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1. Inledning 
 

Marit Kapla bor sedan 20 år tillbaka i Göteborg där hon länge arbetade med Göteborgs 

filmfestival, bland annat som konstnärlig ledare.1 Men det var något som skavde. Kapla ville 

göra något annat, hon ville göra något eget.2  Resultatet blev den 800 sidor långa boken om 

hennes uppväxtort Osebol, en liten by i norra Värmland, och boken får samma namn som 

orten. Osebol kom ut år 2019 och fick hela Kultursverige att tappa hakan. Osebol hyllades 

unisont och tilldelades samma år landets finaste litteraturpris Augustpriset.3 Bokens framgång 

är ett faktum, och bokens format och språk ges ett stort utrymme i kommentarerna från 

resecenter och litteraturvetare. Kristofer Ahlström poängterar i en artikel i DN att ”Det 

speciella med ’Osebol’ är hur den är skriven.”.4 Han förklarar vidare: ”Den är utformad i 

monologer som fått en poetisk språkbehandling med radbrytningar från lyriken.”. Bodil 

Juggas ställer diskussionen om Osebols form på sin spets när hon i sin recension av boken 

skriver att hon inte har några som helst problem om Kapla tilldelas Stora Journalistpriset.5 

Intresset för boken, och särskilt dess format, är uppenbarligen stort. Men vad är det med 

Osebol som gör att Marit Kapla med rätta kan tilldelas ett journalistiskt pris? 

 I samband med Augustprisets prisceremoni nämner Kapla olika författarskap 

som inspirerat henne, däribland Edgar Lee Masters och hans bok Spoon River Anthology från 

1915. Spoon river anthology handlar om den fiktiva staden ”Spoon River”, där boken utgörs 

av 212 karaktärers uttalanden om sina liv och öden i staden.6 Sin främsta inspiration beskriver 

Kapla som den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj och hennes typ av intervjulitteratur. 

Aleksijevitjs karaktäristiska teknik av att låta sina intervjupersoner tala i jag-form direkt till 

läsaren är ett grepp som Kapla definitivt tagit med sig in i Osebol.7 Det journalistiska greppet 

låter nästan samtliga vuxna invånare i Osebol, 42 personer, själva beskriva sin hemby utifrån 

sina minnen och erfarenheter. Deras berättelser skapar som det står i baksidestexten ett 

 
1 Teg Publishing, ”Marit Kapla”,  http://www.tegpublishing.se/af/marit-kapla/ (29/4/2020). 
2 ”Marit Kapla om den Augustprisade boken ’Osebol’ – Malou efter tio (TV4)” 
http://www.youtube.com/watch?v=OStVGeIQ7ZI (28/4/2020). 
3 Augustpriset, ”Osebol”, https://www.augustpriset.se/bidrag/osebol (29/4/2020). 
4 Kristofer Ahlström, ”Marit Kapla låter hela byn komma till tals”, Dagens Nyheter, 28/4/2019 
https://www.dn.se/kultur-noje/marit-kapla-later-hela-byn-komma-till-tals/ (29/4/2020). 
5 Teg Publishing, ”Katalog-Osebol”, http://www.tegpublishing.se/katalog/osebol/ (29/4/2020). 
6 ”Spoon River Anthology”, National Encyclopedin, http://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/edgar-lee-masters, (29/4/2020). 
7 Johanna Palm, ”Marit Kapla om augustpriset: ’omtumlad, rörd och berörd’”, SVT Nyheter, 
https://www.svt.se/kultur/marit-kapla-om-augustpriset-omtumlad-rord-och-berord (29/4/2020). 
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porträtt ”av svensk – och global – nutidshistoria.”.8 Men i och med bokens journalistiska 

utgångspunkt skapas också en litterär plats som kan kallas ”Osebol”. Boken Osebol är på så 

sätt både en dokumentär reflektion av livet i den värmländska orten Osebol, och ett slags 

konstruerande av en litterär plats, ”Osebol”, byggd på människornas relation till sin by. 

1.1 Syfte & frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den rumsliga konstruktionen av den fiktiva platsen 

”Osebol”. För att uppnå mitt syfte kommer jag att utgå från följande frågeställning: Hur 

konstrueras den fiktiva platsen ”Osebol” utifrån de tematiska utgångspunkterna Tid, Natur, 

Centrum-periferi, Kultur och Människor?  

 Fastän att det kan finnas andra teman i Osebol som är passande för ett 

klargörande av den fiktiva platsens rumsliga enhet, har de ovanstående tematiska 

utgångspunkterna visat sig vara de mest centrala för denna analys. 

2. Tidigare forskning  
 

Det finns ingen tidigare forskning om författaren Marit Kapla eller verket Osebol, vilket är 

förståeligt då boken är relativt nyutgiven och även Kaplas debutroman. Däremot existerar en 

del forskning kring gestaltningen och utvecklingen av olika typer av dokumentär- och 

reportagelitteratur som sådan. Där utgör Anna Jungstrands avhandling Det Litterära med 

Reportaget: Om Litteraritet som journalistisk Strategi och Etik från 2013 ett av de större 

forskningsbidragen.9 Jungstrand ämnar formulera sätt som reportagelitteraturen kan 

analyseras utifrån för att på så sätt få en djupare förståelse för genren.10 I sin senaste bok Det 

dokumentära och litteraturen fortsätter Jungstrand att reda ut dokumentärlitteraturens stomme 

och rättmätiga plats i litteraturvärlden.11 Som utgångspunkt använder hon den svenska 

”rapport”-litteraturen kring 1968, med deltagande i form av P.O. Enquists Legionärerna, Sara 

Lidmans Gruva och Birgitta Stenberg Rapport. Jungstrand menar att den dokumentära 

litteraturen skapar en annan typ av läsupplevelse som bygger på relationen mellan 

intervjusituation och textens situation. Anna Jungstrands definition av reportage- och 

 
8 Marit Kapla, Osebol, Lettland: Teg Publishing 2019, baksidestext.  
9 Anna Jungstrand, Det Litterära med Reportaget: Om Litteraritet som journalistisk Strategi och Etik, Polen: 
Elleströms 2013. 
10 Jungstrand 2013, s. 15. 
11 Anna Jungstrand, Det dokumentära och litteraturen, Estland: Elleströms 2020. 
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dokumentärlitteraturen är särskilt relevant för denna uppsats när det kommer till Osebols 

genretillhörighet och vidare förståelse för bokens utformning.12 

 Forskning kring koncept så som regional tillhörighet och skildring av landsbygd 

finns också att tillgå. Antologin Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv utkom år 2018 

och handlar om hur Norrland porträtteras i litteraturen och hur denna litterära bild 

kommunicerar med verkligheten.13 Ett annat samlingsverk som kretsar kring regionen och 

porträtteringen av den är Regionernas bilder: Estetiska uttryck från och om periferin. I 

texterna diskuteras hur representationen av en plats påverkar hur platsen uppfattas och 

konstrueras av omvärlden.14 Samlingsverkets forskningsfokus är likt texterna i 

Norrlandslitteratur men Regionernas bilder behandlar en mer översiktlig bild av periferin 

istället för en speciell plats. Även om de två antologiernas innehåll kretsar kring samma typ 

av forskning som denna uppsats anser jag att platsen ”Osebol” har en mycket tydlig och egen 

historia. Bokens dokumentära anslag förankrar även historien i verkligheten. Därmed lämpar 

det sig bättre att i följande analys använda specifika källor som kan hjälpa till att förstå 

konstruktionen av den specifika platsen ”Osebol”.  

3. Teori & metod  
 

I Osebol beskrivs en plats som kan ses som baksidan av 1900-talets stora 

samhällsförändringar inom effektivisering, produktionsförändringar och urbanisering. Livet i 

”Osebol” formas av bygdens ekonomiska utsatthet, samtidigt som bygden ofta beskrivs som 

det självklara alternativet när det kommer till att välja en plats att leva på. ”Osebol” är för 

många i bygden nästintill en utopi byggd på närhet till natur och gemenskap. En plats som på 

en och samma gång representerar ett gammalt Sverige och en äldre tid, och samtidigt en plats 

som formats av sin unika historia och sina invånare. 

 Mångsidigheten hos den litterära platsen ”Osebol” skapar ett behov av ett brett 

urval av teoretiskt material som kan svara mot de olika teman som tillsammans skapar en 

förståelse för konstruktionen av platsen. Metoden för undersökningen är en läsning av Osebol 

utifrån de tematiska utgångspunkterna: tid, natur, centrum-periferi, kultur och människor. 

Uppdelningen av dessa teman är en nödvändig abstraktion av verket som möjliggör analysens 

 
12 Se nedan, avsnitt 4. 
13 Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv, Johansson, Anders, Öhman, Anders & Degerman, Peter (red.), 
Göteborg: Makadam 2018. 
14 Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Hansson, Heidi, Lindgren Leavenworth, Maria & 
Pettersson, Lennart (red.), Institutionen för språkstudier, Umeå: Umeå universitet 2010. 
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tillvägagångssätt. Dessa teman är naturligtvis intimt sammanvävda med varandra i texten 

själv. Den teoretiska grunden i analysen utgörs av Michel Foucaults heterotopi-begrepp.  

 

Foucault ämnar belysa platsers unika betydelse och funktion för dess invånare, vilket gör att 

Foucalts teori förekommer i flera av de olika teman som undersöks.   

 

3.1 Michel Foucaults Heterotopi 
 

Foucault introducerar begreppet heterotopi i sin föreläsning Des espaces autres som hölls år 

1967 vid Cercle d’études architecturales i Paris. Begreppet heterotopi föreställer en plats i 

samhället som fyller en viss funktion och som Foucault beskriver utgör en lokal och delvis 

realiserad utopi. Han definierar därmed heterotopin med hjälp av utopin:  

 
Utopias are emplacements having no real place. They are emplacements that maintain a general relation 

of direct or inverse analogy with the real space of society. They are society perfected or the reverse of 

society, but in any case these utopias are spaces that are fundamentally and essentially unreal. There are 

also, and probably in every culture, in every civilization, real places, actual places, places that are 

designed into the very institution of society which are sorts of actually realized utopias […] I shall call 

these places ‘heterotopias’.15 

 

Foucault använder sig av spegelns metafor för att förtydliga relationen mellan utopin och 

heterotopin: ”The mirror functions as a heterotopia in the sense that it makes this place I 

occupy at the moment I look at myself in the glass both utterly real, connected with the entire 

space surrounding it, and utterly unreal – since, to be perceived, it is obliged to go by way of 

that virtual point which is over there”.16 Spegeln är ett exempel på relationen mellan den 

overkliga utopin och verklighetens heterotopi eftersom jag i spegeln ser mig själv där jag inte 

är. Spegelns reflektion projicerar min kropp in i ett rum där jag ser mig själv, men eftersom 

detta rum inte finns ser jag mig själv på en plats där jag inte är. På samma gång är spegeln 

verklig och det är genom spegeln jag kan uppleva denna ”overkliga” reflektion. På så vis 

exemplifierar spegelns funktion heterotopins korsning av overklighet och verklighet.  

 

 
15 Michel Foucault, “Different Spaces” i Essential works of Foucault, 1954–1984, Vol. 2, Aesthetics, method 
and epistemology, New York: New press 1998, 175–185, s. 178. 
16 Foucault 1998, s. 179. 
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Foucaults heterotopibegrepp bygger på sätt och vis på formuleringen av en utopi, men till 

skillnad från utopin är heterotopin en reell plats i samhället. Heterotopin är en plats som 

särskiljer sig från samhällets andra platser på grund av att det inom heterotopin råder 

alternativa ordningar. Heterotopibegreppet bygger på sex olika principer som förklarar 

heterotopins funktion i samhället. Den första principen kan kallas krisens eller avvikelsens 

heterotopi. Krisens heterotopi hör framför allt ihop med det mer dåtida samhället. Det var 

heliga eller förbjudna platser som var till för människor som i relation till samhället och sin 

mänskliga omgivning befann sig i en slags krissituation.17 Krisens heterotopi är idag sällsynt 

då dess behov har minskat i vår modernare värld. Snarare har den utvecklats och 

inkorporerats i avvikelsens heterotopi. Det är en plats ämnad åt avvikande beteenden och 

individer: så som mentalsjukhus, fängelser och äldreboendet.18 Ålderdomshemmet kan hävdas 

vara en plats där människor i kris placeras, då ålderdom och övergången från liv till död 

säkerligen är en kris i en människas livsbana.  

 Heterotopibegreppets andra princip är att heterotopins funktion under tidens 

gång kan förändras.19 Foucault exemplifierar genom att hänvisa till hur kyrkogårdens funktion 

har förändrats genom tiden i det västerländska samhället. Kyrkogården var förr placerad i 

stadens centrum men på grund av oron för att de döda kropparna spred smittor flyttades 

kyrkogården till stadens utkant. Förflyttningen av kyrkogården förändrades dess funktion och 

kyrkogården blev en plats att färdas till för att sörja istället för en central mittpunkt i staden. 20 

 Heterotopibegreppets tredje princip innebär att heterotopin har förmågan att på 

en enda verklig plats sammanföra flera rum och platser som i sig själva är 

oförenliga. Foucault ger biografen och teatern som exempel på detta och deras egenskap att 

iscensätta andra världar inom det egna utrymmet.21 

 Den fjärde grundsatsen handlar om heterotopins bundenhet till tidsskiften. 

Foucault betecknar detta som heterokronier. Det finns två skilda heterokronier vars olika 

bundenhet till tiden definierar dem. Den första heterokronin är den ansamlande och bevarande 

så som museet och biblioteket. Dessa platser har den tänkta funktionen att samla olika tider 

och epoker på en och samma plats med resultatet att tiden på själva platsen står still.22 Den 

andra heterokronin är knuten till tidens mest flytande form. Foucault pekar på det 

 
17 Foucault 1998, s. 179. 
18 Ibid, s. 179. 
19 Ibid, s. 180. 
20 Ibid, s. 181. 
21 Ibid, s. 181. 
22 Ibid, s. 182. 
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återkommande evenemanget som under en speciell tid förändrar en plats och gör den levande 

och exotisk, som till exempel festivalen. 

Heterotopins femte grundsats utgörs av olika typer av öppnings- och 

stängningsritualer kopplade till att få tillträde till heterotopin. Foucalt skriver om denna 

grundsats som en förutsättning för heterotopin: ”Heterotopias always presuppose a system of 

opening and closing that isolates them and makes them penetrable at the same time”.23 

 Begreppets sista princip belyser heterotopins funktion i relation till det övriga 

samhället, med en funktion som kan delas upp i två kategorier: Den illusoriska heterotopin 

och den kompensatoriska. Den illusoriska skapar ett utrymme grundat i en alternativ 

verklighet som fördömer övriga samhällets regler och normer, där ett exempel är bordellen.24 

Den kompensatoriska heterotopin bygger istället på en ordning som är lika väl strukturerad 

och fungerande som det övriga samhället är kaosartat. Dessa förhållanden kan exempelvis 

finnas i religiösa eller andliga miljöer där människor lever ett isolerat liv under strikta 

förhållanden. 

Foucaults heterotopibegrepp hjälper till att identifiera platsen ”Osebols” 

specifika funktioner för samhället och kommer därför utgöra den teoretiska grunden för 

uppsatsen. Förhoppningsvis kan användningen av begreppet bredda både 

heterotopibegreppets användningsområde, och öka intresset för studiet av rummet inom 

litteraturen.  

 

3.2 Edward W. Soja och Postmodern Geographies 

 

Edward W. Soja är geograf och urbanforskare. Han har främst skrivit om staden och dess 

funktioner utifrån ett marxistiskt perspektiv. I boken Postmodern Geographies: The 

Reassertion of Space in Critical Social Theory (1989) diskuterar Soja vikten av ”platsen” i 

dagens vetenskapliga diskussion, hur samhällen använder platser på sättet de gör samt hur 

samhällen påverkats av kapitalismens framväxt, utveckling och etablering.25 Mest intressant 

för studiet av Osebol är hans diskussion kring relationen mellan stad och region och hur 

denna påverkats av den kapitalistiska ekonomins krav på produktion. Soja pekar på hur 

urbanisering och produktionsmässig effektivisering leder till ojämn fördelning och 

 
23 Foucault 1998, s. 183. 
24 Ibid, s. 184. 
25 Ewdard W. Soja, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, London: 
Verso 1989. 
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segregation mellan stad och landsbygd – Landsbygden hamnar efter ekonomiskt vilket 

påverkar livet i dessa samhällen.26 

 

3.3 Paul Ricœur, Lee Edelman och Frida Buhre 

 

Paul Ricoeur menar att vi ordnar och tolkar våra liv utifrån dåtiden, nutiden och framtiden och 

därmed har berättelsen, narrativet, en essentiell roll i det verktyg som ger ett sammanhang åt 

det historiska tidsförloppet.27 Den narrativa tiden utgör en brobrygga mellan den subjektiva 

tiden och den objektiva tiden, där individens upplevda tid sätts in i det större sammanhanget 

av den kosmiska tiden.28 En kategori narrativa kopplingar består av arkivet, dokumentet och 

monumentet. Samtliga av dessa lämnar efter sig ett spår som utgör ett märke av något som 

inte finns kvar men som ändå gör sig påmint i vår nutid.29 Utifrån berättelserna i Osebol blir 

läsaren snabbt varse de institutioner, arbetsplatser eller kulturella monument som blivit 

nedlagda. På grund av att det höga värde som det förflutna tillskrivs av invånarna i sina 

redogörelser för byn blir det förflutna högst närvarande i den litterära platsen ”Osebol”.  

I sin bok No Future: Queer Theory and the Death Drive (2004) diskuterar Lee 

Edelmans dagens framtidshets som leder till det han kallar för reproductive futurism. Inom 

den reproduktiva framtidssynen representerar ”Barnet” civilisationens överlevnad och 

framtid. ”Barnet” och möjligheten till reproduktion definierar medborgaren och vilka som kan 

klassa sig som ansvarstagande medlemmar av samhället.30 I sin studie utgår Edelman från ett 

queer-perspektiv och hävdar att den reproduktiva futurismen disciplinerar invånaren att bete 

sig inom det heteronormativa samhällets avgränsningar. På grund av ”barnet” som symbol för 

framtiden blir egenskapen reproduktion avgörande. Edelmans teori kan användas i 

diskussionen om platsen ”Osebol” med viss modifikation, vilket vi återkommer till i analysen. 

 I Frida Buhres mastersuppsats ”En föråldrad brokig tafla: Spatio-temporala 

representationer av samernas första politiska rörelse 1903–1907” undersöker Buhre den 

mediala debatten kring samernas första politiska rörelse mellan åren 1903–1907. Samerna och 

den samiska kulturen ses som anakronistisk och produktionslös och av den anledningen 

 
26 Soja 1989, s. 165. 
27 Karl Simms, Paul Ricoeur / Karl Simms. London: Routledge 2003, s. 80. 
28 Paul Ricœur, Time and Narrative, London: The University of Chicago Press 1988, s. 99. 
29 Ibid, s.116 ff. 
30 Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive, Durham: Duke University Press 2004, s. 11. 
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placeras samerna utanför det ”svenska produktiva landskapet”.31 Det går inte att jämföra 

synen på och behandlingen av orten ”Osebol” med Sveriges rasistiska behandling av samerna 

och deras kultur. Argumentationen kring kravet på ”produktion” som en avgörande faktor för 

att få tillhöra ett svenskt samhälle knyter an till Edelmans framtidsbegrepp och belyser 

”Osebols” utanförskap ytterligare. 

 

3.4 Greg Gerrard och naturtroperna 
 

För att beskriva de två skilda uppfattningarna av naturen använder sig Greg Gerrard av två 

naturtroper, Pastoral och Vildmark, som han utvecklar i sin bok Ecocriticism (2012). 

Troperna beskriver två olika sätt att uppfatta och se på naturen där Pastoralen innefattar den 

kultiverade naturen som finns för människans behov och lust. Den Pastorala naturen kan 

människan bruka till sin egen vinning.32 Inom Pastoralen förskönas landsbygdslivet och det 

forna livet på landet färgas av nostalgi.33 I kontrast till Pastoralen representerar Vildmarken en 

natur som är farlig och otämjbar. Vildmarkstropen används ofta för att beskriva den natur som 

är mest autentisk och oreglerad, samtidigt som Vildmarken stärker bandet mellan människan 

och naturen.34  

Synen på naturen i ”Osebol” omfattar dels den brukbara och sköna, dels den otämjbara, 

farliga och vilda naturen. Av den anledningen är Greg Garrards tropbegrepp användbara i 

beskrivningen av ”Osebol”-invånarnas relation till naturen. 

4. Genrebestämning och grundläggande drag 
 

Bokens form och framförallt det dokumentära perspektivet i berättelsen om ”Osebol” har, 

som nämnts i inledande avsnittet, delvis varit gäckande för det svenska kulturlivet. Innan den 

rumsliga konstruktionen i Osebol kan undersökas är det viktigt att klargöra vad för typ av 

litterärt verk vi har att göra med och hur detta påverkar undersökningen av den rumsliga 

konstruktionen.  

 
31 Frida Buhre, ”En föråldrad brokig tafla: Spatio-temporala representationer av samernas första politiska rörelse 
1903–1907”, Magisteruppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2010, s. 
77. 
32 Greg Garrard, Ecocriticism, London: New York 2012, s. 33. 
33 Ibid, s. 38. 
34 Ibid. s. 66–67. 
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Om vi börjar med de paratextuella kommentarerna kring boken finns det många lättillgängliga 

ledtrådar som kan hjälpa oss definiera Osebols genretillhörighet. Exempelvis lyder 

Augustprisjuryns motivering vid prisceremonin följande:  

 
Med osviklig känsla och respekt skapar Marit Kapla ett helt universum av sitt litterära reportage om 

Osebol. Enskildas vittnesmål blir till lyriska sånger där olika röster varvas. Talet om platsen speglar både 

smärtsam förändring och oviss framtid. Glesbygdens och världens öden gestaltas genom livet i en 

värmländsk by.35 

 

Flertalet av bokens dokumentära komponenter lyfts fram i motiveringen: att den är ett 

”litterärt reportage”, att boken bygger på flertalets personliga vittnesmål och att platsen spelar 

en central roll. Men den tydligaste indikationen på att Osebol bör läsas som ett litterärt 

reportage är naturligtvis dess form. På bokförlaget Teg Publishing beskrivs Osebol som ett 

reportage där ”Intervjuerna har kokats ned till lyriska vittnesmål som går rakt in i hjärtat”.36 

Även på bokens baksida beskrivs Kaplas författarteknik som ett klassiskt tillvägagångssätt för 

att göra ett reportage, fastän de inte uttryckligen kallar det för just reportage: ”I boken Osebol 

möter läsaren så gott som alla byns vuxna invånare, intervjuade [egen kursiv] av Marit Kapla 

som själv är uppvuxen i Osebol”.  

  I sin avhandling om det litterära reportaget skriver Jungstrand att ”det 

dokumentära” i reportagelitteraturen är ett typ av anspråk som höjs av paratextuella 

kommentarer.37 Jungstrand citerar författaren Göran Printz-Påhlsons definition av den 

dokumentära romanen: ”Den dokumentäriska romanen är emellertid i väsentlig mening en 

performativ akt, d.v.s. den måste själv deklarera sin avsikt att vara dokumentarisk.”.38 De 

paratextuella kommentarerna som ovan nämnts definierar som Printz-Påhlson påstår boken 

Osebol som dokumentarisk. 

 Ytterligare en av dokumentärlitteraturens grundstenar är reportersubjektets 

närvaro i texten. Den ”reporter” som möter situationen påminner läsaren på olika sätt om sin 

egen närvaro i den slutgiltiga texten. I Osebols efterord redogör Kapla för sin egen uppväxt 

och relation till Osebol,39 och gör därmed sig själv till känna i texten. Kaplas berättelse om 

”Osebol” är utformad på samma sätt som de övriga intervjupersonernas redogörelser för 

 
35 ”Jurymotivering av Augustpriset 2019”, https://www.augustpriset.se/bidrag/osebol (29/4/2020). 
36 Teg Publishing, ”Katalog-Osebol”, http://www.tegpublishing.se/katalog/osebol/ (29/4/2020).  
37 Jungstrand 2013, s. 31.  
38 Ibid, s. 31. 
39 Kapla 2019, s. 809. 
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orten. Det resulterar i att Kapla är jämbördig med de andra ”Osebol”-invånare som har 

berättat om byn. Kapla är både skapare och deltagare i verket vilket belyser Osebols 

anknytning till reportagegenren och dess funktioner.  

 Men kan Marit Kaplas omarbetning av intervjumaterialet påverka textens 

dokumentära anslag? Jungstrand skriver fortsatt att det journalistiska anspråket gör 

litterariteten i reportaget till något som används pragmatiskt och som funktion att understödja 

det dokumentära.40 Om vi ser omskrivningen av intervjumaterialet till lyrik som en litterär 

strategi är Osebols lyriska framställning en förhöjning av det dokumentära syftet. Jungstrand 

beskriver exempelvis att en metafor i den dokumentära litteraturen kan få funktionen 

understryka reportern och författarens färdighet att avkoda verkligheten.Metaforen blir på så 

sätt en förhöjning av texten och dess dokumentation av situationen.41 Av den anledningen 

resulterar Marit Kaplas lyriska framställning i en förhöjning av såväl läsupplevelsen som det 

dokumentära anslaget i Osebol.  

 Osebols genretillhörighet är tydlig, både utifrån paratextuella kommentarer och 

utifrån mer djuplodande redovisningar av bokens dokumentärlitterära funktioner. Marit Kapla 

ämnar med Osebol att teckna ett porträtt över sitt barndoms hem. Det är ett dokumentärt 

porträtt vävt i ord med hjälp av dagens invånare och deras relation till platsen.  

Geografen Marc Brosseau menar att geografifältet intresserar sig för litteratur för att 

litteraturen ”translates the experience of places”.42 Genom studiet av Osebol får vi en känsla 

för den geografiska platsen, hur den är och vad den ger uttryck för. Men i Osebol skapas 

oundvikligen en imaginär geografisk plats konstruerad av invånarnas personliga relationer 

och redogörelser till sin hemby Osebol. Intervjupersonernas berättelser resulterar i 

konstruktionen av den litterära platsen ”Osebol” och det är denna plats vars konstruktionen vi 

nu ska studera. 

 

5. Analys  
 

Analysen utgår från de tematiska utgångspunkterna: tid, natur, centrum-periferi, kultur och 

människor. Dessa utgångpunkter diskuteras först var och en för sig och uppsatsen avslutas 

sedan med en jämförande diskussion. Viktigt att poängtera är att de olika utgångspunkterna 

 
40 Jungstrand 2013, s. 32. 
41 Jungstrand 2013, s. 32. 
42 Bertrand Westphal, Geocriticism: real and fictional spaces, Basingstoke: Palgrave Mcmillan 2011, s. 32. 
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många gånger inverkar på varandra. Detta gör att en strikt tematisk läsning av varje tema blir 

svår att genomföra och analyserna av de olika områdena överlappar ibland varandra. 

 

5.1 Tiden och ”Osebols” temporalitet 

 

I Osebol beskrivs inte tiden som löpande längs ett linjärt flöde, utan tiden konstrueras 

allteftersom genom invånarnas redogörelser av platsen ”Osebol”. Redogörelserna följer inte 

en kronologisk ordning, snarare utgår den fiktiva tiden nästan konstant från ett ”sämre nu” 

som jämförs med ett bättre och sedan länge förlorat förflutet. Tidsangivelserna resulterar i 

något som liknar ett tittskåp, där bilden av byn har överexponerats i framtagningsprocessen. 

Resultatet blir en sammanslagen bild, ”Osebol”, där dåtid och nutid samexisterar. Vad som 

faktiskt är närvarande och vad som är frånvarande är svårt att skilja åt. Men ”tiden” 

genomsyrar i stort sett hela Osebol, där invånarna använder tiden som ett slags lackmustest i 

sin redogörelse för byns (icke-)välmående, vilket sätter sin prägel på konstruktionen av 

platsen ”Osebol”.43  

 Det förlorade förflutna visar sig ständigt i ”Osebol” genom efterlämningar som 

påminner invånarna om tiden som varit och hur den tiden ställer sig mot nuet. Den gångna 

tiden anses ha varit den bättre och nerläggningen av skogsbruket kan ses som den stora 

skiljelinjen mellan den bra dåtiden och den dåliga nutiden. 

 Nedläggningen av skogsindustrin ledde till ekonomisk förlust och brist på arbete 

vilket i det långa loppet resulterade i avfolkning. Dagens ”Osebol” som saknar både 

skogsindustrin och annan lönsam ekonomisk verksamhet och kan därmed på många sätt 

representera en slags produktionslöshet som Edward Soja beskriver som förbjuden i ett 

kapitalistiskt samhälle. Den ojämna, men oundvikliga, geografiskt betingade utvecklingen 

inom en kapitalistisk ekonomi leder till att platser som ”Osebol” kan fortsätta att utvecklas till 

det sämre medan urbana delar av samhället utvecklas till det bättre.44 Utifrån Sojas 

samhällssyn, där produktion spelar en central roll i ett kapitalistiskt samhälle, kan Edelmans 

tankar om den reproduktiva futurismen appliceras på ”Osebol”, men med viss justering. 

Istället för att ”barnet” utgör civilisationens framtid, tar produktionen med stort P den 

essentiella och avgörande rollen. Utifrån den (re)produktiva futurismens teori går det därmed 

 
43 Tiden fungerar i sig själv som argument för att hänvisa till byns dåtida ekonomiskt, socialt och överlag mer 
välmående samhälle, exempelvis på sidan 184, 203, 333. Detta ”gamla goda” ställs mot ett sämre nu, exempelvis 
på sidan 207, 536, 670. 
44 Soja 1989, s. 107. 
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att argumentera för att ”Osebols” produktionslöshet placerar platsen utanför 

produktionssamhällets norm eftersom byn inte kan bidra till samhälles morgondag och 

framtid.  

 Även tidens ”naturliga” förändringar genom årstid och säsong är avgörande för 

byns sociala liv. ”Osebols” förändring kopplat till tiden kan förklaras ytterligare med hjälp av 

Foucaults heterotopibegrepp. Sommaren för med sig en enklare tillvaro medan livet i byn 

saktar ner under vintern och hösten. Flertalet intervjupersoner vittnar om detta: ”På sommaren 

är det annorlunda. / [...] Man är mer social. [...] / Allt är mycket lättare på sommaren.”,45 

”Osebol lever upp på sommaren. / Då kommer alla folk hit / som grannarna där.”,46 eller: 

”Här i Osebol är det väldigt lugnt / speciellt på hösten och vintern / Det är precis som om folk 

går i ide.”.47 Sommaren tycks vara en förutsättning för ett mer socialt liv, vilket verkar vara 

efterlängtat. Naturen och bygdens avlägsna geografiska position bidrar till det uppskattade 

lugnet och det är uppenbart att det varmare vädret ökar byns attraktionskraft för besökare och 

turister. Naturen och klimatet sätter sin prägel på ”Osebol” och sättet de återkommande 

sommarmånaderna påverkar byn kan liknas vid heterotopibegreppets fjärde grundsats och 

heterotopins koppling till temporal diskontinuitet; heterokronin. Den återkommande 

sommarsäsongen är ett uttryck för tiden och tidens ständiga föränderlighet, där sommaren 

väcker ”Osebol” till liv, så väl socialt som funktionellt. Foucault beskriver heterokronins 

funktion som starkast när ett samhälle befinner sig i en brytpunkt eller kristid. Och på många 

sätt går övergångarna av årstiderna i ”Osebol” att likna vid en brytpunkt. Fastän ”Osebol”, till 

skillnad från ”den återkommande festivalen”, hela tiden är belägen på samma plats kan det 

ändå dras likheter mellan ”Osebols” förmåga att förändra sin innebörd och festivalens 

möjlighet att förändra en plats och dess innebörd. Likt festivalen livar sommaren upp den 

annars sömniga och stillastående platsen ”Osebol”. ”Osebol” blir ur detta synsätt både 

”festivalen” och den plats dit festivalen kommer. 

 

5.2 Skogsbruket och produktionslöshet 
 

Skogsbruket var av mycket stort värde för byn, vilket kommuniceras till läsaren redan innan 

hen öppnar boken, eftersom det i baksidestexten lyder att: ”Osebol är en by vid Klarälven i 

 
45 Kapla 2019, s. 415. 
46 Ibid, s. 65. 
47 Ibid, s. 679. 
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norra Värmland. När maskinerna tog över skogsbruket försvann många jobb”.48 Den roll som 

industrins bortfall har spelat i att forma dagens ”Osebol” understryks. Edward W. Soja 

beskriver de överliggande ekonomiska konsekvenserna för små samhällen som ”Osebol” i en 

produktionsfokuserad kapitalistisk ekonomi. När produktionen förändras och förflyttas leder 

det till en negativ utveckling av arbetstillfällen, han skriver:  

  
Regional underdevelopment is an integral part of extended or expanded reproduction, creating large 

reservoirs of labour and complementary markets capable of responding to the spasmodic and 

contradictory flow of capitalistic productivity. (…) When these regional labour reserves are not created 

by ´natural´ population movements, they are produced through direct force and other means. When they 

dry up in one area, they are created again in another.49 
 

Det Soja beskriver speglas i intervjuerna och samtalen kring skogsindustrin som hela tiden 

kretsar kring hur industrins bortfall påverkat byn: ”alla gubbar / jobbade i skogen. / Nu finns 

det ingen / som jobbar i skogen / i Osebol.”,50 ”Nu är det så automatiserat / så nu finns det 

knappt en gubbe / nere på backen. / Det försvann mycket jobb / men det var kanske bra. [...] 

Det går inte att leva i det förflutna.”,51 eller ”På ett sätt är det bra. / Det de uträttade / på en hel 

vinter / kanske sextio skogsarbetare / här i Osebol / det var manuellt. / Det hade inga 

motorsågar / och ingenting. / Det gör en kille / som sitter i lackskor / i en maskin / det gör han 

ledigt / på en dag.”.52  

 Industrins bortfall formar dagens ”Osebol” då arbetet i skogen var av stor 

ekonomisk betydelse, Edward W. Soja skriver fortsatt i sin bok:  

 
What is it that becomes geographically differentiated? The list begins with rates of profit, a crucial 

parameter, but also includes the organic composition of capital, labour productivity, wage rates […] the 

organization of labour, and the incidence of class struggle.53  

 

De stora konsekvenser som ”Osebol” drabbades av i och med skogsindustrins försvinnande 

blir som sagt början på en övergång från det bättre ”förr” till dagens situation. 

Konsekvenserna av produktionslöshet återfinns i Buhres avhandling där hon beskriver hur en 

skiljelinje dragits mellan samernas oproduktiva arbetskultur och det ”produktiva Sverige”. 

 
48 Kapla 2019, baksidestext. 
49 Soja 2013, s. 105–106. 
50 Kapla 2019, s. 738. 
51 Ibid, s. 615. 
52 Ibid, s. 739. 
53 Soja 1989, s. 107. 
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Buhre skriver att samernas levnadssätt ses som anakronistiskt och den samiska arbetskulturen 

placerar dem ”utanför en (svensk) evolutionistisk tidslinje”.54 Fastän det samiska folkets 

historia och ”Osebols” historia skiljer sig nämnvärt, går det att identifiera liknande 

tankegångar i synsättet på ”Osebol” och platsens relation till den övriga ekonomiska 

produktionskraften i Sverige. Arbetsbrist och avfolkning definierar ”Osebols” utsatta situation 

och är en trend som inte verkar vara på väg att vända. 

 Vidare går sysslolösheten och samhällets krav på aktivitet och deltagande även 

in i Foucaults diskurs om heterotopin. Han beskriver bristen på sysselsättning när han 

definierar ålderdomshemmets beskaffenhet som avvikande heterotopi.55 Att åldras resulterar i 

en högre sysslolöshet och oftast ett lägre deltagande i samhället. Det gör äldreboendet till en 

avvikelsens heterotopi eftersom det är på ålderdomshemmet som de äldre och sysslolösa 

placeras. På samma sätt kan ”Osebol” utifrån sin brist på produktion och sysselsättning 

definieras som en avvikelsens heterotopi. 

 Men i slutändan kanske det ändå framstår från invånarnas utsagor som att den 

känslomässiga förlusten av skogsbruket är det som väger tyngst. Nästan alla i byn har mer 

eller mindre en relation till det forna skogsbruket. De äldre invånarna har antingen 

personligen arbetat inom skogsindustrin eller haft äldre familjemedlemmar som har.56 

Invånarnas familjehistorier blir i sig spår från dåtiden och det historiska arvet av de tidigare 

generationernas verksamhet i skogsbruket påminner ständigt de nuvarande invånarna om 

denna förlorade tid. Förankringen till den forna industrin i ”Osebol” är mycket stark, även om 

det handlar om en lång tid sedan den försvann. Att tala om skogsbruket som frånvarande ger 

därmed inte en rättvis bild av ”Osebol” eftersom industrin fortfarande formar och betyder så 

mycket för invånarna. Hur skogsbruket återges i Osebol är därmed en av de största 

konstrasterna mellan dåtidens bättre ”Osebol” och nutidens sämre ”Osebol”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Buhre 2011, s. 41. 
55 Foucault 1998, s. 180. 
56 Kapla 2019, s. 161–163, 186, 339, 285. 
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5.3 Naturen 

5.3.1 Den pastorala naturen: rekreation och den autentiska maten 

 

I Osebol är naturen konstant närvarande i intervjupersonernas redogörelser för platsen. 

Naturen beskrivs som en rekreerande tillgång som skänker invånarna lugn och energi.57 

Invånarna beskriver ofta att de spenderar mycket tid i naturen och att den naturnära livsstilen 

påverkar dem på ett positivt sätt. Ger Cornelis Denkers säger vid ett tillfälle: ”man kan vara 

hur utsliten som helst / så går man ut i naturen / och får kraft tillbaka”.58 Naturen är för alla 

invånarna en lugn och trivsam tillgång till livet, medan för andra kan den ses som ett 

ofrånkomligt krav, som Armgard Zu Putlitz en gång säger: ”Men jag måste till skogen. / Vi 

går alltid till skogen”.59  

 I och med invånarnas redogörelser kring byns naturnära liv blir förståelsen för 

skogsbrukets känslomässiga värde tydligare. Utöver de ekonomiska konsekvenser som 

nedläggningen av skogsbruket fick innebar industrin en starkare relation mellan naturen och 

människan. Skogsbruket var inte bara en arbetsgivare utan också en stor del av byns identitet 

som landsbygd och brukare av skogen. Skogsbruket är det främsta exemplet på ”Osebols” 

nyttjande av den Pastorala naturen. Skogsindustrin gav byn ekonomiska förutsättningar för att 

fungera som samhälle men industrin kanske främst utgjorde en stor bit av platsens 

identitetsskapande. 

 Greg Garrard beskriver hur Pastoralens grund består av en uppfattning av 

naturen som bestående i motsats till det övriga samhällets ständiga förändring och utveckling: 

Till skillnad från skogen står stadsmiljöns förändring för något obehagligt och omänskligt.60 

Naturen är konstant, och därmed trygg, vilket speglas i invånarnas jämförelser med stadens 

övriga utveckling. Invånarna ger ofta uttryck för en stolthet över att inte tillhöra storstaden. 

Något som framkommer i intervjuerna: ”Jag kände ro. [...] Det känner jag fortfarande / när jag 

kommer hem / efter att ha varit nere på stan”,61 eller ”Jag har bott i storstad. [...] Det är inget 

för mig. / Jag vill hellre bo här.”.62 “Osebols” naturnära liv ställs mot stadens stressiga och 

jäktiga miljö – den direkta motsatsen till det lugn invånarna beskriver att de får av naturen. 

Lars Jörlén beskriver hur han kände när han första gången kom till ”Osebol”: ”Så till slut kom 

 
57 Kapla 2019, s. 423, 546, 576. 
58 Ibid, s. 578. Vid ett annat tillfälle säger Kai Johansson på sidan 691: ”Jag tycker om den här platsen / på grund 
av stillheten”. 
59 Ibid, s. 141. 
60 Garrard 2012, s. 63. 
61 Kapla 2019, s. 383. 
62 Ibid, s. 240. 
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jag på … / det är tystnaden jag hör / som jag inte hört på tjugo år / i Stockholm”.63 Naturen 

skänker invånarna energi och lugn men framför allt ger naturen ”Osebols” invånare rätten att 

tillhöra något annat än ”storstaden”. Staden blir den Pastorala naturens antites vilket innebär 

att den Pastorala naturen befriar de boende i ”Osebol” från ”storstaden” och allt vad den 

symboliserar.64  

 Vidare utgör den Pastorala naturen en symbol för autenticitet, i synnerhet 

gällande mat och kosthållning. Bär och bärplockning är exempel på något som naturen 

erbjuder och som människorna tar del av i symbios med naturen: ”Det var mer smultron förr / 

än det vi har nu. / Det var överallt.”,65 ”Gud hjälp mig för bär vi har plockat. / En kom till 

skogen och det var alldeles rött.”,66 ”Man kan plocka bär i skogen”.67 Bären är en tillgång från 

naturen som människorna med glädje tar del av. Relationen mellan det som äts och naturen är 

viktig för byns invånare, och en nära koppling mellan föda och ett naturligt ursprung tycks 

verka som en indikator på autenticitet och äkthet. Lars Jörlén säger:  

  
Jag är uppfödd / innan konstgödningen / och besprutningen kom igång [...] Jag är av den sista 

generationen / som klarade oss ifrån det där. / Allergier till exempel. / Jag tror jag kände en allergiker. / 

Det var väldigt ovanligt.68 

 

Jörlén fortsätter beskriva hur grisen de själva födde upp och slaktade på gården smakade 

”riktig gris”.69 Om potatisen som familjen åt när Jörlén var liten säger han: ”Mandelpotatisen 

som vad odlad / nere vid kusten i Umeå / den dög inte åt farsan / utan de hade en fjällbonde / 

som de köpte av / och åkte och hämtade”.70 Jörléns utsaga om maten visar på en vilja, nästan 

ett krav, på äkta vara. Sådan mat går förvisso att finna på landsbygden, men framför allt 

finner man den i en tid som redan är förgången. Dagens mat är inte bara dålig, utan Jörlén 

uppfattar den som rentav suspekt eller skadlig, vilket är en åsikt som delas av flertalet 

intervjupersoner. Åke Axelsson ger uttryck för liknande åsikter: ”Nu måste även vi gå och 

köpa gammal mat / som ligger i plast i affären / Det hatar jag / Jag vill veta vad jag äter.”.71 

 
63 Kapla 2019, s. 11. 
64 Viktigt att poängtera är att relationen mellan stad och land genomgående tematiseras i Osebol och därför är 
temat återkommande i analysen oavsett kapitel. 
65 Kapla 2019, s. 21. 
66 Ibid, s. 31. 
67 Ibid, s. 427. 
68 Ibid, s. 367. 
69 Ibid, s. 366. 
70 Ibid, s. 367. 
71 Ibid, s. 321. 
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Axelssons inställning till den mat som finns att tillgå i butiken är uppenbart negativ och den 

nära relationen mellan maten och dess ursprung poängteras än en gång. Formuleringen ”Nu 

måste även vi gå och köpa gammal mat [egen kursiv]” påvisar en distinktion med Axelsson 

och hans ”Osebol”, jämfört med resten av samhället. Uttalandet kan tolkas som att Axelsson 

identifierar sig till en grupp, exempelvis de boende på landsbygden, som tidigare varit skonad 

från en suspekt och konstgjord diet, men nu också måste äta den dåliga maten. Åkes fru 

Annika Axelsson delar Åkes missnöje med hur maten kommit att bli. Hon beskriver sin tid på 

långtidssjukvården och hur de förr lagade maten från grunden med fina råvaror, en omsorg 

som inte finns idag då de inlagda serveras halvfabrikat.72 Halvfabrikatet blir den lagade 

matens motsats och maten som serveras patienterna visar att behandlingen av dessa personer 

blivit sämre.   

 Uppfattningen kring maten spelar en stor roll i ”Osebol”. Dåligt producerad mat 

beskrivs som konstgjord och som att den inte står i kontakt med naturen. På grund av det ses 

den som suspekt och i vissa fall farlig. Men den dåliga maten kan också sägas representera 

samhällets obehagliga utveckling och förändring, till skillnad från Pastoralens konstanta 

varande. Bra mat har en tydlig koppling till den medgörliga och Pastorala naturen, medan 

dålig mat kopplas till ett samhälle vars förändring är utom människans kontroll.  

Invånarnas vurm för byns naturnära leverne och vikten av lokal matproduktion leder oss till 

Foucaults formulering av heterotopibegreppets sjätte princip: Den kompensatoriska 

heterotopin. Det essentiella för den kompensatoriska heterotopin är att den är lika ordnad som 

dess omvärld är oordnad. I ”Osebol” lever invånarna av, och i relation till, naturen samt 

uppfattar detta som det riktiga och äkta sättet att leva på. I enlighet med den sjätte principen 

kan invånarnas naturnära liv därmed ses som en kompensation för hur livet i övriga samhället 

består av suspekt mat, stadens buller och ständig förändring. 

 

5.3.2 Vildmarksnaturen och vargen 

 

I motsats till den natur som människorna kan leva i och utav finns vad Garrard beskriver som 

Vildmarken. Vildmarken är till skillnad från Pastoralen kompromisslös i sin relation till 

människan och i Osebol representeras Vildmarken av vargen.73 Jakten är en aktivitet som 

 
72 Kapla 2019, s. 276. 
73 Garrard 2012, s. 77. 
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ligger nära byns identitet och likt skogsbruket förknippas jakten med det forna och bättre 

”Osebol”. 

 Beskyddandet av vargen gör att vargarna ökar i antal samtidigt som jakten 

försvåras då antalet djur som får jagas blir färre och färre. Lennart Olsson säger: ”I år hade vi 

licens på tre älgar. / Som mest hade vi på trettio.”.74 Christer Larsson redogör: ”Men det är lite 

skillnad på / när man var med första gången och idag. / Idag är vi tolv, femton man. / Första 

gången jag var med / var vi femtio.”.75 Förr var det fler djur att jaga och därmed var också 

jaktlagen större. 

 
För tio år sen hade vi / hundrafemtio älgar vi kunde skjuta / i det jaktvårdsområde som jag är med i. / I 

fjol var det fem tjurar under tio taggar / och sju kalvar. / Jag har haft två jakträtter / jag inte fått hyra ut / 

på grund av vargen. / Det finns stugor / som inte har blivit uthyrda av jägare / på grund av vargen. / Vi 

som bor i en liten kommun / vi ska betala allt / och alla kostnader det är för att ha varg. / Och vem är det 

som har glädje av vargen? / Ingen.76 

  

Vargen är skadlig för invånarnas intressen och utgör den direkta motsatsen till den 

rekreerande naturen som tillhandahåller byns invånare lugn och energi. Invånarnas 

beklaganden över vargen visar än en gång på inställningen att det var ”bättre förr”. Om 

dagens starka vargstam ses som en konsekvens av den svenska politikernas agerande 

gentemot vargproblematiken, blir vargen signifikant för debatten mellan land och stad. 

Intervjupersonerna menar att hanteringen av vargen belyser den politiska orättvisan mellan 

stad och landsbygd. Christer Larsson säger: ”Så fort det kommer en varg / i närheten av en 

stad / då är det katastrof. / Då är det världens hetsjakt. / Sen är du här / och det finns hur 

många som helst / det spelar ingen roll. / Det blir lite olika syn.”.77 Vargen beskrivs också 

som att den prioriteras högre än de människor som lever på landsbygden: 

  
För en vecka sen såg jag en varg [...] / Den låg i ett uthus där / benet var av här. [...] / Polisen var och 

hämtade den / så nu är han i Uppsala säkert / på obduktion. / Då finns det pengar. / Hade någon gjort 

inbrott i sommarstugan min / då hade inte en jävel kommit. / Men vargen kostar de på.78 
 

 
74 Kapla 2019, s. 622. 
75 Ibid, s. 517. 
76 Ibid, s. 686. 
77 Ibid, s. 520. 
78 Ibid, s. 624. 
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Därmed uppfattar invånarna det övriga samhället, och framför allt de urbant fokuserade 

politikerna, som att vara mot ”Osebol”. Greg Garrard redogör för att Vildmarkstropen 

används på politisk nivå för att rättfärdiga beskydd av vissa habitat och arter.79 Något som 

självklart förefaller rimligt med tanke på naturen och klimatets mående. Men utifrån 

”Osebols” perspektiv prioriteras ett skadligt rovdjur som vargen över landsbygden och dess 

invånare – på en politisk nivå. Vargen, och därmed även den farliga Vildmarken, hotar därför 

”Osebols” intressen. Likväl utgör vargen en symbol för storstads-politiken och det urbana 

samhällets motarbetning av ”Osebol”. Politiken som bestämmer över vargen har inte 

landsbygdens intressen i åtanke, trots att det är landsbygden som påverkas av de politiska 

besluten. De politiska åtgärderna som ämnar beskydda vargen härstammar från samma 

urbanpolitiska fokus som på många sätt orsakat ”Osebols” missöde i grunden. 

 

5.4 Staden och ”Osebol” – Centrum-periferi-strukturen 

 

Dikotomin mellan landsbygd och stad är viktig i diskussionen av ”Osebol” som plats på grund 

av de svåra konsekvenser detta har fått för mindre landsbygdssamhällen som ”Osebol”. 

Utsattheten tematiseras i boken genom invånarnas inställning till byn och sig själva där 

”Osebols” ekonomiska ställning i samhället definierar bygden i sin helhet. 

 Lotten Gustafsson säger i början av Osebol att ”Det är härligt att bo här / det är 

inte det. / Det är logistiken som är jobbig.”,80 och det är just denna logistik som präglar 

”Osebol” i sin grund. Industrialisering och urbanisering får den mänskliga rörligheten i 

samhället att gravitera mot städerna, och i och med denna utveckling som verkligen tog fart i 

Sverige kring 1930-talet flyttas snart fokus från ”landet” till ”staden”. 81 Edward W. Soja 

beskriver hur förflyttning av produktion samt urbaniseringen har skapat en centrum-perifer-

struktur i samhället. Centrum-periferi-strukturen leder till en geografisk ojämn utveckling där 

mindre lands- och glesbygd blir de stora förlorarna.82 Soja skriver fortsättningsvis 

hur centrum-periferi-strukturen bibehåller den ojämna utvecklingen mellan olika platser: 

 
These differentials are maintained through geographically and sectorally uneven allocations of capital 

investment and social infrastructure, the locational concentration of centres of control over labour and the 

 
79 Garrard 2012, s. 66. 
80 Kapla 2019, s. 85. 
81 Statistiska Centralbyrån, ”Urbanisering – från land till stad”, 2015, https://www.scb.se/hitta-
statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/ (Hämtad 17/5/2020). 
82 Soja 1989, s. 107. 



 20 
 
 

means of production, in the interlocking circuits of capital in the urbanization process, and the particular 

forms of articulation between capitalist and non-capitalist relation of production.83 
 

”Osebol” har drabbats hårt av denna politik och byns egenskap som perifer region är tydlig. 

Livsviktiga samhällsaktörer inom arbete och social infrastruktur är i princip icke-existerande. 

Människor behöver ta sig till andra platser för att kunna försörja sig. Jan Högström som själv 

valt att arbeta i en stad i området säger: ”Det finns inga jobb här uppe. / Det är inte så mycket 

att välja på.”.84 Minskade arbetstillfällen och bristande satsningar på ”Osebol” beskrivs som 

de största anledningarna till att bygden sakta tynar bort: ”Folk flyttar härifrån helt enkelt. / 

När de drar ner på verksamheten / vill folk inte bo här”, säger Ingrid Sarnefors.85 Bristen på 

arbete som anledning till avfolkningen understryks ytterligare: ”Man hade hoppats på / att fler 

hade blivit kvar / men som de säger / många kunde kanske tänka sig att bo kvar / men det är 

ju det med arbetstillfällen. / De växer inte på träd.”.86  

 Där det finns en god ekonomi och chans till sysselsättning kommer människor 

att ta sig till, och i ”Osebol” finns ingetdera. Detta gör ”Osebol” till en svår plats att leva på 

vilket speglas i invånarnas redogörelser för sina liv. Infrastrukturen är bristfällig och Lotten 

Gustafssons kritik av ”logistiken” verkar onekligen stämma. Långa distanser mellan hemmet 

och sysselsättning präglar invånarnas liv i stor utsträckning. En kvinna förklarar: ”Ibland kan 

jag åka / tio mil på en dag.”,87 och en annan kvinna beskriver samma sak: ”En dag kanske 

man åker / tretton, fjorton mil / bara runt häromkring.”.88 Bristen på social infrastruktur, 

exempelvis inom utbildningssektorn, är lika stor. För Kattis som precis gått ut gymnasiet 

präglades hennes skolgång av långa och i slutändan mycket dyra bilturer. Hon säger: ”Jag la 

alla mina studiebidrag / på att tanka / för att kunna ta mig hem / och ta mig dit.”.89 Det är inte 

bara eleverna som drabbas av den utspridda geografin, utan skolpersonalens arbete påverkas i 

lika hög grad av de långa sträckorna. Lars Jörlén berättar:  

 
”Rektorerna och hon [studievägledare] åkte bil / trettio, fyrtio procent av sin arbetstid / för det är så långa 

avstånd. […] Så att massor med tid. / Det sliter på folk att sitta i bilen / och aldrig få ta det lugnt.90  

 

 
83 Soja 1989, s. 107. 
84 Kapla 2019, s. 51. 
85 Ibid, s. 556. 
86 Ibid s. 403. 
87 Ibid s. 279. 
88 Ibid s. 645. 
89 Ibid s. 726. 
90 Ibid s. 372. 
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Den geografiska planeringen i området påverkar samhället i stort och sysselsättning som 

arbete och skolgång blir mycket lidande. Den utsatta situationen i ”Osebol” leder till ett behov 

av trygghet och invånarnas finner den ofta i bygdens kultur som har ett starkt symboliskt 

värde. 

 

5.5 Kulturen  

5.5.1 Osebolsbron 

 

En stor del av platsen ”Osebol” utgörs av den omkringliggande naturen. Som visat under 

avsnittet om naturen fungerar naturen som en symbol för bygdens lugn och invånarnas 

naturnära leverne. Men en stor del av ”Osebol” är också byns kultur. Dock är närapå alla de 

kulturella platser, likt det mesta annat som varit av betydelse för bygden, idag borta och 

tillhör det forna ”Osebol”.  

 Osebolsbron är numera i dåligt skick och det är förbjudet att köra över den med 

bil. Men även om bron inte tillgodoser byns praktiska begär som en kommunikation i 

samhället, har den en viktig symbolisk funktion i ”Osebol” eftersom Osebolsbron är det enda 

kulturella landmärket som än idag står kvar. Brons symboliska funktion framkommer i 

personernas uttalanden: ”Men nog har vi en fin bro som står. / Den står där i alla fall”,91 ”Det 

finns hur många vykort som helst / på Osebolsbroa [...] Det är ett trademark för hela bygden / 

Det är jättesynd om de river ho.”,92 eller ”Jag har funderat på den bron / många gånger. / Man 

får hoppas att de får / mycket pengar i nån kulturfond / och kommer på / att det här är den 

enda tvåbågsbron / som finns kvar”.93 Osebolsbron är på ett sätt byns stolthet samtidigt som 

den påminner om den gamla tiden då bron fungerade och ”Osebol” var en bättre plats: ”det 

var kortare att åka / när bron var öppen.”.94 Paul Ricœur beskriver monumentet i sin bok Time 

and Narrative som ett spår av det förflutna, samtidigt som att efterlämningens kontext är 

borta. Monumentet är en närvarande lämning från en passage som inte längre existerar.95 

Huruvida Osebolsbron fyller en praktisk funktion eller inte spelar ingen roll på grund av dess 

symbolvärde. Osebolsbron utgör en konkret efterlämning från det förflutna ”Osebols” bättre 

dagar och blir därmed ett monument för detta bättre förflutna och dåtidens ”Osebol”. Den 

kontext och tid i byns historia som bron restes upp i är för evigt är förbi. Med tillämpning av 

 
91 Kapla 2019, s. 204. 
92 Ibid, s. 387–388. 
93 Ibid, s. 521. 
94 Ibid, s. 590. 
95 Ricœur 1998, s. 219. 
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Ricoeurs teori ses historiska monument så som Osebolsbron som något som skapar en relation 

mellan den nuvarande subjektiva tiden hos invånarna och den större, kosmiska tiden. Därmed 

förstärks betydelsen av bron för konstruktionen av platsen ”Osebol”, eftersom bron inte 

enbart har den funktion som man kan tro vid första anblick. 

 Brons förändrade betydelse för invånarna för tankarna till Foucaults redogörelse 

för heterotopins andra grundsats och närmare bestämt exemplet om kyrkogården. Foucault 

skriver: 

 
 [A] society can make a heterotopia that exists and has not ceased to exist operate in a very different way; 

in fact, each heterotopia has a precise and specific operation within the society, and the same heterotopia 

can have one operation or another, depending in the synchrony of the culture in which it is found. 
  

Utifrån Foucault kan därmed Osebolsbron sätta fingret på hur ”Osebol” som samhälle har 

förändrats i tid och rum. I det forna ”Osebol” var bron en kommunikativ passage för 

invånarna. Idag präglas samhället av ekonomisk utsatthet och avfolkning och därför tilldelas 

bron det symboliska värde och monument-liknande status som invånarna vittnar om.  

 

5.5.2. Skidbacken 

 

Skidbacken var ett resultat av kollektivt, ideellt arbete som hela bygden var med på 

tillsammans. Birgit Emilsson minns: 

 
Hur det kunde börja / att det skulle bli slalombacke [...] Man sålde medlemskort för fem kronor / och du 

vet, alla köpte. / Det skulle röjas i backen / och så fick man maskiner / som gjorde det. / Det var ideellt 

hela tiden. / Hela tiden. [...] ja men nu lyser det i backen / nu måste vi dit. [...] Tre kvällar var backen 

öppen / och folk hela tiden.96 
  

Skidbacken är ett prov på vad ”Osebol” kan åstadkomma. Alvar Jansson minns: ”Vi hade 

fyrahundra medlemmar som mest / i en så liten by.”.97 Skidbacken är liksom bron en plats 

vars betydelse har förändrats med tiden och ”Osebols” nedåtgående utveckling. Om 

Osebolsbron är ett monument över vad ”Osebol” har varit, kan skidbacken ses som en 

efterlämning av vad byn har – eller rättare sagt brukade ha – åstadkommit. Invånarna är stolta 

över skidbacken och vad samhället tillsammans lyckades skapa, men faktum kvarstår att 

 
96 Kapla 2019, s. 201. 
97 Ibid, s. 753. 
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skidbacken inte längre finns kvar och att det är en konsekvens av att det ideella samarbetet 

slutade fungera: ”Och när det ideella tog slut / så var det [skidbacken] slut också. / Så var 

det.”.98 Skidbacken visade invånarna vad de kunde göra tillsammans och det finns en glädje 

kvar kring vad skidbacken en gång var, men skidbacken påminner i lika hög grad om 

skidbackens sorgesamma slut.  

 Det går inte att diskutera skidbacken som en heterotopi i dagens ”Osebol” 

eftersom den praktiskt taget inte existerar, skidbacken är idag bara en backe. Men dåtiden och 

nutidens ständiga överlappande i intervjupersonernas redogörelser för ”Osebol” gör att det 

förflutna är i princip lika närvarande som nuet. På grund av det kanske skidbacken på ett sätt 

finns kvar i ”Osebol” på ett liknande sätt som skogsbruket hela tiden gör sig till känna.  

 

5.5.3 Husen 

  

I ”Osebols” kulturella identitet ingår i allra högsta grad invånarnas bostäder. Husen bär på en 

lång historia och har i det flesta fall ärvts inom familjen i generationer. Christer Larsson 

berättar: ”Törnsgårn är ett gammalt släkthus / uppsatt artonhundrafyrtioåtta. / Det är farfars 

föräldrarhem.”.99, och Ingalill Hagström poängterar: ”De som byggde huset i hagen / det var 

förfäderna till farfar”.100  Vissa av husen har fraktats via älven för att sedan sättas upp i 

”Osebol”, Alvar Jansson berättar: ”De flottade det huset upp dit bort / och bar upp det / och 

satte upp det på Tômta.”.101 Lennart Olsson redogör för samma typ av historia kring sitt hus:  
 

Det här huset har en knepig historia. / Det har stått i Ambjärby / i Månäs på västsidan älven. / Sen timrade 

de ner det. / Han Oskar här uppe / han gjorde en bunt / och tippade det i älven / och flottade ner det hit / 

och tog upp det igen. [...] Så drog de upp här / och satte upp det igen.102 

 

Husen är en representation och symbol för ”Osebols” kulturella landsbygds-arv. Men husen 

bär också på en viktig del av ”Osebols” historia. Husen anknyter till byns förflutna på ett sätt 

som liknar de tidigare generationernas arbete inom skogsbruket. Men husens koppling till 

byns historiska arv är starkare på grund av deras fysiska närvaro. Samspelet mellan dåtid och 

nutid blir påtaglig i och med husen vars temporala funktion går att jämföra med Foucaults 

 
98 Kapla 2019, s. 201. 
99 Ibid, s. 499. 
100 Ibid, s. 147. 
101 Ibid, s. 735. 
102 Ibid, s. 60. 
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fjärde heterotopibegrepp och den bevarande heterokronin. Tiden i husen står på ett sätt stilla, 

liknande så som den gör i ett museum. Husens historier förankrar invånarnas nutid med sina 

förfäders dåtid och blir ett slags arkiv av minnen och tid. Oavsett hur länge sedan huset 

byggdes är detaljerna kring vem som byggde det och när, lika viktiga idag för att beskriva sig 

själv och placera sin familj i historien. Husen är det som står kvar när människorna dör och 

bostäderna resulterar i små muséum avsedda för var och en av familjerna.103 

 

5.6 Individernas gemenskap, tillhörighet och hierarkier  

 

Osebols dokumentära anslag och Marit Kaplas intervjugrepp belyser människans roll i vår 

uppfattning av en plats. Utöver bokens utformning finns det flera paratextuella inslag som 

pekar på individernas centrala roll i verket. Till exempel lyder baksidestexten:  

 
I boken Osebol möter läsaren så gott som alla byns vuxna invånare, intervjuade av Marit Kapla som själv 

är uppvuxen i Osebol. Människors sorg, glädje, oro och humor färgar en mångfasetterad, personlig och 

levande gestaltning av svensk – och global – nutidshistoria.104 

 

Det verkar vara av vikt att läsaren informeras om att boken utgörs av ”så gott som alla” av 

platsens invånare, och att det är de som färgar historien av byn. Enligt baksidetexten leder 

invånarnas uttalanden både till en subjektiv men samtidigt applicerbar historia om nutiden.  

Även typografin fixerar individernas roll i verket. När varje ny intervjuperson introduceras i 

boken presenteras denna med fullständigt namn och födelsedatum på sidans nedre del, och om 

personen dött innan boken tryckts förses presentationen även med ett dödsdatum. Men 

presentationen är inte ingående, utan avklaras hastigt för att därefter fokusera på personens 

egen redogörelse av ”Osebol”. Varje introduktion förses även med en karta över bygden, där 

kartan ser ut som en flygbild över platsen med enbart människornas bostäder utmärkta. Husen 

markeras av små grå kantiga prickar till synes utspridda huller om buller. Den vederbörande 

intervjupersonens hem är utmärkt på kartan genom att dennes prick är i en mörkare färg.105 

Kartan är en poetisk bild av ”Osebol” och den poängterar platsens minsta men viktigaste 

beståndsdel: invånarna. De intervjuade personerna innehar trots allt den största rollen 

 
103 Husens sociala funktion kommer att fördjupas ytterligare i nästa kapitel. 
104 Kapla 2019, baksidestext. 
105 Se bilaga 1. 
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i Osebol. Det är människorna som gemensamt utgör platsen ”Osebol”, och utan deras 

berättelser hade boken inte kunnat bli till i samma form. 

 Vidare spelar även husen en viktig roll i byns gemenskap och sociala atmosfär. 

Natia Ellelund beskriver det bra när hon pratar om husen i ”Osebol” i kontrast till stadens 

anonymitet:  ”Här vet alla. / Man vet historier om huset / och vem som har ägt 

det.”.106 Osebol” har därmed en stark social historia som formats av människorna som levt i 

byn. Invånarnas kunskap om den sociala geografin är essentiell för bevarandet och sedermera 

vidareförandet av bygdens sociala historia. Därmed representerar husen även ett viktigt socialt 

arv utöver den historiska och kulturella rollen som de innehar.107 

I ”Osebol” är gemenskap viktigt och det föreligger en tydlig dikotomi mellan 

anonyma ”människor” och ”individer” som verkligen känner varandra. Något som speglas i 

texten: ”Du har inte människor omkring dig här / utan individer. / Man kommer varandra 

närmare.”,108 eller: ”Kommer man på ett annat ställe / är man alldeles anonym.”.109 

Gemenskapen i ”Osebol” inger en trygg känsla av tillhörighet som är avgörande för bygdens 

sociala självbild. Den karakteriserande gemenskapen i ”Osebol” ställs mot storstadens 

historielösa anonymitet, där staden ännu en gång görs till ”Osebols” antites: ”Men i stan är det 

mer konkurrens. / Här har man ett namn. / Man känner allihop.”.110 Natia Ellelund som själv 

är inflyttad från Stockholm beskriver den sociala skillnaden mellan ”Osebol” och Stockholm. 

Hon säger: ”Vi bodde åtta år i det huset / och grannarna / de var bara hej / ibland inte ens det / 

för de flyttar och åker / och flyttar och åker”.111 Stockholm beskrivs som en hektisk och 

flyktig miljö där människorna inte överhuvudtaget är intresserade av varandra. Natia 

fortsätter:  

 
Ibland när jag åkte till jobbet / åkte jag lite tidigare. / Jag gillade inte den där strömmen / när alla med sina 

… / som robotar. [---] Där är det kanske lättare / att manipulera folk. [...] Man blir lite som zombies.112  

 

Staden blir symbolen för ett anonymt liv där människorna, åtminstone för Natja, utgör en stor 

massa av icke-mänskliga och lättmanipulerade varelser. I jämförelse med den dystopiska 

 
106 Kapla 2019, s. 704. 
107 Se ovan avsnitt 5.5.1. 
108 Kapla 2019, s. 497. 
109 Ibid, s. 420. 
110 Ibid, s, s. 594. 
111 Ibid, s. 699. 
112 Ibid, s. 700. 
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stadsmiljön framstår ”Osebol” som en stor familj, en liknelse som Levi Stenberg gör när han 

säger:  

 
Men jag tycker människor är vänligare här. / Det är lättare att hitta vänner. / Om jag behöver hjälp / kan 

de hjälpa mig / och om de behöver hjälp / så hjälper jag dem. [...] Det är inte som en familj / men lite åt 

det hållet.113  

 

Byn sluter sig återigen kring uppfattningen om att ”Osebol” är ”storstadens” raka motsats och 

därmed ett bättre alternativ. Men andra intervjupersoner vittnar om en annan verklighet där 

den sociala strukturen inte alltid är lika för alla. Istvan Fóth som själv är inflyttad till 

”Osebol” vittnar om att inte känna sig som en fullvärdig invånare, han säger: ”Jag känner mig 

inte riktigt / som en Osebolsbo / för jag är inflyttad. / Det tar några generationer / innan man 

blir inbodd.”.114 Örjan Björ beskriver skepticismen mot honom när han först kom till 

”Osebol”: ”De jag inte kände / innan jag flyttade hit / de var lite skeptiska mot en”.115 Byns 

samhörighet är inte densamma om man kommer utifrån och inte hunnit bli ”inbodd”. Lars 

Jörlén berättar om sina erfarenheter om när han flyttade till byn: ”Det var ett väldigt 

klassamhälle / upplevde jag när jag kom hit. / De som har / och de som inte har. / De som hyr 

/ och de som har / kan man säga. / Och så det här ni och vi.”.116 Anna Nilsson redogör för 

samma hierarkiska mentalitet i ”Osebol”, hon säger:  
 

Folk vill inte utrycka sig / eller visa att de vill göra nånting / för de är rädda för vad alla andra tycker. / 

Folk vill inte stöta sig. / Säg att den här familjen har verkat här i hundra år / det är de som vet och kan 

bäst. / Aja baja utanför för regeln. / Jag kan se som kommer bortifrån / på ett annat sätt. / De kanske sätter 

sig över alla andra / istället för att lyssna på den som bor granne / och försöka samarbeta / för att få en 

bättre bygd.117 

 

Vittnesmålen om den hierarkiska samhällsstrukturen konfronterar liknelsen av ”Osebol” som 

en stor familj. ”Osebol” beskrivs snarare i termer av en plats med oskrivna regler och tydliga 

markörer som skiljer invånarna åt. Och de sociala lagren och frågorna kring rätten till 

tillhörighet i ”Osebol” belyser Foucaults femte grundsats om heterotopins öppnings- och 

stängningsritualer och hur heterotopin alltid bygger på att få tillträde. Foucault förklarar att en 

 
113 Kapla 2019, s. 784. 
114 Ibid, s. 496. 
115 Ibid, s. 668. 
116 Ibid, s. 378–379. 
117 Ibid, s. 732. 
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grundläggande idé i en heterotopi är existensen av en slags grind som gör att det dels går att 

”stänga om sig” och därmed isolera sig från övriga samhället, dels samtidigt öppna upp 

grinden för att bereda andra tillträde. Rent fysiskt är ”Osebol” öppet för alla, det finns inga 

murar som skiljer byn från omvärlden eller obligatoriska reningsritualer för att få flytta till 

bygden.  Men på en mer abstrakt nivå måste du etablera dig i byn för att få kalla dig – och 

känna dig – som en Osebolsbo. Den fullkomliga tillgången till platsens gemenskap är på så 

sätt stängd för den som inte genomgår byns krav. Tid och ägandeskap är två viktiga kapital att 

anskaffa sig som nyinflyttad i byn för att bli accepterad.  

 Den sociala konstruktionen i ”Osebol” är således splittrad och vittnar om en 

hierarkisk struktur. ”Osebol” skildras främst som en plats vars utanförskap formar ett slags 

underdog-identitet. Invånarna vittnar gång på gång om konflikten mellan ”Osebol”, och 

”Staden” och den urbana politik som åsidosätter ”Osebol”. Men i det egna samhället finns en 

intern problematik mellan de som är inflyttande och de som har en lång historia i byn gällande 

uppfattningen om det sociala livet i bygden och hur mycket gemenskap det faktiskt råder 

människorna emellan.  

6. Avslutande diskussion 
 

I Osebol dokumenteras livet i den värmländska byn Osebol utifrån invånarnas egna 

redogörelser och på grund av intervjuformen kan boken Osebol ses som en reflektion av 

denna plats. Men som en produkt av alla intervjupersonernas olika redogörelser om sin hemby 

konstrueras även den litterära platsen ”Osebol”. Med hjälp av de olika tematiska 

utgångspunkterna kan vi tyda den litterära platsen som växer fram i texten.  

 Det som framför allt framgår är hur platsen genomgående påverkas av ”tiden”. 

”Osebol” är en plats där då- och nutid existerar parallellt. Saker som sedan länge har varit 

frånvarande är ändå konstant närvarande, och det som idag utgör platsen kontrasteras hela 

tiden mot det bättre förflutna. Ricœurs diskussion om efterlämningar och monument sätter 

fingret på hur dåtiden påverkar nutiden i ”Osebol”. ”Osebol” är inte samma plats som den en 

gång var men förändringen har inte gett upphov till en ny plats, utan istället en typ av nutid 

som upplevs, kopplas och jämförs med dåtiden. Fysiska efterlämningar så som Osebolsbron 

och husen skapar tillsammans med spåren av skogsbruket och den gamla skidbacken en plats 

som ständigt kontrasteras mot vad den inte är; ”Osebols” mest framträdande beskaffenhet 

utgörs av allt det som inte längre finns.  
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 Dagens ”Osebol” har inte en industri att förlita sig på varken som arbetsgivare, 

ekonomisk tillgång eller i fråga om att ge ”Osebol” ett typ av produktionsvärde. I och med 

skogsbrukets försvinnande har ”Osebol” ingenting att erbjuda det övriga samhället och 

framtiden. Utifrån modifikationen av Lee Edelmans begrepp från reproduktiv futurism, till 

(re)produktiv futurism placeras ”Osebol” utanför samhällets framtidsnorm om produktion. 

Frida Buhres diskussion kring synen på produktion som krav för att ta del av det större 

samhället kompletterar Edelmans tankar om framtiden och det sysslolösa ”Osebol” kan på så 

sätt definieras som en avvikelsens heterotopi.  

 Relationen mellan staden och ”Osebol” formar platsen i hög grad. Att inte 

tillhöra staden påverkar ”Osebol” negativt genom att platsen på grund av sin regionala 

tillhörighet åsidosätts av det politiska Sverige. Prioriteringen av vargen framför invånarna är 

ett exempel på en politisk åtgärd som bygger på en arrogans gentemot landsbygden. 

 Att inte tillhöra staden får i sig ett egenvärde för ”Osebol” och platsens 

symbiotiska relation till den Pastorala naturen är praktiskt taget motsatsen till föreställningen 

om ett liv i staden. Den Pastorala naturen tillhandahåller ”Osebol” med autentisk mat och en 

rekreerande livsstil. Men den Pastorala naturen ger även ”Osebol” möjligheten att tillhöra 

något som är så långt ifrån staden som det går. Men hur mycket ”Osebol” än försöker går det 

inte att helt slita sig loss från ”staden” och dess påverkan i och med centrum-periferi-

strukturen. Relationen mellan ”staden” och ”Osebol” kan liknas vid biologins uttryck 

antibios. Antibios beskriver förhållandet mellan två organismer som inte kan samexistera utan 

att den ena bekämpar den andra. Den politik som främjar staden och centrumet, försätter 

”Osebol” och periferin i en ekonomiskt utsatt position. ”Osebol” förtvinar sakta som en 

konsekvens av att staden ska kunna fortsätta utvecklas, och så länge situationen ser ut så 

kommer ”Osebol” aldrig att vara fri från ”staden”. 

 Avslutningsvis kan man dra slutsatsen att ”Osebol” innehar en typ av icke-

ställning gentemot resten av samhället: Platsen är varken framtiden, produktionen eller 

staden. ”Osebols” icke-värde för det övriga samhället tvingar platsen att själv bestämma sitt 

värde. Det gör att kulturen i ”Osebol” har ett starkt symboliskt värde. Den fallfärdiga bron ses 

som ett monument för det förlorade ”Osebol” och det som förr var en skidbacke är idag ett 

minne av vad ”Osebol” en gång i tiden lyckades åstadkomma. ”Osebol” hålls sedermera ihop 

av sina invånares gemensamma ansträngning för att bevara uppfattningen av platsen som den 

en gång var.  

 ”Osebol” har förlorat väldigt mycket men platsens historia kan ingen ta ifrån 

dem. ”Osebol” slår vakt om sitt förflutna och på grund av det kan platsens historia fortsätta 
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leva vidare. Men man kan också säga att ”Osebols” fokusering på det dåtida gör att samhället 

har tydliga hierarkiska strukturer. För att som nykomling släppas in i byn måste du visa dig 

engagerad i ”Osebol”. Genom att köpa ett hus skriver du in dig i byns sociala och kulturella 

historia, och genom att under lång tid vara en del av platsen blir du på ett naturligt sätt del av 

”Osebols” historiska arv. ”Osebol” kan mycket väl sägas representera en svensk 

nutidshistoria, men allra viktigast är platsens egen historia och vilka som anses vara en del av 

den.  
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Bilaga 1: Karta över Osebols bostäder. Vid introduktionen av varje ny intervjuperson 
markeras den personens hem på kartan genom att huset ifråga är i en mörkare färg.  
 
 
 
 

 


