycker att det är fantastiskt och man ser liksom vilka möjligheter det här 
skapar för kommunen, och det pratas redan om det utanför kommunens gränser i olika 
sammanhang som jag är med på bland annat och då låter det redan som om det är klart och då 
sitter man där liksom ”inte riktigt än”. Det, så att det är ju som vi var inne på att det finns nog en 
positiv inställning egentligen överlag men så har man ju trots allt saker att förhålla sig och man 
måste någonstans hitta den balansgången. 

(Planerare 3): Dom springer lite fortare än vad vi lyckas hänga med. 

(Planerare 1): mm, det kan man säga. 

Så ni får säga lite så, sakta i backarna vi måste ha det enligt regelboken? 

(Planerare 3): Ja, ibland blir det ju så att de vill ju göra det och helst hade dom velat göra det igår 
och vi blir ju liksom, det går ju inte, nu måste vi liksom följa regelverket att… 

(Planerare 2): Jag har faktiskt gjort det vid ett tillfälle, då har jag vart tvungen att säga att nä, där är 
vi inte än och det är ju liksom när man vid ett helt annat sammanhang men det var folk från 
regionen och man stod verkligen om marknadsförde Uddebo och det här skulle ju bli liksom en 
campingplats kan man ju säga då, ett projekt som dom har, och visade bilder på hur det skulle se ut 
och det egentligen det som vi fick var färdigt, en färdig presentation på en camping och där är vi ju 
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inte alls och då var jag faktiskt tvungen att säga att nej, jag skulle vilja att det blir, men.. det är lite 
saker som återstår. 

(Planerare 1): Jag som kommer utifrån kan uppleva att den här goda kontakten som kommunen har 
med medborgare är helt fantastisk för jag kan tänka mig att på en annan plats där man inte har den 
kommunikationen så kanske många skulle lägga ner det alltså det här drivet och engagemanget 
som dom har i uddebo då skulle lägga ned för dom skulle säga att ”vi blir bara motarbetade”. Men 
nu kan man möta dom direkt och förklara att såhär ligger det till och då förstår dom och så kan man 
hjälpas åt. Så det tror jag är en väldigt bidragande faktor till att dom faktiskt fortsätter vara lika 
engagerade, så då tar man det därifrån hela tiden så de förstår att visst, vi bromsar men dom förstår 
också varför. Det är min upplevelse då. 

mm, intressant. 

Men under den tiden som ni har verkat i Tranemo. Eller bara vad ni vet sedan tidigare, hur 
mycket skiljer Uddebo sig nu jämfört med säg kanske 5, 10 år sedan, har ni någon 
uppfattning om det? Igår och idag? 

(Planerare 2): Min uppfattning som är uppvuxen i kommunen och har bott här en stor del av mitt liv 
och har jobbat här i ganska många år är ju att det har hänt väldigt mycket. Och det har gått ganska 
fort från det att det väl började till där vi är idag. På min tid höll jag på att säga, men när vi gick i 
skolan för många, många år sedan och även när jag började här och det var ju 10 år sedan så var 
ju Uddebo ett mer ett samhälle, ett gammalt samhälle som, det var det typiska..

(Planerare 3): Det var på dekis 

(Planerare 2): Men ja precis, det har funnits en stor industri och det har börjat på nedåtgående och 
husen börjar förfalla och då var det också en viss typ av folk som bodde där det var väl så man 
ansåg om Uddebo, och då var det ju definitivt på ett negativt sätt. Så det har ju verkligen hänt 
otroligt mycket. 

(Planerare 3): Men jag menar så är det ju, asså jag kan ju inte svara för hur det började men det 
finns ju liksom bakomliggande krafter som hela tiden har gjort att det har hänt saker som har 
genererat nya saker, dom har ju lyckats renovera sin fritidsgård liksom och det har ju inte 
kommunen egentligen varit inblandad i utan det är ju Uddeboborna själva som har tatt tag i 
situationen och gjort något åt den. Sen har dom ju naturligtvis fått stöd ifrån kommunen med att 
söka bidrag från Leader och vgr och andra liksom andra aktörer men kommunen har ju inte vart den 
som drivit utvecklingen utan det har ju uddeboborna själva gjort. 
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(Planerare 2): Och det är ju egentligen det som gör att det är lite en framgångssaga. Att det är man 
själv eller, dom själva i detta fallet då som är dom drivande. Det är svårt för kommunen  att komma 
och säga att nu ska vi göra det här och det här. Dom här starka personerna måste ju finnas 
någonstans. 

Vet ni om det finns några statistiskt konkreta trender Uddebo eller är det mest som 
berättelser och så som, eller finns det något på pappret som till exempel är det vanligare nu 
med ansökningar om bygglov eller om ni vet att det är en speciell grupp av människor som 
flyttar dit eller om det är hög omsättning på folk? Förstår ni vad jag menar? 

(Planerare 3): Vi vet ju att det inte finns några lediga boendemöjligheter. Det vet vi ju. Och att det 
också de senaste åren har, jag tror inte att det har fötts fler barn i någon ort i kommunen liksom så 
att det finns verkligen en tillväxtfaktor i Uddebo. Och det går ju att hitta statistiskt, men andra typer 
av statistik eller dokument vet jag faktiskt inte nej. 

Det är en ganska liten plats..

(Planerare 1): ja 

(Planerare 3): Nämen det är asså, man kan ju säga bara att, liksom förskolan är ju full. Det finns 
inte, det är överfullt i förskolan i Uddebo och för 10, 15 år sedan som (Planerare 2) sa så gick det 
kanske, eller då fanns det nog inte en förskola liksom.

(Planerare 2): hehe nej. 

(Planerare 3): Det har gått från 0 till betydligt mer än vi kanske trodde var tänkbart. 

(Planerare 1): Ja precis. 

Okej. Ja, vi har ju besvarat ganska många frågor nu. Men det här med Business improvement 
districts som det var ett möte om nu i Måndags, ehm, det som också Limmared kommer att ingå i. 
Är det något som ni från kommunen har varit med i på något sätt eller är det bara regionen. 

(Planerare 2): Nej jag har vart med som landsbygdsutvecklare vid dem två tidigare tillfällena som 
har varit. Där vi inledde projektet. Så vi är med och tanken är ju att vi, dom ska ju komma hit och 
presentera projektet inför KS och det hade jag ju förhoppningen om att det skulle bli ganska snart 
så att man kan, i fortsättningen få med sig fler representanter från kommunen också, beroende på 
vad det är man efterfrågar och vad som ska göras. Så ja, i det projektet är det fyra orter som man 
har tagit ut varav två då ligger i Tranemo kommun. Så det är klart att vi måste vara med. Det är ju 
superintressant. Och sen är det ju också intressant att det är just Uddebo och Limmared för dom, 
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jag tror att utåt sett kan man se, kan man tycka att resultatet är detsamma fast man jobbar ju på helt 
andra sätt. på dom orterna, det ser helt olika ut och helt olika ingångar till saker och ting och det är 
superintressant, med två orter som ligger så nära och som ur kommunal synpunkt har med samma 
kommun att göra som organisation. 

Men vad är den stora skillnaden mellan utvecklingen i Limmared mot den i Uddebo då?

(Planerare 2): Om man tänker, för fokuset i Limmared ligger ju på glasets hus och dess uppkomst i 
någon form. och enkelt sett, om jag ska hårddra det så kan man väl säga att i uddebo så, lite som vi 
var inne på innan, nu händer det saker ”av sig självt” inom citationstecken. I Limmared så, 
framförallt i glasets hus, där finns det ofta i det man gör ett motkrav att kommunen ska vara med, vill 
inte kommunen vara med på detta så blir det ingenting. I Uddebo är det lite mer så att är kommunen 
en del i detta så är det bara en bonus. Där kommunen inte behöver vara med för att det ska 
genomföras så kan det ju vara ibland också. Dom har lite olika ingångsvägar i det hela. Men i grund 
och botten är ju ändå det engagemanget från de som bor på orterna i princip densamma skulle man 
väl kunna säga. Det är ju ändå ett underifrånperspektiv där båda är öppna för att saker och ting ska 
hända. 

Okej. Om man säger att Uddebo har förändrats då. Upplever ni något motstånd då mot den 
utveckling som äger rum i Uddebo från andra som bor i Uddebo som kanske bodde där innan detta 
och så. Kanske anmälningar eller klagomål, hur ser relationen ut med det? Finns det något att säga 
om det? 

(Planerare 3): Jag har aldrig hört talas om något motstånd. Sen kan man ju, vet jag ju att alla är ju 
inte med på tåget, det är ju inte alla som är involverade i det här. Men jag tror att dom som kanske 
är, jag skulle inte säga negativa, men dom som bara, dom som inte är involverade dom kanske har 
bott där ett bra tag. Och har vart med i den här processen ifrån att va liksom långt ned till att vara 
med och växa och utvecklas och då, man liksom finner sig i situationen på ett sätt men man känner 
inte att man är en del av det som händer. 

(Planerare 2): Man är nog lite mer bredvid och tittar på. Och kanske säger ingenting alls då. Men 
som (Planerare 3) är inne på att nåt negativt det tror jag inte att jag kan, eller ett motstånd 
framförallt. Nej. Det är väl en generationsfråga lite också. I Uddebo. 

(Planerare 3): mm. 

(Planerare 2): får man väl säga. 

Tror ni att den utvecklingen som skett i Uddebo skulle kunna ske på andra platser? Kanske 
sprida sig? Det finns ju andra orter här i närheten och så eller skulle andra orter i kommunen 
må bra av liknande utveckling eller tror ni det är möjligt? 
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(Planerare 3): Möjligheten finns ju alltid att det skulle kunna hända på andra ställen men jag har 
svårt å se att man ska kunna liksom bara kopiera tankesättet för det handlar så mycket om att hitta 
dom personerna eller att det är en sammanslutning av människor som går ihop, som har liknande 
intressen. I Uddebo handlar det ju om kultur och konst och kreativa verkstäder. I en annan ort så 
kanske det handlar om att man gör helt andra saker. Men på nåt sätt så handlar det ju om att skapa 
nån typ av kluster helt enkelt. Det här är ju inte ett kluster som där man pratar om inkubationer för 
högskolestudenter eller liksom utan det här är ju ett kluster som har skapat sig själv utifrån dom 
som har liknande intressen. Och det är ju klart att det kan ju hända på andra ställen också men det 
känns ju svårt att bara kopiera det man gör för då måste man veta om Uddebo och så tänka att jaja 
men det här gör vi på nån ort i Dalsland liksom. 

(Planerare 2): Och den här typen av utveckling, den är mer vanlig på ställen, alltså mindre orter där 
man har tvingats fram till nån form av engagemang och det kan vara skolan som läggs ned eller 
någonting som man sluter upp kring. För att få ha kvar eller hitta en annan lösning och därigenom 
växer ju många gånger ett engagemang som leder till nån form av utveckling. Ofta på dom mindre 
orterna då, vi har väl några mindre orter där, om vi tar månstad till exempel som har bra inflyttning 
och, de har ju i princip ingenting. Dom har ingen typ av service, men folk flyttar dit! Dom har väl 
satsat på det här med att det ska va nån slags gemenskap och att dom som bor där ska ha en bra 
uppväxt som gör att dom senare vill komma tillbaka. fast det inte finns nån affär eller 
bussförbindelser. 

(Planerare 1): Det är ju en ganska kollektiv känsla i Uddebo kanske man ska tillägga också. Det är 
ett kollektivt, enkelt leverne. Alltså det är väl lite det som.. 

(Planerare 3): Ja men det handlar ju på något sätt om downsizing alltså att man..

(Planerare 1): Ja 

(Planerare 3): ställer mindre krav på sin omgivning och man kan klara sig lite mer av sig själv och så 
lite det som du var inne på, gröna vågen känslan liksom att, vi gör det lite mer gemensamt, vi odlar 
ihop, vi driver någon typ av kooperativ och vi gör det ihop och sen är jag ändå min egen person och 
bor och jobbar med någonting men det kanske inte är det som är huvudprioritet utan gemenskapen 
är oerhört viktig. 

(Planerare 2): Å andra sidan kan man ju känna att det är lite åt det hållet det går på många sätt, 
alltså det är de värdena i livet som man kanske tittar på lite mer och kommer att titta på. Och då kan 
jag tänka mig att man sneglar på Uddebo för att titta på hur man har gjort där, men då är det som du 
sa innan (Planerare 3) att det beror ju väldigt mycket på vilka personer det är som bor på orter och. 
Och vad för typ av intressen dom har. 

(Planerare 1): Och i nuläget, om man tittar just från plan så är det ju så att detaljplanen i nuläget är 
ju alltså, det ger ju samtidigt möjligheter, här måste ju också kommunen hänga med på nåt vis i vad 
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som önskas och utvecklingen ganska snart så att man inte tappar heller så att planen verkligen 
möjliggör för önskemål och den karaktären man är ute efter eller som det finns behov av och sådär. 
För annars så kommer vi ju hindra den utvecklingen också och det får vi ju helst inte göra heller. 
Om man säger så. 

(Planerare 3): Dom diskussionerna vi har haft handlar ju lite också om att, jag återkommer till det 
här med downsizing men att man har haft en vilja att kanske köpa det som är lite billigare, man har 
inte haft ett intresse av att bygga en ny villa för det kostar ju liksom ändå 2-3 miljoner oavsett om dy 
byggde en ny i Uddebo eller om du bygger den i Borås. Och då, kommunen kan ju inte tillskapa 
boendemöjligheter som kostar mindre än vad det kostar att bygga ett hus och kommunen bygger ju 
dessutom inte huset om vi inte bygger hyresrätter genom kommunala bolag liksom. Så att vi 
försöker ju va behjälpliga men efterfrågan och det vi kan erbjuda kanske inte är helt ”match” alla 
gånger.

Men ser ni något behov ändå av sånt som att detaljplanera mer i Uddebo eller?

(Planerare 3): Ja vi har ju fått det. Eller liksom, det har ju kommit, nu håller vi ju som sagt på med 
den här detaljplanen för väveriet och det är ju en del. Men det är ju på deras initiativ, vi kommer få 
ett planuppdrag som bland annat behandlar gula huset. Och lite omkringliggande områden där vi 
ser möjligheterna att tillskapa nya bostadstomter. Vi kommer också behöva titta på ifall vi ska ha en 
plats för en ny förskola. Så det finns behov och det kommer ju kommunen behöva ta men ifall det 
sen matchar det som uddeborna vill göra liksom det får vi ju se men det finns ett behov av att 
uppdatera detaljplanerna. Eller att göra och skapa fler och nya. I Uddebo. Det gör det. 

Och då är det framförallt det som är inför framtiden då, gula huset, förskola och bostäder. 

(Planerare 3): Det är ju det vi har fått till oss just nu iallafall. Vi kommer förhoppningsvis i den 
kommandet planen titta på möjligheterna att bygga småhus. Men det blir liksom ett försök. Vi vet 
inte i dagsläget hur vi ska lösa det för det handlar ändå om permanenta bostäder fast i miniformat. 
Inte över 100 kvadratmeter och det är ju en svårighet för att regelverket är ju till viss del utformat för 
att bygga villor på typ 150 kvadrat på en tomt som är 1500 kvadratmeter och så har man sin 
soptunna och så kommer sopbilen och hämtar det. Det är ju så det är meningen att det ska fungera 
men det är ju inte så man vill ha. Man vill ha nånting som fungerar, att jag bor här men att vi odlar 
ihop och vi löser energiförbrukningen ihop och vi byter saker med varandra istället för att köpa nytt. 

Så det kommer bli en väldigt annorlunda plan då om man säger så.

(Planerare 3): Den kommer nog bli lite ovanlig hehehe. 

Men om vi tittar på ännu längre fram om man säger så, vad för typ av framtid för Uddebo 
tänker ni er från kommunens sida om man säger så. Hot mot det här eller möjligheter? Eller 
vad är en sannolik utveckling? 
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(Planerare 3): Det finns väl flera vägar att gå. Och det är ju avhängigt på de här personerna, dom 
som är engagerade idag, orkar dom va engagerade framåt också eller liksom, finns det nya som 
kan ta över för att även om man är engagerad och vill driva projekt ända in i kaklet så orkar man ju 
kanske inte det hur länge som helst. Så att det är ju lite avhängigt dom personerna som är 
engagerade idag.

(Planerare 2): Men vår förhoppning är ju att det ska fortsätta. Såklart. Det är ju ändå lite häftigt. 

Tänker ni att om ni skulle formalisera för mycket i uddebo att det nästan skulle stjälpa 
snarare än hjälpa då? Eller om man skulle satsa på det liksom förstår ni vad jag menar? 

(Planerare 2): Men det är ju frågan hur man gör det i sånna fall för att det får ju isåfall bli 
tillsammans, det är ju lite det som du var inne på (Planerare 1) att det blir ju kommunikationen 
mellan de medborgarna från kommunen. Vi kan ju aldrig sitta här på egen hand egentligen och göra 
nånting. Och tala om sen vad andra ska göra. Förutom det vi har att förhålla oss till då. Och det är 
väl det som är fördelen då att vi kan ha den dialogen då så jag ser ju det som att man gör det 
tillsammans då. 

Jag hade inga mer frågor just nu, men om ni hade några spontana tankar eller något som ni 
ville fått säga bara? 

(Planerare 2): Blev du något klokare av det här? 

Ja det skulle jag vilja säga. Ja, jag tycker att ni, det tyckte jag när jag gjorde intervjun i 
Måndags med att det känns som att ni alla tänkt på det här ganska mycket och att det känns 
ganska aktuellt. Som om jag hade lite tur att jag började jobba med det här nu när det varit 
ett möte där nere och att det är mycket som kommer upp. 

(Planerare 3): Mmm men Uddebo är nog ganska bra på att liksom påminna kommunen på ett eller 
annat sätt så att tänk på oss eller här finns vi, jag menar, vi har ju massa orter som vi skulle vilja 
behöva jobba med kanske. Men som kanske inte är så på. Men Uddebo är verkligen på dom liksom 
finns där varje dag varje vecka på något vis. Dom ploppar upp här och där. 

(Planerare 2): Och det är ju lite det jag menar med att dom sköter sig själva till viss del för att nu 
hade dom nåt där sen talar dom om vilka förväntningarna på oss är. Men också för att gå tillbaka till 
början med det här att vi har starka orter runt om i kommunen det är väl det om vi ser inom 
kommunens gränser kontra Uddebo då och vad vi har att förhålla oss till det är ju det att när det ska 
göras något oavsett om det är uddebo eller limmared eller var det än är någonstans så finns det 
alltid det här att vi vet ju att man måste förhålla sig till att varför lägger vi det här just här? På den 
orten? För dom frågorna kommer ju alltid det här att dom får och vi får inte och sådär. Det är liksom 
inte ens självklart att lägga allting i centralorten. För då kommer frågan upp på ett helt annat ställe 
att det ska ju ligga här. 
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(Planerare 3): Det skulle ju kunna va så att, nu säger jag ju inte att det är så men det skulle ju kunna 
va så att det finns kanske en irritation på andra orter i kommunen över att kommunen är så 
involverad i aktiviteter i Uddebo. För att.. 

(Planerare 2): Om man uppfattar det så, för jag är inte säker på att..

(Planerare 3): Nej jag vet inte

(Planerare 2): ..Det gäller Uddebo. Men det är ju ändå det vi har att förhålla oss till. Oavsett vad vi 
gör, och så blir det ju alltid. 

(Planerare 3): Men det är kanske lite som man säger om barn att den som skriker högst den får 
mest och här kanske det är Uddebo som står längst fram och skriker liksom att.. 

(Planerare 1).. Men vi har ju som utgångspunkt ganska mycket när vi planerar och planlägger också 
att förutsättningarna på de olika orterna och platserna är väldigt, väldigt viktiga. Och det är väldigt 
viktigt att liksom framhäva det som är bäst för just den platsen. Och att det är viktigt också för oss 
att förmedla att ni står inte i konkurrens med varandra utan det här ska vara ett samspel. och därför 
är dom här förutsättningarna så viktiga för att säga det att, jamen ni har olika kvalitéer och det är 
dom vi ska ta fram. Så att det blir ett samspel och inte en konkurrens. Och det är inte alltid så lätt att 
få fram. Men samtidigt så är det nog den utgångspunkten som har fungerat för oss hittills iallafall. 
För vi vill ju inte ha den där konkurrenskänslan iallafall. Sen är det ju nödvändigt i viss mån såklart 
men ja. 

(Planerare 2): Men om man skulle tänka sig att man hittade det här karaktäristiska på varje ort i 
kommunen som är karaktäristiskt för just den orten. Alltså som ett Uddebo på varje ställe, så hade 
det ju vart otroligt gynnsamt för kommunen som helhet. Idag är vi lite i ett skede där många sitter på 
orterna och önskar att man hade en så drivande person som vi har. Och många har ju det. Fast 
kanske på ett annat sätt.  

Dom marknadsför ju sig väldigt mycket då.

(Planerare 2): Dom är duktiga. Men dom är ju också ute i många olika sammanhang, som X som 
exempel då hen har ju varit över hela Sverige och pratat om Uddebo så hen gör ju ett otroligt 
marknadsföringsjobb att sätta Uddebo på kartan om inte annat. 

(Planerare 3): Ja men dom gör ju, det är ju inte bara det att dom gör saker, dom marknadsför ju sina 
evenemang. Dom, det finns ju inte speciellt många andra orter i kommunen som har en 
musikfestival och så har man en fermenteringsfestival och så har man det ena världsrekordförsöket 
eller vad det än må vara liksom att man jobbar på så många olika nivåer och man talar om vad man 
gör. 
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(intervjun avbryts en kort stund av deras kollega) 

Men tror ni att Tranemo kommun kommer kunna tjäna på ett ställe som Uddebo? 
Platsmarknadsföringsmässigt så för att få folk att kanske, för att det kan gynna kommunen 
tror ni? 

(Planerare 2): Min spontana tanke är ju att vi är ju där redan. 

(Planerare 3): Ja men det är klart vi tjänar på utveckling oavsett var den är eller vem som driver 
den. I Uddebo så vet vi ju till exempel att det flyttar ju folk till Uddebo som inte har bott i kommunen 
innan. Det genererar skatteintäkter och det genererar att vi får fler barn i förskola och skola, det 
genererar att, det blir ju en spinn-off effekt på många plan liksom. Så vi kan ju inte säga att det är en 
dålig utveckling för kommunen att det går bra för uddebo liksom. Sen skulle vi ju kunna vara bättre 
på att dra ännu mer nytta utav det. För vi marknadsför ju.. 

(intervjun avbryts och återgår inte till frågorna)

 
Märker ni av något tryck på bostäder och att det krävs planering och förändringar i Uddebo från 
planeringssidan? 

Finns det någon diskussion kring vad kommunen och planeringen skall lägga sig i och inte? 

På vilket sätt har ni på kommunen agerat tillsammans med de som lever och verkar i Uddebo? Har 
ni bidragit till den aktivitet och verksamheter som finns där nu?

Underlag för intervju: Planeringsarkitekt och landsbygdsutvecklare 

Vad erbjuder Uddebo som andra orter inte erbjuder i Tranemo? 
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De som köpte fabriken gjorde en egen plankarta för området. Arbetar ni vidare med den nu? 

Hur har Uddebo förändrats under den tid ni verkat i Tranemo? Vad skulle ni säga skiljer platsen 
mest från igår och idag? 

Kan några statistiskt konkreta trender urskiljas i Uddebo som ni har tillgång till genom tillgänglig 
statistik eller något ni ser ”på pappret”. Är det till exempel fler ansökningar om bygglov, eller intensiv 
kontakt på olika sätt? 

 
Märker ni av något tryck på bostäder och att det krävs planering och förändringar i Uddebo från 
planeringssidan? 

Finns det någon diskussion kring vad kommunen och planeringen skall lägga sig i och inte? 

På vilket sätt har ni på kommunen agerat tillsammans med de som lever och verkar i Uddebo? Har 
ni bidragit till den aktivitet och verksamheter som finns där nu?

Business improvement district är uppe på tapeten just och i Måndags hade representanter från 
regionen ett möte med aktörer i Uddebo och även Limmared kommer att ingå i detta. 

Är detta något som ni har varit involverade i?

På vilket sätt tänker ni att det skulle kunna stärka Uddebo som samhälle betraktat? 
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Upplever ni något motstånd mot den utvecklingen som äger rum i Uddebo från andra som folk som 
bor i Uddebo, som klagomål eller kanske anmälningar/överklaganden?

Tror ni att den utveckling som skett i Uddebo skulle kunna ske på andra platser, kanske sprida sig? 

Skulle andra orter i kommunen må bra av en liknande utveckling?

Vilka tror ni är de huvudsakliga anledningarna till att just Uddebo genomgått denna förändring? Vad 
tänker ni har tagit orten dit den är idag? 

Vad för typ av framtid för Uddebo ser ni framför er? Hot? Möjligheter? Sannolik utveckling?

Sroi Social return of investments,  är det något som ni från kommunens sida tar i beaktning?

Hur ser 

Har ni något mer ni vill tillföra? eller säga? Några spontana tankar?
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Anteckningar möte i Uddebo

Uddebo, lokal utvecklingsgrupp. Olika drivkrafter, hållbarhet, mat, kultur.
började i november förra året men det är först nu som de dragit igång detta. De vill hjälpa och stötta 
de lokala utvecklingsgrupperna. Som en stödgrupp. 

4 grupper, limmareds glasbruk, södra råda, not quite, åmåls kommun. Lokal utveckling, 
kultursystem har hänt innan, svårt att greppa tycker (Planerare 4). Det är mycket som är ett 
tomtebloss vad gäller landsbygdsutveckling, men hen anser inte att uddebo är så, och det är målet 
att uddebo ska hjälpas med. ideellt/offentligt partnerskap. 

(Planerare 4) driver detta för regionen. 

Inga medel för att stötta med pengar, bara för att utveckla metoderna och finnas som stöd.

förtydligande, BID har enligt (Planerare 4) inte med business att göra. Det är en samverkansform. 
formaliserad samverkan mellan närings, fastig, civil. Ska sätta upp mål och garantera hållbar 
utveckling. 

Medverkande på mötet, 

(Invånare 1) vill ha konkret exempel på där man jobbat med bid.
Floda, vrångö, men man jobbar aldrig på samma sätt.
På vrångö fick man driftsstöd från regionen för att förbättra den lokala servicen.

Leader beviljar mycket om livsmedelsförädling. 

Man börjar med en möjlighet och man börjar med ett hot.

paraplyorganisation tas upp. krister, liv, fabian, gula huset. Alla som har lokaler som kan hyras ut. I 
skolhuset får man sova. Lokalanvändning, vad man saknar, som ett storkök. 7 scener finns i 
Uddebo.  

Förslag kommer om att skapa ett bostadsbolag där de köper upp förfallna husen och rustar upp 
dem.  

(Planerare 4) säger att detta kan vara ett sätt att motverka gentrifiering som kan förändra 
grundsyftet med Uddebo. 
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(Invånare 1) säger att priserna har ökat från 300 000 till 1 miljon.  
De pratar om lägenheter och hyreshus. Några har gjort en detaljplan för den här fabriken och det 
ska också byggas småhus och de ska följa alla regelverk och kommer kosta ungefär en miljon 
styck. 

(informant 2) Hyreshusen i Uddebo är i mycket dåligt skick, på denna gatan har hyreshusen totala 
renoveringsbehov. 

(invånare 6) nämner till exempel, vill vi ha en stor inflyttning, vad är den stora visionen och pekar på 
den visionen. Bor inte där än, men tycker att det skulle verka bra att ha någon sorts styrgrupp eller 
sammanhållning.

(Planerare 4) nämner floda där kommunen och företagarna går ihop och finansierar en koordinator. 

(Invånare 10) tror inte på en vision där alla ska lyda och ser styrkan. 

(Planerare 4) säger att den här utvecklingsgruppen inte liknar någon annan grupp, med helt annat 
engagemang med hållbarhetsfrågor och ideal. (Planerare 4) betryggar att de vill bevara det unika 
och. 

(invånare 4) säger att så länge man har en öppen marknad så kommer husen att kosta det folk 
betalar. 

(Invånare 2) säger att de som bott här länge kanske inte vill att husepriserna ska hållas nere. 

(invånare 8) säger att man kan ju försöka kringgå marknaden. 

(invånare 5) länge frågar om att länstyrelsen kan gå in och ta dessa förfallna hus för kommunen har 
tömt huset på människor. Kommunen får enligt (Invånare 1) inte ta över någonting, men vill prata 
sig till att få ta över huset. hen och tycker att alla i uddebo är djur som inte kan bete sig, och vägrar 
sälja huset för under en miljon. Om man snackar på ett bra sätt så kan de få städa och renovera 
och vara trevliga. 

Denna grupp av människor är i konflikt med fastighetsägare som inte har intressen av uddebo, de 
har intressen och vill ta över dessa.

(Planerare 4) vill ha en organisation och koordinator att höra av sig till

(Invånare 5) hen som bott här länge säger att det är betungande att vara en koordinator. 

(Planerare 4) säger att de kan inte avlöna en enskild utan endast ge pengar till denna förening.
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(Planerare 4) säger att man måste få med kommunen, fastighetsägare måste med för att de ska 
kunna förverkliga sina idéer. (Invånare 1) säger att kommunen har låtit uddebo köra på. De tycker 
att kommunen borde gå in och stötta mer, de är väldigt intresserade av att fler skulle flytta dit. Det är 
läge nu. Kommunen har börjat prata om kulturföreningar.

Representant från kommunen säger,, jobbar med kultur i kommunen. Uddebo ses som en motor för 
platsutveckling, vill uddebo ha tranemo och vill tranemo ha uddebo?

(Planerare 4) betonar igen att Uddebo inte stämmer överens med den standard som de använder, 
men det här är ett nytt blad som de får vända gemensamt.

(Invånare 2) nämner BIDs drivkrafter om fastighetsägare som vill ta ut vinster och öka sina värden. 
Men här vill fastighetsägarna mest komma undan. (Planerare 4) bekräftar bilden men säger att idag 
handlar med mer om att få in hyresgästerna och de boende. Få alla, inte bara besökare att trivas. 
Betonar att det är non-profit. 

(invånare 8) säger att allt leder till gentrifieringen och vill rundgå den gentrifieringen. man bör 
behålla spretigheten. ”vi har skogshippisarna” och så (alla skrattar) 

(Invånare 6) vill inte se den här (nu är det häftigt här och sen drar vi vidare) hen vill ha ett hållbart 
samhälle för de som bor där nu, men om det blir för ordnat så kanske ”skogshippisarna” tröttnar och 
då försvinner allt som skapat värdet från börjat. Inte döda glöden. 

(Invånare 7) pratar om att man undrar ibland om man inte får tjäna pengar i Uddebo. Att båda borde 
få existera i Uddebo. 

(Invånare 1) pratar om att kommuner brukar åka runt på konferenser och få reda på hur man ska 
skapa en plats där man vill vara och vi kanske har lyckats här i Uddebo med detta genom att skapa 
en plats där människor kan göra det de vill och leva på sina sätt. Där drog de tillbaka e detaljplan 
som dras. De har en ny majoritet i tranemo som prioriterar detaljplaner. Det kommer att bli 
cykelbana till Svenljunga.

(Invånare 1) säger, Uddebo är runda, kommunarbetare är fyrkantiga. det går inte att få grepp om 
uddebo. 

(Planerare 4) säger att det är viktigt att få ned i skrift vad man gör och vill ha gjort. Har man en 
utvecklingsplan för området som beskriver t.ex infrastruktursaker som cykelbana. VIlket mervärde, 
vilka ska använda det? Då kan man ett underlag som någon som kan ta ställning till.

(invånare 8) undrar vad för fråga som man ska ta med sig, för hen känner sig lite förvirrad. 
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(invånare 6) säger att man borde få gå hem och fundera på vad vill jag göra med detta. hen vill ha 
lite olika verkstäder för t.e hantverk, mat, hållbarhet, kultur, nästa gång de ses. 

(invånare 8) säger att folk har ganska mycket de redan håller på med. 

(Invånare 1) säger att folk redan sammarbetar, hen frågar regionen om vad vill att det ska gå fort. 
Ska vi satsa på turism, matproduktion, vad tycker ni, vad ska vi gå vidare med och vilken roll ska 
kommunen ha och vilken ska vi ha? 

(invånare 2)  säger att man kan söka leaderpengar för hur mycket som helst. T.ex att skapa en 
campingutrustningspool för alla de vandringsleder som skapats runt omkring Uddebo. 

(Invånare 1) vill ha en projektledarskrivarträff, hen En deltagare på mötet vill ha något slags kontor. 
En plats där man kan sköta ekonomin.

-(Planerare 4) bryter in med att, ungefär 7 000 kronor i månaden skulle kunna gå till detta. De kan 
inte göra lön av det. 

-(invånare 4) betonar att det här sammanhanget är pensionärer och folk som inte vill jobba. Det är 
inte representativt för orten. Man borde ha mötet senare på dagen. 

-(invånare 6) säger att gräsrötterna måste finnas kvar, och ska man göra något så är det man själv 
som ska göra detta. Inte att bara vilja att andra ska göra det. 

- (Invånare 8) tycker att det vore jättebra med de olika klustrerna. 

-(invånare 2) tror på att bjuda in, formalisera klustrerna, få folk att känna sig välkomna.

- (Invånare 9) betonar att det är viktigt med representativiteten. 

-(invånare 2) säger att bygdegården kanske vore bättre att träffas på än i gula huset. Den har varit 
en fritidsgård och sedan samhällsförening, numera bygdegård.

-Vad kan man söka genom leader? Projektledning, marknadsföring. Förbrukningsvaror, samodling, 
bastun, karavanprojekt/vandrarheemmet. 
kategorier, 
service, entreprenörskap och hälsa.
- Återvinning nämner någon.  

-LISTAN LÄSES UPP av (invånare 6)
boendefrågor 
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inrätta ungdomsrum 
installera teknisk utrustning 
kolonilotter
bilpooler 
verktygspoler 
föremålsbibliotek 

-(det är ju precis det vi har gjort) säger någon. 

-Representant från kommunen säger till (invånare 4) fråga om solcellspark, men dessa pengar är 
slut. saker över 100 000. Är målet att skapa flera jobb så finns det pengar att söka även för 
livsmedel och förpackning.

-De på mötet är angelägna om att de från regionen ska vara med för att få träffa en bredare grupp 
av uddebobor.

�85


