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Sammanfattning 
Undersökningen belyser bybornas relation och kommunikation med kommunen när Bodens 

kommun skapade planer om Unbyn, en by mellan Boden och Luleå kommun. Vidare utreds 

hur områdesplanen följdes och förändrades över tid. I undersökningen analyseras 

källmaterialet utefter en hermeneutisk metod. Materialet består av tidningsartiklar och 

arkivmaterial vilka ger en inblick i den kontraurbanisering som skedde i Bodens kommun 

mellan 1970-1990-talen. Relationerna synliggörs genom olika händelser som skedde under 

den aktuella perioden. Exempelvis skolans fortlevnad, förändrad vägsträckning av länsväg 

616 samt områdesplanens olika utformningar. I dessa fall lyfts bybornas röster fram genom 

deras kommunikation med media och deras erinringar och synpunkter mot de olika förslagen. 

Genom den kontraurbanisering som skedde i Bodens kommun och Unbyn synliggörs också en 

ökad kommunal service till byborna. Bybornas ökade krav och deras gemensamma röst blev 

starkare allt eftersom byn växte.  

 

Nyckelord: kontraurbanisering, landsbygd, levande landsbygd, Bodens kommun, 

områdesplan 

 

 

 

 



Abstract 
This thesis investigates relationships and communication between the central municipal 

government of Boden and the villagers in Unbyn, a village between Boden and Luleå in 

northern Sweden, when the government put forward community development plans and how 

the area plan was followed and changed over time. This study analyzes the source material 

along a hermeneutic method. The material consists of newspaper articles and archival 

documents which give an insight into the counter-urbanization that occurred in the 

municipality of Boden between 1970-1990's. The relationships are made visible through the 

different events that took place during this period, including debates about the location of the 

elementary school, plans to alter a stretch of a county road and the area plan's various designs. 

In these cases raised villager´s voices through their communication with the media and their 

objections to the various proposals. Through the counter-urbanization process that occurred in 

the municipality of Boden and Unbyn, municipal services increased to the village residents. 

The villagers’ increased demands and their common voice became stronger as the village 

grew.  

 

Keywords: counterurbanization, countryside, living countryside, Boden municipality, area 

plan     
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Inledning 
Människor har i alla tider flyttat. Från början bodde befolkningen på landsbygden och 

arbetade i närområdet. Därefter skedde en inflyttning till staden i och med industrialiseringen. 

När de industrialiserade länderna fått ökade ekonomiska resurser började vissa människor att 

se sig om för ny bostadsplats. Ny bebyggelse skapades i den tidigare landsbygden. Det 

innebar att en kontraurbaniseringsprocess ägde rum.  

 

Sverige industrialiserades främst under 1900-talet. Den stora förändringen och höjdpunkten i 

landet var särskilt tydlig mellan åren 1945-1960. Dessa år har historiskt kallats de gyllene 

åren. Sverige kunde under den här perioden påbörja en massproduktion av olika artiklar. 

Dessa artiklar exporterades och såldes inom landet och det ökade tillväxten enormt i Sverige.1 

Arbetsmarknaden förflyttade sig från landsbygden till staden och därmed skedde en 

urbanisering. Tidigare hade största delen av befolkningen bott på landsbygden men i och med 

att Sverige industrialiserades så behövdes arbetskraften i staden.2 En konsekvens av 

industrialiseringen var urbaniseringen. Av Sveriges befolkning bodde 10 % i städer eller 

tätorter i mitten av 1800-talet. 1940 hade den siffran ökat till 56 %. Idag bor 83 % av 

befolkningen i städer eller tätorter. Denna befolkningstillväxt hade till stor del skett på 

bekostnad av att många hade lämnat landsbygden.3  

 

Industrialiseringen och inflyttningen till städerna ledde till en stor bostadsbrist i samhällena. 

Skicket på bostäderna som fanns var låg och inte alls vad som kunde förväntas av ett land 

med Sveriges ekonomiska kapacitet. Urbaniseringen i Sverige gick oerhört fort och landet 

blev under 1900-talet en ekonomisk stormakt. Innan hade Sverige varit ett fattigt 

jordbrukarland. Bostadsbristen i städerna satte krav på politikerna i landet att agera och beslut 

togs om ett miljonprogram. Miljonprogrammet innebar att en miljon bostäder skulle byggas i 

städer och förorter under en tioårsperiod. Projektet ägde rum mellan 1965-1974 och fick utstå 

																																																								
1 Magnusson, Lars, ”Anpassning eller självöverskattning? Sveriges ekonomiska historia under 1900-
talet” i Almqvist, Kurt, Glans, Kay & Agrell, Wilhelm (red.), Den svenska framgångssagan?, Fischer 
& Co, Stockholm, 2001. s.24-25 
2 Bernes, Claes & Lundgren, Lars J., Bruk och missbruk av naturens resurser: en svensk miljöhistoria, 
Naturvårdsverket, Stockholm, 2009. s.161-163 
3 Bergström, Niklas, Kontraurbanisering i Umeåregionen [Elektronisk resurs] /, 2002. s.9 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-24713 	



	 2 

hård kritik mot slutet av perioden då många hus och områden som nyligen byggts upp stod 

halvtomma.4  

 

Trenden att lämna landsbygden till förmån för staden skedde inte enbart i Sverige utan också i 

de flesta andra industrialiserade länder. Industrierna och de nya förutsättningarna skapade en 

arbetsmarknad för kvinnor och män och arbetstillfällena fanns i städerna. Det innebar att de 

allra flesta människor valde att lämna landsbygden och söka sig till städerna. Med sådana 

förutsättningar kan det antas att det var ytterst få som flyttade till landsbygden. Faktum är att i 

den stadsnära landsbygden har befolkningsutvecklingen under vissa perioder ökat under de 

senaste decennierna. Fenomenet kallas kontraurbanisering. Kontraurbanisering innebär att det 

sker en befolkningstillväxt på landsbygden och att den har en viss närhet till staden. Vilket 

innebär att människor inte väljer bort moderniteter till förmån för boendet.5  

 

Kontraurbanisering skedde bland annat i Bodens kommun under 1970-talet. Kommunen 

gjorde flertalet satsningar på landsbygden eller i bostadsområden i nära anslutning till staden. 

Bostadsområden byggdes upp och villakvarter skapades i tidigare äldre bebyggelse. Unbyn 

som ligger 18 km söder om Bodens centrum, är ett tydligt exempel på hur villakvarter 

uppstod i en tidigare bebyggelse. Unbyn är en jordbruksbygd med anor från 1500-talet och 

främst på 1980-talet byggdes det upp kvarter med flertalet småhus i den gamla 

jordbrukarmiljön.6 Byn utsattes således för en kontraurbaniseringsprocess och det var också 

en önskan från bybornas sida att det skulle ske. När Unbyn kontraurbaniserades skapades nya 

förutsättningar för en ökad tillgänglighet på bland annat kommunala tjänster såsom skola.  

 

  

																																																								
4 Hall, Thomas, and Sonja Vidén. "The Million Homes Programme: A Review of the Great Swedish 
Planning Project." Planning Perspectives 20.3 (2005): 301-28. Web. s.302-304 
5 Bergström, N. 2002. s.9  
6 Engelmark, Karl-Erik (red.), Unbyn: en återblick, [K.-E. Engelmark], [Boden], 1995. s.16-17	
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Syfte och frågeställningar 
Undersökningen syftar till att förstå expansionen av Unbyn som en 

kontraurbaniseringsprocess genom de kommunala satsningar som gjordes under 1970-1990-

talen. Fokus kommer ligga på 1980-talet och kommunens förhållningssätt mot byborna 

kommer att belysas.  

 

Dessa tre frågeställningar kommer vara behjälpliga med att besvara uppsatsens syfte; 

- Hur svarade områdesplanen7 och dess utveckling mot Unbyns tillväxt? 

- Hur var relationen och kommunikationen mellan byborna och kommunen under 

perioden för expansionen? 

- Var expansionen en följd av den kontraurbaniseringsprocess som ägde rum i 

kommunen? 

 

Avgränsningar 
Uppsatsen utreder relationen och kommunikationen mellan kommunen och de boende i 

Unbyn då byn expanderade. Tidsavgränsningen sträcker sig från planeringsskeendet fram till 

slutförandet av byggnationerna, således omkring 1970-1990-talen. Det finns fler områden 

inom Bodens kommun som expanderade på liknande sätt som Unbyn under samma period. 

Undersökningen fokuserar på byggnationerna i Unbyn. I uppsatsen är det områdesplanen från 

1980 för Unbyn som analyseras med en revidering rörande förslag till ändrad vägsträckning 

av länsväg 616. Dessutom utreder uppsatsen hur områdesplanen svarade mot Unbyns tillväxt. 

Det fanns en områdesplan från 1973 men den gick inte att finna i Bodens kommunarkiv 

därmed används planen från 1980. En skillnad bör vara att kommunen 1980 hade köpt upp 

ytterligare mark i Unbyn och området hade således utvidgats. Områdesplanen från 1980 

passar väl in i undersökningen eftersom den visar var den utökade bebyggelsen planerades, 

vilket är av vikt för syftet med uppsatsen. Det finns en fastställd stadsplan för Brinjan8 från 

1978-03-29 men den analyseras inte heller i uppsatsen på grund av att den inte gick att finna i 

kommunarkivet. Däremot analyseras förslaget till stadsplan från 1977-06-10. I den framgår 

det vad vissa bybor tyckte om expansionen och markfrågor som rörde Unbyn.  

																																																								
7 Områdesplanen för Unbyn innehåller information hur nybyggnationen planerades uppföras samt hur 
kommun och bybor resonerade kring expansionen av den nya bebyggelsen. Dokumentet innehåller 
kartor och klargöranden som rör Unbyn.   
8 Brinjan – området där den nya bebyggelsen planerades att uppföras.	
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Material och metod 
I kapitlet nedan presenteras det material som ligger till grund för undersökningen. Därefter 

presenteras den metod som används samt teorin undersökningen utgår ifrån. En diskussion 

kring materialet och metoden har genomförts samt en presentation och diskussion kring teorin 

redovisas.   

	

Material 
Materialet som används i undersökningen kommer bland annat från Boden kommunarkiv. 

Dels har kommunöversikten för Bodens kommun används men också generalplanen för 

Bodens centralort från år 1980. Generalplanen lyfter bland annat fram bostadsbyggandet i 

kommunen rent generellt. Skriften blir av vikt då en frågeställning i undersökningen syftar till 

att undersöka hur kommunen resonerade kring bostadsbyggandet och om det skapade en 

konfliktsituation. Generalplanen ger en inblick i bostadsplanerna för Bodens kommun rent 

generellt och på ett mer allmänt plan samt hur kommunen resonerade i expansionen av de 

olika områdena.  

 

Ett förslag till en områdesplan för Unbyn som upprättades av Bodens kommuns 

arkitektkontor år 1980 och används i undersökningen. Områdesplanen var av vikt vid beslutet 

av var nybyggnationen i Unbyn skulle upprättas. Den analyseras och ger insyn i hur 

kommunen och byborna resonerade kring den nya bebyggelsen. Dokumentet är samtida och 

ger en bild av hur kommunen tänkte i fråga av placering av den nya bebyggelsen.  

 

Kartor som visar på utbyggnaden av områdena i Unbyn kommer även att studeras. 

Undersökningen kommer att utröna om det fanns någon grundtanke från kommunens sida på 

placeringen av bostadsområdena. Exempelvis om nybyggnationerna placerades i närheten av 

jordbruk. Således om den gamla miljön påverkades av nybyggnationerna eller om kommunen 

försökte behålla den gamla lantbrukarmiljön intakt.    

 

Kommunfullmäktigeprotokoll som behandlar beslutsfattande i byggnadsprocessen från den 

aktuella tidpunkten har används och analyserats. Även sammanträdesprotokoll från möten och 

anteckningar från informationsmöten är inkluderade, samt olika erinringar mot omläggningen 

av länsväg 616 och områdesplanen för Unbyn.  
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Dessutom har tidningsmaterial som bland annat behandlar konflikterna i omläggningen av 

länsväg 616 och områdesplanen för Unbyn bearbetas. Kurirens klipparkiv på Norrbottens 

minne har blandade artiklar och bilder samlat om Unbyn omkring åren 1970-1995. De har 

studerats och analyserats för att ge ett mer nyanserat svar på hur allmänheten såg på 

expansionen. Det blev betydelsefullt i resultatet för att det gav ytterligare ett perspektiv av 

bostadsbyggandet i Unbyn. Tidningens perspektiv ger en inblick i hur byborna tänkte och 

tyckte under den aktuella tidsperioden, om än den bilden kan vara påverkad av skribenten 

bakom artikeln.    

	

En kritik mot källmaterialet som har använts kan vara att allt material enbart kommer från 

kommunens sida eller i form av tidningsartiklar. Det finns således inget källmaterial som är 

konstruerat av byborna själva. Tidningsmaterialet är skrivet av en journalist och kan därmed 

inte helt ge en fullständig bild från bybornas sida, om än den ger en utförligare bild än 

kommunmaterialet. En intervju hade kunnat ge en mer nyanserad bild från nybyggnationen 

och bidragit till ett vidare svar, men det hade dock behövts minst två till tre respondenter för 

att ge ett tillfredställande svar. Dessutom för att få en nyanserad bild skulle respondenternas 

ställning till frågan helst varit olika. Det skulle således behövas en respondent som var emot 

expansionen av Unbyn, en som var för och en som var relativt neutral. Det gick inte att 

genomföra under veckorna som fanns till förfogande. En nackdel med intervjuer skulle kunna 

vara att händelserna utspelade sig på 1970-1980-talet. Byborna skulle med stor sannolikhet 

väga in sådant de vet idag och ha svårighet att tänka enbart på processen och de direkta 

följderna av den.    

	

Metod 
Materialet har analyserats efter en hermeneutisk och kvalitativ metod. Den historiska aspekten 

kommer att undersökas och materialet bedöms och tolkas. Tolkningen kan se olika ut för 

olika personer beroende på vad hen läser in och vad hen anser vara viktigt. Materialet kan ge 

svar på frågeställningarna, men inte utan en tolkning. Bybornas egna åsikter lyfts bland annat 

genom citat men dessa är konstruerade i ett annat sammanhang och grundtanken skulle rent 

teoretiskt kunna vara en annan. Validiteten i undersökningen blir ändå trovärdig då flertalet 

källor undersöks och ställs mot varandra. Idag betyder hermeneutik ungefär allmän 
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tolkningslära.9 Hermeneutikens forskningsideal är inte något som det finns en gemensam 

uppfattning om. Variationen är beroende av och förändras med de sociala förhållanden som 

kännetecknar olika tidsperioder, samhällsvillkor och tolkaren själv.10 Den skrivna texten talar 

till läsaren på olika sätt beroende på vad hen läser in. Textens betydelse går inte att belägga 

empiriskt eller observera på samma sätt som fysiska fenomen.11 Det är således det som inte 

står skrivet i en text som blir det viktigaste. Tolkningen är alltså det centrala i hermeneutiken 

och det finns ingen vetenskapsman eller objektiv domare som kan säga att tolkningen är rätt 

eller fel.12 Hermeneutiken menar att förklaring av ett fenomen hör till naturvetenskapen och 

förståelsen till socialvetenskapen. En förklaring av ett fenomen kan i regel ge svar på 

orsakerna bakom. Medan en förståelse är mer komplex och sociala fenomen eller olika 

betydelser måste undersökas. Inom hermeneutiken finns det narrativa perspektivet. Det 

narrativa perspektivet syftar till att lyfta fram människors berättelser och livshistorier. Det  

perspektivet kan med fördel användas i tolkningen av tidningsartiklarna.13 

Tolkningsprocessen kan liknas med översättning.14 

 

En kritik mot hermeneutiken kan vara att den inte har ett krav på opartiskhet. Opartiskhet är 

ingen dålig egenskap av hermeneutiken utan det finns en medvetenhet kring det och en 

visshet i att läsaren kommer analysera materialet utefter sina egna erfarenheter. Om alla skulle 

tolka samma text likadant skulle en mängd olika tolkningar förbises. Det är således en styrka 

av hermeneutiken att den personliga tolkningen ges mycket utrymme.15  

 

Den kvalitativa metoden har rötterna i hermeneutiken och handlar om att undersöka hur något 

är. Tolkning och förståelse av upplevelser eller uppfattningar blir då av vikt. Uppgiften för 

uppsatsen är att tolka och förstå källmaterialet utifrån frågan hur något var under den här 

perioden. Det är lättare att analysera materialet genom en kvalitativ metod så därför väljs en 

kvantitativ metod aktivt bort. Det beror på att den här uppsatsen undersökning inte är mätbar 

																																																								
9 Andersson, Sten, Om positivism och hermeneutik: en introduktion i vetenskapsteori, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2014. s.19 
10 Andersson, S. 2014. s.31-32 
11 Fysiskt fenomen – är en konkret sak som går att ta på.   
12 Andersson, S. 2014. s.44	
13 Andersson, S. 2014. s.55-58	
14 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., 
Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007. s.76	
15 Andersson, S. 2014. s.151-153	
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på samma sätt som siffror är.16 Primärkällorna i den här uppsatsen fyller olika källkritiska 

perspektiv väl. Dels samtidighetskriteriet eftersom källmaterialet är från den aktuella 

tidpunkten. Upphovsmannen bakom de olika källorna varierar. Dels fungerar kommunen som 

en upphovsman men likväl tidningsredaktörer och privatpersoner genom sina erinringar. Det 

ger ett mer nyanserad bild av processen. Källornas information motsvarar varandras innehåll 

och eftersom det finns flera olika källor så svarar de för olika aktörers urval och svarar för 

olika aktörers intressen.  

 

Teori 
Litteratur som behandlar kontraurbaniseringen används som utgångspunkt i analysen av 

empirin i undersökningen. Litteraturen behandlar begreppet och förtydligar det samt ger olika 

infallsvinklar på vad kontraurbanisering kan innebära. Begreppet kontraurbanisering har 

således används som en teoretisk ram för uppsatsen. Det finns en viss problematik med 

begreppet som diskuteras nedan. När materialet analyseras finns en förståelse för att det 

skedde en kontraurbanisering i Unbyn och Bodens kommun under den aktuella perioden och 

syftet med uppsatsen blir då att påvisa det och förstå expansionen som en 

kontraurbaniseringsprocess. Olika forskare har olika användningsområden för begreppet. I 

uppsatsen har vissa delar från olika forskare sammanfogats till en egen teori som ligger till 

grund för att besvara syftet.  

 

Det finns en rad av forskare som använt begreppet kontraurbanisering. Den förste att använda 

begreppet counterurbanization (kontraurbanisering) var Brian Joe Lobley Berry 1976.17 Berry 

hade en tydlig definition av begreppet, motsatsen till urbanisering. 

Urbanization is a process of population concentration, wrote Hope Tisdale in 
1942. It implies a movement from a state of less concentration to a state of more 
concentration. To mimic Tisdale: counterurbanization is a process of population 
deconcentration; it implies a movement from a state of more concentration to a 
state of less concentration.18  

																																																								
16 Backman, Ylva, Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012. s.297-298 
17 Amcoff, Jan, Samtida bosättning på svensk landsbygd, Kulturgeografiska institutionen, Univ. 
[distributör], Diss. Uppsala : Univ., 2001,Uppsala, 2000. s.36-38 
18 Berry, B.J.L., ”The counterurbanization process: urban America since 1970.” Urban Affairs Annual 
Review 11, 1976, s.17–30. s.17 
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Berry menar således att en kontraurbaniseringsprocess sker då befolkningen medvetet väljer 

att flytta från staden till landsbygden. 

 

Nästan 30 år senare summerar Clare Mitchell diskussionen kring begreppet 

kontraurbanisation. Hon menar att begreppet som används har en alltför vid betydelse. 

Mitchell visar hur forskare kan tolka och använda begreppet olika. Vidare visar hon hur 

demografiska förändringar påbörjas under 1970-talet. Små samhällen började växa fram och 

liknande resultat gick att se i många andra välutvecklade länder under samma period. Mitchell 

menar att användandet av begreppet är långt ifrån konsekvent och problematiken blir således 

att begreppet används på olika håll med olika betydelser.19  

 

Jan Amcoff diskuterar i sin avhandling Berrys begrepp och problematiserar det. Han menar 

att Berry inte har definierat begreppet tillräckligt utförligt. Vissa forskare väljer att använda 

Berrys begrepp som något precist och andra menar att begreppet bör ses som ett deskriptivt 

samlingsbegrepp eller helt undvikas.20 Amcoff menar att det är tvetydligt i tre avseenden. 

Dels är det inte självklart vad det kontrasterar. Begreppet ger en indikator på att det är något 

som står i motsatsförhållande till urbanisering. Amcoff menar att ordet urbanisering har olika 

betydelser. Dels gäller begreppet vilka olika typer av befolkningsförändringar det avser. 

Forskare menar olika och vissa använder begreppet kontraurbanisering utan att betrakta 

befolkningsmängden eller befolkningsandelens utveckling som en central enhet. Sista 

tvetydigheten som Amcoff lyfter fram är kontraurbaniseringens geografiska nivå, hur forskare 

använt begreppet med olika omfång av stad och land.21   

 

På grund av begreppets omfång tolkar olika forskare annorlunda och begreppet växer hela 

tiden.22 Eftersom det funnits en brist i kontraurbaniseringens teori, har andra forskare utbyggt 

ett eget koncept. Det finns en kontraurbaniseringsindelning i tre olika nivåer med förklaringar 

till dessa. Den första nivån på kontraurbaniseringen ligger på nationell nivå och den rör 

arbetsmarknadsrelaterade faktorer. Den regionala nivån förklaras av miljömässiga faktorer 

																																																								
19 Mitchell, Clare J. A. "Making Sense of Counterurbanization." Journal of Rural Studies 20, no. 1. 
2004: s15-34. s.15-17 
20 Amcoff, J. 2000. s.38 
21 Amcoff, J. 2000. s.36-38 
22 Mitchell, C. J. A 2004. s.21  
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och den lokala nivån definieras av bostadsmarknaden.23 I den här undersökningen kan bland 

annat den lokala nivån härledas då det generellt i Bodens kommun var bostadsbrist.   

 

Kontraurbaniseringen som teori och begrepp i uppsatsen syftar till att förstå utflyttningen från 

staden till den stadsnära landsbygden. I uppsatsen har stadsnära landsbygd benämnts endast 

som landsbygd, men skall dock förstås som stadsnära landsbygd. Det innebar att människan 

kunde arbeta på ett annat ställe än där hen bodde. Exempel på den stadsnära landsbygden ger 

Niklas Bergström i sin artikel. Hans definition av stadsnära landsbygd är att den ska vara 

inom en radie där arbetspendling är möjlig.24 Problematiken som Amcoff belyser är 

otydligheten kring land och stad. I undersökningen synliggörs en stor utflyttning till stadsnära 

landsbygd såsom Bergström definierar den. Trenivåsindelning appliceras i uppsatsen för att 

undersöka huruvida olika nivåer uppnåddes inom Bodens kommun. Berry menar att en 

kontraurbaniseringsprocess sker då människan frivilligt väljer att flytta till landsbygden. När 

Unbyn expanderade valde stadsbor att lämna staden till förmån för landsbygden. I det här 

fallet flyttade många familjer till Unbyn och byn blev större. Kritiken mot Berrys begrepp  

och trestegsindelningen motiverar en vidare undersökning inom ämnet.  

  

																																																								
23 Bergström, N. 2002. s.12	
24 Bergström, N. 2002. s.9	
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Bakgrund 
Avsnittet nedan diskuterar Sveriges kontraurbanisering liksom bakgrunden för Bodens 

kommuns expansion. Bakgrundens syfte är att lyfta det som finns skrivet tidigare på området 

samt introducera ämnet för undersökningen.   

 

Pånyttfödelsen av Sveriges landsbygd  
En följd av industrialiseringen var urbaniseringen. Tydliga mönster går att utröna som 

illustrerar att människan lämnade landsbygden till förmån för staden. Det skedde runt om i 

hela landet, mest karaktäristiskt var norra Sveriges inland som snabbt avfolkades.25 Kjell 

Hansen visar på att människorna som lämnade landsbygden för staden var främst de unga 

människorna och kvinnorna. Det innebar att befolkningens sammansättning också 

förändrades.26 Utvecklingen skedde i hela Sverige och fick stor uppmärksamhet som ett 

samhällsfenomen. Det gick inte obemärkt förbi i det politiska rummet. Det ansågs oundvikligt 

med en omflyttning men diskussionen rörde omfattningen och de sociala konsekvenser som 

kunde följa. Hansen har Jämtland som exempel i sin avhandling. Utredningarna i Jämtland 

tenderade till att visa att slaget var förlorat och konstaterade att politikerna stod handfallna. 

De små jordbruken hade spelat ut sin roll och landsbygden hade tappat sin konkurrenskraft 

när det kom till livsmiljö. Uppmärksamheten fokuserades på hur alternativ kunde upprättas 

inom länet. Hansen menar att utredningarna gav sken av att människorna längtade efter 

urbanitet. Om tätorter skapades skulle människan få närhet till samhällsservice. 

Länsutredningen såg bland annat urbaniseringen som en lösning på landsbygdens 

befolkningsproblem. Det skedde inte enbart i Jämtland, utan i hela landet då det låg i linje 

med idealen som regerade i den samtida planeringen.27    

 

Under 1970-talet synliggjordes tecken som visade på det motsatta. Amcoff skriver om den 

”gröna vågen” i Sverige och en ”rural renaissance” i andra länder. Gröna vågen innebar att 

familjer flyttade från staden till landsbygden. I USA myntades begreppet 

”counterurbanization” och det är ett forskningsområde som vuxit fram parallellt med 

problematiken kring avfolkningen av landsbygden.28 Bergström använder begreppet stadsnära 
																																																								
25 Hansen, Kjell, Välfärdens motsträviga utkant: lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens 
nordsvenska inland, Historiska media, Diss. Lund : Univ. ,Lund, 1998. s.13 
26 Hansen, K. 1998. s.41 
27 Hansen, K. 1998. s.46-48 
28 Amcoff, J, 2000. s.35 



	 11 

landsbygd och menar att flera studier som rör migration och befolkningsutveckling pekar på 

att en ökad befolkningstillväxt har skett i landsbygden under de senaste decennierna. Det är 

således i den stadsnära landsbygden som befolkningsökningen skett, inte i glesbygden långt 

från staden. Innebörden av det är att människan kan bo på ett ställe och arbeta på ett annat.29 

Från början riktades kritik mot den typen av bebyggelse på landsbygden. Kommuner fick 

separat ta ställning till om byggande på landsbygden gav ökade servicekostnader och det 

fanns en osäkerhet i hur kommunen skulle ta ställning till de bygglovsansökningar som kom 

in. Rädslan hos kommunerna låg i huruvida det skulle bli för kostsamt att expandera och 

bygga på landsbygden.30  

 

Kontraurbaniseringen ägde rum i hela Sverige under den senare delen av 1900-talet. Det finns 

inslag i forskningen som visar att exempelvis Skåne och Mälardalen kontraurbaniserades. 

Främst illustrerar forskningen kontraurbaniseringen sett över hela Sverige.31 Kerstin Fredbäck 

åskådliggjorde att det inte enbart var i Sverige som en decentralisering av befolkningen 

skedde. Under 1970-talet visade de flesta industrialiserade länder upp samma tendenser. ”En 

tydlig minskning i storstadstillväxten under detta decennium”32. Kommunerna hade inte alltid 

så mycket mark till sitt förfogande och fick då köpa mark där det var möjligt.   

 

Bodens expansion  
Med det i åtanke var det egentligen inte konstigt att Bodens kommun expanderade ut mot 

landsbygden under 1970-talet och framåt. I Bodens kommun och den stadsnära landsbygden 

var det privatpersoner främst som ägde den mesta marken och i områden i anslutning till 

staden och landsbygden ägde försvaret mycket mark.33 Viss mark ägdes av kommunen men 

kunde inte bebyggas, på grund av närheten till militära skyddsområden, flygstråk och 

skjutbanor.34 Bodens stadsbildning skedde 1 januari 1919. Staden har en historia som går 

tillbaka till 1559 då den benämns som Bodebyn och var en mindre by med ungefär 50-talet 

invånare. Bodens utveckling har främst präglats av tre omständigheter. Första händelsen var 

																																																								
29 Bergström, N, 2002. s.9 
30 Fredbäck, Kerstin, Konsekvenser av bostadsbyggande på landsbygden, Statens råd för 
byggnadsforskning, Stockholm, 1989. s.11-13 
31 Bergström, N, 2002. s.9 
32 Fredbäck, K. 1980. s.14-15 
33 Boden kommun, Kommunöversikt förslag, 1976-12-15. Boden stadsarkiv (dokument 109, låda 
Boden kommun; Fritidsnämnden, utredningar ar 109-121, F3:14 ) s.1 & 7-11  
34 Kommunöversikt förslag, 1976-12-15. s.3 & 10 & 14 
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kyrkans byggande. Stadskärnan förflyttades från Heden till Bodträsket och den centrala 

punkten ändrades till det som idag är centrala Boden. Den andra händelsen var järnvägsnätets 

utbyggnad. Först blev Boden ett stationssamhälle och därefter ett municipalsamhälle. Den 

sista viktiga händelsen var att militärförbandet I19 förlades i Boden. Alla dessa fall har 

påverkat och präglat stadens utveckling.35 I Bodens kommun har staten varit en dominerande 

arbetsgivare. Anställda har arbetat med järnvägen, på sjukhuset och inom militären. I slutet av 

1970-talet hade sjukhuset vuxit så pass mycket att över 2000 personer arbetade inom 

organisationen.36  

 

Bodens kommun hade i slutet av 1960-talet slagits samman med Överluleå kommun och 

Gunnarsbyns församling. I början av 1970-talet anslöts även Edefors kommun. 

Sammanslagningar av kommuner var inte unik för Boden utan var en konsekvens av 

storkommunsreformen 1946-1952 och kommunblocksreformen 1964-1974. Det skedde över 

hela landet.37 Utflyttningen från landsbygden hade innan 1970-talet varit mycket stor.38 

Bodens kommun såg klart ökande tendenser till att många ville bosätta sig utanför tätorten 

under 1970-talet.39 Bodens kommun expanderade genom dessa sammanslagningar rent 

geografiskt men också befolkningsmässigt. Kommunen upprättade en kommunöversikt dels 

för att beslut från riksdagen kom om upprättande av en kommunöversikt men också för att få 

en översikt kring marken. Översikten skulle fungera som en anvisning till myndigheter i fråga 

om hur ansökningar för hur bygglov skulle behandlas.40 Flertalet områden utanför stadskärnan 

var aktuella när nya bostäder och bostadsområden skulle byggas upp. Områdena kunde ligga 

flertalet kilometer från staden eller bara några få.41 Bostadskön i Bodens kommun ökade 

kraftigt under 1970-talet och Sävast började bland annat expanderas.42  

 

																																																								
35 Boden 55: Betänkande med stadsplanekommitténs utredningar, sammanfattningar och 
rekommendationer, utg., Boden, 1955. s.9-11 
36 Bergmark, Ragnar (red.), Bodens kommun: från forntid till nutid : utgiven med anledning av beslut 
rörande Bodens jubileumsfond 1969, Bodens kommun, Boden, 1980. s.170 
37 Skeppstedt, Sven & Nyström, Bror Oscar (red.), Boden: fästningen, garnisonen, samhället, [Kungl. 
Bodens artilleriregementes historiekomm.], [Boden], 1990. s.402 
38 Holm, Lennart, Olsson, Anders & Adler, Leopold (red.), HSB, Hyresgästernas sparkasse- och 
byggnadsföreningars riksförbund, Stockholm, 1954. s.19 
39 Kommunöversikt förslag, 1976-12-15. s.5 
40 Kommunöversikt förslag, 1976-12-15. s.1f	
41 Kommunöversikt förslag, 1976-12-15. s.16-26 
42 Eriksson, Roland, Sävast: från norrbottensby till villaförort ; "från jordbruk till ordbruk", C-uppsats, 
Luleå, 2003. s.23-32 



	 13 

Sävast var således ett av områdena i Boden som kontraurbaniserades. I kommunöversikten 

delades Sävast in i olika områden och byggnadsetapper.43 När Sävast kontraurbaniserades 

under 1970-talet uppstod konflikter. Konflikterna rörde främst den planerade placeringen av 

den nya bebyggelsen. God jordbruksmark togs i anspråk för att expandera bosättningen inom 

området. Roland Eriksson har skrivit en uppsats som rör konflikterna som uppstod under 

perioden. Eriksson fokuserar på vilka åsikter, budskap och bilder som opinionen, politikerna, 

kommunen och statliga myndigheter visade upp.44 Sävast är traditionellt en jordbruksbygd 

med stark anknytning till jordbruk och fiske.45 På andra sidan Luleälven ligger Unbyn, vilket 

är huvudområdet i den här uppsatsen.   

 

Unbyn är historiskt en jordbruksbygd med anor från 1500-talet. Det finns dock dokument som 

antyder att Unbyn redan existerade på 1400-talet. Under de tidigaste åren framgår det att 

Unbyn och Sävast varit i konflikt med varandra rörande fiskerättigheter. I Unbyns tidiga 

historia livnärde sig de boende genom fiske och jordbruk.46 Bybon Karl Erik Engelmark tar 

upp Unbyns historia från de första bevisen kring byns existens fram till nutid. Hans bok 

utelämnar dock den nya bebyggelsen. Befolkningsutvecklingen i Unbyn har genom 

århundraden ökat successivt. Dels genom nya hemman och dels genom nyproduktion. Dock 

minskade befolkningen med 40 % mellan 1930-1960-talet. Det var inte förvånansvärt då det 

såg likadant ut i resten av kommunen och övriga delar av landet. Andra hälften av 1900-talet 

innebar en stor befolkningstillväxt för Unbyn då Bodens kommun skapade en ny 

bostadsplanering för byn. Ett hundratal nya hushåll tillkom efter denna planering. I dagsläget 

arbetar de flesta boende utanför byn, vilket innebär att utpendlingen är stor.47 Fredbäck 

diskuterar en ökad bilism som en konsekvens av bosättning på landsbygden.48  

 

Genom det som presenterats ovan har ett forskningsglapp synliggjorts. Det finns lite skrivet 

om kontraurbaniseringen inom Bodens kommun men inte avseende Unbyn. Erikssons uppsats 

fokuserar på konflikter och den här uppsatsen studerar mer områdesplanens utveckling samt 

kommunens kommunikation och relation till byborna.    

																																																								
43 Kommunöversikt förslag, 1976-12-15. s.16-19	
44 Eriksson, R. 2003. s.2 
45 Rönnqvist, Stig, Boken om Sävast: [från medeltiden till vårt sekels början], [Sävasts byamän], 
[Sävast], 1983. s.9 & 35	
46 Engelmark, K.E, 1995. s.16-17 
47 Engelmark, K.E, 1995. s.8-9 
48 Fredbäck, K. 1980. s.130	
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Unbyn i plan och verklighet 

Undersökningen syftar till att förstå expansionen av Unbyn som en 

kontraurbaniseringsprocess genom de kommunala satsningar som gjordes under 1970-1990-

talen. Fokus kommer att ligga på 1980-talet och kommunens förhållningssätt mot byborna 

kommer att belysas. Empirin är uppdelad i fyra avsnitt som är indelade i olika 

huvudkategorier; planeringsskedet kring expansionen av Unbyn 1973-1980 med kommunens 

och allmänhetens inställning, turerna kring länsväg 616 mellan 1977-1981, problematiken 

kring skolan 1975-1990, och slutligen kontraurbanisering i Unbyn. Inom huvudkategorierna 

finns underrubriker för att underlätta inläsningen av källmaterialet och analysen. I analysen 

nedan presenteras källmaterialet i kronologisk ordning så långt det är möjligt. Källorna 

kommer ställas varandra och då kan kronologin inte bli bärande. Innan själva analysen börjar 

presenteras ett exempel på processen bakom beslutsfattandet rörande olika byggnadsfrågor – i 

vilken ordning besluten togs och hur de klubbades igenom.  

 

I källmaterialet framgår genom protokoll hur beslutsfattandet gick till. Förslag till 

områdesplan för Unbyn först gick genom byggnadsnämnden enligt protokollen. 

Byggnadsnämnden lät upprätta ett förslag till områdesplan för Unbyn i Bodens kommun 

1973. Förslaget redovisades bland annat för markägare och övriga intresserade på ett 

informationsmöte i Unbyn. En karta och beskrivning bifogades till uppdraget och 

byggnadsnämnden lämnade över ärendet till arbetsutskottet och menade att 

kommunfullmäktige borde anta förslaget.49 Målet flyttades till arbetsutskottet för vidare 

beslutsfattande.50 Sedan hamnade ärendet på kommunstyrelsens bord. Kommunstyrelsen 

beslutade att anta det föreliggande förslaget till områdesplan från byggnadsnämnden.51 Till 

sist kom ärendet till kommunfullmäktige för ett verkställande beslut. I protokollet framgår att 

förslaget bland annat hade redovisats för markägare och planeringsberedningen.52 

Byggnadsnämnden begärde formellt att kommunfullmäktige skulle besluta att anta det 

föreliggande förslaget till områdesplan. I dokumentet synliggörs hur kommunstyrelsen 

tillstrykte byggnadsnämndens förslag och kommunfullmäktige godkände byggnadsnämndens 
																																																								
49 Sammanträdesprotokoll 1973-09-25, Byggnadsnämnden Boden kommun. Bodens kommunarkiv   
50 Detta sammanträdesprotokoll saknas, men i senare beslutsfattande står det att mötet ägde rum 1973-
10-08 och eftersom ärendet fortsatte kan det antas att det beviljades.    
51 Sammanträdesprotokoll 1973-10-08, Kommunstyrelsen Boden kommun. Bodens kommunarkiv 
52 Planeringsberedningen – ansvarar för planering, uppföljning av fullmäktigeberedningen arbete samt 
övergripande samordning mellan de politiskt tillsatta organen i kommunen.  
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begäran.53  Dokumenten visar på hur beslutsfattandet gick till i verkställandet av 

områdesplanen. Det är således inte bara en instans som beslutar huruvida något ska förändras 

eller göras nytt. Processen sker under en längre tid och olika instanser ska titta på förslaget.    

 

Planeringsskedet kring expansionen av Unbyn 1973-1980 med kommunens 

och allmänhetens inställning  
I Bodens kommun skapades år 1976 en kommunöversikt. Det fanns två huvudanledningar 

bakom översikten. Den första anledningen var att riksdagen tog beslut om upprättandet av en 

kommunöversikt som skulle bli obligatoriskt för alla kommuner. Den andra orsaken var att 

översikten skulle underlätta beslutsfattandet i olika frågor som rörde markanvändning. I 

översikten framgick att Bodens kommun hade begränsad tillgång till mark och vatten. Det 

innebar att det lätt uppstod konflikter i hur marken skulle brukas. I översikten utredde Bodens 

kommun vilken markanvändning som i framtiden kunde leda till intressekonflikter. I 

dokumentet framgick att kommunöversikten borde ses som en anvisning till myndigheter och 

allmänhet om hur ansökningar om bygglov skulle behandlas.54 Kommunöversikten omfattade 

hela kommunens yta och hade andra syften utöver att den visade behovet av planläggning. 

Det främsta syftet var gällande byggande och bygglov. Den skulle även ge riktlinjer för 

byggnadsnämndens behandling av plan- och byggnadsärenden och fungera som underlag till 

beslut i dessa frågor. Kommunöversikten skulle ge ledning vid prövning av bygglovs- och 

fastighetsbildningsfrågor utanför detaljplanebelagt område.55 Överblicken skulle också visa 

behov av planläggning och utredning men även ge information till allmänheten om vilka 

förutsättningar och inskränkningar som gällde för byggande och fastighetsbildande för 

bebyggelse i kommunens olika områden. I översikten framgick också tendenserna till att 

bosätta sig utanför tätorten hade ökat betydligt. Det framgick även att största andelen av 

nybyggnationen borde ske i centralorten. I den ingick bland annat Sävastområdet.56   

 

I en artikel publicerad år 1974 i Norrbottens-Kuriren omnämndes den kommande satsningen i 

Unbyn. Det fanns tydliga planer på att konstruera en stadsplan och bygga ett 70-tal villor i 

byn. Satsningen motiverades genom att kommunen hade sett en ökad efterfrågan på boende i 

																																																								
53 Sammanträdesprotokoll 1973-10-22, Kommunfullmäktige Boden kommun. Bodens kommunarkiv 
54 Kommunöversikt: förslag 1976-12-15, Bodens kommun F3:14. Bodens kommunarkiv. s. 1-2 
55 Detaljplanebelagt område – Det finns oftast en detaljplan som bestämmer vad marken får användas 
till och vad som får byggas. Utanför ett sådant område är det mer osäkert vad som får byggas. 
56 Kommunöversikt 1976. s.4-5 
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området.57 Områdesplanen för Unbyn var redan upprättad vilket går att utläsa i stadsplanen 

från år 1973. Ett av de största problemen med en expansion av Unbyn var vatten- och 

avloppsfrågan. Det rådde byggnadsstopp i Unbyn på grund av att kapaciteten på VA-nätet inte 

räckte till. Ett samarbete mellan Boden och Luleå kommun undersöktes för att se om de 

kunde lösa VA-frågorna tillsammans. I Unbyn fanns planer från kommunens håll genom en 

stadsplan som skulle generera ett 70-tal nya villor i byn. Unbyn hade omkring 100 hushåll 

sedan tidigare. En satsning i den storleken skulle innebära mycket för Unbyns framtida 

utveckling, men allt hängde på VA-frågan. En följd av den påtänkta expansionen var att 

affären i Unbyn skulle öppnas. Affären hade varit nedlagd i tre år och byborna handlade 

genom en varubuss, något som ansågs besvärligt av byborna.58 Samma år publicerades en 

diskussion i Norrbottens-Kuriren rörande huruvida Unbyn skulle bli nästa stora 

bostadsområde. Kommunalrådet Ragnar Bergmark sade att de arbetade för att åstadkomma 

det men att Luleå kommun också skulle meddela hur de såg på saken. I budgeten fanns 

pengar avvarade för en expansion av Unbyn.59 Att kommunen avvarat pengar i sin budget kan 

tolkas som att planerna för expansionen var väldigt långt framskridna. Bodens kommun var i 

behov av bostäder både inom staden men även ute på landsbygden. En expansion av Unbyn 

borde haft flera fördelar, såsom närhet till Boden och Luleå samt lättare för kommunen att 

besluta och motivera öppnandet av skolan.   

 

I andra delen av kommunöversikten framgick beskrivningar av de behandlade områdena. 

Bland annat allmän information om kommunen, fritids- och turistanläggningar, försvaret och 

skogs- och jordbruket. En diskussion fördes kring jord- och skogsbruk som varit och är 

dominerande näringsgrenarna i glesbygden. Genom de rationaliseringar som hade skett inom 

näringsgrenarna fick glesbygden utstå en relativt stor utflyttning. Trenden stannade dock av 

under 1970-talet och det skedde en ökad efterfrågan på permanent boende i glesbygd och 

landsbygd.60 Kommunöversikten beskrev att den största delen av den dåvarande permanenta 

bebyggelsen låg inom centralorten. Det nämns i handlingen att jordbruket borde få stor 

uppmärksamhet i den fysiska riksplaneringen. Regeringen beslutade år 1975 att expansiva 

tätorter, exempelvis Boden, borde skapa översiktliga planer som skulle ligga till grund för 

																																																								
57 Bengt Sager, ”Framtiden ljusnar 70-tal villor byggs” Norrbottens-Kuriren 1974-11-23. 	
58 Nisse Nilsson, ”VA-samarbete ger en expansion” och ”Affären åter efter tre år” Norrbottens-
Kuriren 1975-01-09. 	
59 Boden Kuriren, ”UNBYN blir bästa stora bostadsområde?” Norrbottens-Kuriren 1975-05-07.  
60 Med glesbygden avses landsbygden i denna uppsats.	
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lämpliga utbyggnadsriktningar. Särskilt i avseende av jordbrukets primära intresseområden.61 

I kommunöversikten framgick att efterfrågan var stor på god bostadsmark och industrimark i 

anslutning till gällande och föreslagna detaljplaner. Kommunens avsikt var att upprätta en 

områdesplan som skulle ligga till grund för framtida arbete inom centralorten. All bebyggelse 

utanför detaljplanen som kunde motverka kommunens framtida planläggningar skulle 

undvikas.62  

 

I kommunöversiktens tredje del återfinns olika områdesbeskrivningar för områden med 

fastställda detaljplaner, eller var detaljplaner höll på att upprättas. I den delen finns en 

beskrivning för Unbyn. Dels en byggnadsplan som rörde fritidsbostäder och dels en större för 

året runt-bebyggelse. I den framkom det att nya stadsplanen inte var fastställd för Unbyn utan 

beräknades vara färdig år 1977. Det framgick dock att efterfrågan på bostäder varit mycket 

hög och att kommunen förvärvat ytterligare mark för att utöka planområdet. I dokumentet 

uppenbarades att en utvidgning var nödvändig eftersom kommunen ville säkerställa 

ytterligare områden för framtida bebyggelse. Område skulle ingå i centralortens områdesplan. 

I avvaktan på att den nya planläggningen skulle gå igenom var restriktionerna hårdare kring 

nybyggnation i det utökade planområdet. Bebyggelsen skulle passas in i den kommande 

planen och dispens skulle kräva särskilda skäl.63  

 

Områdesplanen för Unbyn som antogs av kommunfullmäktige 1973-10-22 gick inte att hitta i 

kommunarkivet.64 Däremot finns protokoll från byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige som visar att planen klubbades igenom. I och med att ny bebyggelse var 

på gång och att byn skulle expandera stod det skrivet att det borde ske en samordning av 

utfarter till byn för att öka trafikstandarden på Brinjanvägen. Vid planeringsskedet av de nya 

småhusen skulle hänsyn tas till byggnadernas form, färg och material så att Unbyns egenart 

bevarades. Kommunfullmäktige hade antagit områdesplanen för Unbyn, men efterfrågan var 

så stor att kommunen hade fått bygga ut områdesplanen och beslutat att upprätta en 

detaljplan. Kommunen ville säkerställa ytterligare områden för framtida bebyggelse.65      

 

																																																								
61 Kommunöversikt 1976. s.7-9	
62 Kommunöversikt 1976. s.25 
63 Kommunöversikt 1976. s.16-21	
64 Stadsplanen kommer i uppsatsen benämnas som områdesplan eftersom de tangerar samma sak.	
65 Kommunöversikt 1976. s.24	
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År 1976 skrev Bengt Sager i Norrbottens-Kuriren om nästa stora ”förortsprojekt” i Boden. 

Unbyn skulle få en storsatsning på småhus. Det innebar att byborna återigen skulle få en affär 

och en skola. Kommunens vision var att bygga omkring 130 småhus och det utan att ta någon 

jordbruksmark i anspråk.66 Således hade diskussionen om en expansion av Unbyn pågått 

under en längre tid. Samma år publicerades ett reportage i Norrbottens-Kuriren om Unbyn. 

Artikeln behandlade den möjliga befolkningstillväxten som följd av kommunens satsningar på 

130 småhus. Bodens kommun hoppades med satsningen att fler luleåbor skulle bli bodensare 

och att antalet invånare i Unbyn skulle tredubblas. Människorna som bodde i byn var positiva 

till expansionen, men de menade att processen ändå inte skulle vara konfliktfri, särskilt 

rörande markköpen.67 En tredubbling av människorna i Unbyn var inget litet mål och skulle 

det infrias hade kommunen säkerställt skolans och byns framtid för en lång tid framöver. En 

annan intressant aspekt var att kommunens vision var att fler luleåbor skulle bli bodensare 

istället för tvärtom. Säkerligen var tanken densamma i expansionen av Sävast.   

 

Byggnadsnämndens ordförande Uno Wikström, var inte lika optimistisk som han tidigare 

varit angående expansionen av Unbyn. Om protesterna blev för omfattande skulle förslaget 

slopas. I artikeln framgår Wikströms åsikt som var att projektet i Unbyn inte skulle bli ett nytt 

Sävast. Två bybor beskrev stämningen som positiv men en oro fanns att expansionen skedde 

för snabbt. Även om det kom in protester trodde inte bybon och byaåldermannen Melker 

Johansson att protesterna skulle vara lika stora som i Sävast. Det berodde på att kommunen 

inte lagt beslag på jordbruksmark.68 År 1972 fick Bodens kommun upp ögonen för Unbyn i 

jakt på lämpliga områden för villabebyggelse. De första planerna väckte dock stort motstånd 

och det berodde på att kommunen tagit jordbruksmark i anspråk. Därefter ändrade kommunen 

taktik och övergick till områdesplanering. Det gamla VA-nätet klarade dock inte mer än åtta 

tomter. År 1974 beslutades att utbyggnaden borde vara i större skala. När artikeln skrevs år 

1976 förhandlade kommunen med markägare om ett uppköp av lämplig mark för 

expansionen.69 I reportaget publicerades även en intervju med byggnadsnämndens ordförande 

Uno Wikström. Han var pessimistisk inför utvecklingsplanerna. Enligt Wikström fanns 

tendenser till en fejd av markägare och utbyggnadsplanerna. Han ansåg att om det skulle bli 

ett nytt bråk som i Sävast borde kommunfullmäktige fundera över om planeringen skulle 

																																																								
66 Bengt Sager ”Unbyn nästa”, Norrbottens-Kuriren 1976-01-26.  
67 Bengt Sager ”Visst är folk välkomna hit”, Norrbottens-Kuriren 1976-04-13.  
68 Sager, B, 1976-04-13. 
69 Boden Kuriren ”Fyra års sondering”, Norrbottens-Kuriren 1976-04-13.  
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fortsätta. Wikström berättade att de mött irritation efter sonderingarna kring utbyggnaden och 

sanering av VA-nätet. Kommunens vision var att skapa en stadsplan som gjorde det möjligt 

att bygga fler villor så det var meningsfullt att satsa på en upprustning av VA-nätet. I den nya 

stadsplanen togs ingen åkermark i anspråk utan placeringen låg i skogen. Motstånd från 

markägare hade ändå uppkommit. En upprustning av VA-nätet var ett måste och för att 

satsningen skulle vara lönsam var fler hus tvungna att byggas, annars blev kostnaderna för 

stora. Wikström menade att skolan skulle öppnas till hösten och planer fanns för att öppna 

affären. Wikström avslutade intervjun med en upprepning att om motståndet blev mer 

samordnat skulle kommunen överväga att slopa planerna och satsa på ett annat område.70 Här 

synliggörs en rädsla från kommunens sida. Vid exploateringen och expansionen av Sävast 

blev konflikterna mycket omfattande och processen blev mer omstridd och långtgående än 

planerat. I kommunöversikten nämns jordbruket som en viktig näringsgren. I den nya planen 

rörande Brinjan-området hade kommunen hörsammat det och tog följaktligen ingen 

jordbruksmark i anspråk. Allt källmaterial tyder på att det fanns en rädsla att konflikten skulle 

bli lika stor som den i Sävast och att kommunen aktivt försökte motverka att historien skulle 

upprepa sig.	

 

Innan expansionen fanns en generell oro bland byborna rörande Unbyns framtidsutsikter. 

Resonemanget löd ”ingen skola, ingen framtid”71. Beslut togs om att öppna skolan och 

stämningen i byn blev mer positiv. Byautvecklingen hade vänt och allt fler valde att flytta till 

Unbyn och anmälde intresse hos kommunen. Efterfrågan ledde till att ytterligare planer fanns 

på att 150 villor skulle byggas.72 Oron över en nedläggningshotad skola eller en nedlagd affär 

var inget unikt för Unbyn utan skedde och sker hela tiden runt om i landet.  

 

Nilsson publicerade en artikel i Norrbottens-Kuriren baserat på det markägarmöte som ägde 

rum i Unbyn år 1976. Byggnadsnämndens ordförande Uno Wikström, sade att efterfrågan 

varit så stor att kommunen måste släppa till en viss bebyggelse. Den stora bostadssatsningen 

kunde dock få vänta. Kommunen hade lagt fram sina planer men vägnätet behövdes 

upprustas, annars behövdes en prövning om en expandering av området ens skulle äga rum. 

Wikström framförde funderingarna under informationsmötet om detaljplaneringen av Brinjan-

området i Unbyn. Nilsson menade att byborna verkade vara väldigt sams kring den planerade 

																																																								
70 Nisse Nilsson ”Vi bör backa ur om det blir bråk…”, Norrbottens-Kuriren 1976-04-13. 	
71 Per Ödbom ”Nu har Unbyn fått nytt liv”, Norrbottens-Kuriren 1976-08.24. 	
72 Ödbom, P. 1976-08.24. Norrbottens-Kuriren. 
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bostadssatsningen. Under mötet var det huvudsakliga diskussionsämnet vägens undermåliga 

kvalité. Wikström lovade att försöka trycka på hos Vägverket, men lämnade inga garantier. 

Den tidigare planeringen stötte på motstånd, men den nya på Brinjan-området hade inte stött 

på opposition. Kommunen hade nu köpt upp största delen av marken men det rådde 

byggstopp i Unbyn på grund av att VA-nätet inte räckte till. En ny vattentäkt hittades och 

planer fanns på hur avloppsfrågan skulle lösas. Då dessa var lösta fanns nästintill obegränsade 

möjligheter till ett fortsatt byggande.73 

 

Det blev aldrig ett samarbete mellan Bodens och Luleå kommun rörande VA-satsningarna. 

Det blev alltför kostsamt. Bodens kommun löste istället problemet genom en ny anläggning 

för avloppsrening. Samtidigt som det skedde låg första stadsplanen för Unbyn hos 

länsstyrelsen som skulle fastställa planen. Planen gav utrymme för 33 hus men ytterligare ett 

område vilket kunde ge ett 30-tal hus mer hade reserverats för skolor och bostäder i 

stadsplanen. Det fanns en kö av folk som ville bygga i Unbyn och stadsplanerarna trodde att 

dessa skulle räcka ett bra tag. Minst en fördubbling av Unbyns 370 invånare planerandes 

inrymmas genom satsningarna på VA-nätet och stadsplanen. Journalisten Nisse Nilsson 

skriver att Unbyn skulle bli ett än mer eftertraktat område om den dåliga vägen åtgärdades. En 

förbättring av vägen skulle dock tidigast ske år 1978 enligt kommunen.74   

 

I Norrbottens-Kuriren stod det skrivet att kommunen sett en ökad efterfrågan på boende ute 

på landsbygden. Kommunen hade upprättat olika områdesplaner för några av de större byarna 

och fler var i planeringsskeendet. Genom de nya tomterna som skulle skapas trodde 

kommunen att efterfrågan skulle täckas fram till år 2000. Unbyn var en av byarna som 

berördes. Stadsarkitekten Barry Widelund menade att för vissa av byarna var en expansion 

nödvändig för att kommunen skulle kunna säkerställa den kommunala servicen. Widelund 

sade att områdesplanerna fanns utställda för allmänheten att betrakta och att han med kollegor 

åkte runt i byarna för att informera. När alla synpunkter blev sammanställda var det upp till 

kommunfullmäktige att ta beslut hur byarna skulle utformas. Ungefär 20 % av kommunens 

expansion skulle ske i byarna.75 Unbyn bör således ha varit en av byarna Widelund syftade på 

när han sade att en expansion var nödvändig. Kommunfullmäktige hade omkring år 1980 

																																																								
73 Nisse Nilsson ”Dålig väg stoppar bostäder”, Norrbottens-Kuriren 1976-05-04. 	
74 Nisse Nilsson ”33 nya hus om Unbyn får reningsverk”, Norrbottens-Kuriren 1976-10-17.  
75 Per Öbom, ”här berörs”, Norrbottens-Kuriren 1980-11-28. Byggnationer i Boden 1980-1982, 
D1600. Norrbottens minne 
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beslutat att tomter i Unbyn fick säljas istället för tomträtt. Det berodde på att området låg 

längre ifrån staden än andra liknande områden.76    

 

När bitarna började falla på plats såsom skola och VA-nät och diskussionen kring vägen fanns 

inte mycket som hindrade en expansion. Visst fanns det enskilda personer som tycktes sig bli 

missgynnade av den nya planen. Samtidigt i och med att befolkningsmängden steg ökade 

samhällsservicen från kommunens sida, vilket var en av huvudanledningarna till varför 

byborna ville att en satsning skulle ske i Unbyn från första början. Byborna fick till 

tomtförsäljning och allt fler sökte sig ut på landsbygden och till Unbyn. Diskussionerna 

mellan kommunen och byborna ledde till en ny områdesplan som upprättades år 1980.     

 

Nytt förslag till områdesplan 1980 

År 1980 skapade kommunen en ny områdesplan för Unbyn. I planen går kommunens visioner 

till viss del att utläsa. Den nya områdesplanen innehåller information om den utvidgade 

planen av bebyggelsen. I inledningen av den nya områdesplanen nämns den gamla planen och 

önskemål om ytterligare bebyggelse. Kommunen valde alltså att svara mot den ökade 

efterfrågan genom att expandera mer och skapa fler möjligheter till utbyggnad. 

Områdesplanen tillkom för att avgränsa områden för bostäder och jordbruk. Planen skulle 

fungera som riktlinje för fastighetsbildning, byggnadslovsgivning och markförvärv.77  

 

Byggnadstakten inom Unbyn skulle regleras av kommunens bostadsbyggnadsprogram 1980-

1984 och befolkningsprognosen till år 2000. Enligt bostadsbyggnadsprogrammet skulle 

omkring 10 hushåll per år byggas inom glesbygden i Överluleå socken. Med glesbygden 

avsågs bland annat Unbyn men även andra byar så som norra och södra Bredåker och 

Degerbäcken. Förslag till områdesplan för Unbyn gav även information om 

markförhållandena i Unbyn. Den mesta marken ägdes av privata aktörer, vissa fastigheter av 

staten, Bodens kommun och Unbyns idrottsförening. Bodens kommun ägde mark vid Brinjan 

dit den nya bebyggelsen förlades.78      

 

																																																								
76 NSD ”3000 kr dyrare köpa tomt” Norrländska socialdemokraten, 1980-11-28. Byggnationer i 
Boden 1980-1982, D1600. Norrbottens minne.	
77 Förslag till områdesplan för Unbyn, 1980-11-15, Arkitektkontoret Bodens kommun F3:14. Bodens 
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78 Förslag till områdesplan för Unbyn, 1980. s.4	
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Redan under 1970-talet synliggjordes en befolkningsökning i Unbyn till följd av expansionen. 

Under 1970-talet hade befolkningen ökat med 50-talet personer. I områdesplanen 

förtydligades lämpligaste platsen för nybyggnationerna och den ytterligare expansionen. Den 

var i anslutning till de befintliga bostäderna. Dock framgick det att ingen nybyggnation borde 

förläggas i områden där Unbyns egenart skulle bibehållas. Ett förslag gavs om att 

utbyggnaden och förlängningen borde ske i anslutning till det tidigare planområdet där det 

under 1980-talet var skog. Det skulle inbringa ett 50-tal nya bostäder. Placeringen berodde på 

att odlingsmarken var viktig att bibehålla. Dels för att nästan all odlingsmark brukades och 

dels för att behålla Unbyns egenart. En följd av befolkningstillväxten var att skolan öppnades 

igen. Det fanns även ett kommunalt familjedaghem. I Unbyn fanns tidigare två affärer men de 

var nedlagda, däremot i och med expansionen planerades ett nytt handelsområde. 

Kommunikationsmöjligheterna var bilism och busstrafik. Under skolperioden var antalet turer 

dubblerade, annars gick två turer om dagen till och från Unbyn.79  

 

Unbyn var och är även idag en aktiv jordbruksbygd. Största delen av åkermarken brukades 

men antalet bönder minskade som en naturlig följd av samhällets förändring. Det har blivit 

svårare att bedriva mindre jordbruk på grund av lönsamheten. Bybornas pendling till staden 

ökade i takt med Unbyns expansion och det blev en konsekvens av befolkningstillväxten. I 

jordbruksområdet planerades inga nya bostäder.80 Kommunen beslutade att bygga ut VA-

nätet i Unbyn för en fortsatt expansion. Under 1980-talet byggdes ett vattenverk i byn som var 

dimensionerat för omkring 800 personer. Innan fanns ett vattenverk som var fullt utnyttjat 

med omkring 300 anslutna. Avloppsverket var också dimensionerat för omkring 800 hushåll. 

Det innebar att kommunen hade en reservkapacitet, vilken möjliggjorde expansionen.81  

 

Norrbottens läns museums antikvarie Kaj Bergman studerade översiktligt Unbyn i avseende 

på bevarande av kulturmiljö. Han menade att Unbyn utgjorde en del av Luleådalens mest 

förnämsta kulturmiljöer tillsammans med Gammelstad, Gäddvik och Avan. Han berömde 

nybebyggelsen som skett, särskilt hur den koncentrerades till ett skogsparti mitt i Unbyn. Det 

ledde till en ökad befolkningstillväxt utan att kulturmiljön påverkades i anmärkningsvärd 

grad. Han diskuterade också det nya området som kunde tas i anspråk. Även det området var 

ett skogsparti och skulle inte påverka Unbyns egenart. Bergman uppmärksammade 

																																																								
79 Förslag till områdesplan för Unbyn, 1980. s.6-7 	
80 Förslag till områdesplan för Unbyn, 1980. s.9	
81 Förslag till områdesplan för Unbyn, 1980. s.11	



	 23 

nybyggnation i den gamla miljön. Om det skulle ske skulle enligt honom starka skäl föreligga 

och de hårdaste miljökraven tillämpas. Det för att inte inskränka på landskapet.82  

 

Markägarnas syn på den nya områdesplanen 

År 1977 samlade Bodens kommun till ett markägarsamråd angående förslag till stadsplan för 

Brinjan i Unbyn. På mötet redogjordes, för bakgrunden till planen, tidigare planering och 

tidsplaneringen. De besökande fick under en viss tid ställa frågor angående stadsplanen. Det 

fanns en förfrågan om vem som skulle betala gatubyggnadskostnaderna. Stadsarkitekten 

Widelund berättade att det enbart var de nya tomterna och tomtägarna som skulle betala. 

Placeringen av affären diskuterades och ett förslag kom upp att den kunde placeras där 

tvättstugan låg. Vissa tyckte att nybyggnationerna skulle läggas på is tills vägen till Boden var 

iordningsställd och kommunen borde trycka på hos vägförvaltningen om vägen. Ordförande 

Wikström lovade att göra det men kunde inte garantera resultat. En förfrågan kom om den nya 

bebyggelsen innebar tomträtt eller försäljning. Wikström sade att inget var bestämt men att 

det generellt inom Bodens kommun gällde tomträtt. En person reserverade sig mot 

vattentillgången då hen var orolig att nybyggnationen skulle ta fart innan vattentäkten var 

tillkopplad. Wikström menade att det nya området inte skulle börja byggas förrän vattentäkten 

var tillkopplad, men en tidpunkt för det kunde inte ges.83 I slutändan blev det friköpt tomt som 

gällde i Unbyn.84    

	
Den nya och utökade områdesplanen för Unbyn beräknades vara färdigställd år 1977. I 

samband med den fick markägarna delta i möten som ovan. Genom de erinringar, 

invändningar, och synpunkter som kom in mot planförslaget för Brinjan från privatpersoner 

och myndigheter fick dessa påverka utkomsten av områdesplanen. Planen tog relativt lång tid 

att fastställa. Kommunens förhoppning var att planen skulle vara fastställd år 1977, men den 

kom först år 1980. I planen ville byggnadskontoret att det i stadsplanen skulle framgå att det 

var förbud mot källarhus på norra delen av området på grund av VA-utredningens krav. 

Utöver det var det enbart privatpersoner som inkom med erinringar och dessa rörde 

markfrågor. Fastighetsägaren av Unbyn 17:21, Nils Danielsson, menade att hans tomtgräns 

borde förflyttas så att tomten blev större. Det på grund av avtalet med Bodens kommun då 
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fastigheten delades upp och såldes. Han sade, ”enligt förslaget kommer min sydvästra 

tomtgräns att gå endast 6 m från husets långsida. Den naturliga tomtgränsen kommer då att 

gå utanför min tomt”85. Planförfattarna gick med på Danielssons förslag och flyttade 

tomtgränsen enligt hans förslag. Fastighetsägaren av Unbyn 17:17, Sellfrid Johansson, 

besvärades av att tomten avkortades. Potatislandet blev förstört och utsikten mot vägen 

förändrades. Ur kommunal synpunkt var det viktigt att tomtindelningen av kvarter gav så 

många nya fastigheter som möjligt. Intrånget på fastighet Unbyn 17:17 ansågs som ringa och 

kompenserades med bland annat en större tomt till Johansson. Fastighetsägarna av Unbyn 

3:17, Hans och Christer Eriksson, gav förslag om att ändra placeringen av den planerade 

affären. I deras erinran gick det att läsas ”under förhandlingar vid försäljning av delar ur 

Unbyn 17:24 mellan undertecknade och Boden stad, lämnade kommunalrådet Ragnar 

Bergmark muntliga garantier för att området där affärsfastigheten är placerad, skulle lämnas 

som grönområde för att avgränsa aktivt jordbruk och den nya bebyggelsen”86. Anledningen 

till det var olägenheterna som kunde uppstå på grund av att jordbruket, med störning från 

bland annat harvning och spannmålsfläktar. Fastighetsägarna avslutade brevet med; 

”hänvisning till de problem och tidigare garantier vi fått, protesterar vi mot planen till dess 

området i anslutning till befintlig byaväg där nu affären är placerad lämnas till grönområde 

för all framtid”87. Planförfattarna föreslog att ett nytt område skulle undersökas för affärens 

placering. ”Läget för butik m.m. skall studeras ytterligare i den pågående 

områdesplaneringen för Unbyn”88.  

 

Områdesplanens utveckling med bilagor  

Den allra första stadsplanen för Unbyn godkändes inte alls av byborna. Jordbruksmark togs i 

anspråk och det var inte populärt. Kommunen gjorde om sina planer och valde istället att köpa 

upp skogsmark. Området tog således inte den värdefulla jordbruksmarken till förfogande och 

en expansion kunde påbörjas. Expansionen skedde stegvis men pågick inte under en sådan 

lång tid. Vissa områden byggdes under 1970-talet. Den största expansionen skedde under 
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1980-talet och en mindre fortsättning skedde i början av 1990-talet. Ungefär 150 nya hushåll 

tillkom i Unbyn. Det innebar att befolkningen steg onaturligt fort för en by av Unbyns storlek. 

Vissa bybor reserverade sig för att processen skedde för fort och det var säkerligen en 

omställning för de boende med så många nya grannar.  

 

I Bilaga 1 återfinns en karta på en av de första etapperna i utbyggnadsfasen av Brinjan-

området. I regel byggdes husen upp i kvartersområden. Den första kartan visar att husen 

byggdes från vänster till höger. I dokumentet synliggörs ett rutnät av olika kvarter. I 

planeringen skymtas en del äldre bebyggelse. Den äldre bebyggelsen går att känna igen 

genom att dess tomtarea var större. Kartan illustrerar alltså hur den nya bebyggelsen 

planerades in i ett område som hade en viss äldre bebyggelse. Kartan visar hur den nya 

bebyggelsen hölls samman och placerades en bit ifrån äldre bebyggelse som var 

karakteristiskt för Unbyn på andra sidan vägen. Det rödmarkerade på bilden visar var affären 

planerades att byggas. Placeringen av affären ändrades senare. Det kan bero på synpunkter 

från fastighetsägarna av Unbyn 3:17, Hans och Christer Eriksson.    

 

I Bilaga 2 synliggörs den expansion kommunen planerade. Kommunen hade köpt upp mer 

mark för att kunna bygga ut området då efterfrågan varit hög. Den andra kartan visar vilken 

storlek det nya området hade. Område var relativt stort och kartan illustrerar att området var 

lika stort om inte större än det som redan hade expanderats. På kartan synliggörs en tanke från 

kommunens sida om att skapa en skola i det nya området, men det blev inte av. Vilket kan 

bero på att Unbyn redan hade en skola och det skulle bli för dyrt för kommunen att skapa en 

ny. I Bilaga 3 finns ytterligare en bild som visar det nya planområdet. Planen visar området 

där den nya bebyggelsen planerades. Kommunen expanderade sedan ytterligare i området 

som visades i Bilaga 2. Stadsplanen för det nya området var mer uppbyggd och synliggör 

bland annat två vändplaner i de två kvarteren. I Bilaga 4 tycks det andra området vara färdigt. 

Kommunen hade dock mark och ytterligare tomter i område som var inplanerade vilket 

Bilaga 5 visar. Vägnätet i det nya kvarteret med vändplaner var mer modernt än i den tidigare 

expansionen. Mellan vändningsplatserna skymtades mindre vägar. De fungerade som cykel- 

och gångstigar. Det kan vara en konsekvens av att befolkningen ökade och fler barn kom till 

byn. Säkrare vägar blev då ett måste. På kartan går det också att urskilja planerade lekplatser. 

Bland annat mellan de två vändplatserna längst ner mot vänster. Expansionen i Unbyn skedde 

fort och det var således inte enbart hus som planerades in utan även gångstigar, affär och 

lekpark.  
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Det som synliggörs i Unbyns expansion är att områdesplanerna karakteriserade Unbyns 

tillväxt. Områdesplanerna och området växte hela tiden och det skapades en förutsättning för 

en befolkningstillväxt. Fler människor ville bygga bostäder i Unbyn så kommunen fick köpa 

mer mark och upprätta nya planer. Vad källmaterialet visar är att relationen mellan byborna 

och kommunen till en början var spänd. Kommunen försökte ta jordbruksmark i anspråk och 

då blev konflikten tydlig. Genom att kommunen lyssnade på invånarna och ändrade planen till 

ett skogsområde blev relationerna bättre. Byborna hade möjligheter att skicka in erinringar 

mot förslag och fråga ansvariga under möten som hölls i församlingslokalen, Gymnastiken, i 

Unbyn. I tidningarna framkommer att byborna var positiva till en utveckling av byn men en 

rädsla för att det gick för fort fanns. Byborna hade kämpat i flera år för att öppna upp skolan. 

Öppningen hade inte varit möjlig om inte expansionen skett. Detsamma gällde affären. Unbyn 

hade förlorat två viktiga företeelser, affär och skola och det under en tioårs-period innan 

expansionen påbörjades. Kommunen vann bybornas acceptans när de valde att expandera i 

skogsområdet. Genom att låta den värdefulla jordbruksmarken vara blev det ingen stor 

konflikt som den i Sävast. Kommunen lyssnade således på vad byborna sade och tyckte i 

processen. Ytterligare ett smart drag från kommunens sida var att bibehålla Unbyns egenart 

och anpassa den nya byggnationen efter den gamla.           

	
Turerna kring länsväg 616 mellan åren 1977-1981 
I tidningsmaterialet framkommer det att ett missnöje fanns kring länsväg 616 som sträcker sig 

längst södra sidan av Luleälven. För att ta sig mellan Luleå och Boden användes den här 

vägen för byborna bosatta på södra sidan av älven. Mellan Avan och Sunderbyn finns en 

färjeled som förkortar avståndet avsevärt för de resande, särskilt för de som pendlar till 

Gammelstad eller Sunderbyn. År 1977 lyftes problemet kring vägens undermålighet på allvar. 

Invånarna i byarna Unbyn, Avan och Bälinge samordnade ett gemensamt möte för att få 

kommunernas, Bodens och Luleås uppmärksamhet kring vägfrågan. Beslut togs om en 

demonstration i Luleå med bilar och traktorer. Vägen hade blivit hårt eftersatt och byborna 

hade tidigare försökt få en bättre väg. År 1973 samlades 900 anteckningar in från Avans 

bybor med krav på en bättre väg. De boende i Unbyn menade att Vägverket inte hade brytt sig 

om fakta och sakfrågor på 30 år. I Unbyn planerades en expansion och byborna var positiva 

till den men kritisk till att Bodens kommun inte gjort något med vägfrågan. Bertil Danielsson 
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sade ”att det är en grov miss att man inte först ser till att det blir en bra väg”89. En annan 

bybo, Sven-Erik Landqvist, hade en idé till påtryckning i vägfrågan: ”Vi har en hållhake. 

Bodens kommun vill köpa mark för bostadsbyggandet. Vi vägrar sälja mark om vi inte 

garanteras bra väg”90. Aktionen längs länsväg 616 präglades av ett skyltkrig. Byborna hade 

satt upp olika skyltar längst vägen med ironiska slagord. 91 Vägverket svarade genom att 

plocka ner skyltarna och menade att det var onödigt att försämra relationerna mellan 

Vägverket och byborna.92 För att få uppmärksamhet hos Vägverket väntade tre bybor på 

vägdirektören G. Börje Åström när han kom till sitt kontor en fredagsmorgon år 1977. Deras 

tanke var att ta med vägdirektören på en åktur längs länsväg 616. Han vägrade och sade att 

han var väl bekant med vägen och att han åkt den flertalet gånger. Åström menade ”att vägen 

var fullt körbar”93. Byarna hade tillsammans planerat för ett stormöte dit Åström inbjöds att 

deltaga. Åström menade att han inte hade tid att besöka mötet. Sven-Erik Landkvist sade; 

”När förste vägingenjör Bengt Markgren som också var med vid sammanträdet erbjöd sig att 

besöka oss om en vecka satte vägdirektören stopp för det också”94. Byborna berättade att det 

fanns ett dokument från år 1964 som fastställde att vägen skulle byggas om. ”Men att G Börje 

Åström satte stopp för de planerna när han tillträdde 1965”95. På fredagsmorgonen när 

byborna besökte Åström utspelade sig detta samtal; ”- Är det du som ordnat så att vi inte får 

någon reparation av vägen? – Ja, det är det. Det är inte alltid den som gapar värst som får 

vägen”96, svarade Åström. En konflikt mellan byborna och vägdirektören var således tydlig. I 

30 år hade byborna väntat på en bättre väg. Under dessa år hade vägen enbart hyvlats. Vägen 

låg då nere på berggrunden med stenar och trädrötter som börjat träda fram. Åström sade att 

han inte förbjudit Markgren att åka ut till mötet, men att åtgärderna redan diskuterats. År 1965 

stoppades vägbyggandet eftersom pengarna var slut. Åström sade att; ”Vi ska ha en 

förstärkning och förbättring av vägen. Men det skulle se ganska risigt ut på det svenska 

vägnätet om vi lät dem som gapar mest få vägarna först”97. År 1975 påbörjades en 

projektering av länsväg 616 men när den skulle börja byggas kunde inte Åström ge svar på.98      

																																																								
89 Nisse Nilsson ”Asfaltera vår lera!”, Norrbottens-Kuriren 1977-04-28. 	
90 Nilsson, N. 1977-04-28. Norrbottens-Kuriren  	
91 Nilsson, N. 1977-04-28. Norrbottens-Kuriren   
92 Kuriren ”Vägverket till motattack”, Norrbottens-Kuriren 1977-04-28.  
93 Gunhild Hånell ”Unbyborna fick inget stöd hos vägdirektören”, Norrbottens-Kuriren 1977-04-30. 	
94 Hånell, G. 1977-04-30. Norrbottens-Kuriren 
95 Hånell, G. 1977-04-30. Norrbottens-Kuriren 
96 Hånell, G. 1977-04-30. Norrbottens-Kuriren 
97 Hånell, G. 1977-04-30. Norrbottens-Kuriren.	
98 Hånell, G. 1977-04-30. Norrbottens-Kuriren. 	
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I Norrbottens-Kuriren framkom det att storsatsningen på bostadsbyggen i Unbyn kunde 

stoppas tills vägförbindelserna mellan Boden och Luleå blivit bättre. Byggnadsnämndens 

ordförande Uno Wikström menade att efterfrågan på tomter var så hög att en viss bebyggelse 

var tvungen att släppas till. Wikström deltog på ett möte rörande detaljplanen för Brinjan. På 

mötet lyfte han problematiken kring vägen och att den kunde stoppa expansionen av Unbyn. 

Wikström lovade på mötet att trycka på hos vägförvaltningen rörande länsväg 616.99 Byborna 

bildade en aktionskommitté för att säkerställa en restaurering av länsväg 616. De anordnade 

ett möte med ett 70-tal deltagande. Beslut togs om att skicka in en skrivelse till 

kommunikationsdepartementet. I den ställdes två krav. Det ena var att vägen skulle upprustas 

och andra var att G. Börje Åström skulle bytas ut mot någon annan. Byborna menade att 

vägdirektören var inkompetent och det visade han genom att vägra rusta upp länsväg 616 

fastän den var i så dåligt skick.100  

 

Efter många turer kring länsväg 616 blev byborna lovade en bättre väg kring Unbyn och 

Avan. Glädjen över att Vägverket skulle åtgärda vägen var stor men starka protester kom då 

det planerades att stänga färjan. Vägens upprustning skulle påbörjas på hösten år 1978. 

Färjefrågan var i planeringsskedet och beslut var inte taget om att dra in den.101 Resultatet 

blev så småningom att färjan fick vara kvar.  

 

Revidering av länsväg 616  

Områdesplanen från 1980-11-18 reviderades och ställdes ut 1981-05-01. Den huvudsakliga 

och enda skillnaden var ett förslag på ändrad vägsträckning av länsväg 616, se Bilaga 6. 

Revideringen tog upp hur den dåvarande vägens läge gick rakt igenom den gamla byn tätt 

inpå bostadshus och ladugårdar. Olycksfallsriskerna ansågs som höga trots att 

hastighetsbegränsningen var ändrad till 50 km/h. Olika åtgärder studerades för att förbättra 

trafikmiljön i Unbyn. Tyvärr fanns ingen godtagbar lösning för alla inblandade parter. 

Arkitektkontorets förslag var att dra den nya vägen genom en fastighet. Det för att bevara och 

behålla kulturmiljön samlad. Den nya vägsträckningen skulle gå längs vid Unbyns äldsta 

																																																								
99 Nilsson, N 1976-05-04, Norrbottens-Kuriren. 
100 Kuriren ”Aktionskommitté i Unbyn”, Norrbottens-Kuriren 1977-05-05. 	
101 Nisse Nilsson ”Glädje över löftet om ny väg men protester mot att Avan-färjan dras in”, 
Norrbottens-Kuriren 1978-07-02. 	
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bebyggelse.102 Vägsträckningen ledde till konflikter mellan vissa bybor och kommunen. Det 

går att utläsa i olika erinringar som inkommit till arkitektkontoret i Boden.  

 

Turerna kring länsväg 616 var många, främst i slutet av 1970-talet. Dels kritiserades vägens 

kvalitet hårt av byborna och dels hade kommunen en plan om att ändra vägsträckningen i 

Unbyn. Det för att skapa en tryggare väg men även för att frigöra tomter för ytterligare något 

hus. Länsväg 616 hade väckt många känslor hos byborna och det nya reviderade vägförslaget 

var inget undantag.  

	

Reaktioner 

Arkitektkontoret fick mottaga en del erinringar angående förändrad vägsträckning av länsväg 

616. Tretton fastighetsägare gick samman och skrev en gemensam erinran mot omläggningen. 

Orsakerna var bland annat att gårdsskiften blev delade i kilar vilket medförde en mer 

svårbrukad mark och en ökad kostnad. En ökad risk för olyckor då den tilltänkta vägen måste 

korsas med traktorer och redskap för att bruka jorden. Hastigheten på den nya 

vägsträckningen skulle bli högre och därför farligare. En ändrad vägsträckning skulle påverka 

fastigheterna Unbyn 47:1 och Unbyn 38:3 i brukningssynpunkt. Om vägen skulle dras om 

innebar det att korna måste korsa den nya vägen vid mjölkning morgon och kväll, vilket 

medförde en ökad olycksrisk. Utöver det var åkermarken oerhört eftertraktad i Unbyn. En 

ändrad vägsträckning skulle innebära att vissa fastighetsägare tappade mark och den kunde 

inte ersättas eftersom all åkermark utnyttjades. Fastighetsägarna till Unbyn 12:36, Unbyn 

12:27 och Unbyn 14:2 ville absolut inte se en ändrad vägsträckning eftersom det skulle 

innebära att hus var tvungna att rivas eller flyttas. Ytterligare ett orosmoment presenterades av 

byborna. Det fanns en rädsla mot att en omläggning av länsväg 616 skulle innebära att en del 

av den tunga trafiken skulle styras om till denna väg för att lätta på trafiktrycket på väg 97 

Boden-Luleå.103  

 

Fastighetsägarna till Unbyn 12:36, Bernt och Maria Danielsson, var mycket kritiska till det 

nya förslaget om ändrad vägsträckning. ”får härmed på det bestämdaste motsätta oss 

planerna på en omläggning av väg 616, vilket skulle innebära rivning eller flyttning av vårt 

																																																								
102 Förslag till områdesplan för Unbyn, 1981-05-01, Arkitektkontoret Bodens kommun F4:8. Bodens 
kommunarkiv. s.18	
103 Erinran mot omläggning av väg 616 Litt. 312, 1981-07-01, Arkitektkontoret Bodens kommun 
P1978-29. Bodens kommunarkiv. 	
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bostadshus”104 gick det att läsa i deras gemensamma erinran. Fastighetsägarna avslutade sin 

erinran med: ”Vi kan för övrigt inte förstå det, med den fullt acceptabla trafiksituation som 

råder, skulle finnas några som helst bärande motiv till en vägomläggning av det slag som 

föreslås. Vi yrkar därför att vägomläggningen slopas i områdesplanen”105. Danielssons 

bostadshus påverkades alltså väldigt mycket att det ändrade vägförslaget. Fastighetsägarna till 

Unbyn 12:9 och Unbyn 45:1, Bertil och Kerstin Danielsson, hade också synpunkter på 

förslaget. ”Förslaget skulle – om det förverkligas – åstadkomma avsevärd och bestående 

skada på vårt lantbruksföretag”106. Danielssons beskrev de möjliga skadorna som stora och 

att åkermarken var värdefull. Dels för sin närhet till brukningscentrat och att marken var 

sammanhållen, vilket medförde att den var lättare att bruka. Danielssons avslutade sin erinran 

med; ”Sammanvägt måste det framstå som självklart att de skador och kostnader som den 

föreslagna vägsträckningen vållar, tvärtom vida överstiger de fördelar som möjligen kan 

vinnas”107.        

 

Kommunstyrelsen svarade med ett yttrande över de inkomna skrivelserna över förslag till 

områdesplan för Unbyn. Planförslaget hade legat utställt vid två perioder. I samband med 

utställningarna fick myndigheter och privatpersoner komma med skrivelser kring förslaget. 

Det första planförslaget fick fjorton skrivelser, främst från kommunala och statliga 

myndigheter. Inga skrivelser från privatpersoner var inkomna. Därefter utställdes ett reviderat 

förslag beträffande länsväg 616. Denna plan fick tio skrivelser och dessa var från 

privatpersoner. Kommunstyrelsen var medveten om att en ändrad vägsträckning skulle 

innebära svårigheter för brukning av åkermark. Huvudsyftet med en ändrad vägsträckning var 

att förbättra trafiksäkerheten i Unbyn. Det kunde komma att påverka enskilda jordbrukare 

både positivt och negativt. Kommunstyrelsen menade även att trafikriskerna inte ökade 

eftersom jordbruksmaskiner och kreatur skulle hänvisas till särskilda övergångar där sikten 

var fri. Att ett bostadshus måste rivas skulle i det här fallet vägas mot trafiksäkerheten och var 

då motiverat. Det fanns ingen ambition att förflytta den tunga trafiken från väg 97 till länsväg 

																																																								
104 Erinran mot omläggning av väg 616 Litt. 312, 1981-07-04, Arkitektkontoret Bodens kommun 
P1978-29. Bodens kommunarkiv. s. 8 
105 Erinran mot omläggning av väg 616 Litt. 312, 1981-07-04, Arkitektkontoret Bodens kommun 
P1978-29. Bodens kommunarkiv. s. 8 
106 Erinran mot omläggning av väg 616 Litt. 312, 1981-07-04, Arkitektkontoret Bodens kommun 
P1978-29. Bodens kommunarkiv. s. 9 
107 Erinran mot omläggning av väg 616 Litt. 312, 1981-07-04, Arkitektkontoret Bodens kommun 
P1978-29. Bodens kommunarkiv. s. 9-10	
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616. Till Bernt om Maria Danielsson, vars bostadshus drabbades löd yttrandet; ”Vägförslaget 

innebär att fastigheten Unbyn 12:36 måste lösas in av Vägverket. Arkitektkontoret ställer sig 

positiv till en rivning eller flyttning av huset”108. Därefter kom ett förslag om ny tomtplats 

intill skolan. En gemensam yttring skapades till alla fastighetsägare som skrivit en erinran 

tillsammans. I den gick det att läsa; ”Planförfattarna är medvetna om att den planerade 

vägsträckningen medför svårigheter  att bruka berörd åkermark. Huvudsyftet med 

vägsträckningen är dock att förbättra trafiksäkerheten genom byn. Detta kommer innebära 

försämring för vissa jordbrukare och förbättring för andra när det gäller hur de kan bruka 

sin mark”109. Genom de erinringar och yttringar som lyfts här synliggörs problematiken kring 

nybyggen eller förändringar. En förbättring av en sak för en person kunde innebära en 

försämring för en annan. Det var en ekvation som inte gick att lösa utan missnöje från någon 

part. Vägen ändrades senare såsom vägförslaget löd.       

	
	
Problematiken kring skolan 1975-1990 
Unbyskolan lades ner år 1967 eftersom elevunderlaget var för litet. Efter det hade byborna 

fört en lång och utdragen kamp för att skolan skulle öppnas. En oro fanns hos byborna 

rörande byns framtidsutsikter. Resonemanget löd ingen skola, ingen framtid.110 År 1974 

uttalade sig vuxna och barn i Norrbottens-Kuriren med sitt missnöje. Det som talade mot en 

öppning av skolan var den ojämna nativiteten111 i byn. En del år var antalet barn tillräckligt 

medan andra år var det för få. Barnen från Unbyn fick pendla till Hedenskolan, en sträcka på 

drygt två mil. En kritik mot Hedenskolan var platsbristen. Skolan var för trång enligt Kerstin 

Danielsson, en mamma som kämpade för en återöppning av skolan. Ytterligare kritik var 

skoldagens längd. Skoldagen blev på sju och en halv timme, vilket var mycket långt för ett 

barn på lågstadiet. Skoldirektören Holger Lindgren menade att den mycket stora variationen 

av antalet födda barn påverkat beslutet om att inte satsa på skolan i Unbyn. Han sade också att 

																																																								
108 Yttrande över inkomna skrivelser över Förslag till områdesplan för Unbyn, 1981-07-27, 
Kommunstyrelsen, Arkitektkontoret Bodens kommun. P1978-29. Bodens kommunarkiv. s.3	
109	 Yttrande över inkomna skrivelser över Förslag till områdesplan för Unbyn, 1981-07-27, 
Kommunstyrelsen, Arkitektkontoret Bodens kommun. P1978-29. Bodens kommunarkiv. s.2	
110 Ödbom, P. 1976-08.24. Norrbottens-Kuriren.	
111 Nativitet – födelsetalet i ett område. 
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om det blir ett ökat byggande i Unbyn och att de kunde lita att det skulle finnas tillräckligt 

många barn skulle skolan startas upp igen.112    

 

År 1975 togs beslut om att skolan skulle öppnas. Skolan skulle starta upp hösten år 1976 trots 

att elevunderlaget räckte redan år 1975. Det berodde på att skolledningen inte visste att det 

fanns tillräckligt med elever under våren då beslutet togs. Det som hela tiden talat emot en 

öppning av skolan var det ojämna antalet födda barn i byn. Det hade dock stabiliserats och 

skolkontoret kunde se siffror som tydde på ett stabilt barnantal en längre tid framöver. Att 

skolan inte öppnas redan år 1975 berodde på att beslutet kom för sent och att skolan skulle 

renoveras och material skulle beställas. Skoldirektören Holger Lindgren var positiv till 

öppnandet, ”vi tycker det är väldigt bra och trevligt att få öppna en skola som lagts ned. Det 

är mycket värre att ta ett beslut om nedläggning av en skola”113. Efter nio års nedläggning 

öppnade alltså skolan igen år 1976. Utvecklingen i byn hade vänt och flera bybor kunde se 

positivt på framtiden. Inflyttningen till Unbyn hade ökat och ytterligare expansioner skulle 

ske. Skolan renoverades under sommaren och blev en B2-skola114 med två klasser.115  

 

Efter att skolan hade varit öppen i drygt tio år kritiserades placeringen av skolan som stod i 

den gamla byakärnan. Den nya bebyggelsen byggdes omkring en- till två kilometer från 

skolan. Detta innebar att eleverna fick en längre väg till skolan och dessutom tvingades korsa 

länsväg 616, en trafikfarlig 70-väg. Föräldrarna kritiserade kommunen som planerade att 

bygga ut skolan då lokalerna blivit för små. Föräldrarna ansåg att det var bättre att bygga en 

ny skola i anslutning till den nya bebyggelsen. Kommunen hade dock klargjort att någon ny 

skola skulle det inte bli eftersom den gamla var nyrenoverad och det fanns inte pengar till en 

ny. Kommunrepresentanter förstod föräldrarnas oro och menade att de flertalet gånger försökt 

få Vägverket  att ordna gångsignaler över den stora vägen. Kommunalrådet Torsten 

Andersson menade att det var absolut nödvändigt att göra något för att höja trafiksäkerheten. 

Vägdirektör G Börje Åström sade att mätningar var gjorda och trafiken inte var så intensiv att 

trafikljus var motiverade. Åström menade att pengar saknades och att det kunde i framtiden 

																																																								
112 Bengt Sager ”Föräldrar och barn i Unbyn på krigsstigen – Öppna åter vår skola”, Norrbottens-
Kuriren 1974-11-23.  
113 Nisse Nilsson ”Skolan i Unbyn öppnas – men först nästa läsår”, Norrbottens-Kuriren 1975-08-14. 	
114 B2-skola – en skola där en eller flera klasser är hopslagna och barn från olika årskurser har 
lektioner tillsammans.  
115 Ödbom, P. 1976-08.24. Norrbottens-Kuriren.	
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bli trafikljus för att öka trafiksäkerheten.116 Passagen över länsväg 616 hade under en lång tid 

oroat föräldrar till skolbarnen. År 1992 utlyste Vägverket en tävling bland skolbarnen om en 

lösning på trafikproblemet. Ett 40-tal bidrag kom in och vinnande koncept blev en gångtunnel 

under vägen. Idén var att köpa lite mark från fastighetsägaren och bygga en asfalterad 

cykelväg. Denna cykelväg skulle sedan gå under länsväg 616. Vägverket och kommunen 

undersökte om lösningen var genomförbar och det fanns goda förhoppningar på att elevernas 

förslag skulle godkännas. Om pengar fanns och förslaget godkändes skulle arbetet starta 

under år 1993.117 Trafiklösningen från eleverna godkändes och gångtunneln invigdes till 

skolstarten år 1993. Den flera år gamla önskan om en trafiklösning för barnen som tvingats 

korsa länsväg 616 till och från skolan fick en lösning. All ny bebyggelse låg på andra sidan av 

vägen och det fanns tidigare önskemål om att placera skolan vid den nya bebyggelsen.118 

Lösningen var även bra för kommunen som inte hade pengar till att bygga en ny skola.   

 

Storhetstider stundade för den gamla byaskolan i Unbyn. Det var det få som trodde i slutet av 

1960-talet då skolan lades ner och byn avfolkades. Efter skolöppningen år 1976 steg 

elevantalet fort och byggnaden blev för liten. Föräldrarna krävde att Bodens kommun skulle 

starta en skyndsam utbyggnad av skolan. Befolkningstillväxten skedde succesivt i och med att 

Bodens kommun släppte ut småhustomter till salu. De flesta nya bybor var småbarnsföräldrar 

med ett eller flera barn. Det innebar att skolan snabbt fylldes. Det var inte bara i skolan den 

ökade barnmängden syntes. Detsamma gällde på förskolan och fritidshemmet. Fritidshemmet 

användes också av skolan och förskolan fick öppna upp en ny avdelning hösten år 1988. 

Skolan klassades fortfarande som en B-skola men antalet klasser hade ökat till tre stycken. 

Föräldrarna var positiva till att elevantalet ökat men kritiska till att skolan blivit för trång. 

Elevernas föräldrar hade skickat in ett brev till Skolstyrelsen och krävde en utbyggnad av 

skolan. Alla siffor tydde på ett ökat elevunderlag och då skulle de tillfälliga lösningar som 

användes inte kunna användas. Eleverna fick arbeta mycket med grupparbeten för att kunna 

dela upp klassen i mindre grupper och sprida dessa runt omkring skolan. Anna von Sydow, då 

nyinflyttad bybo och förälder sade ”Vi har inte flyttat ut på landet för att barnen ska gå på 

skola någon annanstans.” och ”Vi vill att barnen ska få gå i skola där de bor”119. Frågan är 

om kommunen hade föreställt sig ett sådant tryck på skolan då de planerade expansionen. 

																																																								
116 Nisse Nilsson ”Protester mot skolan i Unbyn ”, Norrbottens-Kuriren 1978-10-28. 	
117 Karin Myhr Eman ”Deras förslag gav 3.500”, Norrbottens-Kuriren 1992-06-03. 	
118 Kuriren ”Gångväg- cykelväg  under allmänna vägen”, Norrbottens-Kuriren 1993-08-27.  
119 Monica Elfström ”Skolrekord i Unbyn”, Norrbottens-Kuriren 1989-01-16. 	
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Befolkningen steg snabbt och kraven på samhällsservice som skola ökade. Skolstyrelsen 

valde att möta föräldrarnas krav på en utbyggnad av skolan.120 Trots att föräldrarna var kritisk 

till en utbyggnad. De ville helst se en ny skola i anslutning till den nya byakärnan. I 

anslutning till skolan planerades ett annex eftersom detta alternativ var billigast.121 

 

Fastän en utbyggnad skulle ske var Hem- och skolaföreningen i Unbyn kritisk. Föreningens 

syfte var att gå samman för att förbättra skolmiljön för eleverna. Det enda konkreta 

föreningen  menade att de fått ta del av var ett protokoll från Skolstyrelsen där det framgick 

att skolan skulle byggas ut och stå klar i augusti år 1990. Föreningen kritiserade bland annat 

att det saknades grupprum och att slöjdsalen och gymnastiksalen inte räckte till. Dessutom 

undrade de om den gamla skollokalen uppfyllde brandriskerna och hur passagen över länsväg 

616 skulle bli säkrare. Helst såg föreningen en ny skola.122 Genom den information som 

presenterats ovan synliggörs det hur byborna både lyckades och misslyckades få igenom sina 

krav. Bland annat fick byborna en gångtunnel så att eleverna inte behövde korsa länsväg 616. 

Detta innebar att skolan kunde stå kvar på sin gamla plats och byggas ut istället för att skapa 

en ny skola i anslutning till den nya bebyggelsen, vilket byborna yrkade på.     

	

  

																																																								
120 Kuriren ”Skolan byggs ut”, Norrbottens-Kuriren 1989-01-27.  
121 Nisse Nilsson ”Unbyskolan byggs ut trots protester”, Norrbottens-Kuriren 1988-01-11. 	
122 Monica Elfström ”Kommunen mot väggen om byskolan i Unbyn”, Norrbottens-Kuriren 1989-04-
16. 	
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Kontraurbanisering i Unbyn 
Genom undersökningen som presenterats ovan har det synliggjorts att det skedde en 

kontraurbanisering i Unbyn och Bodens kommun. I uppsatsen syftade begreppet 

kontraurbanisering till att förstå utflyttningen från staden till den stadsnära landsbygden. Det 

skedde i Unbyn under 1970-1990-talen. Närheten till Luleå och Boden gjorde att invånarna i 

byn hade pendlingsavstånd till arbetet. Trenivåsindelningen av begreppet fungerade även i det 

här fallet. I bakgrunden framkom det att kontraurbaniseringen inte enbart skedde i Boden utan 

i hela Sverige, och även i övriga västvärlden. Det kan benämnas som den nationella nivån och 

berörde arbetsmarknadsrelaterade frågor. Frågorna går även att applicera på de två övriga 

nivåerna eftersom kontraurbaniseringen till den stadsnära landsbygden innebar att 

människorna kunde arbetspendla. Den regionala nivån förklarades av miljömässiga faktorer 

såsom att människor ville lämna stadslivet till förmån för landsbygden. Det går också att 

applicera på Unbyn då många människor valde bort stadslivet till förmån för livet på landet. 

Den lokala nivån definieras av bostadsmarknaden. I Bodens kommun var det brist på bostäder 

under den aktuella perioden och det innebar att kommunen köpte upp mark utanför staden för 

att lösa bostadsbristen.123 Det som också tyder på att det var en kontraurbaniseringsprocess 

som skedde var att Bodens kommun gjorde flertalet likadana satsningar runt om i kommunen. 

Också att kommunen i fallet Unbyn tänkte på hur expansionen av Sävast gått till och aktivt  

försökte undvika liknande bekymmer som uppkommit i den expansionen.   

 

Områdesplanen och dess utveckling var ett levande dokument från kommunens sida. Det 

fanns en rädsla att Unbyn skulle bli ett nytt Sävast. Det kan vara därför kommunen lyssnade 

extra mycket på byborna för att undvika konflikter. Den första planen slopades helt, eftersom 

den tog jordbruksmark i anspråk. Övriga planer tog skogsmark i anspråk och uppskattades av 

byborna. Likaså placerades den nya bebyggelsen i ett annat området vilket innebar att Unbyns 

karaktär bibehölls. Det gjordes således inte stora inskränkningar i landskapet och Unbyns 

egenart som jordbruksbygd bibehölls. Kommunen kom med en revidering av länsväg 616 

eftersom vägens kvalité var eftersatt. Genom att dra en ny vägsträcka kunde fler tomter 

frigöras. Det var inte populärt hos alla och en del erinringar från aktiva jordbrukare och 

fastighetsägare kom in. I det här fallet var kommunen inte lika tillmötesgående då 

trafiksäkerheten gick före och ett bostadshus fick flyttas. I övrigt svarade områdesplanen väl 

																																																								
123 Bergström, N. 2002. s.12	
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mot utvecklingen av Unbyns tillväxt. Det synliggörs även då kommunen köpte upp mer mark 

för ytterligare expansion då efterfrågan var så pass hög.    

 

Relationerna och kommunikationerna mellan byborna och kommunen var i de flesta fall goda. 

Det fanns ett visst motstånd hos vissa jordbrukare och fastighetsägare men utan expansionen 

skulle exempelvis inte skolan kunna öppnas upp igen. Det som framkom i undersökningen var 

att de nyinflyttade byborna ställde flertalet krav på kommunen på kommunal service, såsom 

restaurering av länsväg 616, utbyggnad av skola och fler förskoleplatser. I och med att Unbyn 

växte och fick fler invånare blev deras gemensamma röst även starkare. Befolkningen i byn 

steg fort och det var många barnfamiljer som flyttade dit. Kommunen fick ta en del beslut 

som inte föll byborna i smaken, till exempel lät de den gamla skolan stå kvar istället för att 

bygga en ny i det nya området. Där osämjan syntes tydligast var i relationen till Vägverket. 

Bybornas kamp för en förbättrad väg gav till slut resultat och det var inte enbart unbybornas 

förtjänst, utan ett samarbete mellan flertalet byar längs vägen och en viss hjälp från Bodens 

kommun. Men relationerna mellan byborna och kommunen var generellt bra. Kommunen 

hade lärt sig av sitt misstag då Sävast expanderade och de gjorde allt för att undvika det.   

 

Sammanfattningsvis var expansionen en följd av den kontraurbaniseringsprocess som skedde 

i kommunen. Det som går att ta fasta vid i denna undersökning är att områden som Unbyn 

behöver få tillgång till den kommunala servicen för att byn ska fortsätta utvecklas. För byarna 

är det viktigt med en skola och förskola som kan locka fler barnfamiljer att flytta dit. För byns 

överlevnad är det bra med en naturlig ruljangs på familjer i husen som existerar. Forskning 

beskriver ofta urbanisering och kontraurbanisering som något separerade från varandra men 

egentligen är dessa begrepp sammanflätade i varandra. I dagens samhälle, i den stadsnära 

landsbygden, finns samma förutsättningar för de som bor i staden. En viss pendling får de 

som bor utanför staden räkna med men de kan i de flesta fall ta del av samma utbud av 

kommunal service som stadsborna. Deras val att bosätta sig ute på landsbygden kan 

exempelvis ha med intresset för levnadsmiljön att göra.     

 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra hur olika byar i Bodens kommun 

kontraurbaniserades. Alternativt göra en intervjustudie bland byborna i Unbyn eller någon 

annan by för att utreda hur de uppfattade kontraurbaniseringen. 	 	
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