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Ödehusen lockar intresse
- Potentiellt stort antal, okänt exakt hur stort

- Ej heller känt vilka kulturhistoriska värden de 
representerar

- Att återanvända ödehus kräver kompetens, 
intresse, investeringar 

- Projektet syftar därför till att förbättra 
kunskaperna om hur ödehus kan renoveras 
varsamt



Ett doktorandprojekt
- Doktorand i kulturvård vid Uppsala 

Universitet Campus Gotland, under 
rekrytering

- 50% finansierad, resten av finansieringen ska 
sökas

- Handledning delad mellan Uppsala 
Universitet och Chalmers (Mattias och 
Paula)



Bevara och återanvända 
genom renovering
Genom att både undersöka husägarnas idéer 
om hur bostaden ska se ut och fungera, husens 
konstruktion och skick, och hur renovering 
sedan genomförs kan vi få en helhetsbild och 
bättre förstå utmaningarna och möjligheterna 
att åter börja använda ödehus.  

Nya kunskaper om hur husägarnas vardag och 
användning av bostaden påverkar 
renoveringspraktiker och energianvändning ska 
också tas fram.

Källa: Bygd och Natur nr 2 2021



Renoveringspraktiker
- “A social practices approach to heritage 

renovation” (Judson et al 2014)

- Samverkan mellan normer, material/teknik 
och kompetenser vid renovering

- En mer holistisk syn på vad som händer vid 
renovering och vilka faktorer som påverkar 
utfall 

Källa: E.P. Judson et al, “Greening heritage housing: understanding 
homeowners’ renovation practices in Australia”, J Hous and the 
Built Environ (2014) 29:61–78



Inventeringar pågår
- Utförda inventeringar av ödehus 

sammanställs och analyseras för att ge en 
överblick över geografisk spridning och 
hustyper

- Några hus väljs ut för djupare fallstudier

- Byggnaderna dokumenteras och husägarnas 
värderingar och sätt att använda kunskaper, 
material och teknologi



Effekter på policy
- Hur kan styrmedel förfinas eller nya tas fram 

som kan uppmuntra fler att ta sig an ödehus 
och bevara dem? 

- Vad innebär renovering av ödehus för 
energianvändningen, och hur kan den 
effektiviseras i samband med renovering?   

Källa: Alternativ.nu




