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Inledning 

“Vi hör ständigt den här devisen om att det går bra för Sverige... Frågan är 

då om vi verkligen tillhör Sverige, vi häruppe.” Så säger en jämtlandsbo 

precis innan jag sätter på diktafonen för att intervjua honom. Jag träffar 

honom i september 2007, på skolan där han arbetar. Intervjun som följer 

handlar om skolskjutsar. Den och övriga intervjuer som jag gör i Norrlands 

inland sker i anslutning till ett forskningsprojekt om kollektivtrafik i 

glesbygd som jag medverkar i. Men jag har dubbla syften med mitt 

intervjuande. Tanken är att intervjuerna även ska ligga till grund för min 

avhandling. Det är med avhandlingssyftet i åtanke, om än vid 

intervjutillfället inte helt tydligt formulerat, som ovanstående utsaga fångar 

mitt intresse.  

Citatet är representativt för de intervjuer som är utförda i de norrländska 

länen. Många i denna landsdel delar en upplevelse av nationellt utanförskap. 

Den handlar om uppfattningar och känslor av att den statliga makten 

motarbetar glesbygden. Konkret tar detta sig ofta uttryck av politiska beslut 

och åtgärder. ”Politiken försvårar, fördyrar” säger en kommuntjänsteman. 

”Politiken är glesbygdsfientlig” får jag höra i en annan intervju.  

Dessa uppfattningar av politisk marginalisering är inte nya. De är 

förankrade i tidigare erfarenheter av nationell politik, med en början runt 

sent 1800-tal. Under denna period inleddes en snabb modernisering av landet 

med industrialisering och förändrade bosättningsmönster som viktiga 

kännetecken. En effekt av dessa förändringar blev, ett knappt halvsekel 

senare, utflyttningar från den norrländska glesbygden till städer och tätorter. 

Den snabba industrialiseringen gynnade till en början det nordsvenska 
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inlandet. Kring naturresurser, som vattenkraft och skog, växte små 

industriorter fram som snart kunde bindas samman av Inlandsbanan. Men 

sedan, framför allt under den extrema högkonjunkturen strax efter andra 

världskrigets slut, kantrade utvecklingen till fördel för de större orterna och 

städerna. Allt fler valde då att flytta från inlandet till industristäder längs 

norrlandskusten och i södra delarna av landet (jfr Hellspong & Löfgren 

1994:94f).
1
  

Urbaniseringsprocesserna som, generellt sett, har kommit att förändra 

landsbygden (Augé 2009:25) har också skapat ett utanförskap för många av 

de människor som bor kvar. Genom att moderniseringsdiskussionen inte fick 

samma genomslag på landsbygden som i städerna, kan 

glesbygdsbygdsvillkoren, från 1945 och framåt, till stor del beskrivas som 

moderniseringens baksida (jfr Hellspong och Löfgren 1994:95ff). Det är i 

detta sammanhang som den här avhandlingen befinner sig. Idag förs den 

nationella politiken till stor del utifrån ett urbant perspektiv. Till detta 

kommer även den allt mer etablerade retoriken kring hållbar utveckling som 

också på många sätt utgör en förlängning av ovan nämnda 

strukturomvandlingar. I urbanitetsforskningen dominerar en bild av 

glesbygden som ohållbar (se t ex Florida 2010:18ff). Genom sina långa 

avstånd till centrum för service och kommers, få egna arbetstillfällen och 

undermålig infrastruktur uppfattas glesbygden som oförmögen att erbjuda ett 

gott liv. Men är det så enkelt?  

Syfte och frågeställning 

Politisk retorik om hållbar utveckling leder till uppfattningar att hållbara 

samhällen utgörs av levda liv i städer, som genom arbetskraft och 

                                                      
1 Historiska perspektiv som dessa är relevanta för en komplex förståelse av norrländsk 

glesbygd. Den här avhandlingens fokus ligger dock på nutid där enheten för undersökningen 

är det samtida lokalsamhället. 
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konsumtionsmönster gör hållbarhet genom att skapa tillväxt (jfr Hornborg 

2010). Glesbygdens vardagsliv bidrar inte i lika stor utsträckning till 

tillväxten varpå följden enligt denna logik blir att glesbygden inte alstrar 

samhällelig nytta och effektivitet i samma utsträckning som staden. Med ett 

ökat fokus på transporternas inverkan på klimatförändringarna blir de långa 

avstånden och den gleshet som kännetecknar just glesbygden i sig ett uttryck 

för att den kan ses som ohållbar. Glesbygdsliv uppfattas på så vis som 

ohållbara liv. Denna tanke uppstår inom det postmoderna, nyliberala 

paradigmet, där det samtida kännetecknas av det flyktiga, fria och rörliga. 

Idén om fritt rörliga människor, varor, idéer och kapital tjänar också ofta här 

som ersättare för visionen om ett samhälle som prioriterar den sociala 

gemenskapen (Augé 2009, Bauman 2011). I denna tankemodell 

representerar staden det moderna (eller postmoderna) livet, där människor 

och fenomen rör sig i ett snabbt tempo, medan landsbygden illustrerar ett 

traditionellt leverne där takten är långsammare, rörligheten mindre, 

marknader, människor och varor färre och längre bort, och där relationer och 

värden kännetecknas av stabilitet och gemenskap.  

Samtidigt har social gemenskap fortsatt stor betydelse för människors liv, 

oavsett om de bor i staden eller på landsbygden. Människor värderar helt 

enkelt social gemenskap oberoende boendeort. Social gemenskap kan på så 

sätt ses som något som ingår i den sociala hållbarheten. Med en sådan 

koppling skulle ovanstående tankemodell kunna laddas om; glesbygden 

skulle då kunna framstå som socialt hållbar, medan staden skulle kunna 

betraktas som mindre socialt hållbar. Social hållbarhet preciseras och 

definieras olika av olika författare och själv har jag valt att föra min 

diskussion som en jämförelse med social gemenskap. Jag intresserar mig 

också för hur hållbarhet kommer till uttryck i policies, samt av hur dessa 

uttryck uppfattas i det levda livet. Hur skiljer sig betydelser av social 

hållbarhet i retorik och praktik? Hur kan de förenas? 
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Mot bakgrund av det ovan sagda utgår jag i avhandlingen från syftet att 

studera hur hållbarhet görs, erfars och praktiseras i ett spänningsfält mellan 

lokal vardag och politiska diskurser. Detta kommer jag att göra genom att 

försöka svara på frågor som rör vardagligt handlande i norrländsk glesbygd. 

Detta handlande står i relation till såväl erfarenheter av, som retorik om 

hållbar utveckling. Vad innebär allmänna diskussioner om en hållbar 

utveckling empiriskt, på en lokal nivå? Rent empiriskt har jag fokuserat 

några teman med särskild bäring på frågan om hållbar utveckling. Jag har 

undersökt bilåkande och andra färdmedelspraktiker. Var, hur och av vad 

man får sina inkomster står också i fokus. Andra empiriska teman är 

fritidssysselsättningar och andra tidspraktiker.  

Det är den sociala dimensionen av hållbarhet som jag här fokuserar på. 

Ofta är det ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekter som får utrymme 

i offentliga debatter, men jag vill framhålla att det är den ofta förgivettagna 

sociala dimensionen som kan bidra till förståelsen av hållbarhet. 

Hållbarhetspraktiker, ekologiska och ekonomiska är sällan frikopplade från 

sociala praktiker. Att studera hållbarhet utan beaktande av människors 

sociala handlingar kan leda fel. Människor väljer till exempel inte färdmedel 

enbart utifrån miljömässiga och ekonomiska incitament utan också med 

tanke på aspekter som är kopplade till det specifika vardagslivet. Hur 

människor väljer arbete står i relation till sociala situationer och 

sammanhang. Ett långsamt tempo och tidskrävande avstånd behöver inte 

ensidigt uppfattas som negativt, utan kan också värderas positivt, skapa ro 

och ge möjlighet till annat. Frågan ”Är glesbygden socialt hållbar?” fungerar 

som vägledning för avhandlingens analyser.  Här tar jag emellanåt spjärn 

mot ett föreställt nekande svar som motiveras av få arbetstillfällen, 

undermålig infrastruktur och långa avstånd till centrumbildningar. 

Avhandlingens kunskapsmål är att utifrån ett etnologiskt perspektiv berika 

sedvanliga uppfattningar och analyser av glesbygd och hållbarhet. Detta 

ämnar jag att göra genom att belysa vikten av nyanser och sammanhang för 
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förståelsen av begreppen. På ett operativt plan innebär det att jag tematiserar 

analyserna utifrån ovan nämnda centrala aspekter för en hållbar utveckling. I 

avhandlingen översätter jag dessa aspekter empiriskt, med rörelse, arbete och 

tid. Konkreta frågor som jag ämnar besvara i avhandlingen är således: Hur 

kan social hållbarhet tolkas i relation till vardagens rörelser och dess 

färdmedel? På vilket sätt står arbets- och fritidspraktiker i relation till 

uppfattningar om social hållbarhet? Hur rör sig och uppfattas tiden i den 

norrländska vardagen och hur laddas det tidsuppfattade med hållbarhet 

respektive ohållbarhet?  

Avhandlingen är skriven inom ramen för ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt med titeln Resande i glesa bygder. Livsförutsättningar för 

kvinnor och män.2 Under mitt första år som doktorand utförde jag fältarbeten 

för projektets räkning i fyra svenska kommuner, som varierade i storlek och 

geografisk position, och som i olika grad delade landsbygdens villkor. Dessa 

kommuner var redan fastställda när jag kom in i projektet. Av den 

anledningen reste jag till Strömsund, Örnsköldsvik, Gislaved och Falkenberg 

för att utföra intervjuer om människors livspraktiker och uppfattningar om 

vardagligt resande och kollektivtrafik. I fråga om mitt avhandlingsarbete 

fanns det däremot frihet att göra urval och bortval av detta material. Här har 

jag valt att fokusera på de platser som tillhör de norrländska länen, med 

motivering att hållbarhets- och glesbygdsproblematiken framstod som 

tydligast här. Dessa orter var relevanta för mitt kunskapsmål. Det är ett urval 

intervjuer från norrländska glesbygdskontexter som tjänar som huvudsakligt 

empiriskt underlag för avhandlingen.  

                                                      
2 Jag har valt att uppmärksamma genusperspektivet när det med tydlighet har framträtt i 

materialet. 
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Hållbarhetsbegreppets framväxt 

Hållbar utveckling föddes som globalt och politiskt begrepp 1987 i 

Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid 3 och 

lanserades som officiellt begrepp i samband med Förenta Nationernas 

konferens i Rio de Janeiro 1992 (Fegler & Unnemo 2000:23). Syftet med 

detta policy-begrepp var att med ett gemensamt grepp försöka ange den 

internationella miljöproblematiken genom att fokusera på en önskvärd 

samhällelig framtid (Jacob 1999:232). Hållbarhet fanns sedan 1970-talet som 

politiskt begrepp, dock så gott som enbart med fokus på den ekologiska 

aspekten och där ekonomiska aspekter inte rymdes i definitionen.4 

Framförallt handlade retoriken då om att rädda miljön, där boken Tyst vår 

(1963) av biologen Rachel Carson, blev tongivande för den internationella 

miljörörelsen med fokus på bekämpningsmedels förödande effekter på flora 

och fauna.  

Med Brundtlandrapporten och begreppet hållbar utveckling utvidgades 

policy-arbetet till att även inkludera de ekonomiska och sociala aspekterna 

av hållbarhet (Fegler & Unemo 2000:9). Hållbarhetsbegreppet blir med 

andra ord från och med nu tredimensionellt. Ekologisk hållbarhet definieras 

generellt sett som att inbegripa allt kring jordens ekosystem. Ekonomisk 

hållbarhet har två definitioner; en som fokuserar på ekonomisk tillväxt 

separat från den ekologiska aspekten, en annan som menar att tillväxt inte får 

ske på bekostnad av, eller utanför den ekologiska hållbarheten. Social 

hållbarhet omfattar mänskliga värden som rättvisa, rättigheter, makt, 

välstånd och välbefinnande.
5
  Att ta hänsyn till hållbarhetens alla tre 

dimensioner har å ena sidan lyfts fram som ett positivt och nödvändigt 

                                                      
3 Namngiven efter Norges forna statsminister Gro Harlem Brundtland. Rapporten 

publicerades av World Commision on Environment and Development. 
4 1972 hölls en FN-konferens i Stockholm, där miljöproblem som luftföroreningar 

diskuterades. Under denna tid problematiserades snarare samband och komplikationer mellan 

begreppen hållbarhet och utveckling (Jacob 1999:234). 
5 www. kth.se/om-miljo-hallbar-utveckling. Hämtat 2014-01-23.  

http://www.kth.se/
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helhetsperspektiv (Sutton 2000:5). Det har å andra sidan också pekats på 

brister i denna tredimensionsmodell. Exempelvis har det pekats på att frågan 

om hur dessa tre dimensioner samspelar eller motarbetar varandra, inte har 

framgått i sammanhanget (Hornborg 2010:57).  

Ekonomisk tillväxt betraktades nu, från 1992 och framåt, inte längre som 

svårförenlig med miljöambitionen, utan tvärtom som nödvändig och 

önskvärd i ett framtida samhälle som med hållbar utveckling vill sträva efter 

”development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” (Jacob 1999:234). 

Klimatmötet i Köpenhamn 2009, visade dock tydligt svårigheterna i att 

överbrygga och förena ekonomiska och ekologiska argument i en gemensam 

policy kring hållbar utveckling. Med Lissabonfördraget, som trädde i kraft 

2011, i syfte att stärka och ena samarbetet inom EU, har former för ett 

gemensamt europeiskt grepp om hållbarhetspolitiken initierats. 

I samband med den uppföljande konferensen i Rio de Janeiro 2012 (Rio + 

20) hörsammades åter frågan om hur de olika dimensionerna av hållbarhet 

kan samspela. Sammantaget har detta lett till att hållbarhetspolitiken har 

konkretiserats med tydligare implementeringsmål.6  

Inom den svenska politiken som följde efter att agenda 21-avtalen skrevs 

under i samband med Brundtlandkommissionens definitioner, kom hållbar 

utveckling i relation till den ekologiska dimensionen att bli fortsatt 

betydelsefull. I regeringsförklaringar från 1996 och 1999 förklaras att 

”Sverige ska vara ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar 

utveckling” (Fegler & Unnemo 2000:23). Efter regeringsskiftet 2006, kan 

retoriska förändringar skönjas med ett större fokus på ekonomisk tillväxt i 

hållbarhetsretoriken. På hållbarhetskommisionens hemsida står att läsa: 

Sverige har i handling  kunnat visa att det går att förena hög ekonomisk och social 

välfärd med höga ambitioner för miljön. Ofta framhålls vårt land som ett föredöme. 

Vi bör fortsätta på den inslagna vägen, men vi behöver svara på nya utmaningar och 

                                                      
6 www.sustainabledevelopment.un.org/rio20.html. Hämtat 2014-01-20 

http://www.sustainabledevelopment.un.org/rio20.html
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förnya vårt sätt att arbeta. /.../ Stabila spelregler för marknaden, grundade i sociala 

och miljömässiga hänsyn, är avgörande för en hållbar utveckling. Skatter, 

subventioner och regler måste ses över för att främja en hållbar utveckling. 

Ekonomiska styrmedel är viktiga för att skapa rätt incitament och ofta att föredra 

framför regleringar.
7
 

Vi möter frågorna kring hållbar utveckling som olika retoriska uttryck, som 

på olika sätt och mer eller mindre tydligt återspeglar politiska ideologier (jfr 

Dahl 2008:2ff). I dagens situation går skiljelinjerna i huvudsak mellan en 

ideologi som vill se en aktivt agerande politik där staten (eller motsvarande) 

spelar en aktiv roll och en ideologi som snarare understryker den fria 

marknadens roll och betydelse för att lösa samhälleliga problem (jfr Sennet 

1996). Denna ideologiska motsättning får direkta och påtagliga 

konsekvenser i det nordsvenska inlandet (jfr Lundmark och Pettersson 

2012). I fråga om regional utveckling används en positiv retorik kring 

potential för ökad tillväxt gällande bland annat gruvnäring, besöksnäring, 

natur- och kulturvärden och intresse för säsongsboende. Retoriken rymmer 

också framtidshopp i fråga om eget företagande och lokal tillverkning av 

livsmedel. Staten har  emellertid inte engagerat sig i utbyggnaden av fibernät 

- förutom att ge vissa bidrag till sådana investeringar, som dock nästan alltid 

i glesbygden genomförs av lokala aktörer och oftast i föreningsform.   

Samtidigt kan en tydlig retorik skönjas om att dessa tillväxtmöjligheter 

bara gäller vissa orter. Det konstateras att andra byar, ofta de mest avlägsna 

orterna, inte har någon framtid på grund av urbanisering och fortsatt 

befolkningsminskning. Avfolkning innebär per definition minskad tillväxt 

vilket leder till att det blir omöjligt att tala om hållbar utveckling för dessa 

platser. Konsekvensen blir att istället tala om en hållbar avveckling som 

utmaning, vision och mål för Sverige 2025.8 Här uttrycks en retorik som 

                                                      
7 Texten publicerades på www.sweden.gov.se 2008-08-22 och uppdaterades 2009-06-02. 

Hämtad 2010-06-06.  
8 Se Boverkets publikation Vision för Sverige 2025, www.sverige2025.boverket.se/utvecka-

smaorter-och-glesbygd-hallbart.html. Hämtat 2014-01-24 

http://www.sweden.gov.se/
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uttalat accepterar att byar försvinner genom att man strategiskt väntar ut de 

sista åldrande kvarlevarna. Denna retorik kontrasterar stort från tidigare 

politiska mål och visioner av att låta hela Sverige leva. 

Teoretiska perspektiv 

Det fenomenologiska begreppet livsvärld (Schütz 1967, 1962/1999, 

Bengtsson 1998, 1999) är en utgångspunkt för avhandlingens analyser. 

Analyserna bottnar därmed generellt i mitt intresse för varandet.  Mer 

specifikt strävar jag efter förståelse för hur livet ter sig för människor som 

bor i det norrländska inlandet. Livsvärlden ska förstås som en oreflekterad 

social och erfarenhetsbaserad värld som människor möter utifrån sina 

upplevelser. Den reflekterade världen utgör livsvärldens motsats.9 

Livsvärlden kan definieras som alla de handlingar och föreställningar som 

människor vanemässigt utför, stöder sig på och tar för givna, oavsett var de 

befinner sig. Förhållningssättet är här oproblematiskt och icke-tvivlande; vi 

intar ”en naturlig inställning” (Bengtsson 1999:16) till livsvärlden.  

Livsvärlden kan därmed karaktäriseras som ett varande i världen, eller som 

en synonym till verkligheten (Bengtsson 1998:20). Det självklara har 

uppstått genom att erfarenheter har gjorts till vanor. Förändringar av vanor 

och det självklara sker genom anpassningar man gör till händelser i livet.   

 Det oreflekterade sättet att möta världen utmanas dock ständigt av 

regelsystem och tolkningsramar, som införts utifrån. Med inspiration från 

den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas vill jag belysa mötet 

mellan nivåerna livsvärld och system, i syfte att synliggöra spänningsfältet 

däremellan (Habermas 1987b:113ff, Månsson 1998:320, 326). I det 

sammanhanget blir systemet de organisationer och institutioner som 

påverkar lokala liv utan att på ett direkt sätt vara närvarande i det. 

                                                      
9 Denna tudelning kan jämföras med Anthony Giddens (1984) åtskillnad mellan praktiskt och 

diskursivt medvetande. 
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Spänningsfältet i den här studien handlar specifikt om hur 

hållbarhetsretoriken, som jag tolkar som förmedlad av systemet, förhandlas 

och erfars i de intervjuades livsvärldar. Systembegreppet tillför också en mer 

generell förståelse för mänskligt handlande kopplat till moderniteten. 

Systemet är den sfär där anonyma och formella relationer finns, på den 

privata marknaden och i statliga verksamheter. Systemet, som både ligger 

utanför, ovanför och i livsvärlden, kan förstås som ett maktfält där 

handlandet styrs av en målrationalitet som är förbunden med makt och 

pengar, till skillnad från livsvärldens kommunikativt rationella handlande. 

Det kommunikativa handlandet avser en motsatt typ av interagerande mellan 

människor som saknar systemrationella inslag. Det moderna projektet har 

medfört att systemsfärens betydelse har kommit att dominera, eller för att 

tala med Habermas, kolonisera livsvärlden, genom att vardagslivets 

kommunikativa handlande, eller ”omedelbara” relationer i allt högre grad 

har underlagts systemrationella relationer. 10 

Vardagsvärld, meningsprovinser, typifieringar 

Finita meningsprovinser och typifieringar (Schütz 1967) ger kunskap om 

hur de intervjuades erfarenheter, uppfattningar och praktiker ter sig i 

vardagen på den lokala nivån. Här inspireras jag av den österrikisk-

amerikanska sociologen Alfred Schütz definitioner (Schütz 1967, 

1962/1999, Bengtsson 1998, 1999).  

Vardagsvärlden, som är en del av livsvärlden, är en ändlig värld, till 

skillnad från livsvärlden (Bengtsson 1998). Den kan definieras som det 

konkret levda livet på plats – vår vardag äger alltid rum någonstans (vilket 

                                                      
10 Habermas idéer om relationers förändrade karaktär påminner om Anthony Giddens (1984) 

begrepp om “frånvarande andra”. Skillnader mellan det traditionella och det senmoderna 

lokalsamhället är ett exempel; där det tidigare präglades av tidsrumsliga möten, kännetecknas  

det senare i högre grad av att också influeras av strukturella processer som sker på distans, 

någon annanstans.  
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livsvärlden i princip inte behöver göra, men i praktiken alltid gör) och pekar 

in i hur människor förhåller sig genom handling och erfarenheter med andra. 

Med tidigare gjorda erfarenheter i bakgrunden rör sig människan framåt i 

handling. Enskilda handlingar påverkas av motiv och dessa är inte 

frikopplade utan ingår i ett system av tidigare handlingar som bidrar till att 

bilda någon form av huvudsaklig plan med dess horisonter (Bengtsson 

1999:17).  

Andra världar som människor rör sig i, även om vardagsvärlden är att 

betrakta som den primära, benämner Schütz som finita meningsprovinser 

(1999:16, 102). Exempel på dessa parallella världar som Schütz ger är 

drömvärlden, teatervärlden eller vetenskapsvärlden. De är förankrade i 

verkligheten, men tolkas av Schütz som sekundära, modifikationer av 

vardagsvärlden. Ordet finit fyller funktionen att ringa in och avgränsa 

meningsprovinserna från varandra. Övergångarna mellan 

meningsprovinserna, som sker dynamiskt och löpande, karaktäriserar Schütz 

som att vi upplever ett språng (1999:134). De finita meningsprovinserna gör 

det möjligt att begreppsligt fokusera på hur de intervjuade förhåller sig till 

olika aspekter i den lokala vardagen som är kopplade till hållbarhet. När de 

svarar på mina frågor om till exempel bilåkande, blir deras meningsprovinser 

finita genom att de då, gör ett språng och fokuserar på just bilåkande. 

Begreppet hjälper mig att svara på frågor om när social hållbarhet uppfattas 

som något konkret i den lokala vardagen och när det snarare handlar om att 

förhålla sig till förmedlad retorik. Annorlunda uttryckt använder jag de finita 

meningsprovinserna för att sortera och analysera olika typer av uppfattningar 

och erfarenheter av hållbarhet. Den finita meningsprovinsen står i ett nära 

förhållande till system. Många gånger pekar de två begreppen i samma 

riktning och förklarar på ett teoretiskt plan liknande processer. 

Systembegreppet är också diskursivt, genom sitt uteslutande av motstridiga 

element (jfr Laclau och Mouffe 2001). Därmed kännetecknas diskursen, i 

likhet med meningsprovinsen, av att vara finit. 
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För att förklara diskrepanser mellan individers handlingar och 

uppfattningar, erbjuder typifieringar (Schütz 1962/1999:32) teoretisk 

förståelse. Begreppet hjälper mig att undersöka meningsskapande kring 

hållbarhet. Typifieringar kan förstås som ett sätt att systematisera kunskap 

om världen, som ett vägledande hjälpmedel som finns till förfogande för att 

förstå och hantera händelser, upplevelser, platser eller andra människor. Det 

blir, genom dem, lättare att förhålla sig till andra. Men i enlighet med detta 

innebär typifieringarna också att det förväntas av människor att de ska agera 

utifrån särskilda och tillskrivna roller, som så att säga har utformats efter en 

för miljön typisk mall. Om man väljer att inte spela den typiska rollen kan 

man riskera att bli utstött ur gemenskapen.  

Typifieringar står i relation till intersubjektivitet, i det att människans 

handlande i världen sker i relation till och i samspel med andra människor 

(Schütz 1962/1999:35) och även till begreppet vi-relationerna (Schütz 

1962/1999:44, Nilsén 2000:89).11 I vi-relationen finns ett jag och ett du som 

typifieras och omformas i ett samspel. Olika roller av jaget och duet 

framträder i olika vi-relationer. Duet har med andra ord en betydelse för 

jaget (Nilsén 2000:155). Vi-relationerna spelar en roll i förståelsen av hur 

hållbarhet skapas, görs och förhandlas, i samspel eller motstånd till egna och 

andra uppfattningar. 

  

Social hållbarhet, policy, gemenskap 

 

Andra övergripande begrepp i avhandlingen är social hållbarhet, policy och 

gemenskap. Social hållbarhet pekar dels mot systemnivån med kopplingar 

                                                      
11 Att fånga det unika hos våra medmänniskor är egentligen bara möjligt i det som Schütz 

benämner som rena vi-relationer (Nilsén 2000:89) då den enes subjektiva mening där är 

tillgänglig för den andre, genom att man deltar i varandras liv. Andra sociala relationer 

benämner Schütz som vi-relationer och ni-relationer (Nilsén 2000:92). 
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till den politiska retoriken och diskursen, dels mot det vardagliga livets 

lokala nivå. I retoriken framträder glesbygden som ohållbar; så till den grad 

att det talas om processer av hållbar avveckling.12 I fråga om retoriken tar jag 

begrepp som policy till hjälp, för att synliggöra maktprocesser kring politiska 

budskap. Hållbarhetsbudskap förmedlas via policies. Policy definierar jag 

som en typ av makt som både agerar på och genom individers subjektivitet 

och handlande. Policys fungerar som en del av diffusa politiska processer 

som påverkar människor, ibland på ett omedvetet plan, till att konstruera 

normer, självförståelse och relationer, som bidrar till särskilda former av 

social ordning (Shore & Wright 1997:6). Till skillnad från mer 

konventionella definitioner av policy som en neutral aspekt av styrning, 

uppfattar jag tvärtom policy som ett ideologiskt och politiskt styrmedel, som 

dock ofta döljs bakom en neutral flagg. Mer specifikt tolkar jag policies som 

retoriska enheter och diskursiva formeringar som leder till att öka somligas 

makt, samtidigt som andras makt minskar (1997:8). 

Framförallt vill jag dock underöka hur social hållbarhet skapas på ett 

konkret plan. För om retoriken förs i termer av ohållbarhet och avveckling, 

uttrycker det levda livet något annat. Här blir hållbarhet som politisk retorik 

mindre viktig, istället handlar förståelsen av hållbarhet snarare om hur den 

egna vardagen på bästa sätt kan levas och överlevas. Många av 

avhandlingens diskussioner om social hållbarhet ligger således på denna 

konkreta nivå. Det är de konkreta uttrycken av förflyttningar, arbetsliv, 

fritidsliv, umgänge och  tillhörande tidsliga uttryck av prestation, 

självförverkligande, sociala åtaganden och annat som hör livet till, som jag 

analyserar som social hållbarhet, även om jag inte alltid uttrycker det i 

explicita termer av just social hållbarhet. Här undersöker jag hållbarhet i 

relation till vardagsförankrade erfarenheter och meningsskapanden, och 

förstår social hållbarhet i termer av gemenskap. Jag frågar också hur denna 

förståelse knyter an till den politiska sfärens definitioner. När jag diskuterar 

                                                      
12 Se t ex www.sverige2025.boverket.se 
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vardagliga företeelser som social hållbarhet, använder jag ett etiskt begrepp. 

Det är med andra ord, i regel, inte på ett emiskt plan som social hållbarhet 

diskuteras i avhandlingen. I tolkningarna av utsagorna är det alltså jag som 

översätter vardagliga handlingar och uttalanden till 'social hållbarhet'. 

 Definitioner av social hållbarhet som syftar till att öka livskvaliteten 

(Jarvis et al. 2001:127) och stävja ohälsa, orättvisa och ojämlika 

förhållanden i fråga om utbildning, arbeten, boende,13 för lätt tankarna till 

tredje världen med dess tydligt reella fattigdomsproblem som vattenbrist, 

hungersnöd, sjukdomar, kåkstäder och ojämlikhet mellan könen. Även om 

Sverige är ett välfärdssamhälle, så är inte dessa bristdefinitioner irrelevanta i 

norrländsk glesbygd. Också  här finns en problematik av sociala villkor, här 

saknas också arbetstillfällen, vård- och omsorgsinrättningar och 

utbildningsmöjligheter genom ned- och indragningar av offentlig service. 

 Hållbarhet som levd vardag analyserar jag med hjälp av förståelser kring 

gemenskap. Tyngdpunkten på gemenskap, eller community, i den här 

studien ligger på gemenskapens och tillhörighetens varande i relation till 

handling (Delanty 2003:130). Annorlunda uttryckt använder jag 

communitybegreppet främst för att ange ett handlingsfält, där handlingar 

definierar gemenskapen i en community som praxis. Handlingsfält som 

begrepp möjliggör frågor om hur långt människor når i sina handlingar och 

hur olika begränsningar i handlingsutrymmet tar form. Perspektivet 

handlingsgemenskap länkar även in i Heideggers förståelse av omsorg och 

varandets horisont (Feld & Basso 1996, Thrift 1996, Casey 1996, Jackson 

2006). I min tolkning av community inspireras jag bland annat av den 

brittiske sociologen Gerard Delanty och hans fokus på de konkreta och 

materiella aspekterna av community. Delanty skriver:  ”the search for com-

munity cannot be seen only as a backward looking rejection of modernity, a 

hopelessly nostalgic plea for the recovery of something lost; it is an expres-

sion of very modern values and of a condition that is central to the experi-

                                                      
13 Se t ex www.csc.kth.se. Hämtat 2014-01-20 

http://www.csc.kth.se/
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ence of life today, which we may call the experience of communicative be-

longing in an insecure world” (Delanty 2003:187). Så när människor inte 

känner igen sig själva och sin situation i beskrivningar av att det går bra för 

Sverige, är det både en protest mot den rådande diskursiva hegemonin och 

uttryck för att man ser sig som en del av en annan gemenskap. 

 

 

Plats, glesbygd, centrum och periferi 

 

Avhandlingen undersöker hur hållbarhet konstrueras socialt utifrån 

perspektiv på plats i konkret mening (Thrift 1996, Casey 1996, 2009). Plats 

kan, i det perspektivet, ses som såväl en erfarenhet som ett rum för händelse. 

Platsen föregår de kulturella yttringarna och på så vis kommer den före 

människan. Att existera innebär samtidigt att befinna sig någonstans, på 

plats. Därmed är människa och plats sammanflätade (Casey 1996). 

Platsbegreppet tillför betydelsen av det lokalspecifika. Det som händer på en 

plats händer i regel inte på en annan plats och således spelar den specifika 

platsen en roll i kulturella processer. En specifik platsförståelse kan också 

öppna upp för en kompletterande förståelse till de strukturella förklaringarna 

(Mathiesen Hjemdahl 2002:72).  

  Norrländsk glesbygd är avhandlingens träffyta mot vilken 

hållbarhetsprocesserna studeras. Begreppet glesbygd kan sägas vara i första 

hand politiskt och det länkar till övriga administrativa och geografiska 

klassificeringar som exempelvis tätort, kommun och stad. Glesbygd rymmer 

också andra definitioner. Officiella definitioner av glesbygd utgår från 

tillgänglighet till service och arbetsmarknad. Enligt det numera nedlagda 
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Glesbygdsverkets
14

 definition är en glesbygdskommun en kommun där mer 

än 30 % av befolkningen har mer än en 45 minuter lång bilresa till en tätort 

med fler än 3000 invånare. Mot den definitionen svarar 22 av Sveriges 290 

kommuner. SCB definierar däremot glesbygd som en ”kommun med mindre 

än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare”.
15

  

Utifrån den definitionen skulle 39 kommuner innefattas.16  

 Det finns dock fler innebörder av glesbygd än Glesbygdsverkets 

definitioner. Glesbygd länkar in i en teoretisk förståelseram av centrum och 

periferi. Begreppsparet utgår från marxistiska perspektiv, där teoretiker som 

Amin och Wallerstein har belyst utbytesrelationen och asymmetrin mellan 

platser, där periferierna står i ett beroende till världens centra (Hornborg 

2010:35f). Det analytiska begreppsparet behövs för att synliggöra 

maktrelationer och ojämlika mönster kopplade till plats. Samtidigt är det 

viktigt att nyansera den statiska förståelsen genom att definiera begreppen 

som relativa; en plats kan förstås både som centrum och som periferi, 

beroende på jämförelse och sammanhang (Ardener 1987, Shields 1992, 

Hayter et al. 2003). 

 Landsbygdsforskare pekar på vikten av att inte romantisera landsbygden, 

utan att istället belysa landsbygdens särskildhet i fråga om utsatthet och 

utanförskap, i syfte att förändra orättvisa villkor (Shields 1992, Cloke & 

Little 1997, Philo 1997, Schucksmith 2004). Glesbygd kan sägas vara en 

negativ definition som relaterar till problem som marginalisering och 

välfärdsutveckling (Hansen 1998:12). Begreppet bär ofta på associationer till 

avsaknad och brist. När glesbygd nämns handlar det med andra ord ofta om 

                                                      
14Glesbygdsverket lades ner 2009 och ingår numera i statliga Tillväxtanalys. 

www.tillvaxtanalys.se. Hämtat 2011-07-10  
15www.scb.se 2012-07-19 
16Vidare finns 156 tätortsnära kommuner och 112 tätortskommuner, enligt samma beräkning. 

I tätortsnära kommuner bor minst 30 procent i tätortsnära landsbygd. I tätortskommuner bor 

minst 70 procent i tätorter med mer än 3000 invånare. Tätortsnära landsbygder är områden 

som finns inom 5-45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3000 invånare. Tätorter 

är orter som har fler än 3000 invånare. Hit räknas även området inom 5 minuters bilresa från 

tätorten (Tillväxtanalys 2009:17).   

 

http://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.scb.se/
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något som saknas och inte finns hos kategorierna glesbygdsplatser och 

glesbygdsmänniskor (Nordin 2007:44). Glesbygden får i princip alltid också 

stå i relation till staden, det vill säga utgöra stadens antites (ibid). I linje med 

detta förknippas glesbygden också ofta med en otidsenlighet (ibid, Hansen 

1998), eller långsamhet, som relateras till stadens snabba förändringstakt. 

Glesbygd laddas också ibland genom att likställas med förorten, en annan 

behållare av periferi och sociala problem samt antites till stad och centrum 

(Augé 2009, León Rosales 2010 m fl). Det handlar om processer av 

Othering, där vetanden och policy skapar glesbygd som något annat. Dessa 

mekanismer av utpekande och särskiljande ligger också i själva 

benämningen glesbygd. Glesbygd har skapats som konstruktion av det 

annorlunda (Eriksson, Madeleine 2010). Det är således i relation till den här 

typen av förståelser och innebörder av glesbygd som jag undersöker hur 

hållbarhet konstrueras socialt i glesbygdsvardagens handlande och 

meningsskapande. Häri ligger ett dilemma; då denna text fokuserar på 

glesbygd, riskerar den på samma gång att skapa det annorlunda. Detta är 

dock inte min intention. 

Material, metod, etik 

 

Studiens material utgår från det tvärvetenskapliga forskningsprojektet 

Resande i glesa bygder. Livsförutsättningar för kvinnor och män. Projektet 

finansierades av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet och syftade till 

att, med stöd i kunskap om kvinnors och mäns olika resmönster, ge större 

kunskap om villkor för resande i olika typer av glesbygdsmiljöer. Projektet - 

som varit ett samarbete mellan institutionerna kulturgeografi och ekonomisk 

historia, Umeå universitet och institutionen för etnologi, religionshistoria 

och genusvetenskap, Stockholms universitet - har belyst kollektivtrafik och 

transportutbud ur strukturella och individuella perspektiv samt pekat på 
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relationen mellan dessa nivåer (se Andersson-Skog et al. 2011, se även 

Wollin Elhouar och Hansen 2011). Resultaten har gett kunskap om 

diskrepanser mellan nivåerna; individers villkor präglas av förändringar, 

medan politiska mål snarare följer andra, mer konstanta mönster. Gemensam 

empirisk utgångspunkt för projektets analyser har varit två ortspar. 

Strömsund och Gislaved har svarat för glesbygdsvillkoren. Örnsköldsvik och 

Falkenberg17 har motsvarat mellanstora orter med omkringliggande 

landsbygd.18 

 Jag medverkade i projektets första år genom att utföra två veckors 

fältarbete per plats, i form av observationer och intervjuer, på ovan nämnda 

fyra orter. Detta fältarbete för projektets räkning hade fokus på människors 

vardagsresande. Via nätet studerade jag platsernas busstidtabeller.19  Enligt 

projektplanen skulle samtliga av mina fältarbeten vara utförda första året, 

vilket innebar en begränsad tid för fältförberedelser och ett språng ut i fält. I 

språnget fanns en förhoppning om att fältet också skulle vägleda mig. Efter 

en dryg månad som doktorand åkte jag därför på en första veckas fältresa till 

Strömsund. Jag hade då en intervju på förhand inbokad med en 

kommuntjänsteman. Tvåveckorsramen medförde dock en alternativ metod 

till det klassiska antropologiska idealet med långa fältvistelser (Czarniawska 

2007).  Då jag besökte tre av fältorterna veckovis och vid två tillfällen, kan 

metoden liknas vid ett slags jo-jo-fältarbete (Wulff 2002). Även om den 

första intervjun ledde mig vidare, behövde jag komma i kontakt med fler 

människor. Därför kom jag därefter att pröva en ny metod som ingång i 

fältet. Jag utformade en kort enkät om resvanor som jag delade ut och 

samlade in samtidigt som jag åkte på några av orternas bussturer. Främsta 

syftet med enkäten var att få ett materialunderlag för att komma i kontakt 

                                                      
17 Även vissa jämförelser med det större ortsparet Umeå - Linköping har delvis gjorts i 

projektet. 
18 www.vinnova.se. Hämtat 2014-01-28 
19 Redan på det här stadiet uppfattade jag en skillnad mellan de småländska och de 

norrländska villkoren genom att de dagliga bussturerna var betydligt färre i de norra delarna 

jämfört med de södra. 

http://www.vinnova.se/
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med människor.  Vissa av enkätens svaranden fick jag också tillfälle att 

intervjua, antingen över telefon eller i en intervju på respektives arbetsplats. 

Jag fortsatte också att kontakta kommuntjänstemän20, buss- och taxibolag 

och andra för intervjuer. Dessa ledde mig vidare till ytterligare intervjuer och 

platser. 21   

 Vid sidan om detta, från projektet givna, fokus på resande och 

kollektivtrafik, fanns för mig också ett mer övergripande intresse för hur den 

levda tillvaron tedde sig utifrån den lokala verkligheten. Jag var helt enkelt 

intresserad av fler av vardagslivets sfärer än den som omfattar det vardagliga 

resandet. Tidigt, redan på idéplanet, betraktade jag fältet hållbarhet som 

spännande och utmanande, till stor del på grund av att jag uppfattade dessa 

frågor som nya ur ett kulturvetenskapligt perspektiv.  

I det inledande arbetet med avhandlingen arbetade jag utifrån mitt hela 

material. Ur mitt utvidgade avhandlingsfokus på den lokala verkligheten av 

det glesbygdsspecifika, utkristalliserade sig dock, så småningom, ett antal 

val och bortval. Mina utförda fältarbeten i kommunerna Falkenberg och 

Gislaved framstod, efter en tids arbete med analyserna, som mindre 

relevanta ur just hållbarhet-i-glesbygdsynpunkt. Genom att helt lägga bort 

samtligt fältarbetsmaterial från de småländska kommunerna Gislaved och 

Falkenberg, snävade jag in sökarljuset på det som jag uppfattade som 

problemet och utmaningen med hållbarhet i glesbygd. Det motsvarades av 

fältarbetena från det norrländska inlandet,22 som främst var lokaliserat i 

Strömsunds kommun men också i någon mån inom Örnsköldsviks kommun. 

Avstånden, glesheten och den låga graden av infrastrukturell service, i 

jämförelse med det småländska materialet, var konkreta aspekter som låg till 

                                                      
20 Kommuntjänstemän betraktade jag som viktiga informanter av flera anledningar; dels för 

lokalkännedom och kontakter, men också för inblicken i policyarbetet kring hållbar 

utveckling. 
21 Dessa intervjuer är i regel inte citerade i texten, men har också, i likhet med andra 

materialkategorier, som skriftligt material om fältet, bidragit med en förståelse av kontexten 

för det som är huvudmaterialet.  
22 Med undantag av en informant som bodde i en by nära Örnsköldsvik och därmed närmare 

kusten än inlandet. 
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grund för detta vägval i hur att hållbara vardagsliv i glesbygd kan tolkas. Att 

avhandlingen delvis är utförd som en del av ett tvärvetenskapligt 

forskningsprojekt speglas i resultaten. Det andra kapitlet som handlar om 

rörelser och rum är en återspegling av projektets fokus på vardagligt resande 

och transporter. Här korresponderar en del av analyserna med projektets 

analyser. Kapitel tre och fyra, som handlar om arbete, fritid, tid och tempo, 

grundar sig däremot på min egen nyfikenhet på andra förståelser av lokal 

verklighet och glesbygdsvardag. 

Utifrån det ursprungliga projektmaterialet med ett fyrtiotal intervjuer har 

jag, på grundval av det ovan sagda, valt ut tretton intervjuer som 

avhandlingens främsta empiriska källa. Två av dessa intervjuer har det 

gemensamt att jag har intervjuat två personer samtidigt under samma 

intervjutillfälle. I ena fallet rörde det sig om en dotter och en far, i det andra 

fallet kom den intervjuades partner att ansluta till intervjun (och efter ett tag 

även att aktivt delta). 

Av de intervjuade bor tio personer i landskapet Jämtland och tre personer 

i landskapet Ångermanland, varav två är inlandsbor och en person bor i en 

by närmare kusten i Örnsköldsvik. Landskapen hör till Strömsunds 

respektive Örnsköldsviks kommuner. Strömsund är en inlandskommun som 

ligger längst norrut i Jämtlands län. Kommunen har omkring 12000 

invånare.23 Ytan är stor, 10500 kvadratmeter, vilket placerar kommunen som 

den sjätte största av Sveriges alla 290 kommuner. I centralorten Strömsund 

bor ungefär 3600 personer. Kommunen, i likhet med andra kommmuner i 

skogslänen, är präglad av stadiga befolkningsminskningar sedan åtskilliga 

årtionden. De flesta som flyttar från Strömsunds kommun flyttar till 

Östersund, som ligger tio mil söderut. Inslaget av äldre är stort i kommunen, 

mer än en fjärdedel har fyllt 65 år. Arbetsmarknaden i Strömsund är kärv. 

Den är lite bättre i Östersund och många har flyttat dit för att få jobb. 

                                                      
23 Beräkningarna är gjorda av SCB 2008. 
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Somliga arbetspendlar från Strömsund till Östersund, då oftast från de södra 

delarna av kommunen. Omkring 4 500 personer av Strömsunds ungefärliga 

12000 invånare, reser dock i arbetet inom den egna kommunen. Europaväg 

45 går genom Strömsund.  

Örnsköldsviks kommun ligger vid norrlandskusten i Västernorrlands län. 

Den ligger på ungefärlig höjd med Strömsund, dock med Sollefteå kommun 

emellan.24 Här bor ungefär 55000 människor. Centralorten är hamnstaden 

Örnsköldsvik, där omkring 29000 människor bor. I ytmässig storleksordning 

hamnar den på plats 42 av Sveriges kommuner. Till skillnad från Strömsund, 

är den inte någon utpräglad glesbygdskommun. Dock finns byar som 

karaktäriseras som glesbygd. I mitten av 1990-talet minskade befolkningen, 

som sedan ökade runt år 2000. Efter det har befolkningsunderlaget i perioder 

sjunkit något, men ändå legat mer eller mindre stabilt. Majoriteten av 

invånarna har fyllt 60 år.25 Örnsköldsvik valdes av riksorganisationen Hela 

Sverige ska leva till årets kommun 2012, med motiveringen av konsekventa 

satsningar på service i både stad och landsbygd.26 Här finns drygt 2500 

företag. På kommunens hemsida lyfter man fram värdeorden företagsamhet 

och kreativitet. Här finns emellertid också hänvisningar till världsarvet Höga 

kusten vilket bidrar till turismnäringen. Arbetspendling mellan Örnsköldsvik 

och Umeå är låg, trots Botniabanans tillblivelse och andra insatser i 

regionen. I Örnsköldsvik, såväl som i Strömsund, är överhuvudtaget andelen 

resande med kollektivtrafiken låg.27 Här passerar E4:an och här finns också 

en flygplats.  

De människor som så frikostigt har delat med sig av sina 

vardagserfarenheter har i avhandlingen fingerade namn och kallas för Anne, 

Bertil, Pia, Svea, Brita, Annika, Berit, Per-Åke, Lars, Ulla, Mikael, Jessika 

och Marianne. 

                                                      
24 www.regionfakta.com. 2013-10-04. 
25 www.scb.se. 2013-10-04 
26 www.ornskoldsvik.se. 2013-10-04. 
27 www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete. 2013-10-04 
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Anne och hennes pappa Bertil träffade jag hemma i Bertils bostad (som 

även var Annes barndomshem och i viss mån också nuvarande hem genom 

att hennes bostad var ett till gården tillhörande hus). Svea, Pia och Brita fick 

jag också möjlighet att intervjua i deras respektive hem.  Annika, Per-Åke, 

Jessika, Marianne och Lars intervjuade jag däremot på deras respektive 

arbetsplatser. Berit intervjuade jag också på arbetsplatsen, närmare bestämt 

på bussen och bussturen som hon körde den dagen. Denna intervju kan 

karaktäriseras som en typ av skuggningsteknik (Czarniawska 2007) eller go-

alongs (Kusenbach 2003), med skillnaden av att jag åkte med, och att 

sträckan följde en bestämd rutt och ett bestämt schema, istället för den 

kanske till formen friare promenaden, som Kusenbach propagerar för. Jag 

vill ändå påstå att bussmedföljandet resulterade i liknande effekter; när vi 

passerade byar och platser aktiverades minnet, vilket i sin tur genererade 

berättelser. Ulla och hennes partner Mikael intervjuade jag på ett café. 

Samtliga intervjuer, förutom intervjun med Berit, är inspelade i sin helhet.28 

Vissa delar, under bussfärdens samtal, spelade jag dock in. Mötet med Berit 

kan för övrigt beskrivas som en fältarbetshybrid; bestående av både 

observations- och intervjuinslag.  

Intervjuerna kan i regel beskrivas som halvstrukturerade genom att jag 

inledningsvis ledde intervjun utifrån ett arbetsschema med förberedda teman 

kring det vardagliga resandet. Arbetsschemat fungerade främst som 

stödjande checklista under de första intervjuerna, därefter tenderade den att 

ersättas av en mental frågelista i takt med den ökade intervjuerfarenheten. 

Efter frågorna om resandet strävade jag efter att bredda samtalet och leda in 

frågorna på livshändelser, i enlighet med genren livsloppsintervju. Dessa 

frågor anknöt till uppväxt, flyttar, släktskap, intressen, livsval med mera. Jag 

förde också i regel in samtalet på miljöfrågor i relation till resande. Det ska 

tilläggas att såklart inte alla intervjuer slaviskt följde denna struktur. Somliga 

                                                      
28 Under vistelsen med Berit, som pågick under en hel arbetsdag, var det av uppenbara skäl 

inte möjligt att spela in allt som sades. Jag antecknade förvisso kompensatoriskt och – kanske 

lite för- flitigt i fältdagboken under dagens gång. 
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intervjuer improviserades fram på andra sätt, med andra frågeordningar och 

uppehållande vid andra samtalsämnen än mina uttänkta. Detta, som flera har 

påpekat, kan också sägas vara utmärkande för kvalitativ metod i allmänhet 

och intervjuer i synnerhet, då följsamhet och lyhördhet är en förutsättning 

för att ett mer eller mindre dynamiskt samtal över huvud taget ska kunna ta 

form (se t ex Fägerborg 1999). Detta pekar också på att intervjun som 

materialkategori, till skillnad exempelvis från den historiska källtexten, inte 

är att betrakta som en enhetlig materialkategori utan som ett resultat av 

mänskligt samspel och tvåvägskommunikation. Vid transkriberingen har jag 

emellanåt gjort lätta redigeringar. Dessa har gjorts i syfte att öka läsbarheten 

och för att innehållet av det sagda ska stå i fokus framför dialektala 

skillnader. Då dialekter och talstil också kan riskera att få stigmatiserande 

eller klassificerande effekter har jag medvetet velat undvika detta i 

möjligaste mån.  

När jag inte hade några intervjuer försökte jag att lära känna platsen i 

fråga, genom att gå runt och orientera mig.  Emellanåt gick jag planlöst och 

på något sätt väntade in att någon eller något skulle vägleda mig. Ibland 

fotograferade jag. Jag bodde på vandrarhem och rörde mig främst som en 

outsider, eller lågmäld turist, på grund av att platserna var nya för mig. Detta 

tog sitt uttryck bland annat i att jag gick runt och fotograferade olika miljöer. 

Jag strävade dock efter att inte väcka uppseende, utan att smälta in så mycket 

som möjligt i min jakt efter kunskap (Arvastson och Ehn 2009), försöka vara 

en del av fältet (Jackson 1998). Utöver att promenera runt och nyttja 

kollektivtrafikens bussnät körde jag själv bil emellanåt. I Strömsund hyrde 

jag bil båda veckorna medan jag i Örnsköldsvik hyrde bil vid ett tillfälle för 

att kunna ta mig till en intervju. Huvudsaken av detta varande i fältet 

hänvisas det inte till i texten, men min uppfattning är att det har bidragit till 

någon grad av förståelse av hur det kan vara att leva på dessa platser, som 

jag tror hade gått mig förbi om jag inte själv fått erfara resandet på platsen i 

relation till avstånd och tid. På motsvarande sätt har samtalen med 
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människorna bidragit till ytterligare dimensioner av omgivningen. Genom att 

närma mig både människor, platser och situationer har fältet kommit att visa 

sig som mer sammanhängande.  

Det bör i detta sammanhang också tilläggas att jag även har fältarbetat en 

vecka i den australiska kommunen och gruvstaden Broken Hill.29 Här var den 

ursprungliga ambitionen att skapa ett jämförande material, för genomgående 

analyser. Under analysarbetets gång har dock detta material inte visat sig 

som användbart för en sådan konsekvent jämförande analys. Istället för att 

helt välja bort detta material har jag valt att kontrastera med delar av det, där 

jag har ansett att det har kunnat bidra med förståelse för glesbygdens 

sammanhang. Jag strävade här efter att fältarbeta i enlighet med hur jag hade 

gått tillväga i de svenska kommunerna.30 Mitt sökarljus riktade sig främst 

mot hur denna plats kontrasterade mot, men även i viss mån hade 

beröringspunkter med den svenska kontexten. Här har exempelvis inte 

glesbygdsbegreppet i förståelsen ”litet antal människor” (sparsley populated) 

varit motsvarande på samma sätt, men förståelsen av avstånd, vardag och 

handlingspraktiker i relation till hållbarhet har kunnat fördjupas.  Det 

fältarbete som jag för forskningsprojektets räkning också utförde i 

kommunerna Gislaved och Falkenberg, behandlas, i likhet med det 

australiska materialet, som sekundärmaterial. I vissa analyser hänvisar jag 

till detta material, i kontrasterande eller kontextualiserande syfte. För att visa 

på spänningsfältet mellan retorik och praktik har jag också till viss del 

                                                      
29 Av familjeskäl flyttade jag, för en treårsperiod, till Sydney, Australien efter ett år som 

doktorand. Där fick jag tillfälle att vistas som gästdoktorand på antropologiska avdelningen, 

Sydney University. Under denna period gjorde jag dock regelbundna besök i hemmamiljön på 

etnologiska avdelningen, Stockholms universitet. 
30 I praktiken innebar det att jag också här gick runt och försökte insupa så mycket som 

möjligt av platsen. Även här åkte jag buss. Jag intervjuade två kommunalanställda tjänstemän 

i orienteringssyfte och intervjuade och samtalade med boende. Jag rörde mig också här som 

Turisten och besökte turistattraktioner som exempelvis muséer och en heldagstur med en 

personlig guide. 
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använt mig av ett skriftligt material kring olika diskurser om hållbar 

utvekling.31  

Tolkningen av materialet har skett i flera steg och på olika nivåer och här 

har jag i praktiken växlat mellan olika perspektiv som fått komplettera 

varandra (Alvesson och Sköldberg 2007:160). Denna 

metodkomplementering är nära förbunden med mina teorival; ett faktum 

som kan betraktas som typiskt med tanke på att det inte går några knivskarpa 

linjer mellan teori och metod för kvalitativa studier, då tolkning som metod 

sker med hjälp av den teoretiska inspirationen (Alvesson och Sköldberg 

2007).  En gemensam grund för tolkningar av ett kvalitativt material finns 

både i hermeneutikens cirkeltolkande32 och i fenomenologisk metod. Det 

gemensamma bottnar i en vilja att ”fånga en helhet som är något mer än 

summan av sina delar /.../” (Gerholm 1985b:69).  

Jag har dekonstruerat intervjumaterialet genom att tolka det ur olika 

infallsvinklar och vid flera återkommande tillfällen. Jag har vissa gånger 

försökt att abstrahera (Alvesson och Sköldberg 2007:96f), eller med andra 

ord reducera, min förförstålse av materialet (Gerholm 1985b:70) genom att 

försöka tänka bort vem som säger vad och enbart fokusera på det sagda. 

Andra gånger har jag tagit hänsyn till min förförståelse (Alvesson 2007:168) 

eller koncentrerat mig på vem och i vilket sammanhang något har uttrycks. 

Det har hävdats att då det är fråga om en tolkande metod kan 

rimlighetsbedömningar endast göras utifrån tolkningens presentation, hur 

man argumenterar och genom öppen och kritisk diskussion om de 

resonemang som tolkningen bygger på (Alvesson 2007:168).  Sorteringen 

och klassificeringen av materialet har styrts av avhandlingens övergripnade 

frågor och av de olika kapitlens underliggande frågor. Utsagorna har tolkats i 

                                                      
31 Främst hämtade från databasen Mediearkivet. 
32 Hermeneutik i generell mening handlar om erkännandet och tillförandet av aspekter som 

förförståelse och sammanhang. Enligt den fenomeologiska metoden kan förförståelsen 

reduceras, eller tänkas bort. Jag liknar reduktionen vid abstraktionsprocessen (jfr Alvesson 

och Sköldberg 2007:96f). 
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jämförelse med varandra, för att hitta mönster och variationer som sedan fått 

bilda analytiska teman. Jag har strävat efter att beskriva fenomen utifrån 

flera personer och varierade förhållningssätt (Gerholm 1985b:70), att skapa 

en typ av meningssammanhang (Giorgi 2009).
33

   

Den slutgiltiga tolkningen har skett i en form av konstruktionsfas, där 

utsagan analyserats i ett större sammanhang igen (Gerholm 1985b:70, 

Alvesson och Sköldberg 2007). Här har minnet spelat en roll såtillvida att 

berättelserna om vardagen ofta har skildrats med hjälp av ett kontrasterande 

då. I fråga om hur minnen bör analyseras finns i princip två ståndpunkter. 

Antingen betraktas minnet endast som en konstruktion och därmed som 

omöjlig ingång till kunskap, eller så analyseras minnen som sanna och 

oproblematiska återgivanden av verkligheten. Mina tolkningar befinner sig 

mellan dessa positioner: ”Consequently, the actual reality of the object of the 

description is not an issue. What matter to phenomenologists is how the ob-

ject presented itself to the describer” (Giorgi 2009:118).  

Man kan också i det här peka på betydelsen av det relationella, mellan 

subjekt och objekt, det individuella och det sociala, samt relevansen av det 

som finns mitt emellan begrepp, dikotomier och definitioner (Jackson 1998, 

2006, 2012). Det handlar om att erkänna forskaren som medskapare, att 

tolka människors varande i världen genom andra, där den egna 

medvetenheten uppstår i relationer med andra människor. I människors 

relation med andra människor, drivs de å ena sidan av att dela identitet med 

andra, och å andra sidan av att uppleva unikhet genom att särskilja sig från 

andra (Jackson 2012:18). Det handlar också om att inbegripa vikten av både 

strukturen och den handlande människan: 

 

                                                      
33 Här har det också hjälpt mig att tänka på begreppet intersubjektivitet som pekar in i den 

sociala betydelsen av subjektivitet, där intresset för det subjektiva ligger på det som sker 

mellan människor, i de mellanmänskliga relationerna framför subjekten som 

separata ”enheter”. Det singulära betraktas så att säga som delar av det gemensamma. 

(Schütz 1967, Jackson 1998:6) 
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There are times when one may reasonably aspire to be an active subject – exercising 

will in relation to the world. But there are also times when one must endure the 

actions of others, bend to their will, meet their demands, suffer in silence, and exer-

cise patience. This is not to imply that one‟s fate is wholly predetermined by the 

world into which one is born or thrown; it simply means that subjection must be 

placed on a par with agency as a human coping strategy. (Jackson 2012:19). 

 

Något som framträtt för mig i fältet, är det faktum att jag, trots viljan till att 

vara en del av fältet, ändå framförallt erfarit det som Observatören och/eller 

Outsidern. Jag har, oberoende min vilja till att framstå på ett eller annat sätt, 

varit och betraktats som Forskaren från Stockholm, den med Uppdraget att 

undersöka Fenomenet. Detta är viktigt för att det pekar in i dynamiken med 

fältarbetet som metod; både forskningsprocess och forskningsprodukt är 

avhängigt sociala kategorier, tid och rum. Materialet blir det det blir, kort 

sagt, beroende på vilka som befinner sig i fältet. Om jag hade varit Insider 

och redan haft den emiska kunskapen om fältet, hade studien högst sannolikt 

sett annorlunda ut till form och innehåll. Inte bara de kategoriska fakta som 

pekar på att jag ”inte var från Norrland” eller det faktum att jag ”kom från 

Universitetet” utan även att jag ”är kvinna” har påverkat materialutgången.  

Det kan hävdas att just själva tillfälligheten i mina besök per automatik 

har medfört en outsiderposition. En del nyare fenomenolologiska perspektiv 

ifrågasätter den fenomenologiske outsidern, med argumentet att 

fenomenologisk metod är synonym med en insider i fält (se t ex Frykman 

och Gilje 2003). Jag menar emellertid att fenomenologi inte behöver 

förutsätta en insiderposition. Fenomenologen kan sträva efter att nå 

alternativ förståelse för andra fenomen och praktiker, utan att för den sakens 

skull passera som insider (Gerholm 1985b). Jag vill också påstå att denna 

form av utanförskap kan medföra vissa fördelar. Jag vill mena att jag som 

utanförstående också har haft det lättare att få syn på alternativa tolkningar 

av fenomenet i fråga än vad som vanligtvis är fallet för den så kallade 

insidern. Även att se meningsskapande praktiker ur ett annat perspektiv tror 
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jag i vissa fall kan vara tillgängligare för outsidern än för insidern (Davies 

Aull 2008, Fetterman 2010, Wiklund 2011).  

Till syvende och sist är det dock jag som väljer och väljer bort delar av 

materialet i enlighet med hur jag vill presentera min forskning. Detta innebär 

ett stort ansvar. Hit hör också reflexivitetens roll. Då textens tolkningar är 

avhängiga av just mina reflektioner blir det befogat för läsaren att kunna ta 

del av delar av detta förlopp (Davies Aull 2008, Gunnemark 2011:17). Det 

är mot bakgrund av ovanstående som jag väljer att kontextualisera texten 

genom att presentera delar ur min fältdagbok. I syfte att tydliggöra att det är 

jag som bär ansvar för analyserna kommer jag att på vissa ställen i 

avhandlingen inkludera specifika utmaningar som jag har mött i fältet 

(Davies Aull 2008:29, Gunnemark 2011:252). 

 

 

 

   

Forskningssammanhang 

 
Forskningsfältet hållbar utveckling är ett sammanhang som jag placerar 

denna studie i. För samhällsvetenskaperna är hållbar utveckling ett nytt 

forskningsfält (Jerneck et al. 2011:70) som den här studien ansluter till. 

 Naturvetenskaplig forskning om hållbar utveckling har en mer 

dominerande ställning med fokus på normativa, lösningsinriktade och 

mätbara problem (Schucksmith 2004, Swyngedouw 2010). Dock pågår 

paradigmövergripande och tvärvetenskapliga projekt för att strukturera och 

samordna forskningen om hållbar utveckling (Jerneck et al. 2011:70). Här 

betonas att samhällsvetenskapernas kritiska perspektiv på samhällets 

strukturer och livsformer är lika relevanta som de naturvetenskapliga 
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perspektiven, för en förståelse av problem kring hållbar utveckling. 

Samhällsvetenskapernas kunskapstradition kring så kallade ”gamla” 

samhällsproblem, som ojämlika förhållanden, kan bidra med insikter för att 

lösa de nya utmaningarna och komplexa problemen i termer av hållbarhet 

(Wickenberg et al. 2004:13, Manzi 2010:43, Lucas et al. 2010: 124).34 Den 

här studien anknyter till det kritiska perspektivet på samhällets organisering 

där teman som orättvisa maktförhållanden mellan stad och land, stat och levt 

liv belyses i relation till hållbar utveckling (Hornborg 2010, Jerneck et al. 

2011:78). 

 Med utgångspunkt i ett kritiskt och kulturvetenskapligt perspektiv på 

begrepp som utveckling, rör jag mig också i ett annat, angränsande, 

antropologiskt fält under uppbyggnad; the anthropocene (se t ex Crutzen & 

Schwägerl 2011, Steffen et al. 2011, Biermann et al. 2012, Cassidy 2012, 

Glaser et al 2012, Smith & Zeder 2013).  Antropocene kan beskrivas som 

benämningen på en levnadsfas där mänskliga praktiker dominerar och 

formar planeten jordens tillstånd (Jerneck et al. 2011:72). Min studies 

sammanhang ser jag som kopplad till den holistiska dimensionen, där 

samtillvaron mellan ting och levda liv tas i beaktande. Jag ser också 

beröringspunkter i ett distanserat och ifrågasättande förhållningssätt till 

samtida mänskliga praktiker, inte minst i relation till livsstilar kopplat till 

högteknologi och hastighet, och där regimskiften (Chapin et al. 2009, 

Westley et al. 2011) och sammansatta samarbeten mellan akademiker och 

praktiker ses som nödvändiga för att lösa globala hållbarhetsutmaningar 

(Rogers et al. 2013). 

 Vidare är det den sociala dimensionen av hållbarhet som studien anknyter 

till (Jarvis et al. 2001, Mårtensson & Pettersson 2002, Borén & Koch 2009) 

med fokus på beskrivande tidsperspektiv av nutid och framtid (Manzi et al. 

2010). Jag kopplar också den sociala hållbarheten till plats och rum (Knox & 

                                                      
34 Ett operativt sätt att studera relationen och fördelningen mellan en hållbar utveckling och 

jämlikhet och rättvisa är att undersöka hur ekologiska fotavtryck konkret mäter enheters 

koldioxidförbrukning (Lewan 2000:21, Jerneck 2011). 
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Pinch 2006, Borén & Koch 2009), samt i viss mån till kommun och regionell 

variation (Jörgensen 2004, Vallström et al. 2014).35 Vidare anknyter jag till 

definitioner av social hållbarhet som strävar efter att sammanföra perspektiv 

på både struktur och individ (Jarvis 2001). 

  Ett annat fält som denna studie anknyter till är forskning om glesbygd. 

Kopplingen mellan glesbygd och hållbar utveckling har jag gemensamt med  

etnologerna Mikael Vallström och Maria Vallström, som tillsammans med 

sociologen Lotta Svensson har forskat om hur landsbygdsprojekt med 

anknytning till hållbar utveckling har fungerat i lokalsamhällen inom 

Söderhamns kommun (Vallström et al. 2014). Inom samhällsforskningen 

studeras glesbygd främst inom inriktningar som benämns som Stad och 

Land, Rural Studies, Lokal utveckling och Community. Här finns det olika 

perspektiv att utgå från i termer av relationen mellan det globala och det 

lokala. Tyngdpunkten skiftade omkring 1980-tal från fokus på relationer i 

lokalsamhället till att ligga på globala och sociala processer, idéer och 

föreställningar (se t ex, Anderson 1983, Cohen 1985, Harvey 1990, Massey 

1994, Appadurai 1996). Den här studien relaterar till erfarenhetsfokuserad 

forskning om gemenskap som upplevd tillhörighet
36

  (se t ex Povrzanovic 

Frykman 2001, 2003, Olwig 2002:127)
 
och som sammanför konkreta och 

diskursiva perspektiv med utgångspunkt i att även det upplevda, det lokala 

och gemenskap är föränderligt, komplext och betydelsefullt för global 

förståelse (se t ex Dyck 2002, Amit 2002:9, Delanty 2003:130ff, Stewart 

2006). Fokus ligger på landsbygdsfrågor i relation till förändringsprocesser 

över tid (se t  ex Gunnarsdotter 2005), där aktörsnivån, som är 

utgångspunkten, kopplas till strukturella nivåer (se t ex Arnason et al. 2009). 

Liksom exempelvis kulturgeografen Erik Westholm intresserar jag mig för 

                                                      
35Sociologen Erika Jörgenssen som har studerat kommunal identitet och jämfört kommunerna 

Västervik och Varberg, definierar social hållbarhet kopplat till demografiska, 

socioekonomiska och kulturella förhållanden (Jörgenssen 2004:24). 

  
36Många inom denna falang har studerat det rurala England för att fånga hur det postmodernt 

globala och komplexa kan ta konkreta uttryck (se t ex Cohen 1982). 
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hur landsbygdens särskildhet uppfattas, i fråga om avstånd och gleshet (se t 

ex Westholm 2008a, 2008b).  

 Hur politisk makt landar i den lokala sfären är med andra ord ett centralt 

tema som jag i den här studien anknyter till. Här hämtar jag inspiration från 

etnologen Kjell Hansens avhandling Välfärdens motsträviga utkant (1998). 

Min avhandling ligger även nära Hansens studie genom att flera av platserna 

i det norrländska inlandet som undersöks är gemensamma. Hansen menar att 

ett förhållningssätt där man betonade det praktiska livet och det egna 

hemmet framför politiska idéer, präglade de gles- och landsbygdsbor som 

han mötte i sitt fältarbete, men att attityderna inte beror på otidsenlighet utan 

är kopplade till den specifika platsen i samhället (Hansen 1998:136). Hansen 

behandlar marginalisering i norrländska bygder som politisk strategi och 

menar att politisk marginalitet kan tolkas som en subjektiv men också lokalt 

delad upplevelse. Politisk marginalitet ska här förstås som en gemensam 

upplevelse av att inte ha politiskt inflytande. Hansens poäng är att bybornas 

strategi inte var det man kanske hade förväntat sig, det vill säga motstånd 

mot politiska förslag som man uppfattade motarbetade landsbygden. I stället 

valde man en strategi som Hansen benämner motsträvighet, där man alltså 

inte öppet tog avstånd, men inte heller anpassade sig till politiska regelverk, 

utan handlade någonstans mittemellan, till exempel genom att försöka 

begränsa reglernas inverkan på sitt vardagliga liv (Hansen 1998:24).  

 Etnologen Anette Forsbergs avhandling Kamp för bygden (2010) 

undersöker lokalt utvecklingsarbete i det norrländska samhället 

Trehörningsjö. Forsberg förhåller sig till Hansen i sina analyser men i 

opposition till Hansen, hävdar hon tvärtom att glesbygdsbor just för ett 

strategiskt motstånd mot centralmaktspolitiska beslut. Hennes poäng är att 

kampen, motståndet blir ett nödvändigt hävdande av den egna platsen som, i 

kampen för överlevnad, måste bevisa och motivera sin existens. En 

gemensam nämnare hos ovanstående etnologer, som min studie relaterar till, 

är dock belysningen av det levda livet. 
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 Bland andra etnologer som har undersökt denna typ av maktprocesser i 

landsbygd är etnologen Åke Dauns avhandling Upp till kamp i Båtskärsnäs 

(1969) att betrakta som den första och tongivande svenska 

lokalsamhällesstudien i denna brittiska antropologiska tradition, där man 

intresserade sig för socioekonomisk etnologi. Utöver att vara ett historiskt 

exempel, inspirerar Dauns studie till viss del min studie på ett metodiskt 

plan. Dauns syfte var att förklara de starka reaktionerna som alstrades bland 

arbetare när deras arbetsplats på sågverket skulle läggas ner. Min studie har 

beröringspunkter med Dauns genom att också söka svaren i handling, 

erfarenheter, livsvillkor och struktur (Daun 1969:11ff).  

 Genom ett fokus på lokalt samhälleliga villkor och förändringsprocesser, 

relaterar min studie även till Orvar Löfgrens avhandling från 1977; 

Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbygds omvandling 1800-

1970. Löfgren var, liksom Daun, inspirerad av de brittiska antropologerna 

och sociologerna och undersökningens fokus låg på de sociala villkoren och 

dess förändringsprocesser för fiskare som yrkesgrupp i ett småsamhälle över 

tid.   

 Socialantropologen Ann-Kristin Ekmans avhandling Community, carnival 

and campaign. Expressions of belonging in a Swedish region (1991) ingår i 

samma forskningsfält. Avhandlingen tar avstamp i svenska 

kommunomvandlingsprocesser på 1960- och 1970-talet. Genom ett 

fältarbete i en by i Hälsningland, där man starkt motsatte sig den politiska 

förändringen, undersöker Ekman kulturella processer av tillhörighet, som 

hon menar generellt kan kopplas till kampen mellan å ena sidan den lokala 

kampen och det nationella beslutet å den andra. I likhet med Ekman 

intresserar jag mig för hur processer av tillhörighet aktiveras och tar spjärn i 

ett växelspel mellan lokala och nationella nivåer. 

Intresset för lokal tillhörighet kopplar också min studie till etnologen 

Barbro Blehrs avhandling Lokala gemenskaper (1994), som handlar om 

tillhörighet i en nordsvensk by på 1980-talet. Här ligger beröringspunkten i 
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fokuset på processer av inkludering och exkludering. Då Blehr studerar 

dessa processer mellan människor i den lokala platstillhörigheten, ligger mitt 

fokus snarare på inkludering och exkludering mellan den lokala och 

diskursiva, eller nationella nivån. Blehrs avhandling inspirerar på ett 

metodologiskt plan, där hon genom deltagande observationer, rör sig mellan 

positionerna insider och outsider (Blehr 1994:101ff), får syn på tillhörighets- 

och uteslutningsmekanismer.  I likhet med Blehr, har jag fått syn på mig 

själv som outsider i fältmöten, när jag inte har delat lokalspecika kunskaper i 

tal och praktik.  

 Etnologen Paul Agnidakis avhandling Rätten till platsen. Tillhörighet och 

samhörighet i två lokala industrisamhällen under omvandling (2013) kan 

beskrivas som en nutida lokalsamhällesstudie, som relaterar till Blehrs 

avhandling. Agnidakis undersöker hur gemenskaper har förändrats i två 

svenska, före detta industrisamhällen, i skuggan av strukturell förändring. 

Min studie anknyter till Agnidakis studie genom betoningen på platsens 

specifika betydelse för identifikationen och relationen med andra.  

 Jag uppmärksammar i viss mån genus som kategori, även om min studie 

inte är en systematiskt genomförd genusanalys. Ett exempel på en etnologisk 

studie av kulturella könspraktiker i småsamhället är Annette Rosengrens 

etnologiska avhandling Två barn och eget hus (1991).  En ytterligare studie 

som tolkar glesbygden med hjälp av genusperspektiv är socialantropologen 

Lissa Nordins avhandling Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan i 

norrländsk glesbygd (2007). Nordin problematiserar, i enlighet med Hansen 

(1998), den stereotypa bilden av Norrland som något otidsenligt. 

Avhandlingen belyser främst heteronormativa föreställningar om 

maskulinitet, sexualitet, kärlek och parförhållanden.  

Studiens perspektiv länkar också in i fältet plats. Senare forskning om just 

Jämtlands län och Strömsunds kommun utifrån platsperspektiv har bedrivits 

av etnologerna Jonas Frykman och Kjell Hansen. I studien I ohälsans tid 

(2009) har de undersökt den regionala variationen i fråga om ohälsotal. 
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Platsbegreppet har också en livaktig tradition inom svensk etnologi. Det 

finns även flera andra exempel på senare etnologiska publikationer som, på 

varierade vis, utgår från förståelser av plats (se t ex Runfors 2012, Bäckman 

2012, Göransson 2012, Agnidakis 2013, Vallström 2014).  

Som framgått ovan placerar jag denna studie inom en etnologisk tradition 

av att belysa relationen mellan diskursiva föreställningar och levda liv på 

verkliga platser, där den Andre får komma till tals (se t ex Gerholm 1985a, 

Ristilammi 1994, Pripp 2002, Vallström 2002, León Rosales 2010, Runfors 

2012). Ofta handlar det om allmänmänskliga praktiker av 

typifieringsprocesser (Gerholm 1985a:111). Det handlar också om space-

myter (Shields 1992) som appliceras såväl på utsatta förorter som på 

Norrland, glesbygden och landsbygden och förmedlas från olika håll i 

samhället och kan sägas syfta till att peka ut det perifera som marginellt och 

att upprätthålla maktcentras kategoriseringsprinciper och positioner (Shields 

1992, Cloke and Little 1997:280ff, Valentine 1997, Philo 1997, Schucksmith 

2004:10).  

Disposition 

 

I följande kapitel, Rum och rörelse, studerar jag social hållbarhet utifrån en 

infrastrukturell synvinkel. Här står relationen mellan vardag och färdmedel i 

fokus. Det handlar konkret om förflyttningar mellan hem, arbetsplatser och 

andra platser som ingår i de vardagliga rörelsepraktikerna. Kapitlet belyser 

individuella erfarenheter och uppfattningar kring dessa rumsliga rörelser. 

Analyserna bygger också här på resonemang om makt och utgår från teorier 

om relationen mellan centrum och periferi, för att belysa infrastrukturella 

effekter och dess relation till hållbarhet i glesbygdsrummet. 

 Kapitel tre, Arbete och fritid, behandlar vardagliga sysselsättningar som 

arbeten och fritidsaktiviteter samt dess betydelser och meningsskapanden. 
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De huvudsakliga resonemangen handlar om företagandet och 

entreprenörskapets villkor och möjligheter. Diskussionerna tar avstamp i 

empiriska utsagor och rör sig växelvis på en individuell och en samhällelig 

nivå. Individuella upplevelser och motiv länkas till hållbarhetsdiskussioner 

som berör teoretiska resonemang kring globalisering, centrum och periferi. 

Här vill jag också nyansera utgångspunkten i den globala maktobalansen 

genom att peka på eget företagande i glesbygd som en möjlighet, om än en 

villkorad sådan. Då relationen mellan plats och tid, det lokala och det 

globala delvis luckrats upp, blir det möjligt att starta och driva egna företag 

”i det perifera” och ändå vara uppkopplad och kommunicera med ”centrum”. 

Centrum och periferi-relationen har på så vis fått ny innebörd och relevans. 

 Det fjärde kapitlet, Tid och tempo, sätter det tidsliga i fokus i relation till 

hållbarhet. Med hjälp av bland annat det sammanflätade tidsrummet och 

tidsgeografin syftar kapitlet till att nyansera allmänt vedertagna 

föreställningar om tid genom en analys av varierade, nyanserade och 

alternativa tidsupplevelser. Kapitlet belyser också upplevelser av tidslig 

rörelse eller tempo i relation till hastighet och långsamhet samt olika 

förhållningssätt till dessa. Jag för också här mer övergripande diskussioner 

om (o)hållbarhet kopplat till stadsrummet och till landsbygdsrummet. 

Resonemangen tar sin utgångspunkt i att hållbarhet som ideal ofta appliceras 

på staden vilka jag menar skapar föreställningar om hållbarhet som en urban 

angelägenhet. Detta blir paradoxalt i ljuset av upplevelser kring stadens 

snabba tempo och stress som ohållbara. Dessa uppfattningar laddar samtidigt 

ofta landsbygden som hållbar genom sitt erbjudande av lugn och långsamhet. 

På liknande sätt relaterar negativt laddade föreställningar om glesbygden 

som hopplöst långsam till positiva föreställningar om staden som hållbar 

genom sin flexibilitet och snabbhet. 

 I det sista kapitlet Glesbygd och hållbarhet, för jag avslutande 

diskussioner i ett försök till ett gemensamt grepp om avhandlingens analyser 
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och hur dessa relaterar till aspekter av social hållbarhet som livskvalitet, 

glesbygdens villkor och särskildhet, samt politiska hållbarhetsbeslut.      
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Rum och rörelse 

Varje krona som flyttas från vägsatsningar till kollektivtrafik och järnvägssatsningar 

stärker en hållbar infrastruktur.
37

  

 

I detta kapitel studerar jag social hållbarhet i relation till infrastruktur och 

färdmedel i den norrländska glesbygden. Jag intresserar mig här för de olika 

transportteknologiernas roll i görandet av hållbarhet som gemenskap. Här 

frågar jag på vilket sätt färdmedlen förmår att binda ihop eller hålla isär 

människor. Jag undrar också när, hur och för vem olika färdmedel uppfattas 

som meningsfulla. I fokus står också spänningsfältet mellan hållbarhet som 

policy och lokala erfarenheter av hållbarhet. Den inledande politiska utsagan 

är ett representativt exempel på en typ av hållbarhetsretorik som de 

intervjuade tar spjärn emot. De intervjuade skiljer sig åt könsmässigt, 

åldersmässigt, socialt och geografiskt. Analyserna tar hänsyn till dessa 

skillnader, när de framträder i materialet. 

 

Man kan säga att den typiske hammerdalsbon tänker och handlar med bilen. Även 

om det är rätt bra med transport här i Hammerdal, till Östersund och Strömsund och 

det finns säkert många som pendlar till och från jobbet med bussen, har jag väldigt 

svårt att tro, utan att kunna det hela, att många skulle ta bussen till Östersund för att 

handla eller gå och käka…  

 

Så resonerar Lars. Lars bor centralt i en ort som också tillhör en av 

kommunens mer centrala. Den ligger intill huvudstråket och därmed nära en 

                                                      
37 Uttalandet kommer från en talesman för Miljöpartiet, och publicerades 2013-11-07 i 

Trelleborgs Allehanda, under titeln Ett modernare tänk behövs. Hämtat 2014-01-06 
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av länets primära busslinjer. Förklaringen av bilens särställning i glesbygd är 

dock återkommande, oavsett var man bor i de undersökta länen. Berättelsen 

om bilen i glesbygden är heller inte ny, utan tvärtom välbekant.  Av den 

anledningen har temat med bilåkandet i materialet tett sig, först som 

analytiskt ointressant, senare som komplicerat att tolka. Samtidigt är 

bilåkandet så tydligt i materialet, att det kräver en central analytisk plats i 

förståelsen av ett hållbart varande i glesbygd. En anledning till att Lars och 

andra inte gärna tar bussen när de ska göra ärenden på stan är avståndet dit. 

Att överbrygga avstånd tar tid, vilket är en bakomliggande orsak till att 

mycket i det sentida samhället kretsar kring rörelse (Augé 2009) och till att 

hastighet, relationen mellan tid och rum, spelar en avgörande roll (Virilio 

1977, 1989, 2000, James 2007). Denna tidsrumpressade relation tar jag fasta 

på i kapitlet, med hjälp av den franske urbansociologen Paul Virilios 

teoretiska resonemang om dromologi, eller läran om hastighet (Virilio 1977, 

1989). Men först vill jag presentera de människor och platser som bidragit 

till avhandlingens analyser.  

 

Namn Ålder Ort Kommun 

Anne 30 Sikås, Hammerdal Strömsund 

Annika 46 Gäddede Strömsund 

Berit 45 Örnsköldsvik Örnsköldsvik 

Bertil 71 Sikås, Hammerdal Strömsund 

Brita 71 Gäddede Strömsund 

Jessika 32 Tullingsås Strömsund 

Lars 45 Hammerdal Strömsund 

Marianne 56 Eftnäs Strömsund 

Mikael 50 Lillviken Strömsund 

Per-Åke 60 Hoting Strömsund 

Pia 33 Hammerdal Strömsund 

Svea 73 Solberg Örnsköldsvik 

Ulla 50 Lillviken Strömsund 
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I Strömsunds kommun bor Brita, Bertil, Lars, Anne, Pia, Per-Åke, 

Annika, Jessika, Marianne, Ulla och Mikael. Svea och Berit bor i 

Örnsköldsviks kommun. Brita som är 71 år38 är pensionär och bor i Gäddede, 

en tätort med cirka 400 invånare, som ligger i kommunenes nordvästra hörn, 

fem kilometer från Norge. Hon bor numera ensam, då maken bor i ett 

äldreboende och barnen är utflyttade. I Gäddede bor också Annika som är 46 

år. Hon är gift och har två två barn. Hon bor med sin man och för tillfället 

också den äldsta sonen då han nyligen fått anställning på samma företag som 

Annika arbetar på och därför flyttat tillbaka hem. Dottern bor i Norge och 

arbetar på en fiskfabrik. Annika bor centralt i tätorten där också hennes 

arbetsplats ligger.  

Anne, 30 år, bor tillsammans med partner, i byn Sikås, som tillhör 

tätorten Hammerdal och ligger ungefär en mil utanför tätorten. I Sikås bor 

238 personer. Hammerdal ligger cirka 3,5 mil söder om Strömsund, längs 

med E45. I tätorten Hammerdal bor 974 människor. 39 Anne pendlar till och 

från arbetsplatsen i Östersund. I Sikås bor också Bertil, 71 år, som är Annes 

pappa. Bertil är pensionär, men rör sig aktivt, med bil, över regionen. I 

Hammerdal bor även Pia, 33 år. Hon bor i centrala Hammerdal och har 

också arbetsplatsen på nära avstånd. Pia bor med sin man och två små barn. 

Lars, 45, som introducerades ovan, bor, som nämndes, också centralt i 

Hammerdal, tillsammans med fru och två döttrar. Han bedriver egen 

verksamhet som också är lokaliserad i Hammerdal.   

Marianne, 54 år bor med sin man i byn Eftnäs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

som ligger tre mil från centralorten Strömsund. De har en vuxen son som bor 

i Lycksele. Hon rör sig dagligen mellan hemmet och arbetsplatsen i 

centralorten. Per-Åke , 60 år, bor i Hoting, som ligger längs med E45, fem 

mil norr om centralorten. Här bor det 667 personer. Per-Åke, som bor 

tillsammans med sin fru, bor och arbetar centralt i Hoting. Ulla och Mikael 

                                                      
38 Jag refererar till de intervjuades ålder vid intervjutillfället. 
39 www.scb.se. 2012-07-30.  
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är ett par i femtioårsåldern som bor i byn Lillviken med 17 invånare, som 

ligger fem mil från centralorten Strömsund. De arbetar med egen verksamhet 

hemifrån. Jessika är 32 år och hon bor med man och ett barn i förskoleåldern 

i byn Tullingsås, som ligger strax utanför centralorten, fyra kilometer 

söderut, längs med E45. Hon kör dagligen mellan hemmet och arbetet i 

centralorten.  

Svea, 73 år, bor i Solberg som tillhör Örnsköldsviks kommun och ligger 

cirka 9 mil norr om Örnsköldsvik. I Solberg bor det 102 personer. 40 Svea  är 

pensionär och åker mellan Solberg och Örnsköldsvik regelbundet för 

läkarbesök. Berit, 45 år, bor med man och två barn på 18 och 11 år, också i 

Örnsköldsvik, i ett samhälle strax söder om centrum. Hon rör sig mellan 

Örnsköldsvik och Solberg dagligen på grund av arbetet som busschaufför. 

                                                      
40 År 2010 enligt scb. 2012-07-30  
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Figur 1: Strömsunds kommun 

 

Bussen som icke-rum 

 

Min vardag, den är bestående av möten, i princip varenda dag, och än åker jag hit 

och än åker jag dit åt olika håll. /---/ Bilen är ju naturligtvis en grundförutsättning. 

Det går ju inte i ett modernt samhälle, i det här moderna samhället och i den här 

bygden annat än att ha bil. För jag menar det skulle ju vara omöjligt att hålla på och 

behöva anpassa sig till att åka buss till olika möten och allting för mig. Fullständigt 

omöjligt. Fullständigt hopplöst. Det går ju inte bussar dit. 
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.  

Figur 2: Karta Örnsköldsviks kommun 

 

Orden tillhör den pensionerade affärsmannen Bertil, som förutom att han 

åker mycket bil, också är präglad av ett affärsliv med flyg.  Han har också 

flugit i samband med politiska uppdrag. Bertil förklarar bestämt för mig, när 

vi diskuterar olika färdmedel, att varken buss eller samåkning låter sig göras 

med den typen av vardag som han har. För honom är bilen en nödvändighet. 

Sådana utsagor, som Bertil på inget sätt är ensam om, visar direkt till en 

central punkt i diskussionen kring 'hållbar utveckling'. Å ena sidan den 

politiska diskursens påpekanden om att bilen är den kanske viktigaste 

orsaken till ohållbara utsläpp av koldioxid, å andra sidan Bertils strävanden 

efter att få sin vardag att fungera.  

Bussen ter sig som ett bortvalt rum för färd, som i och med att den inte 

finns med bland alternativen, blir ett icke-rum. Trots att Bertil har passerat 
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70-årsstrecket består hans vardag fortfarande av återkommande möten, ofta 

styrelsemöten. Jag anar att han tänker att det är naivt av mig att 

överhuvudtaget ställa dessa frågor. Jag tänker att han nog tror att jag inte 

förstår orimligheten i och löjet med en affärsman av hans kaliber på en buss.  

 Inte heller Lars nyttjar bussen. Även han är egen företagare, med en 

bakgrund i ett internationellt affärsliv. Hans verksamhet ligger i utkanten av 

Hammerdal och därmed inte heller i närheten av ett bussnät. Även Per-Åke 

som arbetar på ett bilförsäljningsföretag i trakten, småföretagarna Ulla och 

Mikael samt butiksägaren Jessika, berättar att det helt enkelt inte är rimligt 

eller möjligt för dem att åka buss. Anledningarna till att välja bort bussen är 

till stor del samma. Ofta handlar det om det uppenbara: bussen går för sällan, 

eller inte alls, för att kunna tjäna som ett alternativ. Bussen, i jämförelse med 

andra färdmedel, framstår mindre som hastighetsmaskin (Virilio 1977) och 

mer som en oglamourös rörelsemaskin i sammanhanget. Bussen blir i stället 

en maskin som skapar pauser och långsamhet. Den uppfattas som mindre 

flexibel och mindre snabb än andra färdmedel på grund av 

tidtabellsberoende, frekvens och upptagsområdessträckor. Alla de jag talat 

med betraktar bussen som oflexibel. Jämfört med att köra bil framstår det 

som orimligt att underordna sig bussens långsamhet och brist på flexibilitet.41  

Med de intervjuades fokus på flexibilitet och snabbhet i 

vardagspendlingen, drar bussen det korta strået, på grund av att den jämförs 

med bilen. Trots bussens demokratiska, kollektiva och miljövänliga 

dimensioner, väljer flera bort den. Som Virilio (1977) hävdar kan 

västvärldens historiska utveckling förstås i termer av en dromokratisk 

revolution, snarare än som en demokratisk dito (se också James 2007:29). 

Dromologi kan översättas med hastighetens logik, vilken Virilio ser som 

kärnan och motorn i det västerländska och teknologiska samhället. Han 

diskuterar, med utgångspunkt i detta, den teknologiska utvecklingen bland 

                                                      
41 Vid en koppling till andra typer av resande blir dock den enhetliga uppfattningen av bussen 

som oflexibel något paradoxal i jämförelse med andra färdmedel. Både tåget och flyget kan ju 

uppfattas som mindre flexibla än bussen i fråga om sträckor och tider. 
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annat med hjälp av begreppen transportrevolutionen och 

transmissionsrevolutionen som olika faser i den dromologiska utvecklingen: 

”The revolution of transport will coincide with a characteristic change of 

arrival, with the progressive negation of the time interval, the accelerated 

retention of the time of passage that separates arrival and departure” (Virilio 

1989:114). I denna pågående fas, som påbörjades i samband med hjulets 

uppfinning, befinner sig olika vektorer, hastighetsbärare, i form av 

hastighetsmaskiner i egenskap av färdmedel som exempelvis tåg, bilar, 

cyklar, bussar och flygplan (Virilio 1977:133f). Utifrån Virilios tankar om 

hastighetsnormer, där flygplanet definieras som den ultimata vektorn inom 

transportrevolutionsfasen, kan de negativa uppfattningarna som uttrycks i 

utsagorna om bussen som osnabb, oflexibel och omöjlig, således tolkas som 

en logisk följd i ett hastighetspräglat samhälle.  

Det finns också en annan förklaring som talar emot bussen som 

fungerande färdmedel och som kan kopplas till en typ av transporterande 

vardagsliv. I detta sammanhang är det inte främst hastighetsparadigm som 

styr, utan det handlar snarare om hur det lokalspecifika vardagslivet bidrar 

till att skapa en viss typ av taktik (de Certeau 1984). Till exempel säger Per-

Åke, som säljer bilar, att i glesbygd köps stora bilar för att man måste själv 

åka och hämta ved och själv köra sina sopor till tippen. Mötet med Ulla 

illustrerar också detta. Hon driver tillsammans med sin sambo en 

turismverksamhet med gård och djur. När jag ringer Ulla för att fråga om en 

intervju visar det sig att hon, lämpligt nog, just då befinner sig i centralorten 

Strömsund, där jag också är. Hon måste också stanna en stund, för att vänta 

på bilen som är på service. Hon är färdig med sina övriga ärenden också; 

djurfoder och annat till gården har inhandlats. Vi möts på ett café strax efter 

vårt telefonsamtal. ”Vilket sammanträffande att du ringer precis när jag är i 

Strömsund” säger Ulla när vi ses. Eftersom hon bor fem mil därifrån åker 

hon bara hit när hon absolut behöver. Emellertid kräver verksamheten 

mycket bilåkande: ”Vi skulle inte klara oss utan bilen, släpvagnen eller 
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djurtransporten”. Djuren ska regelbundet fraktas till och från veterinären. 

Djurfoder till sex hästar, tre hundar och en ko, kräver dessutom regelbundna 

inköp. Då de inte bor i anslutning till centralortens serviceutbud, försöker de 

minimera resorna, till exempel genom att köpa storförpackningar. Det 

innebär samtidigt att de får skrymmande och tunga kollin att frakta. Även 

gäster till och från turistanläggningen måste transporteras.  

Det blir synligt hur transportbehov är kopplade till det liv som levs. Ett 

vardagsliv med kånkande och transporterande av ting med hjälp av flakbilar 

är i stora delar ett annat vardagsliv än den vardag som levs i staden, vilket 

bland annat också bilförsäljaren Per-Åke antyder. Praktiker kring 

transporterandet av saker tar en större plats i människors vardag och skapar 

andra meningssammanhang i glesbygden (Stewart 1996). Bussen bör också 

ses i relation till detta. Därmed inte sagt att allas vardag i glesbygden innebär 

identiska transportbehov.  

Bussens kapacitet räcker inte till att möta de behov som finns i 

människors vardag och de villkor som glesbygdsrummet ställer. Den upplevs 

här som ett oflexibelt och trubbigt rörelsemedel utifrån ett 

glesbygdsperspektiv. Detta kan förstås som att glesbygdsbussen är 

oförmögen att möta de resandes behov. Bussen i glesbygden uppfattas på 

sätt och vis som otidsenlig och som (o)modern teknik. Den kan på så vis 

kopplas till modernitetens äldre syn på teknologi, snarare än till samtidens 

postmoderna hållning till och sammanvävning med den nya teknologin. Om 

teknik i det moderna mer sågs som ett utopiskt redskap, kan dagens nya 

teknologi mer uppfattas som att kunna rekonstituera livsvärldarna, kapabla 

och flexibla nog att möta både mänskliga behov och miljöns utmaningar 

(Delanty 2003:169). 
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Figur 3: Busstidtabell Strömsund - Gäddede 

 

 

Bussen som kvinnorum 

 

I mitt huvudmaterial är det i princip endast kvinnor som uppger att de åker 

buss. Med andra ord tycks kvinnors vardagsliv lättare inbegripa bussen i sitt 

handlande än mäns vardagsvärldar. Vardagsvärlden framstår således i 

materialet som könsuppdelad. Det länkar in i forskning som hävdar att 

normativa könspraktiker medför att kvinnors handlingsfält begränsas 

(Friberg 1990:128ff, Gullberg 2007).  Det kan också uttryckas som att 

kvinnors tid, genom de begränsade handlingsfälten, har färre alternativ att 

konverteras till (Hägerstrand 1970, 1991). Vilka kvinnor är det då som 

berättar att de använder sig av bussen och hur ser dessa uppfattningar och 

praktiker ut? 
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De som uppger att de åker buss – regelbundet eller emellanåt - är Anne, 

Svea, Brita, Marianne, Pia och Annika.
42

 Anne och Marianne är de mest 

frekventa bussåkarna genom att de vardagsåker till och från sina arbeten med 

bussen. Marianne åker i princip med skolbussen dagligen, mellan hembyn 

och arbetet på en skola i Strömsund. Resan tar cirka en halvtimme och det 

uppfattar hon som ideal restid. Hon bor också nära busshållplatsen. Hon ser 

inga problem med busstiderna eftersom hon har samma tider som 

skoleleverna. När eleverna har skollov blir hon dock hänvisad till bilen.   

Anne åker mellan hembyn, i tätorten Hammerdal och Östersund. 

Hammerdal ligger i kommunens södra del, mellan Östersund och Strömsund, 

vilket i regel gör pendling till Östersund enklare än för invånare i nordligare 

belägna byar. Men Anne, som strävar efter att uteslutande färdas med buss, 

nödgas ibland ändå att ta bilen. Det handlar då oftast om att hon vet med sig 

att hon måste arbeta över och att hon då inte hinner med den sista bussen 

tillbaka. Hon är också tvungen att ta bilen till busshållplatsen, då hon bor för 

avsides och det inte finns några kommunikationsmedel från hennes hem. 

Hon tar därför i princip alltid bilen till centrala Hammerdal, för att där ta 

bussen.   

Anne uppfattar därför inte bussåkandet som helt problemfritt. Hon 

nämner att bussen också medför onödigt tidiga morgnar på grund av glesa 

avgångar. De glesa turerna är också anledningen till att hon måste ta bilen 

hela vägen när hon ska jobba över eller stanna i stan i något annat ärende. 

Hon ifrågasätter en lucka i morgontidtabellen och menar att det är märkligt 

att det inte går en buss just vid en särskild tidpunkt eftersom hon tror att 

många morgonpendlare skulle tycka att det passade bra att resa just då. I 

Mariannes och Annes vardagsvärldar fungerar bussen, om inte som ett alltid 

uttalat flexibelt färdmedel så åtminstone som en till stor del möjlig 

rörelsemaskin och därmed som ett alternativ till bilen, för det mesta. 

                                                      
42 Berit åker buss i egenskap av att ha yrket busschaufför. Jag utgår ifrån, även om det inte 

framgår av materialet, att hon dock tar bilen till arbetsplatsen. 
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Annika och Svea nyttjar bussen då och då i sin vardag, när de är i behov 

av service eller vård. Svea, som är pensionär, åker emellanåt med bussen i 

servicesyfte till Bredbyn och till och från sina läkarbesök i Örnsköldsvik. 

Annika som bor centralt i Gäddede, cyklar eller går till företaget där hon 

arbetar. Bussen däremot åker hon med när hon ska besöka läkaren eller har 

andra serviceärenden i Östersund. Bussen har en plats i Annikas och Sveas 

vardagsliv, men den ingår inte i det varjedagliga, utan då och då när 

vardagens handlingsfält sträcker sig en bit utanför de ordinära 

rörelsemönstren. 

 Pia och Brita kan inte beskrivas som bussåkare i den meningen att de 

systematiskt åker buss i vardagen. Båda uppger dock, att de ibland åker buss, 

men att det händer ganska sällan. Brita, som är pensionär, åker ibland buss 

till anordnade pensionärsträffar. Pia som bor i centrala Hammerdal går till 

arbetet på skolan som ligger nära hemmet. Pia har små barn vilket gör att 

hennes vardag rör sig i ganska snäva cirklar mellan hem, daghem, arbete och 

livsmedelsaffären. Buss åker hon ibland när hon är och hälsar på hos sin 

mamma i Östersund. För det mesta kör hon dit med barnen. Emellanåt tar 

mamman hand om barnen så att Pia kan få lite tid för sig själv.  

 

Gemenskap och friktion 

Något som kommer till uttryck i utsagorna är att bussen har vissa fördelar i 

jämförelse med bilen. Anne säger exempelvis att hon ibland arbetar, läser 

eller vilar på bussen. Med bussen följer med andra ord möjligheten att göra 

andra saker samtidigt som man rör sig. Bussen kan också nyttjas som ett 

mellanrum med utrymme för vila, reflektion och återhämtning. ”Vi är ju i 

stort sett samma personer som åker med morgonbussen, det är trevligt.” 

berättar Anne. Svea, som är pensionär, åker både buss och färdtjänst. Hon 
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menar att fördelen med bussen, jämfört med färdtjänsten, är att hon får ta 

med sig en person, som får åka gratis på hennes kort, om hon skulle behöva 

hjälp med att bära kassar till exempel. Busschauffören Berit berättar att 

många av landsbussens resenärer brukar sätta sig nära förarsätet för att 

samtala med henne: ”Det är positivt, så var det inte när jag körde 

stadsbussen.” Att man kan umgås och småprata på bussen med vänner och 

bekanta menar flera av kvinnorna är en fördel. Bussen kan därmed ses som 

ett särskilt rum av liminal gemenskap (Delanty 2003:142) genom bekanta 

inslag i form av återkommande rörelser tillsammans med andra människor, 

som man kanske känner, samtalar med, eller känner igen och därför också 

upplever en form av tyst gemenskap med. Vardagliga praktiker som 

busspendling kan på så sätt delvis bidra till att skapa någon form av mening 

och tillhörighet i tillvaron, en typ av handlingsgemenskap, som också kan 

definieras i termer av social hållbarhet, eller ses som uttryck för det mer 

övergripande värdet social cohesion: ”Social cohesion is a set of social 

processes that help to instill in individuals the sense of belonging to the same 

community and the feeling that they are recognized as members of that 

community” (Jenson 1988:4, citerad i Green & Janmaat 2011:7). 

Emellertid uppfattas bussen inte enbart som ett rum för gemenskap av 

kvinnorna. Pia säger till exempel att hon inte längre har något tålamod med 

att åka landsbuss: ”Jag blir bara irriterad”. Det som irriterar är bussens stopp 

och andra människor, som ”är i vägen, rör sig långsamt”. Pia, som menar att 

hon har fått sin beskärda del av landsbussåkande som skolelev, njuter av att 

som vuxen slippa. Annika uttrycker också irritation över bussförbindelsen 

mellan hemmet i Gäddede och Östersund:  

 

Det kommer en [buss] hit vid halv sex då, cirka, utom på fredagar. Så kan man åka 

buss, ner till Östersund, för det är ju Östersund som är huvudorten. Även om det är 

Strömsund som är kommunens huvudort, så finns sjukhuset i Östersund, 

tandregleringen finns i Östersund. Så då åker man dit och så kommer man fram 
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klockan tio. Då har man tre timmar på sig där. Då måste man gärna hinna äta också, 

under den tiden. Sen måste man åka tillbaka, kring klockan ett tror jag det är. /…/ På 

fredagar går det en buss [tillbaka till Gäddede från Östersund] klockan fem, så då 

kan man vara där några fler timmar. Nej, det är uruselt. 

 

 

När Svea uttrycker kritiska synpunkter på färdtjänsten, frågar jag om hon 

föredrar bussen. Det korta men symptomatiska svaret blir: ”Ja, om det går 

någon buss”. Bussen kan således också tolkas som ett rum för friktion. När 

skolbussen uteblir på loven i Mariannes fall och när Anne måste arbeta över 

eller, för den delen, ta sig till bussen – finns bara bilen kvar som alternativ.  

Bussalternativet förlorar mot bilen, när bussen är överfull, går sällan och 

långsamt och finns långt från hemmet (James 2007:47). Pias, Annikas och 

andras irritation över bussens tillkortakommanden kan ses som en förståelig 

reaktion i ett samhälle vars alla element, mer eller mindre, omfattas av 

hastigheten (Virilio 1977:40ff) och där människor pressas att forma sina liv 

så effektivt som möjligt.  

Bussen som ett rum för friktion kan även kopplas till ålder och viss 

funktionsnedsättning. Svea berättar att hon tycker att stadsbussarna går bra 

att åka för de är låga att kliva upp på. Landsbussarna har däremot höga 

trappsteg att kliva upp på och för Svea är dessa för höga för att hon ska klara 

att gå på bussen utan hjälp: ”Och dom är väldigt dåliga på att sänka bussen, 

man får säga till jämt”. Svea bor i Solberg som ligger i den norra delen och 

utkanten av Örnsköldsviks kommun.  Avståndet mellan Solberg och 

Örnsköldsvik är omkring tio mil vilket Svea ser som bekymmersamt då hon 

är beroende av regelbunden service och vård i Örnsköldsviks centrum. En 

del ärenden kan hon göra i Bredbyn, som ligger halvvägs på resan mellan 

Solberg och Örnsköldsvik och dit åker hon också.  

Brita, som också är pensionär, bor centralt i Gäddede. Hon åker sällan 

buss. Det har hänt att hon har åkt buss till organiserade evenemang för 

pensionärer, men har då tyckt att bussresan har varit besvärlig. Problemet är 
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främst att pensionärsträffarna äger rum på spridda platser inom kommunen, 

och för Brita, som bor avsides i kommunens nordvästra hörn, innebär det 

ofta timlånga resor både dit och hem. Tanken på en sådan hemresa – som 

ibland varar i tre timmar - med buss i mörker och kyla, förtar den sociala 

effekten av kvällen. Detta är synd, säger hon, för hon tycker att träffarna i sig 

är väldigt trevliga. Dessa olika uttryck av bussen som friktion kan 

gemensamt tolkas som att bussen inte till fullo förmår att skapa social 

hållbarhet bland boende i glesbygd. Bussen blir det prisma som fångar upp 

många av olägenheterna med att bo och leva i glesbygd. Bussen, eller bristen 

på bussturer, blir en påtaglig vardaglig närvaro av den perifera 

identifieringen. 

 Samtidigt tycks bussens gemenskapsfrämjande egenskaper tilltala 

kvinnorna mer än männen i materialet. Tidigare forskning visar att kvinnor i 

landsbygd nyttjar bussen mer än män (Garli 2010:16). Mönstret motsvaras 

på ett nationellt plan (Cedersund & Lewin 2005). Det har också konstaterats 

att det är svårt att peka på bakomliggande faktorer till varför det är så (ibid). 

Trots att män och kvinnor reser lika mycket, ser resmönstren olika ut; män 

prioriterar bilen och kvinnor använder i högre grad kollektivtrafik (ibid). 

Förklaringen till att kvinnor är mer benägna till att nyttja bussen pekar dock 

in i konstateranden om traditionella könsnormer med olika förhållningssätt 

till teknik (ibid, Balkmar 2011) och tidsrumsanvändning (Friberg 1990). Här 

är det dock viktigt att påpeka att verklighetens komplexitet ofta utmanar 

förväntade föreställningar om att könsrollerna i landsbygd över lag är mer 

traditionella än i staden (Stenbacka 2011). 

Bussen som symbol 

Berit, som arbetar som busschaufför i Örnsköldsviks kommun, säger att hon 

är tveksam till bussens fortlevnad på de mest utsatta platserna eftersom 

bussarna där går tomma. Men hon säger också att det är känsligt, att bussen 
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betyder så mycket mer för människor. Bussen omges av en laddning i 

materialet, kopplat till flera aspekter. På Strömsunds kommun säger man att 

”det är som ett moment 22 med bussen”.  Indragningar av bussturer gör att 

färre människor nyttjar den. Och när färre människor åker med bussen hotar 

ytterligare nedläggningar av både tider och linjer. Att bussen finns uppfattas 

som viktigt. Samtidigt åker nästan ingen med den. Bussen får därigenom en 

status på en symbolisk nivå. Finns bussen kvar tillför den också ett 

erkännande av den specifika bygden. Finns bussen så finns byn och finns 

byn så finns de människor som bor där. Att bussen finns kvar, även om det 

inte är många som nyttjar den, signalerar att man (politiskt) bryr sig om de 

människor som trots allt bor där. Att rationella tillväxtargument för att lägga 

ner en busslinje blir svåra att ta till sig hänger ihop med att argumenten inte 

tar hänsyn till enskilda individer eller platser.
43

 Tas bussen bort kan det 

därför likställas med ett övergivande av orten.  

Flera av utsagorna som berör uppfattningen om bussen har dock präglats 

av missnöje. Det kan delvis bero på att det är lättare att tala om det som inte 

fungerar än om det som fungerar. Men missnöjet kring bussåkandet kan 

beskrivas som signifikant, då en stor del av intervjuerna kretsade kring detta. 

Missnöjet är även kontextuellt. Det kan, som nämnts tidigare, främst förstås i 

samband med tre aspekter, bussen tar för lång tid, det går för få bussar 

överhuvudtaget eller så passar inte bussen för de specifika tiderna eller 

bytena. Missnöjet finns inte direkt hos människor som bor i centralorten eller 

längs med huvudvägen utan hos människor som bor vid sidan av, i de 

mindre orterna. Man kan också vara missnöjd för att det helt enkelt inte går 

någon buss, vilket kunde vara fallet i Strömsunds kommun. Under en 

                                                      
43 Rationell tillväxtpolitik kan framstå som en kontrast  till andra uppfattningar om man i 

sammanhanget pekar på föreställningen om det binära förhållandet mellan anonymiteten i 

staden och synligheten på landet. Människor kan också uppleva det så. Det är "på landet" som 

man upplever det som att man blir sedd, i och med det singulära och småskaliga. Det är "i 

staden" man inte finns, inte syns, drunknar i folkvimlet. Det är i stadens rum som blickar inte 

möts (Högdahl 2003, Göransson 2012). I landsrummet däremot ser och möter man, på gott 

och ont, den Andre. 
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intervju med tjänstemän där påpekades det att från flera orter var det helt 

enkelt omöjligt att arbetspendla med bussen, för tidtabellens turer räckte helt 

enkelt inte till.
44

 Människor som bor längs med vägen berörs inte nämnvärt 

av detta. De som däremot drabbas är de som bor i de avlägsna byarna, som 

ligger en bit ifrån E45. Det är sammanfattningsvis en avsevärd skillnad, 

gällande det vardagliga resandet, om du är en central bybo eller en perifer 

glesbygdsbo inom kommunen.  

Många noterar en försämring jämfört med tidigare år. Landstinget har på 

grund av befolkningsminskning och minskning i bussåkande gjort 

nedskärningar i kollektivtrafiken. Dessa har bland annat inneburit att man 

koncentrerar sig på att ha kollektivtrafik på några centrala huvudstråk, 

samtidigt som man bortprioriterar sträckor som exempelvis den mellan 

Gäddede och Strömsund (Eriksson, Martin 2010:14).  

De intervjuades relativt enade ståndpunkt om missnöjet med bussen kan 

ses som en kollektiv överenskommelse, vars legitimitet har tagit form i både 

erfarenheter och samtal gjorda på platsen. Kollektiva utsagor om fenomens 

beskaffenhet bär med andra ord giltighetsanspråk som har formats i en 

växelverkan mellan tal och praktik (Habermas 1987a:22, Månsson 

1998:325). Gemensamma utsagor som uttrycker specifikt missnöje över 

bussen, kan också tolkas som ett mer generellt uttryck för bristande social 

hållbarhet. Den pekar in i att människorna inte känner sig inkluderade som 

erkända medlemmar i den nationella tillhörigheten (Green & Janmaat 2011) 

eftersom systemet så uppenbart inte svarar upp mot livsvärldens behov. På 

så sätt skrivs den officiella hållbarhetsretoriken in i den brist på 

kommunikativt handlande, som präglar det senmoderna samhället. 

Regeringens direktiv om kollektivtrafikens betydelse,45 tenderar att på 

implementeringsnivå uppfattas som att konventionell busstrafik är det enda 

miljövänliga alternativet. Det är ytterligare en bidragande orsak till att 

                                                      
44 Utbudet på en interregional linje, linje 45, som går längs med Europaväg 45, har reducerats 

från tre till två dagliga dubbelturer. 
45 Se t ex http://www.regeringen.se/sb/d/11936/a/143195.  2014-01-08 

http://www.regeringen.se/sb/d/11936/a/143195
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bussarna finns kvar i norrländska inlandet, trots utmaningar av missnöjda 

resenärer, höga omkostnader och väldigt få resande. Som framgått finns det 

dock fog för ett ifrågasättande av bussens fortlevande på de sträckor som 

saknar passagerare i inlandet. När omständigheter som ovan utgör bussens 

verklighet borde rimligen sociala och ekonomiska hållbarhetsargument 

kunna utmana det ekologiska argumentet. När argumentet för ett hållbart 

resande översatt med bussåkande, får som resultat att så gott som ingen åker 

buss, borde andra åtgårder kunna diskuteras på policy-nivå. Här kan man 

tänka sig andra alternativ, som mer balanserar de tre dimensionerna av 

hållbarhet. Ett sådant exempel som har presenterats och som kan diskuteras 

ytterligare är subventionerad taxi (Andersson-Skog et al. 2011).  

 

 

 

Bilen - den flexibla hastighetsmaskinen 

 

E: Vad köper folk för bilar då? 

P-Å: Ja… det har blivit mer och mer fyrhjulsdrivna, ganska stora bilar. Därför att 

dom ska ha bilen till att inte bara nöjesåka med utan det är alltså ett sätt att leva här, 

för att dom ska kunna ta sig till och göra sånt dom ska. 

E: Hur då? 

P-Å: Mycket folk här runt om… alltså det är ju glesbygd… vägarna plogas ju inte på 

vintern så mycket så två decimeter snö har dom…. Alltså så tar dom sig inte dit dom 

ska, dom som ändå har jobb, dom bor ju i någon by några mil härifrån. Då måste 

dom ha en riktig, stor bil för att ta sig dit. Sen är det så att många har vedeldning, det 

är bara vedeldning häruppe och då drar dom veden med sin släpvagn och skoter. 

Alltså det där med släpvagn, en bil utan krok häruppe… 

E: Det finns inte…? 
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P-Å: Nej, i stort sett inte. Alla har släpvagnar för att släpa… för allting dom ska göra 

måste dom använda den. Ska dom fara till soptippen har dom fyra mil att köra. /…/. 

Och så finns det en skrot som dom måste köra till. Det är inte som i stan, där det 

kommer nån och hämtar, utan här får vi åka och lämna alltihop själv. Så man vill ha 

en stor, riktig bil, man vill ha en säker bil, så om det händer nånting, att man inte blir 

mosad på en gång. 

 

Per-Åke har en ledande befattning på ett framgångsrikt företag inom 

bilåterförsäljning. Jag träffar honom för en intervju på hans arbetsplats som 

ligger i Hoting, där han också bor. Han säljer ”mycket av de här små 

lastbilarna, Nissan bland annat” och menar att den typen av bil har ersatt 

trenden med att ha två bilar. Den mindre lastbilens popularitet beror bland 

annat på att ”Av 20 köpare är kanske 18 egna företagare, 

skogsmaskinsägare... dom äger kanske nåt skogsskifte och tar ut skog och så, 

som är momspliktiga. Och då kan dom få ut moms på såna här bilar”.46 

Säljperspektivet till trots, uttrycker Per-Åkes utsaga representativitet för 

boende i det norrländska inlandet. I princip alla som jag talar med betonar 

den stora bilens betydelse. Krockolyckor som orsakas av snöoväder, halt 

vägunderlag, dålig sikt och belysning, långa avstånd och älgar i vägbanan är 

faktorer som inkluderas i vardagen och som kan bemötas säkrare med en stor 

bil. Berättelsen om den stora, nödvändiga bilen kan således, vid sidan om 

berättelsen om den icke-fungerande bussen, tolkas som gemensamt formad 

med andra och med den lokala platsen.  Ting, plats och handling interagerar 

(Casey 1996, 2009). Den är också ett tydligt uttryck för bristen på 

                                                      
46 På www.svensktnaringsliv.se står följande om momsreglerna: 

”Vidare premierar dagens regler inköp av större fordon eftersom avdragsförbudet endast 

gäller personbilar. Vid inköp av större fordon gäller de generella avdragsreglerna vilket för 

många företag innebär att full avdragsrätt föreligger. Vid ett investeringsbeslut kan därför 

momsregler ligga bakom beslutet att köpa in ett större fordon framför ett mindre.” Hämtat 

2014-07-08  

 

http://www.svensktnaringsliv.se/
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samhällsservice.47 Jämförelsen med staden ”där det kommer nån och hämtar” 

och allt finns på nära håll får bristen att framträda som en orättvisa. 

Tidrumsanvändningen ser olika ut i olika tidrum och konsekvenserna för 

människor i glesbygden blir ojämlika (Hägerstrand 1970, 1985, 1991) 

genom att de tvingas ta eget ansvar för saker som människor i staden kan 

överlämna åt någon annan. Per-Åkes utsaga belyser dessutom hur livet 

kretsar kring bilen på flera sätt, det är bilen som möjliggör hela vardagslivet. 

Det blir också tydligt att bilen ses som det enda alternativet. Här jämför Ulla 

sitt nuvarande glesbygdsliv med tidigare liv: 

 

Då bodde jag på Södertörn, mellan Västerhaninge och Nynäshamn, jag jobbade på 

ett jordbruk där. Och det var ju fyra mil från Stockholms centrum, men ändå 

glesbygd. Det är det ju, precis, det var ju som att bo här också va. Fast du hade ju 

kommunikationer, det var ju bara att sätta sig på en buss och ett pendeltåg, och då 

hade man ju närheten till allt. Det är skillnaden jämfört med här, här är 

kommunikationerna nästan obefintliga skulle jag säga. 

 

 

Faktum som att bussen går som mest fyra gånger om dagen och då i princip 

endast längs med huvudvägen, samt att avstånden mellan hem, service och 

arbete är långa, har betydelse för hur de vardagliga förflyttningarna ska 

kunna göras. I detta sammanhang kan rörelsen förstås som sammanflätad 

med platsen och tekniken, där det är tekniken som möjliggör rörelsen och 

därmed också livets handlingar (Virilio 1977, Thrift 1996, Nilsson 2000:19, 

158). 

Pia, Lars, Annika, Brita, Berit och Jessika bor dock mer eller mindre 

centralt i sina respektive byar. Ändå vittnar också deras utsagor om, bortsett 

från Britas,48 att de är beroende av bilen i sin vardag. Berits tider som 

                                                      
47 Flera etnologer har forskat om bilism, cyklism och om hur vardagsresande varierar i tid och 

rum (se t ex Rosengren 1996, Andréasson 2002, Henriksson 2008, Hagström 2013. Dock har 

främsta fokus här legat på storstadens resmönster.  
48 Pensionärerna Brita och Svea uppger att de inte kör bil. 
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busschaufför gör att hon börjar arbeta innan bussen till arbetet börjar gå. I 

Pias familj finns två bilar, en egen och en tjänstebil. Pias man arbetar på 

annan ort och veckopendlar med en av bilarna. Han använder oftast den egna 

bilen och låter Pia ha tjänstebilen då den är större och säkrare för Pia och de 

två små barnen att färdas i. Pia, som har nära till arbete och förskola behöver 

i princip inte köra. Dock med tanke på att hon har ensamt ansvar för hem 

och barn i vardagen, bidrar bilen till att betydligt förenkla hennes 

vardagsrörelser mellan hem, arbete, affärer och barnomsorg. Trots att hon 

bor i anslutning till stråket bor hon inte i kommunens centralort och måste 

åka någon annanstans för ett större serviceutbud. Lars bor, liksom Pia, i 

Hammerdal. Men han behöver bilen i vardagen för att kunna ta sig till 

arbetsplatsen som inte ligger centralt. Även för  att kunna röra sig till och 

från fritidsaktiviteterna, jakten och golfen, behöver han bilen.  

Annika bor centralt i byn Gäddede, som ligger nära norska gränsen. Hon 

kan gå mellan bostaden och arbetet. Men när hon är i behov av service som 

bara finns i Strömsund eller Östersund, gör avstånden och de knappa 

kommunikationerna henne till en tydligt perifer glesbygdsbo. Gäddede har 

också en perifer geografisk position i relation till kommunens huvudstråk. 

Annikas man använder bilen till och från arbetet i Norge. ”Och på helgerna 

tar vi alltid bilen, när vi ska handla nåt eller hälsa på nån släkt i Norge.” 

Jessika bor också relativt centralt i Strömsund. Men hon säger att hon i 

praktiken inte kan åka buss: ”Bussen går förbi min by, men den stannar inte 

där alltid.” Hon och hennes man turas om med att stå i affären inne i centrala 

Strömsund och med att vara hemma och ta hand om sin son. Det blir per dag 

flera turer fram och tillbaka. Trots att bussen passerar hennes by och trots att 

hon bor strax utanför centrala Strömsund, fungerar det inte att åka buss för 

Jessika. 

Bilen står, för många, i ett direkt förhållande till vardagliga handlingar 

och kan förstås som en del av vardagens rörelser. Genom samlevandet med 

bilen laddas bilen med egen agens. Tinget sammanflätas med liv och 
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handling (Heidegger 1971:3, Thrift 1996:258, Ingold 2000:153). I linje med 

det blir bilen likställd med, eller en synonym för rörelsen; bilen görs till 

rörelsen, i betydelsen av förmåga att länkas samman med andra delar av den 

fysiska världen. Bilen framstår, inte minst i jämförelse med bussen, som det 

flexibla färdmedlet. Denna maskins inneboende egenskap av flexibilitet 

skapar i sin tur uppfattningar av hållbarhet; tack vare bilen blir det möjligt att 

röra sig. Tidsrummet kan erövras med minsta möjliga begränsning. När 

vardagen uppfattas som möjlig uppstår också erfarenheter och känslor av 

social gemenskap. På så sätt framträder den sociala dimensionen och den 

individuella uppfattningen som viktiga delar av hållbarhetsbegreppet (Jarvis 

et al. 2001).  

I spänningsfältet 

Materialet om bilen rymmer även dimensioner av motsättningar. Dessa är 

kopplade till diskursiva hållbarhetsföreställningar, där retoriken om bilen 

främst pekar på bilen som miljöbov. Här synliggörs också spänningar mellan 

å ena sidan nationell klimatpolitk och å andra sidan regional 

landsbygdspolitik. Ur det lokala vardagsperspektivtet kan bilen förstås som 

en kompensation för avstånden och glesheten. I utsagorna uttrycks 

uppfattningar om denna kompensation som hotad och ifrågasatt. Bertil 

menar:  

 

Jag begriper inte varför det inte är lika skatt på diesel som på bensin. Det kan ju 

motiveras med att det är bra att man kör diesel för då går det åt mindre soppa. Det är 

ju bra ur miljösynpunkt. /…/ som det är nu är det mer stimulans på dom som drar en 

liter än dom som drar en halv liter. Det är en antilandsbygdsfråga. 

 

Bertil konstaterar att man från politiskt håll vill avveckla det fossila bränslet. 

Men det går ju inte att avveckla bilen, säger han: ”Vi som bor här måste ju 
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kunna röra oss”. Hans utsaga illustrerar hur de intervjuade förhåller sig till 

bilen ur detta kluvna perspektiv. Å ena sidan försvaras bilen som görare av 

rörelsen och därmed också som social hållbarhetsskapare. Å andra sidan 

förhåller sig talet också till bilen som miljöproblem och där diesel som 

bränsle ses som en möjlighet utifrån detta perspektiv. Detta spänningsfält 

hanteras av de intervjuade genom det som Schütz talar om som språng in i 

olika meningsprovinser (Bengtsson 1999:16). När bilen uppfattas som 

möjlighet och hållbarhet befinner sig utsagan i vardagsvärldens 

meningsprovins. När det talas om bilen som problem har det skett ett språng 

in i en annan meningsprovins (Bengtsson 1999:134), en hållbarhetsprovins, 

som utgår från och tar hänsyn till politisk retorik.  

Dessa utsagor om bilen landar dock alltid, som visats ovan, i 

ställningstagandet för bilen som rörelseagent. I detta sammanhang tydliggörs 

också uppfattningar av att människors handlingar i landsbygd motarbetas av 

den politiska makten. Utsagorna som tar hållbarhetsdiskurser i beaktande 

kan tolkas som ett uttryck för policies förmåga till maktutövning, genom att 

forma människor uppfattningar (Shore & Wright 1997:24).  

Emellertid blir det också tydligt att även om policyn här gör anspråk på 

makt, har den inte förmåga till att helt kolonisera de intervjuades 

uppfattningar. Hållbarhetsdiskurserna påverkar till viss del genom att 

människor hanterar dem i sitt tal. Samtidigt ifrågasätter de intervjuade 

policyn genom att uttrycka att policyn inte tar hänsyn till deras villkor. Detta 

kan uttryckas som att de förhåller sig motsträvigt till den politiska makten 

(Hansen 1998). I detta formas en typ av utanförskap som leder till känslor av 

exkludering från den nationella gemenskapen, vilket kan beskrivas som en 

avsaknad av social tillhörighet, eller sammanhållning (Green & Janmaat 

2011). Det saknas med andra ord dimensioner av social tillit till den 

centralstyrda makten (jfr Habermas 1974, Rothstein 2000, North et al. 2009). 

Sambandet mellan att röra sig och det som möjliggör rörelsen; bränslet, är 

en brännande fråga för de människor jag talar med. Ofta vägs pris på olika 
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bränslen mot varandra, vilket i slutändan brukar tala för diesel framför 

bensin. Här inbegrips också vikten av den ekonomiska dimensionen i 

förståelsen av hållbarhet som gemenskap. Detta kan beskrivas som att 

vardagsvärldens och systemets olika typer av rationaliteter här möts på ett 

påtagligt sätt (Habermas 1987b: 153ff, Månsson 1998: 320). 

Beroendeförhållandet till bilen kan sägas skapa en sårbarhet som står i 

relation till ekonomiska aspekter.  

Annorlunda uttryckt konfronteras vardagsvärldens rationalitet med 

systemrationaliteten. Då priset på bränsle är högt blir det oerhört kostsamt 

om man tvingas att konsumera mycket, vilket glesbygdsavstånden kräver. 

När jag besöker Strömsunds kommun för en intervju med en 

kommuntjänsteman synliggörs denna problematik tydligt. Före intervjun blir 

jag medbjuden på morgonfikat med övriga anställda. När vi har slagit oss ner 

med våra koppar bland några av de andra, undrar en kvinnlig anställd över 

mitt besök. Jag presenterar mig och mitt avhandlingsprojekt kort. Hon 

utbrister då glatt med orden: ”Det finns alltså folk som som bryr sig om 

glesbygden!” En annan kvinna tillägger: ”Du vet, attityden som vi får 

häruppe, av staten och politikerna är typ skyll er själva!” Tjänstemannen 

som jag ska intervjua efter kaffet tar del i konversationen: 

 

Vi har fått den här nya skattreduceringen på bensin för bilkörning i tjänst. Men det 

hjälper inte så mycket eftersom femtio procent av körandet sker utanför tjänsten. På 

fritiden, när du behöver köra ungarna till aktiviteterna eller handla. Så för oss här 

fyller det ingen funktion faktiskt. Dom stora vinnarna för den här skattelättnaden är 

människor som bor i dom stora städerna, för dom behöver inte ta bilen. Dom kan 

välja att avstå från bilen och istället ta tunnelbanan eller bussen.   

 

Etnografin pekar här igen på ett glapp mellan politiska beslut som hänvisar 

till klimatet och den praktiska landsbygdsverkligheten. Som ett led i 

klimatpolitiken ingår bortbyggandet av bilismen, vilket principiellt sett, 

givetvis kan betraktas som positiv och ansvarsfull hållbarhetspolitik. I stort 
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sett all seriös miljöforskning pekar på vikten av att stävja koldioxidutsläpp 

och förändra livsstilar som hotar miljön. Emellertid, som etnografin visar, 

skapar sådana centralstyrda beslut orättvisa för människor som bor i lands- 

och glesbygd. Människor i vissa tidsrum förlorar maktkampen om tillrädet 

till rummen och tiden, till människor som bor i andra tidsrum (Hägerstrand 

1985:6). Ett politiskt beslut som fungerar i ett urbant tidsrum, utan hindrande 

effekter för människors rörelser och handlingsfält, kan samtidigt få negativa 

effekter i form av beskuren rörelsekapacitet i ett ruralt tidsrum. 

 

Bil som norm  

 
E: Hur har ni tänkt i val av bil? 

P: Inte alls. Jo, Fredrik ville absolut ha en Mercedes, han tycker att det är så bra 

bilar. Så den har vi som jobbarbil. Och Volvon har vi, det är en diesel, och det är 

mest för att /.../ han får köpa det, han får tag på det genom jobbet. 

 

Att stora bilar är norm på grund av lokala villkor som avstånd, undermålig 

kollektivtrafik, transportbehov, väderlek och väglag har diskuterats i det 

ovanstående. I intervjuutdraget med Pia ovan, synliggörs att normativiteten 

också sker utifrån en könad aspekt. Kvinnliga och manliga intervjuade 

förhåller sig båda normativt till bilpraktiker, men de uttrycker olika 

förhållanden till bilen som ting. Med andra ord är det de intervjuade männen, 

inte kvinnorna, som ger detaljerade utläggningar om årsmodeller, prestanda, 

kapacitet och som upprymt uppger exempelvis Volvo V70 och Volvo XL90 

som uppskattade modeller.  

Bilintresset kan tolkas som uttryck för lokal gemenskap och som står i 

relation till uppfattningar av exkludering från den nationella gemenskapen. 

Att leva i glesbygd kan med andra ord innebära en utsatthet och upplevd 

annorlundahet. Den är kopplad till aspekterna av långa avstånd, få 
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människor och låg servicegrad (Shields 1992, Cloke & Little 1997, Philo 

1997, Schucksmith 2004). Ett sätt att hantera detta kan vara att retoriskt 

understryka och transformera utanförskapet till något positivt. Talet om bilar 

och bilåkandet kan ses som ett led i detta. Bilen blir ett sätt att fokusera 

upplevd 'utanförsatthet'. 

Retoriken om bilar tjänar också till att markera tydliga könsroller. Bilen 

gör maskulinitet (Balkmar 2011). Tal och praktiker kring bilar bekräftar på 

så sätt en normalitet, där billöshet uppfattas som en anomali. Att inte ha bil 

blir synonymt med uppfattningen att det inte är viktigt att kunna röra sig, 

vilket tolkas som ett ”konstigt” liv. Nedanstående intervjuutdrag från en 

intervju med en skoladministratör i Gislaved belyser detta:  

 

J: Dom allra flesta är bilburna. Jag tror… det finns en familj, bara, utan bil. Och för 

dom är ju livet väldigt annorlunda. Det märks riktigt tydligt. 

E: Jaså, på vilket sätt då? 

J: Dom är ju inte ute på resa naturligtvis. Dom befinner sig på hemorten. Andra barn 

reagerar ju ibland över att dom inte har bil: ”Hur kommer det sig… alla har väl bil?” 

Så när barnen blir varse detta kan de alltså bli frågande inför det. Och då kanske man 

bara inte kan säga att de har tagit ställning, att det är av miljöskäl. För det kanske 

inte stämmer. Utan det är andra skäl som ligger bakom. Det kan vara en 

sjukdomsbild kanske då, eller det kan vara ekonomiska… ett ekonomiskt 

ställningstagande. Men dom som inte har det, då handlar det oftast om en 

sjukdomsbild. Eller att man inte har möjlighet att kvalificera sig för att ha körkort. 

Och det blir ju jättekänsligt då. Om man skulle se till den faktiska orsaken. 

E: Just det… men sjukdomsbild… vad menar du då? 

J: Du kan ju ha epilepsi till exempel, eller vi har en mamma här som har ångest… så 

att du inte klarar av sådana situationer. Du kanske inte förmår dig till att ta ett 

körkort för att du inte klarar av det här rent teoretiska… även om man kan få mycket 

stöd så kanske det tar för lång tid helt enkelt. 
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Normer kring bilägande och bilpraktiker är ett genomgående mönster både i 

huvudsakligt och sekundärt material; från norrländskt inland, småländsk 

landsbygd och australisk outback. I detta sammanhang har jag fått syn på 

mig själv som outsider i fältet. Att jag inte delar kunskapen om och intresset 

för bilar på samma sätt, blev tydligt i möten med dessa utsagor. Etnologen 

Barbro Blehr (1994) visar på denna typ av tillhörighetsmekanismer mellan 

lokalinvånare, men också mellan henne själv och de människor som hon 

möter i fältet. Hon analyserar hur informella samtal i bastun kretsade kring 

att få kunskaper om andra och att man genom pratet strävade efter att känna 

tillhörighet genom delade erfarenheter. Samtalen bekräftades till stor del av 

igenkänning. Samtidigt, om någon i bastun inte delade den konkreta 

erfarenheten, som emellanåt Blehr själv, blev gränsen, bland annat genom 

tystnaden som svar på frågor kring ämnet, för det lokalspecifika tydlig 

(Blehr 1994:101ff). 

I mina fältanteckningar från Broken Hill har jag snuddat vid vad jag under 

fältarbetet där erfor som en diffus men närvarande känsla av alienation 

kopplat till att inte använda bil. Till exempel har jag skrivit: ”Inga som går 

förutom på Arden Street och dess närmaste omgivning. Jag känner mig som 

en alien (när jag går omkring), ensam, annorlunda, uttittad. (14 februari 

2009).” 

Och: ”Flera aboriginer på gatorna. Annars inte så många som är ute och 

går. Några äldre och några utslagna, missbrukare. En eller annan turist. (16 

februari 2009).” 

En dag under fältvistelsen beslöt jag mig för att gå till Woolworths, den 

stora mataffären, som låg i ett köpcentrum i utkanten av staden. Jag behövde 

lite mat till kylskåpet på vandrarhemmet. Promenaden dit var ganska lång 

och solhettan var så tung och fläktlös som jag bara har upplevt i det 

australiska inlandet. I täckande men tunna kläder, med en vidbrättad solhatt 

på huvudet och med en vattenflasktyngd ryggsäck på ryggen gav jag mig av. 

Jag tyckte att jag såg ut som de flesta i det här klimatet. Jag mötte några 
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enstaka andra gående på gatorna. Och bilarna. Bilar körde förbi med jämna 

mellanrum. När jag skulle korsa gator var det inte alls som ”hemma”, med 

den uttänkta och tydliga infrastrukturen för gående. Här fanns det inga 

trottoarer, eller andra passager, man fick gå ut i vägbanan, på egen risk. Vem 

som tillskrevs prioritet i trafiken var tydligt (Forsberg 2005). Det här var 

bilarnas stad, inte flanörernas.  

 Etnologen Elisabeth Högdahl skriver i sin avhandling Göra Gata (2003) 

om hur blickar kan bekräfta det normala, att man med en blick kan visa att 

den man ser uppfattas som vanlig och tillhörande. Men blicken kan också 

göra motsatsen, det vill säga signalera det icke-normala, att utesluta och peka 

ut det annorlunda (Högdahl 2003:158). Jag minns en känsla av att vara 

uttittad och annorlunda. Men jag kan inte direkt erinra mig dessa blickar som 

jag ändå måste ha fått när jag ensam gick omkring på Broken Hills gator. 

Dessa blickar som jag i vanliga fall dock inte brukar utsättas för, när jag är 

”hemma”, eller när jag är ”borta” men passerar som ”vanlig västerländsk 

medelklassturist” och därför är ovan vid och oförberedd på. 

 I vissa situationer och sammanhang uppfattade jag även en känsla av att 

vara outsidern när jag fältarbetade i de norrländska kommunerna. Fastetsade 

minnen av att vara betraktad som den Andre när jag går omkring och 

fotograferar eller hastigt skriver ner någonting i fältdagboken, på gatorna i 

Strömsund och Hoting påminner om detta. Jag minns att jag tyckte att jag 

var betraktad, samtidigt som jag erfor känslor av omständighet, länkade till 

kalla temperaturer, frusna händer, knöliga fingervantar och grävande i 

ryggsäcken, efter pennan, fältdagboken eller kameran. Känslan av 

annorlundahet just i Broken Hill kan också bero på att jag i princip inte såg 

några andra fotgängare på min promenad till mataffären. Jag upplevde inte 

gemenskapen i att röra mig tillsammans med andra. De andra, som handlade 

i samma mataffär som jag hade också rört sig i samma riktning, men kommit 

dit och lämnat i bil. Att promenera en halvtimme till den stora mataffären, 

handla och packa ner varorna i den medhavda ryggsäcken, för att sedan gå 
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tillbaka in mot centrum, avvek på ett påtagligt sätt från normen i Broken 

Hill.  

Att promenera omkring ensam på gatorna i Strömsund, utan att stöta på 

många, åsamkade däremot inte samma känsla av att vara en vandrande 

anomali. Skillnaden kan kopplas till flera aspekter. Låga befolkningstal 

medför att det inte innebär några större konstigheter att vara ensam gående 

på en landsväg eller gata, även om de flesta som rör sig även här är bilburna. 

Infrastrukturen för gående är bättre utbyggd, vilket bidrar till en större känsla 

av normalitet som gående. Sannolikt bidrar även den nationella kontexten 

med en känsla av gemenskap, även om regionala skillnader inte ska 

underskattas. 

 Alla platser har sina egna normer för acceptabelt beteende, normer som 

ofta är så subtila att de är osynliga för blotta ögat (Cresswell 1996, Rätzel 

2007:14). Det här är också kopplat till begreppet respektabilitet och dess 

normskapande ordning. Att känna sig bekräftad och respekterad av sin 

omgivning är en stark drivkraft för att följa de sociala normerna som gäller 

för den plats man gjort till sin (Brennan & Buchanan 1985, Skeggs 1997, 

Kjaer Holst 2009).  

 

Bil som bov eller hjälte? 

 
Per-Åke: Sen vill jag ha två bilar. 

E: Vad har du för bilar? 

P-Å: Jag har en Nissan Primera. Det är en mellanstor bil, bensindriven. Och sen har 

jag en Citroën, en sådan där skåpbil, lastbil, Berlingo heter den. Som jag har och kör 

med. För att den är billigare och den är något miljövänligare, då. Och sen kan jag 

lasta mycket i den. Som exempel, jag byggde om huset, stugan och då behövde jag 

byggblock. Då var den jättebra, jag kunde lasta 40 sådana där block inne i bilen. 

Man får åka till Östersund och köpa det. Alltså 30 mil för att köpa det där. Därför 
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har vi sådana här bilar, för att slippa åka fyra gånger. Och det tänker jag... för 

miljön, det måste ju vara bättre. 

 

 

I det offentliga samtalets hållbarhetsretorik är både tågets och bussens 

ställningar starka som miljöhjältar. Flyget och bilen betraktas  å andra sidan 

som symboler för ohållbarhet och miljöpåverkan. Bilden av flyget som 

miljöbov krockar visserligen med en annan bild av flyget som snarare drivs 

av retoriken kring tillväxt; den högteknologiska kronjuvelen som med sin 

hastighet utplånar de geografiska avstånden på nolltid. Utifrån denna 

förklaringsmodell är flyget en representant för globaliseringen, 

infrastrastrukturen och välfärden. Flygets position som färdmedlens 

dromologiska segrare inom den sfär som Virilio (1977) kallar för 

transportrevolutionens fas, har emellertid kommit att utmanas av 

högteknologitågens ökade hastighet. Men för de norrländska inlandsborna 

hamnar både flyget och tåget i skuggan av den omtvistade bilen.  

Per-Åke menar: ”Ska vi köra på etanol får vi åka till... jag vet inte, vi får 

åka 15 mil för att tanka. /.../ Därför satsar vi på diesel istället. För det är det 

nästbästa alternativet.”49 Bilens ställning som miljöbov har lett till försök att 

stävja bilismen i världen. Bilen framstår mer och mer som otidsenlig, en 

kvarleva från modernitetens glansdagar som inte riktigt är aktuella idag 

(Mees 2010). Retoriken mot bilismen får ett visst gehör i städerna, men 

motarbetas tydligare på landsbygden. Här står hoppet snarare till nyare och 

miljövänligare drivmedel. Bussen betraktas, på ett politiskt och retoriskt 

plan, som bilens antites och i sin miljövänlighet också som landsbygdens 

hopp. Därmed skulle ett borttagande av bussen i glesbygden uppfattas som, 

vid sidan av nedmontering av glesbygden, också som antimiljöpolitik.  

 En aspekt som tenderar att försvinna i offentliga hållbarhetsföreställningar 

kring färdmedel är hur färdmedlen, trots konkurrensen mellan dem, ändå 

                                                      
49 Genom att sälja bilar blir Per-Åke också någon som mer än andra tänkt igenom bilpraktiker 

och som kan koppla vardagen till den diskursiva dimensionen.   
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förutsätter varandra. Flygplatser är i regel placerade perifert och för att 

kunna ta sig till flygplatsen behövs bussen och bilen. I det sammanhanget 

framstår bussen, utöver sin miljövänlighet, också ofta som både flexibel och 

snabb. Detta kan också uttryckas som att retoriken om hållbar utveckling 

framträder inom en finit meningsprovins (Bengtsson 1999:16). Det finita 

inslaget, de tydliga gränserna, visar sig just i att vara absoluta och ensidigt 

fokuserade på vissa, utvalda aspekter, definitioner och tolkningar av det 

ekologiskt hållbara. När samtalet befinner sig inom just denna 

meningsprovins blir det svårt att nyansera och ifrågasätta idén om hållbarhet. 

När hållbarheten befinner sig inom den finita meningsprovinsen är det den 

ekologiska och diskursiva föreställningen som står fast och oemotsagd.  

I intervjuerna förhåller sig de intervjuade till den finita meningsprovinsen 

om hållbarhet. Det syns en medvetenhet kring hur deras bilpraktiker 

uppfattas, att de utifrån hållbarhetsprovinsen definieras som ohållbara.  

Dessa föreställningar bemöts med betydelsen av andra meningsprovinser 

som glesbygdens vardagliv. I utsagorna görs det då så kallade språng 

däremellan. Utsagorna består med andra ord av flera olika rationaliteter. När 

dessa olika rationaliteter möts i de intervjuades tal och praktiker kan det 

liknas vid att det görs hål i det finita. Detta kan uttryckas som att 

vardagsvärldens sfär koloniseras av systemrationaliteten (Habermas 

1987b:332ff, Månsson 1998:320), i detta fall policies om hållbarhet. Här 

sticker den diskursiva medvetenheten hål i vardagslivets mur. Men det 

fungerar också omvänt; det miljömedvetna talet om drivmedel, utsläpp och 

bilsträckor får hålstick genom att utmanas av uppfattningar om den specifika 

glesbygdsvardagens villkor som sätter ramarna för det hållbara handlandet. 

Detta visar också hur begreppen finita meningsprovinser och system 

förhåller sig till varandra; en finit meningsprovins är här att betrakta som ett 

system. Annorlunda uttryckt är den diskursiva medvetenheten väldigt finit. 

 



 79 

Flyget som planeringsdröm 

Det var för några år sen, jag var tvungen att åka ner till Stockholm, för ett möte bara. 

Jag flög ner mitt på dan.. och sen var på möte och så skulle jag ta sista flyget hem. 

Och så vart det nån timme, det var på eftermiddagen, vi skulle gå och äta, och titta in 

i nån affär som var öppen. Och då gick vi in på Indiska. Och då slog mig tanken att 

gud vad mycket grejer som jag inte visste om att jag behövde. Gud vad skönt att... 

alltså jag är så anti att jag har inte ett bankkort ens en gång, jag hade sjuttio kronor i 

plånboken. 

 

 

Så säger Ulla. I materialet nämns annars i princip inte flyget som färdmedel. 

Utifrån de intervjuades berättelser kan jag utläsa att två personer – Bertil och 

Lars – emellanåt nyttjat flyget mer systematiskt i sin vardag. Bertil har flugit 

i tjänsten, som riksdagsman och industriman. Lars har också flugit i 

egenskap av sin tidigare position som koncernchef. De båda rör sig således 

på platser som definieras som hypermodernitetens platser, platser skapade i 

enlighet med hastighetens koncept. Bland övriga nämns till viss del 

fritidsresor med flyg: Jessika säger till exempel: ”Vi försöker åka utomlands 

en gång om året och då flyger vi då. Men vi måste ta bilen till flyget”.
50

 

Under intervjuerna ställde jag öppna frågor om vardagliga resor i samband 

med arbete och fritid. I samband med fritiden nämndes oftast bilen, 

emellanåt nämndes bussen eller tåget, men mer i undantagsfall flyget.  

Flyget har med andra ord ingen framskjuten position i berättandet om 

vardagslivet. Detta kan kopplas till transportbehov som till exempel Per-

Åke, i ett citat ovan, talar om att många i glesbygden har. Mot detta kan 

Bertils och Lars transportbehov i det här sammanhanget ställas, som i 

jämförelse är obefintliga. Till ett affärsmöte behöver de rimligtvis frakta en 

portfölj, men sannolikt inte mycket mer. För ändamålet lämpar sig flyget väl 

                                                      
50 Statistiskt sett ökade dock antalet utlandsflygresenärer från Sverige med 67 % mellan åren 

1993 och 1998 (Frändberg 2000:7). 
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som resealternativ. Att det bara är två personer av de intervjuade som nyttjar 

flyget i sin vardag kan tolkas som att flyget i princip är icke-existerande som 

vardagligt färdmedel i flera handlingsfält i Jämtlands och Ångermanlands 

inland. I de vardagsliv som de intervjuade lever är flyget helt enkelt inte 

relevant.  

 Möjligheten till att färdas på kort tid i flygrummet finns emellertid. I 

Östersund som ligger omkring tio mil från Strömsund ligger en flygplats. 

Genom den blir glesbygdskommunen Strömsund ihopkopplad med 

urbaniteten. Infrastrukturella noder i form av flygplatser är en del i 

processerna kring globalisering och urbanisering (Augé 2009). Det 

norrländska inlandet får på så vis ta del av den dromologiska rörelsen 

(Virilio 1977) och står i förbindelse med det som kännetecknar 

hastighetssamhället. I offentlig planeringsretorik syns ofta en dominerande 

föreställning om vikten av att platser omfattas av urban infrastruktur. För att 

ingå i globaliseringens sammanhang strävar nationer och städer i varierande 

storlek efter att utmärka sig med urbana projekt av högteknologisk 

infrastruktur. I denna kamp om att uppfattas som urban/modern blir det 

viktigt att hänga med i globalt policyarbete kring urbanisering.  

Dock, som materialet visar, motsvaras inte denna globaliseringsbild av de 

levda praktikerna i inlandet och väl knappast heller av kommunala 

satsningar. Virilios poäng om att vi för länge sedan har passerat gränsen för 

hastigheten, att civilisationen har: “Hit the wall of acceleration” (James 

2007:30) får här en innebörd. Flygmaskinen beskrivs av Virilio (1977) som 

juvelen i kronan inom transportrevolutionens fas, den är i relation till andra 

färdmedel den snabbaste vektorn av alla. Globaliseringen har medfört att 

(vissa) människor tillbringar i allt större utsträckning, delar av sina 

vardagsliv på flygplatser, som med Augé (1992) kan beskrivas som 

passagerum utan social mening, som ickeplatser.  

Det finns, annorlunda uttryckt, en global föreställning kring flyget på 

systemnivå där det anses helt normalt att färdas mellan kontinenter på några 
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timmar.51 Denna normaliseringsprocess som omfattar flyget kan tolkas i 

termer av fetischering (Hornborg 2010:20), där människor lever i en form av 

beroenderelation till flyget. Infrastrukturella projekt, som flygplatser ingår i, 

är en realisering av en idé på ett planeringsstadium. Emellertid framstår det 

norrländska inlandet inte direkt att stå i paritet med gängse föreställningar 

om globala platser. Annorlunda uttryckt, gränsen för vilka platser som i 

realiteten ingår i globaliseringen och vilka som faller utanför blir synlig 

(Augé 2009, Hornborg 2010).  

Flygplanet som transporternas ultimata vektor har också kommit att 

utmanas av andra typer av hastighetsbärare, som Virilio placerar i 

transmissionsfasen (Virilio 1989:115). Här färdas kommunikationen, via 

hastighetsmaskiner som datorn och mobiltelefonen, med en snabbare 

hastighet än flygplanets, vilket har lett till andra praktiker av global 

kommunikation. Praktiker av digital kommunikation nyttjas dock i 

varierande grad och på olika sätt, beroende av kontext. I ljuset av detta ter 

sig dessa högteknologiska föreställningar av en lokal vardag med ständig 

uppkoppling och flygresande mer som utopiska planeringsdrömmar, än som 

befogade infrastrukturella satsningar utifrån verklighetens praktiker.  

 

 

Tågets raka rörelse 

 
Den persontrafik som finns idag är bara för turister, det är det här Vildmarkståget 

och det. Det är ingen persontrafik här så att vi kan åka till Östersund ens en gång. 

/.../ Här var en stor järnvägsknut förut. Idag är Inlandsbanan... det är godstrafik, det 

är timret den far iväg med. Vi har ju en stor avlastningsstation här för timmer. 

                                                      
51 Se t ex artikeln med rubriken”London - New York på bara en timme” som publicerades i 

Expressen den 16 augusti 2012. 
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Så säger Per-Åke i Hoting. Inlandsbanan, som ståtligt invigdes av kronprins  

Gustaf Adolf 1937,52 har från och med 1960-talet  kommit att successivt 

ersättas med  busstrafik i inlandet.53 Däremot har det satsats stort på den 

kustnära Botniabanan. ”Botniabanan finns, vad är problemet?” är namnet på 

en workshop som nyligen anordnades i Örnsköldsviks kommun.
54

 ”Mer 

pengar till nya tåg på Botniabanan. Två nya tåg kommer att sättas in. Kan 

minska förseningarna.” Så lyder en rubrik från lokaltidningen Allehanda den 

28 oktober 2013.
55

 Citaten synliggör att Botniabanans tillblivelse också har 

fört med sig problem. Under tiden för mitt fältarbete i Örnsköldsvik 2008 

höll man på att färdigställa Botniabanan och i intervjuutsagorna kan 

förväntningar kring banprojektet utläsas. Senare, med facit i hand, 

konstaterar politiker och andra, något förbryllat, att Botniabanan har haft 

problem, till exempel i form av förseningar och få resande. Det ska dock 

tilläggas att mycket av det som tidigare var problematiskt, i skrivande stund 

fungerar bättre. Många av banans utmaningar kan därför kopplas till 

regelrätta nybörjarproblem (Nordlund och Westin 2013). Då mina intervjuer 

gjordes för ett antal år sedan, finns således flera diskrepanser, mellan ett då 

och ett nu. 

Järnvägens popularitet ligger emellertid i tiden. I Dagens Nyheters 

webbupplaga kunde man den 30 augusti 2011 läsa: ”Regeringen satsar fem 

miljarder på infrastruktur. Regeringen föreslår i budgeten en 

infrastruktursatsning på fem miljarder kronor för åren 2012 och 2013. Av de 

pengarna ska 3,6 miljarder gå till järnvägen och 1,4 miljarder gå till vägar.”
  

Det är kanske i ljuset av denna framställning av järnvägen som representant 

för infrastrukturellt framtidshopp, man kan förstå den entusiasm som de 

kommunanställda jag har talat med – såväl i landets södra som norra delar - 

                                                      
52 www.inlandsbanan.se. Hämtat 2014-02-11 
53 Rapport från Trafikverket, Utredning om Inlandsbanans funktion och roll i 

transportsystemet. 2013:108. http://publikationswebbutik.vv.se/ 
54 www.ornskoldsvik.se. Hämtat 2013-11-02 
55 www.allehanda.se/ornskoldsvik. Hämtat 2013-11-02.  

http://www.inlandsbanan.se/
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uttryckte i samband med tågutökningen. Vid en jämförelse mellan tåg och 

flyg, framkallas en tydlig bild av tåget som hållbart framtidshopp och flyget 

som miljöbov. Tåget framstår också i regel som något positivt ur ett 

resenärsperspektiv.  

  Hur uppfattar då människor i Norrland den nya tågpendlingen? Resenärer 

i norrländsk glesbygd, som Per-Åke i Hoting, skulle ha större nytta av att 

resa med Inlandsbanan, än med den kustbelägna Botniabanan. Men många, 

en del även i inlandet, lyfter fram möjligheterna med Botniabanan i fråga om 

arbetstillfällen, boende och tillgänglighet när Umeå och Örnsköldsvik har 

länkats ihop och restiden förkortats betydligt. Botniabanan får här en 

symbolisk betydelse, kopplad till den framtidstro som ligger i 

infrastruktursatsningen som sådan. Av de som har provat att pendla med den, 

har missnöjet varit uttalat på grund av att tågets tidtabeller varit opålitliga. 

Flera uppger dock att de kommer att byta ut bilen mot tåget under 

förutsättning att tågtiderna fungerar. Det finns dock en aversion mot tanken 

att ta tåget om det inte går ända fram till den destination man ska till. 

Ytterligare invändningar kan uppfattas gentemot att ta tåget när ”man 

handlar på Ikea” och liknande, alltså behöver bil för transportering av tunga 

eller skrymmande varor. Det finns också mönster bland intervjusvaren som 

antyder att andra säkert skulle komma att ta tåget, medan man själv på grund 

av specifika förhållanden eventuellt inte skulle komma att tycka att det var 

praktiskt (Bylin et al. 2011).
56

  

Mönstret av å ena sidan en positiv inställning till tåg i allmänhet och å 

andra sidan en mer kluven hållning i fråga om det egna tågresandet, 

synliggörs även i sekundärmaterialet från Gislaved. Då det talar för något 

allmängilitgt i fråga om tågupplevelser, låter jag, i det följande, detta tjäna 

som illustration för vardagliga tågpraktiker. 

                                                      
56 Undersökningen om erfarenheter av Botniabanan är gjord av kulturgeografen Kerstin 

Westin och psykologen Annika Nordlund i samarbete med Frida Bylin, Örnsköldsviks 

kommun. 
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Jag träffar Emma, som är i tjugofemårsåldern, på hennes arbetsplats; ett 

stort företag i den lilla orten Hestra, Gislaved. Emma, liksom flera av 

kollegorna, tågpendlar dagligen mellan arbetet och hemmet. Det finns dock 

också många som tar bilen istället för tåget. Emma menar att de flesta som 

pendlar gör det för att de inte har något annat val och att de flesta av 

medarbetarna betraktar arbetsplatsen därför som tillfällig. ”Alla letar efter 

andra jobb, hela tiden, som ligger närmare”. Emma talar ändå i positiva 

termer om tågpendling som praktik, ”Det är smidigt med tåg. /.../ sen blir det 

jättebra när tåget stannar här” konstaterar hon och har säkert någon specifik 

sträcka i åtanke. Ibland tar hon dock bil till jobbet. Nyligen flyttade hon från 

Växjö till Lammhult. ”Då var det raka spåret med tåget” som tog en och en 

halv timme. Ifrån Lammhult, som ligger fyra mil norr om Växjö blir det lite 

krångligare. För nu måste hon först ta bilen till tågstationen i Alvesta, för att 

där ta tåget. Den resan är tre och en halv mil lång. Totalt blir nu hennes resa 

mellan hem och bostad tretton mil. Om hon tar det tidiga tåget som går tio 

minuter i sex på morgonen innebär det fördelen att hon får sitta hela vägen 

på ett och samma säte. Det är få som reser så tidigt. Då brukar hon passa på 

att sova på tåget. Fördelen med tåget är just detta, att hon kan slappna av och 

vila. Emma, i likhet med andra som jag har talat med pratar, som sagt, i 

allmänna ordalag positivt om tåg som färdmedel. Det går ofta lika fort som 

med bilen, är raka spåret, och man kan vila. Detta satte Emma, även det i 

likhet med andra, sedan i relation till att ta bilen, som man tycker är 

arbetskrävande i jämförelse, eftersom man måste koncentrera sig när man 

kör. Emma säger att den körningen gör henne väldigt trött. 

  När vi hade samtalat ett tag visade det sig att Emma trots allt inte tyckte 

att tåget var så positivt alla gånger. Hon tog ju växelvis bilen. Som så många 

andra. Varför gjorde hon det, när hon precis sagt att tåget var bekvämt och 

att hon blev trött när hon körde hela vägen? Jo, dels när det var vinter och 

halt, tyckte Emma att det var tryggare att ta tåget och obehagligt att köra 

själv: ”Men sen när det blir vår och varmt tar jag nog bilen.” Varför det? 
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Emma uppgav lite olika orsaker till det. Dels den förväntade anledningen när 

det kommer till bilen; friheten och flexibiliteten, som möjliggör att hon kan 

åka hem lite tidigare ibland eller handla på vägen. Detta att kunna ”styra 

själv” var värdefullt med bilen. Det hängde ihop med de glesa avgångarna, 

trodde hon, och sa att om hon ville åka lite tidigare från jobbet gick inte det, 

för det enda tidigare tåget gick halv ett och det var ju för tidigt. Hade det gått 

ett tåg vid tretiden hade det varit möjligt.  

En annan anledning var att om hon tog det senare morgontåget som gick 

vid sjutiden var det fullsatt och då var hon ofta tvungen att flytta mellan 

sätena flera gånger under resans gång. Den obrutna vilan som hon värdesatte 

med det tidiga tåget blev alltså avbruten med den senare avgången. Men den 

senare avgången var ju så mycket mer åtråvärd, för då kunde hon ju sova en 

hel timme extra på morgonen. Och slippa gå upp tjugo minuter i fem.  

En annan orsak Emma uppgav var strulet med tåget. Hon tyckte att det 

hade varit mycket förseningar och menade att när man ändå lade ner så 

mycket tid på tåget, som man gör när man pendlar långt, tröttnar man om 

man dessutom måste lägga ”minst en timme i veckan på förseningar också. 

/.../ Då tycker man att det är jättebekvämt att sitta ensam i sin bil” säger hon 

och blir själv förvånad över att hon plötsligt ändrat uppfattning om tåget och 

bilen, att hon laddat om dem med vederbörande logik: ”Vad konstigt, det jag 

sa om bilen var ju det jag innan sa om tåget, att det var avslappnat att åka 

tåg.” Den här omladdningen synliggör hur motstridiga uppfattningar om 

företeelser samtidigt kan rymmas i människors uppfattningar. Den visar hur 

allmänna och kollektiva föreställningar, som politiska diskurser om tåg, 

nästan omedvetet griper in i andra uppfattningar. Det pekar in i att policies 

inte är neutrala, utan bärare av makt (Shore & Wright 1997). Mänsklig 

praktik förhåller sig till handlande och uppfattningar på ett typifierat sätt och 

på så vis skapar en värld av antagna samband (Schütz 1962/1999:48). Men 

Emmas uttalanden och förvånade reaktion  visar också på ett intersubjektivt 

förhållningssätt, där den subjektiva erfarenheten utforskas och förändras i 
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interaktion med andra uppfattningar (Jackson 2012:5). Komplexiteten i 

utsagan visar att det handlar om en förhandlingsprocess mellan policyn som 

makt och alternativa individuella uppfattningar. 

Den omedelbara förståelsen av tåget, som positivt fenomen kan läsas i 

relation till hållbarhetsdiskurser, där tåget blir själva representanten för 

lösningen på frågan, genom sina kvaliteter som hastighet, tillgänglighet och 

miljövänlighet. Emellertid bör man nyansera den bilden genom att påpeka att 

tågresorna inte enbart är problemfria i människors liv. De innebär visserligen 

nya utvidgade handlingsfält i form av arbetstillfällen på längre distans. Men 

den vardagliga praktiken av resandet uppfattas också som arbetsamt, 

tidskrävande och därför temporärt. Ett alltför krävande vardagsresande blir i 

regel inte ett socialt hållbart resande (Jarvis et al. 2001). Dessutom är ett av 

de mest centrala problemen för de intervjuade inlandsborna att tåget inte 

finns som möjlighet, vilket är en viktig dimension av hur diskrepanser 

mellan diskurs och levd praktik kan se ut. 

Periferisering 

En konsekvens av hållbarhetspolitiken, ur ett tidsgeografiskt perspektiv, kan 

beskrivas som skapad orättvisa för människor i glesbygdens tidsrum. 

Infrastrukturella satsningar på kustnära, raka linjer kan ses som ett exempel 

på en process som försvårar rörligheten i inlandet. Likaså de raka 

flyglinjerna. Med andra ord kan satsningen på raka linjer tolkas som ett 

skapande av periferi, som en process av periferisering, där prioriteringar på 

raka tågsträckor som Botniabanan, eller på busslinjen längs huvudleden, 

samtidigt innebär bortprioriteringar av andra slag. En invändning mot 

Botniabanan var ”att ska man fara och hälsa på någon man känner så blir det 

svårare, för de bor ju inte precis vid järnvägen” (Bylin et al.2011:27). Det 

påpekades också att banan endast fick sin poäng för dem som bodde i byar 

där det fanns en station och att det faktiskt finns många byar som är utan.  
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En nackdel i det här sammanhanget och som förefaller vara en 

konsekvens av den nya tågsatsningen är att flera busslinjer lagts ner. 

Resultatet av den nya infrastrukturen blir alltså en fördel i fråga om 

tillgänglighet och effektivitet för somliga, de som bor i anslutning till spår 

och tågstation. För andra däremot, som inte bor längs med rälsen eller 

stationen, har den nya satsningen inneburit en försämring i och med att 

busslinjer, som tidigare existerade, inte längre är ett alternativ. Om det 

huvudsakliga målet med en tågsatsning är att individer ska få bättre 

resmöjligheter förefaller Botniabanan vara delvis paradoxal i sitt skapande 

av periferi för de individer som bor långt ifrån bansträckningen.  

På sätt och vis har en effekt av periferiseringspolitiken blivit ett 

bekräftande av en redan given maktobalans. De som drabbas i det här 

sammanhanget är alla de som inte bor i eller i direkt anslutning till de små 

centrumbildningarna. Politiken kan, i linje med detta, förstås som en 

utveckling av centralortsteorin. Det är en teori som har kritiserats för att den 

skapar periferi för dem som bor utanför centrum. Denna lokaliseringsteori, 

som uppfanns av den tyske geografen Walter Christaller 1933, utgår från att 

behov av service har en viss räckvidd och olika stor efterfrågan kopplat till 

antal invånare. Tätorter länkas ihop i hexagoner där centralorter får stora 

hexagoner kring sig och därmed ett stort utbud av service, medan små orter 

får små hexagoner och ett litet utbud av serice (Alexandersson 1986). Denna 

statsbyggnadspolitik vill man idag undvika; istället talas det om dynamiska 

processer och regioner (Forsberg 2005). Samtidigt, om än oavsiktligt, driver 

den dominerande idén om arbetsmarknadsregioner på regional periferisering 

genom skapandet av regionala centra. Kopplat till social hållbarhet på den 

lokala nivån, kan sådana processer bidra till att hålla ihop vissa människor, 

men samtidigt också hålla isär andra. 
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Alternativa färdmedel 

Stora avstånd medför att gången som rörelsemedel ofta bortfaller som 

alternativ i norrländsk glesbygd. Gången är, som jag diskuterat ovan, också 

behäftad med olika normer och olika grader av social acceptans, för olika 

platser. Historiskt sett har dock gången systematiskt praktiserats, bland annat 

som vardaglig rörelse i strävan efter arbete: 

 

”Jämtland. Som granne till Hälsingland med dess stora behov av arbetskraft inom 

linförädlingen har landskapet haft säsongsutvandring, nästan uteslutande av kvinnor. 

Drivkraften var uteslutande att få lin i lön; ett kraftigt underskott därpå rådde i 

landskapet.  Denna trafik, vintergången, förekom åtminstone så tidigt som 1730 och 

fortsatte mer än ett sekel” (Rosander 1967:94). 

 

Citatet är hämtat från etnologen Göran Rosanders avhandling om historiska 

arbetsvandringar som så kallade herrarbetare gjorde. En granskning av 

texten ger en tydlig bild av ett väldigt omfång människor som gick 

avsevärda distanser i vandringslag i syfte att få säsongsarbete (1967:378). 

Om man ställer vandringen som teknik i relation till andra förmoderna 

tekniker som slädar, vagnar och hästar (Nilsson 2000:61) inser man snabbt 

vilken skillnad i hastighet de sistnämnda teknikerna innebar och vilka nya 

avstånd som kunde erövras med dessa tekniker. För den enskilda människan 

innebar den historiska tekniken, gången, eller släden, bland annat att 

proceduren att ta sig till staden var en stor händelse, som kanske tog flera 

dagar i anspråk, säkerligen om man gick och eventuellt också med släde eller 

häst. Den historiska tekniken kan, genom att vara driven av levande energi, 

också klassificeras som den mest ekologiskt hållbara av rörelsetekniker. 

Dagens färdmedel, förutom att tendera till att befinna sig i någon slags 

konstant accelerationsprocess (Virilio 1977), har öppnat upp en ny 

dimension av möjligheter i fråga om handlingsfält för människor. Att åka till 

staden innebär för de flesta inte längre en stor händelse och idag 
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arbetspendlar många till städerna. Flygförbindelser mellan städer som 

Östersund eller Örnsköldsvik och Stockholm eller andra städer som fungerar 

som noder för affärsverksamhet, möjliggör ”arbetsvandringar” på ett helt 

annat sätt än vad som var möjligt för Jämtlands arbetsvandrande kvinnor, i 

vintergången på 1700-talet. Kontrasten mellan de historiska vandringarna, 

som Rosander har undersökt, och dagens snabbaste form av arbetspendling, 

flygresorna, framstår som hisnande i jämförelse. Det bör även här tilläggas 

att om dagens färdmedel vinner i hastighet, förlorar de samtidigt avsevärt i 

grenen ekologisk hållbarhet.57  

 

A: Vi har en affär här i byn. Och för det mesta tar man väl bilen dit. Men det händer 

att man går. Eller tar sparken. 

B: Eller skotern. 

A: Ja det är inte så ofta för min del. 

 

 

Skotern lyfts gärna fram i intervjuerna. ”På helgerna försöker vi åka skoter 

så mycket vi hinner, vi tycker båda att det är roligt.” säger till exempel Pia. 

Skotern nämns som ett alternativt färdmedel i vardagen, för att ta sig fram 

snabbt och lätt. Men framförallt talas det om skotern som festligt fritidsnöje. 

När jag frågar Anne om i vilka sammanhang hon kör bil, inflikar Bertil 

henne påminnande om att hon tar skotern ibland till affären. Intrycket blir att 

skotern inte får glömmas att nämnas, dess särskildhet bör betonas för en 

utomstående. Berättelser om jakt och skotreråkning har en viktig symbolisk 

funktion. Att köra skoter, vid sidan om att jaga älg, kan klassificeras som 

lokalspecifikt handlande, som en norrländskt knuten praktik. Som praktik 

skapar den gemenskap, människor umgås vintertid genom att åka skoter 

tillsammans. Den öppnar också upp världen genom att skoterlederna ger fler, 

snabbare och roligare färdvägar, där man står fri att till viss del välja bort de 

                                                      
57 I detta sammanhang betraktas cykeln som exemplarisk. I mitt material framstår dock cykeln 

som skolungdomars färdmedel. Det uppges att många skolungdomar cyklar till skolbussen. 
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ordinarie bilvägarna. På så vis kan skotern också betraktas som en positiv 

nyckelsymbol för glesbygden, som glesbygdens vektor par excellence.  

Sparken är ett annat alternativt färdmedel som inte sällan förknippas med 

glesbygden. I lokaltidningen Dagen kunde man den fjortonde november 

2012 läsa i nyhetsklippet Allt tuffare bo i glesbygd en bildtext som löd: 

”Glesbygd. En man åker spark i snön förbi igenbommad affärslokal.”58 

Sparken har dock ingen framskjuten position i materialet. Med undantag av 

Annes utsaga om att hon ibland tar sparken till affären, nämns den i regel 

inte. När jag frågar Lars om han känner någon som inte har körkort, tänker 

han länge efter. Efter en stund kommer han på att han har en granne, en äldre 

änkekvinna, som inte har bil och som han tror inte heller har körkort. Jag 

undrar hur hon hanterar det i sin vardag. Lars säger att han tror att hon får 

hjälp av släkt, grannar och vänner: ”Sen har hon en spark som hon använder 

ibland.” Om skotern representerar glesbygdens särskildhet i positiv 

bemärkelse, kan sparken snarare sägas representera det motsatta, som en 

symbol för långsamhet, åldrande och nedläggningar av infrastruktur och 

service. Här förefaller lokala uppfattningar och praktiker sammanfalla med 

diskursiva föreställningar av glesbygden som brist och avsaknad. I 

progressionen av transporterandet från hästtransporter till järnväg och 

flyglinjer, har hastigheten varit den centrala faktorn. Virilio menar att 

hastighet bör tolkas både som medium och motiv: “A medium in the sense of 

how we collectively experience speed, and a key-motor in the sense of what 

motivates our technological, social and political development” (James 

2007:30). Den kollektiva erfarenheten av sparken som alternativt färdmedel 

tycks i detta sammanhang inte förmå att skapa social gemenskap eller på 

annat sätt utmana hastighetsparadigmet. 

                                                      
58 Från databasen mediearkivet, 2014-02-12 
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Den snabba resans seger 

E: Upplever du avståndet mellan jobb och hem som ett problem? 

M: Nej det gör jag inte. Kör man själv så tar det tjugo minuter kanske. Och när man 

åker med bussen, vi kliver ju på här utanför /.../ den går halv fyra och ja, senast fem 

över fyra är jag inne, hemma. Så att det är ju perfekt. 

 

Ovanstående är ett utdrag ur intervjun med Marianne. I likhet med andra 

glesbygdsbor erfar hon långa avstånd till service. Hennes vardagliga resa 

mellan arbetet på skolan i Strömsund och bostaden i en by i samma kommun 

hör däremot inte hit. Resan tar tjugo respektive trettiofem minuter från dörr 

till dörr, uppger hon. Att tänka på avstånd i rummet med hjälp av klockan 

istället för i kilometer är ett tidstypiskt drag i förståelsen av rumsliga 

avstånd, som bottnar i att samhället har gått från den rörliga enheten till den 

timliga enheten (Virilio 1977). Förbindelsen mellan rörelsen i rummet och 

tiden är något som den franske filosofen och arkitekten Paul Virilio ingående 

har studerat. Han talar bland annat om ”the war of time”. Virilio förknippar 

förändringen - från att mäta avstånd i kilometer och andra måttenheter till att 

beräkna avståndet i tid - till historiska England, där han menar att fenomenet 

startade för att sedan sprida sig till resten av världen. Tesen lyder att på 

grund av uppfinnandet av hastigheten, med effekter som bland annat 

tidsupplevelsen, har västvärlden, trots sitt dåliga demografiska läge kunnat 

skapa och upprätthålla sin överlägsna position.  

När hastigheten blev en faktor att räkna med, när den blev en konkret 

möjlighet, laddades aspekter av långsamhet - och människor knutna till dessa 

– negativt, enligt Virilio. Allt och alla som betraktades vara långsamma och 

stå utanför hastighetsparadigmet, marginaliserades och uppfattades som att 

vara missanpassade. Hastigheten är det västerländska hoppet, skriver Virilio 

(1977:47). ”Vi måste se fakta, hastighet är krig, det sista kriget” (1977:139) 

uppmanar han som ofta återkommer till våldsmetaforer i sina resonemang 

(1977:89). Dessa teoretiska resonemang överensstämmer väl med hur glesa 
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bygder har kommit att marginaliseras. Nedan är ett utdrag från intervjun med 

Brita: 

 

E: Har du nån kontakt med några från din barndoms- och ungdomstid? 

B: Nej, det är ju ingen som bor kvar här. /.../ Så där var det ju överallt, eftersom 

dom... såhär var det egentligen sen när det blev kraftverksbygge. Då skulle ju allt 

jordbruk bort. För då skulle dom ju bara jobba där. 

 

Det är i relation till modernitetens hastighetserövringar, bland annat kopplat 

till industrialiseringen av jordbruket, som Hoting, Gäddede, Solberg och 

andra platser i det norrländska inlandet, hamnat vid sidan av eller utanför 

den urbana uppdateringstakten. I takt med att den industriella revolutionens 

moderniseringsprocesser fick fäste i Sverige omvandlades det småskaliga 

jordbruket till att bli långsamt och kostsamt. Det skedde i jämförelse med 

hur kostnadseffektivt och snabbt den storskaliga industrin kunde producera 

varor (Hobsbawm 1997). Sverige, i likhet med andra länder, gick ifrån en 

jordbruksbaserad ekonomi till en modell av storskalig industriproduktion. 

Denna strukturomvandling fick många konsekvenser för människor. 

Arbetstillfällen i skogen försvann (Johansson 1994), småskaliga 

familjejordbruk slogs ut från marknaden i takt med att stordriftsanläggningar 

systematiserades (Hellspong & Löfgren 1994, Hansen 1998). På detta följde 

demografiska förändringar och i takt med att människor flyttade till tätorter 

hårdnade kampen för de mindre och mest avlägsna orterna. Man kan också i 

någon mån tala om dessa marginaliseringsprocesser i termer av våld. Det 

ligger något våldsamt över att platser tillåts försvinna, inte satsas på, 

överges. Hastigheten och teknologin är inte, som har diskuterats i kapitel tre, 

demokratiska i sin form (Virilio 1977:40ff). Virilio menar att vi dag är 

närmast besatta av tid istället för plats, att platsbegreppet har ersatts av tiden 

och hastigheten som kan nås med tekniker (1977:133). Han beskriver 

tidsandan som att vara präglad av en nedräkning, tidsmässigt och 
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hastighetsmässigt (1977:116), en nedräkning som förs i en accelererande 

process och han frågar retoriskt: När är gränsen nådd, var ligger slutpunkten 

för hastigheten? Virilios poänger relaterar till tankarna om 

gränsupplösningen och sammanpressningen mellan rum och tid, där 

kommunikationsteknologierna bidrar till ett starkt fokus på tiden och 

hastigheten, på bekostnad av rummet (se t ex  Giddens 1981, Harvey 1990, 

Thrift 1996).  

Analyserna i det här kapitlet har handlat om hur uppfattningar och 

erfarenheter av olika färdmedel ser ut och relaterar till olika aspekter av 

hållbarhet, länkade till lokal praktik och politisk diskurs. Kapitlet har kretsat 

kring hur effekterna av hållbarhetsdiskurser och beslut ser ut i glesbygdens 

lokala verklighet. Analyserna har satts i relation till perspektiv om 

hastighetsparadigm (Virilio 1977). Bussen har till stor del framstått som ett 

begränsat och därmed ohållbart färdmedel. Men  jag har också diskuterat 

bussen som görare av social gemenskap och som skapare av friktion. Jag har 

vidare argumenterat för bilen som främsta hållbarhetsgörare, ur ett socialt 

perspektiv, för boende i glesbygd. Flyget har jag framhållit som ett icke 

relevant transportmedel i norrländska glesbygdsliv. Hastigheten till trots, blir 

flyget lika irrelevant i retoriken som i det levda livet. Inte heller tåget förmår 

att skapa social hållbarhet, vilket jag har relaterat till frågor om centrum och 

periferi. Politiken som främjar rörelser längs med raka och kustnära linjer, 

skapar på samma gång periferi för boende vid sidan av. Att det har satsats på 

den kustnära Botniabanan, samtidigt som Inlandsbanan endast nyttjas för 

timmer och turism, illustrerar politiska prioriteringar av centrala rum och 

rörelser.  

I kommande kapitel för jag diskussioner om glesbygdspraktiker kring 

arbete och fritid, samt hur de relaterar till erfarenheter och uppfattningar av 

social hållbarhet. 



 94 

Arbete och fritid 

Nästa år bor för första gången i världshistorien fler människor i städer än på 

landsbygden. Utvecklingen innebär en stor möjlighet att minska fattigdom och 

miljöförstöring, enligt FN.59 

 

Retorik om urbaniseringens tillväxt och bärkraft uttrycks inte sällan i 

ensidigt positiva termer, där stadsutvidgningar ses som ett led i och lösning 

på frågor inom hållbar utveckling.  

För människor som, istället för att svepas med i urbaniseringstrenden, 

väljer ett boende i glesbygd, erfars urbaniseringsprocesser  dock ur ett annat 

perspektiv. I det här kapitlet intresserar jag mig för detta genom att studera 

hur social hållbarhet praktiseras och uppfattas i relation till sysselsättningar i 

glesbygd. Jag undersöker närmare bestämt hur social hållbarhet gestaltas i de 

intervjuades berättelser som berör arbetet och fritiden. Analyserna länkar in i 

både strukturella och handlingsorienterade perspektiv. I tolkningar av 

sysselsättningar har kontextuella aspekter stor betydelse. Aspekter som 

boendeort, ålder, utbildning och kön påverkar på olika sätt. Tyngdpunkten i 

kapitlet ligger på relationen mellan arbete och plats. Hur uppfattar människor 

i glesbygd generellt sin arbetsvardag? Gör den rumsliga kontexten något 

särskilt med val, praktiker och uppfattningar kring vardagliga 

sysselsättningar? Hur ser praktikerna i så fall ut?  

I förståelsen av social hållbarhet som gemenskap använder jag mig här av 

socialt kapital som begrepp (Manzi et al. 2010:12). Socialt kapital förstår jag 

i termer av en social tillit som byggs upp mellan människor som genom 

                                                      
59 Nyhetsklipp från Sydsvenskan 2007-06-28. Titel: Nästa år bor flest i städer. FN: 

Stadstillväxten har en positiv potential... - som vida överstiger dess nackdelar. Hämtat 2014-

02-15 
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samverkan lär  sig att lita på varandra (Putnam 1992, 2000,  Rothstein 2000, 

2011). Det råder annorlunda uttryckt en gemensam sense of place (Casey 

1996), där människor kan interagera och kommunicera.60 Här framträder en 

koppling mellan det sociala kapitalet och platsen. I analyserna av plats och 

social hållbarhet tar jag också hjälp av perspektiv kring varandets betydelse 

(Ingold 2000).  Inledningsvis följer en presentation av de intervjuades 

arbetsliv. 

 

Arbetsliv 

Av de tretton intervjuer som ligger till grund för analyserna, uppger sex av 

de som jag har pratat med att de har en anställning, fyra stycken att de är 

egna företagare och tre stycken att de är pensionärer. Vid tidpunkten för mitt 

fältarbete är Anne, Pia, Per-Åke, Marianne, Annika och Berit anställda inom 

offentlig eller privat sektor. Ulla, Mikael, Jessika och Lars är egna 

företagare. Pensionärer är Brita, Svea och Bertil.  

Pensionärerna delar erfarenheten av att ha haft ett arbetsliv. Brita som är 

född i en liten by fem mil från Gäddede i Strömsunds kommun, flyttade till 

centrala Gäddede när hon på 1960-talet fick anställning på Konsum.  Svea 

som bor i Solberg i Örnsköldsviks kommun, arbetade bland annat på Posten 

och på Ica-affären i Solberg när hon var verksam och ”när de fanns”.  Bertil, 

från Sikås i Strömsunds kommun, har bland annat arbetat som företagsledare 

och riksdagsman. Han är till viss del fortfarande verksam, vilket jag 

återkommer till.  

Anne bor, som nämndes i förra kapitlet, i en by utanför Hammerdal i 

Strömsunds kommun. Hon arbetar heltid i Östersund på en dagstidning som 

journalist. Pia, som också bor i Hammerdal, arbetar deltid som elevassistent 

på en skola. Marianne, som bor i en liten by i Strömsund, har även hon en 

                                                      
60 Det vill säga som en livsvärld i Habermas mening. 
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anställning på en skola, som ligger i centrala Strömsund. Hon arbetar deltid 

som skoladministratör. Per-Åke bor och arbetar i Hoting, cirka fem mil norr 

om Strömsunds centralort. Per-Åke har en ledande position på ett 

bilåterförsäljningsföretag. Annika, i Gäddede, är anställd som receptionist på 

ett av kommunens större elektronikföretag, som ligger i Gäddede. Berit 

arbetar som busschaufför på ett av bussbolagen i Örnsköldsvik, där hon 

också bor.  

Ulla, Mikael, Jessika och Lars har, som sagt, egna företag. Bertil som är 

pensionär har ett långt förflutet som entreprenör och egen företagare. Även 

om Bertil inte arbetar aktivt inom företagsgruppen längre, har han, i 

egenskap av att vara koncernägare, fortfarande inflytande och inblick genom 

bland annat styrelseförehavanden. Ulla och Mikael som bor i en liten by i 

Strömsund, driver sina företag, som är betydligt mindre än Bertils, inom 

turismsektorn hemifrån. Jessika i Strömsund driver och äger där en 

leksaksaffär tillsammans med sin man. Lars i Hammerdal, Strömsund, har, 

när vi träffas, precis startat en egen verksamhet inom träindustrin. 

 

Nära hem 

P-Å: Arbetsförmedlingen erbjöd arbete på konservfabrik i Skåne, skofabrik i 

Härnösand och glasbruk i Orrefors och det lät mest spännande. Jag och min 

tvillingbror åkte då 16 år gamla. Det gick bra, jag träffade min fru där, jag jobbade 

där till 1983, blev mästare till sist. Sen jobbade jag som resare, säljare i Stockholm 

nåt år. Sen här då. 

E: Hur kom det sig att du började jobba här? 

P-Å: Ivar Eriksson här höll på att expandera när jag var uppe en sommar. Vi har känt 

varann sen vi var små, bodde i samma by. /.../ Sen funderade jag inte så mycket mer 

på det. Vi hade hus och allt man har, frun hade jobb, i Orrefors. Sen ringde Ivar, i 

september tror jag det var. Och jag har aldrig funderat så värst mycket på saker och 

ting så i princip bestämdes det i telefonluren på fem minuter. Jag lade handen för 
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luren och frågade frun: Vill du flytta till Hoting? Ja, sa hon, fixa ett jobb. Så jag 

frågade Ivar om jobb [till henne också]. Ja, sa han.  

 

Jag intervjuar Per-Åke på hans arbetsplats i Hoting. Företaget Ivars Bil är 

känt och omtalat i den lokala kontexten, på grund av att grundaren Ivar 

Eriksson ses som symbol för entreprenörskap i bygden. När jag kommer dit 

slås jag av hur rymlig lokalen är. Det pågår full aktivitet, trots att det är nära 

stängningsdags. Försäljare diskuterar affärer med kunder. Telefoner ringer 

envist, men ingen tycks ha tid att svara. Per-Åke står och diskuterar med en 

grupp människor. Jag känner igen en av personerna i gruppen; en 

tjänstekvinna från kommunen som jag har träffat bara några dagar tidigare 

för en intervju. Jag gör ett försök till nickhälsning, men hon ser inte åt mitt 

håll just då. Gruppen är inte där för att köpa bilar, utan snarare i något 

studiebesökssyfte. Jag känner mig aningen obekväm medan jag väntar. I 

nästa stund avslutas samtalet med gruppen och Per-Åke kommer fram och 

visar in mig på sitt kontor, där vi börjar intervjun.61  

Per-Åke har jobbat på företaget i nästan tjugo år. För honom har det varit 

betydelsefullt att efter åtskilliga år på annat håll i landet, få anställning i 

Hoting, på platsen där han fötts och vuxit upp. Egentligen växte han inte upp 

precis här, utan i en liten by drygt fyra mil norr om Hoting. Där gick han i 

skolan upp till sjuan. Han förmedlar en tacksamhet över sitt arbete, och över 

vännen Ivar som erbjöd honom arbetet på hemmaplan.  Per-Åke låter mig 

dock också förstå att han är medveten om att på grund av att han har ett fast 

arbete hemmavid, kan han också betraktas som ett undantag som bekräftar 

regeln; ”man ska vara glad att man har ett jobb”. Sorgfullt beskriver han sin 

by Hotings tillstånd: ”Närmaste affären finns i Norråker, dit är två mil. Borta 

är bussen med varor. Vi hade affär, bensinmack, post. Finns ingenting idag. 

Man blir lite bitter.” Lojaliteten med Hoting som plats är stark. Det sociala 

                                                      
61 Beskrivningar som bygger på fältdagboksanteckningar görs i syfte att kontextualisera 

intervjuutsagorna och presentera tillhörande delar av fältmaterialet som också har betydelse 

för de empiriska analyserna.  
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kapitalet frikopplas inte från platstillhörigheten, utan båda förutsätter 

varandra. Att Per-Åke tackar ja till att flytta från södra Sverige till norra 

Sverige, trots att han och hans familj har en ordnad tillvaro i Orrefors, har 

sin förklaring i att det är Ivar, en vän från samma by, som erbjuder det nya 

arbetet. Att det nya arbetslivet finns i Hoting, hemorten, har stor betydelse 

för förändringsbeslutet.  

I sammanhanget kan det också tilläggas att det på många sätt måste 

betraktas som anmärkningsvärt att en så stor entreprenör som Ivars Bil under 

hela den expanderande tiden har stannat kvar i Hoting. Att flytta 

verksamheten till en större ort, exempelvis Östersund, hade mer gått i linje 

med urbaniseringstrenden och troligtvis också undanröjt vissa ekonomiska 

risker som företag på små orter möter. Det risktagandet kan också länkas till 

det sociala kapitalets platsförankring. Att Ivars Bil har stannat kvar i Hoting 

kan kopplas till vikten av platskänslan (Casey 2009). Likaså det faktum att 

Ivar väljer att erbjuda arbete till just Per-Åke, pekar på hur den lokala 

platsen här genererar social tillit.  

Annika som bor och arbetar i Gäddede uttrycker en liknande tacksamhet 

över att faktiskt ha ett arbete och att ha det hemmavid. Annars säger hon inte 

så mycket om sin erfarenhet av arbetet. Jag får under intervjuns gång 

intrycket av att hon undrar lite vad jag vill med mina frågor. Hon har, liksom 

Per-Åke, arbetat på företaget länge. Hennes utsagor går i linje med Per-Åkes 

såtillvida att om man har ett fast arbete på samma ort som man bor på får det 

i första hand betraktas som ett privilegium som inte är alla förunnat. Annikas 

man arbetar i Norge, men då deras boendeort Gäddede ligger intill norska 

gränsen, och på grund av att de har släkt där, upplever de Norge ”nästan som 

hemma”. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv blir det förståeligt att reflektioner 

kring hur man upplever sitt arbete kan hamna i skymundan. Arbetslösheten 

var, generellt sett, en procentenhet högre i svenska glesbygdskommuner 

jämfört med övriga kommuner år 2009 (Jonasson 2011:1). År 2012 var 
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Strömsund den kommunen i Jämtlands län som hade högst arbetslöshet.62 

Strömsund utmärker sig också, i jämförelse med andra svenska kommuner, 

genom att människor står utanför arbetsmarknaden på grund av höga 

ohälsotal (Frykman & Hansen 2009:195).  

Denna reella glesbygdsproblematik i form av social exkludering kan 

betraktas som ett strukturellt problem som hänger ihop med urbanisering 

(Shucksmith 2004:10). En olycklig effekt av urbaniseringens rörliga 

arbetsmarknad är att den samtidigt skapar perifera platser som i stora delar 

hamnar utanför rörelserna (Augé 2009, Hornborg 2010). Ett konkret uttryck 

för utanförskapet är få arbetstillfällen. Att i sammanhanget överhuvudtaget 

ha ett arbete kan uppfattas som det primära. Att dessutom få arbeta 

hemmavid blir åtråvärd livskvalitet då det inte kan tas för givet. Vad man 

arbetar med kan följdaktligen hamna i skuggan av var man arbetar. 

Tillhörighet och tillit, som är viktiga beståndsdelar i den sociala 

hållbarheten blir i sammanhanget betydelsefullt i den lokala gemenskapen 

samtidigt som tilliten till nationen är låg (Hansen & Goine 2006:635). Det är 

med andra ord i mellanmänskliga möten på den konkreta, lokala nivån, som 

det sociala kapitalet görs (Putnam 1992). I förståelsen av socialt kapital gör 

den amerikanske statsvetaren Robert Putnam (2000:22ff) en åtskillnad 

mellan bridging och bonding : En social tillit som binder det lokala samman 

med världen utanför (bridging) respektive en stark inre sammanhållning som 

markerar gräns och åtskillnad mot världen utanför (bonding). Det sociala 

kapitalet beaktas här både utifrån det individuella planet och i relation till 

överliggande maktstrukturer. Social hållbarhet kan ses som en förening 

mellan det relationella rummet och den lokala platsen (Borén och Koch 

2009:10). Social hållbarhet handlar också om ett samhälles förmåga att 

överleva kriser (Jörgensen 2004). I utanförskapet riktas också missnöje mot 

centralmakten, vars politik uppfattas som att endast ha siktet inställt på 

                                                      
62 www.sverigesradio.se. Nyheter, P4, Jämtland. Publicerat 13 februari 2012. Hämtat 2013-

11-04. 
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stadsutveckling (Hansen 1998). Vi-relationerna (Schütz 1962/1999:44, 

Nilsén 2000:89) finns i den lokala närmiljön och de Andra uppfattas vara 

Stockholm och södra Sverige (Vallström 2002), som förknippas med en 

nationell tillväxtgemenskap, som man är exkluderad från. 

Emellertid visar materialet också andra dimensioner av närhetspriciper 

kopplade till arbete. Både Anne och Ulla lägger vikt vid att kunna arbeta 

hemifrån bostaden.  Anne säger att hon trivs väldigt bra med sitt arbete som 

journalist. Arbetsuppgifterna är kreativa och spännande. Hon är en skrivande 

människa och har tidigare också publicerat en bok om lokalt företagande, där 

fadern Bertil spelar en framträdande roll. Hon framhåller också att ”arbetet 

är fritt”; hon har möjlighet att jobba hemifrån om hon vill några dagar i 

veckan. I regel brukar hon arbeta på kontoret tre dagar och hemifrån två 

dagar i veckan. Denna frihet är av stort värde. Hon får tid över till att också 

göra annat som hon tycker är viktigt, som att rida sitt halvblod till exempel. 

Den tiden som hon i vanliga fall lägger på att resa till arbetsplatsen, kan hon, 

när hon arbetar hemma, ägna åt sin häst eller annat. För Anne står 

upplevelsen av den dagliga sysselsättningen i nära relation till upplevelsen 

av hennes boendeort. Sysselsättning och boende framstår inte som uppdelade 

och separata för henne, utan snarare som integrerade delar, avhängiga av 

varandra. Vardagsvärlden, i sin helhet, är betydelsefull.  

En orsak till att Anne kan prioritera sin vardag, forma den efter egna 

behov och välja att arbeta hemifrån, är de nya teknologierna, som 

mobiltelefonen och internet. Teknologierna bryggar med andra ord över de 

olika delarna av vardagslivet. Dessa typer av teknologier kallar Virilio för 

vektorer i transmissionsrevolutionen. De skiljer sig från 

transportrevolututionens vektorer, genom att hastigheten kan ske utan 

kroppsliga rörelser (Virilio 1989:109). Kommunikationen sker med så gott 

som omedelbar hastighet, utan att fysiska rörelser behöver göras (Augé 

2009). I stillhet kommer kommunikationen till människan i stället för 



 101 

tvärtom. Människor har möjlighet till att så att säga stå still, stanna kvar och 

samtidigt ta del av relevant information. Här förklarar Anne sitt boendeval: 

 

Det är för att jag trivs här. Det som jag vill göra finns här. Med närheten till fjällen 

och skogen och friheten... att inte känna sig instängd, det tror jag är jätteviktigt för 

mig. Jag tycker att det är jätteroligt att resa till städer och sådär också, men jag hör 

inte hemma där. Jag trivs bättre där jag får tänka fritt och har högt i tak. Det är mest 

kreativt om jag får vara på en sådan här plats. Och det påverkar ju det jag håller på 

med, om jag vill skriva, då måste jag vara på ett sådant här ställe. 

 

 

Detta som Anne talar om i termer av frihet, kan också ses som att 

vardagsvärlden får utrymme att inkludera både arbete och fritid. Arbetet, 

snarare än att definieras som en separat del i livet, betraktas som integrerat 

tillsammans med naturen, djuren, nära och kära (Ingold 2000).  

Detta helhetsperspektiv beskriver också Ulla. Hon driver ett företag, 

tillsammans med sin sambo Mikael, som specialiserar sig på det som brukar 

benämnas som vildmarksturism. Företaget erbjuder guidade turer med jakt, 

fiske och äventyr. De erbjuder även turridning med islandshästar. Ulla talar 

varmt om sin verksamhet. Gården som de valde att köpa när de flyttade från 

Stockholm till Strömsund, för några år sedan, har visat sig passa väl för den 

här typen av verksamhet. Hon och Mikael bor i ett av de två bostadshusen 

som finns. Det andra huset använder de till gäster. Dessutom finns det några 

småstugor på tomten som de också använder till uthyrning för gäster. Totalt 

har de möjlighet att hysa omkring femton gäster samtidigt.  

Affärerna går bra, ”det är klart att det alltid kan vara bättre”, men hon är 

ändå nöjd, det går runt. Det är inte att bli rik som driver henne, det handlar 

mer om ett sätt att vara; att odla själv, vara hemma, i naturen, med hästarna 

och hundarna och kon: ”Så köpte jag mig en ko… då behövde jag nästan inte 

åka mer till lanthandeln, mer än för kaffe och salt (skratt).” Hon säger att 

hon nästan har gjort en grej av att inte behöva handla mat och saker, att 



 102 

slippa åka till affären. Det kan gå ganska lång tid mellan gångerna som de 

behöver lämna gården, när det inte är högsäsong. När hon väl åker så köper 

hon säckar med mjöl och bakar sedan allt själv. De lever billigt. De 

konsumtionsärenden som de har är i regel till djuren och gården. Men det 

blir aldrig något konsumerande för konsumerandets skull, aldrig att Ulla åker 

till stan för att shoppa kläder till exempel. Det är dock inte något som hon 

saknar utan så de vill ha det. Ju mindre beroende av konsumtionssamhället, 

desto bättre.   

Att som Ulla starta en egen verksamhet på egen gård med djur, eller som 

Anne välja ett arbetsliv som möjliggör att ibland arbeta hemifrån, kan tolkas 

med hjälp av tankar kring varandet och omsorg. Omsorg, som är en 

översättning från tyskans Sorgen (Heidegger 1971) och som på engelska 

refereras till som dwelling (Ingold 2000) pekar just in i den holistiska 

förståelsen av varandet, boendet, byggandet och dess aspekter som 

oskiljaktiga (Heidegger 1971:1, Ingold 2000:172). Ingold, som i enighet med 

Heidegger menar att den ursprungliga betydelsen av omsorg har – med det 

moderna västerländska projektet - gått förlorad, beskriver den i hans tycke 

ursprungliga och fortfarande relevanta innebörden av begreppet bland annat 

med orden ”/.../ this sense of dwelling was not limited to one sphere of 

activity among many – to domestic life, say, as opposed to work or travel. 

Rather it emcompassed the whole manner in which one lives one´s life on 

the earth; thus ‟I dwell, you dwell‟ is identical to ‟I am, you are‟. (Ingold 

2000:185).  

Här finns en tydlig koppling mellan omsorg och Habermas förståelse av 

det kommunikativa handlandet som ett handlande mellan människor som 

står fritt från olika former av systemrationaliteter (Habermas 1987b, 

Månsson 1998:333ff). Utifrån det perspektivet bör arbetet och rollen som 

”ett arbetande subjekt” inte förstås separat utan som en av flera integrerande 

delar av livsvärlden. Arbetet är också varandet. Omsorg pekar på hur centralt 

varandet är i människors livsvärldar, också från ett arbetsperspektiv. För 
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Jessika och Pia, som båda har småbarn, är det barnen som står i varandets 

centrum och som arbetspraktikerna anpassas efter. Båda uppger närheten till 

bostaden som en stark arbetsfördel. Pia har också anpassat sin arbetssituation 

genom att hon arbetar deltid. Hon arbetar 75 procent som elevassistent på en 

skola:   

 

Jag började jobba direkt efter gymnasiet. Jag gick ut som undersköterska så jag 

jobbade inom hemtjänsten från -97 till 2000 men sen krockade jag i jobbet och fick 

diskbråck. Så jag fick lite dålig rygg för att vara med på att lyfta och jobba inom 

vården. Så sen skolade jag om mig till elevassistent och sen har jag jobbat som det 

sen hösten 2001. 

 

Deltiden möjliggör att hon kan hämta barnen utan att det blir för långa dagar 

på förskolan. Både förskolan och arbetet ligger nära Pias hus. Det hade 

heller inte kunnat vara på annat sätt, menar hon, då hon har allt ansvar för 

barnen under veckorna på grund av att hennes man distansarbetar: ”Han är 

alltid borta i veckorna och bygger på nåt. Så har det varit sedan år 2000, när 

barnen kom.”   

Jessika arbetar på sätt och vis också deltid genom att hon och maken turas 

om, går omlott och delar upp dagarna mellan sig. Hon äger och driver en 

leksaksaffär tillsammans med sin man. Jag träffar Jessika i samband med ett 

besök i leksaksaffären. När jag återkommer några dagar senare för att 

intervjua henne finns det inga kunder i affären och Jessika visar mig in till 

kontoret som ligger längst in i lokalen. Då och då får vi avbryta intervjun när 

klockan ute i butiken plingar till när någon besökare kommer. Jessika 

berättar att en av anledningarna till att de för några år sedan beslöt att köpa 

affären är de fasta affärstiderna. Hon jämför med tidigare då de ägde en 

restaurang och menar att det var mer arbetsamt bland annat på grund av 

tidiga morgnar och sena kvällar. Det kan bli lite enahanda och ensamt att stå 

i affären, ”då det inte direkt rusar in kunder hela tiden.” Men att driva en 

affär passar deras livssituation bra just nu, säger hon sedan. Det är affären 
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som möjliggör att de kan turas om med att ta hand om sonen, precis som det 

passar dem själva och den specifika dagen. De bor också relativt nära 

affären, så det är inga problem att åka fram och tillbaka flera gånger. Om 

Jessika jobbar på förmiddagen åker hon hem och äter för att sedan tillbringa 

eftermiddagen hemma, medan hennes man gör tvärtom. Det skulle inte vara 

möjligt att turas om på det sättet med vanliga anställningar, konstaterar hon. 

Kopplingen mellan arbetstrivsel och närhetsprincipen framstår som 

central för de intervjuades handlingar i arbetsvardagen. Innebörden av 

omsorg hjälper här till att förstå hur de intervjuade resonerar kring arbetet, 

hur de hanterar och uppfattar arbetet, som en del i det större sammanhanget. 

Vikten av att värna om det kommunikativa handlandet i vardagssvärlden blir 

synligt. Då det omkringliggande samhället i regel inte drivs av detta 

kommunikativa handlande, utan av olika typer av rationaliteter, krävs här 

ofta en vardagslivets kamp om uppfattningar och normer om arbetet. 

Kampen riktas mot samhällets normer och krav, men också mot de 

rationaliter som finns i livsvärdarna, egna och andras (Habermas 1987b, 

Månsson 1998, Fultner 2013:54). Processer av det kommunikativa 

handlandet sker således både i livsvärldarna som mellan livsvärldarna och 

systemet (Habermas 1987b: 153ff).  

Detta kan också förstås som individuella praktiker i syfte att skapa social 

hållbarhet i vardagen. Denna tidsrumsliga praktik (Hägerstrand 1991) strävar 

efter jämvikt mellan arbetsliv och fritidsliv respektive familjeliv; the home-

work balance (Jarvis et al 2001:2). Balans söks genom taktikerna att röra sig 

i riktning mot hemmet (De Certeau 1984), att arbeta hemifrån emellanåt, 

arbeta deltid eller tillsammans med sin partner och på så vis turas om med att 

arbeta och vara hemma. 
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Med människor 

Lars betonar meningsfullheten i att få vara en del av en arbetsgemenskap. 

Jag träffar honom i hans nya verkstadslokal, som ligger i ett industriområde i 

utkanten av Hammerdal. Ljudnivån är hög när jag stiger in, av 

svarvningsmaskinernas genomträngande och monotona läten som signalerar 

att verksamheten är igång. Det är träskivor, brädor och sågspån överallt. 

Efter att Lars har visat mig runt går vi in i ett litet och lagom stökigt pentry 

där vi kan stänga om oss. Lars häller upp kaffe i två koppar och vi slår oss 

ner vid det lilla bordet. Här kan vi samtala någolunda ostört, även om 

svarvningsljuden tränger in något genom den stängda dörren. Lars berättar 

att de precis har flyttat in i lokalerna. Allt är inte på plats ännu, men de kan 

nu tillverka produkter, affärsidén har äntligen omvandlats till praktik. Det 

lyser om honom när han beskriver sin verksamhet. Han berättar att det har 

varit en ganska lång väg till detta steg av att produktionen är igång och det 

känns väldigt stimulerande att få se konkretiseringen av en idé som man har 

funderat på, planerat och riggat upp en ganska lång tid för.  

Han betonar vikten av att få vara en del av tillverkningen, att få vara med 

på verkstadsgolvet och ta del av det praktiska arbetet. Detta har han saknat 

under en lång tid. Han har ett förflutet som koncernchef inom skogsindustrin 

och i den positionen fick han mest fatta beslut, resa och gå på möten. Han 

tyckte att han inte delade arbetsvardagen med kollegor, utan arbetade ensam, 

separerad från andra anställda.  

Detta kom han med tiden att trivas mindre bra med. Det fanns dagar då 

han inte kunde finna någon mening alls i vad han gjorde. Uppdraget som 

först uppfattades som en spännande utmaning omvandlades till något 

meningslöst. Här fanns en längtan efter mer kommunikativa sammanhang 

(Habermas 1987b:120, Månsson 1998, Heath, 2013:74ff) och en mättnad på 

målstyrd rationalitet. Å andra sidan måste även den nya verksamheten vara 

systemanpassad i den meningen att den måste bära sig ekonomiskt genom att 
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hitta sin plats på marknaden. Lars upplevde även det stora ansvaret som 

otacksamt. Människor som arbetade inom samma bolag, men ”på golvet”, 

höll distans till honom och ”det kändes”. Lars ville gärna vara en del av 

deras gemenskap men han fick tillbaka signaler som tydde på att han inte 

tillhörde dem. I den lilla värld som en arbetsplats utgör, blev Lars själv så att 

säga en del av det system som koloniserade – ledde och bestämde över och 

satte reglerna för – arbetarnas verksamheter. Dessutom var ansvarsuppdraget 

stressigt och Lars upplevde det som om han ofta, ibland obefogat, fick ta 

kritik. Det var som om han fick bära hundhuvudet för allt som gick mindre 

bra för företaget. Därför valde han att hoppa av. Ur kursändringen föddes 

idén att starta en egen, mindre verksamhet, där han själv deltog aktivt i 

produktionens alla delar. Att han inte överlåter tillverkningen, svarvandet till 

andra bara för att han är chef och företagsledare, är en viktig bit i det här, 

konstaterar han.  

Andra intervjuutsagor pekar också ut arbetstrivsel i form av att vara 

tillsammans med andra. Det något banala uttalandet ”att få arbeta med 

människor” rymmer således i materialet ett värde. Detta relaterar till 

omsorgsbegreppet och vikten av varandet som något oreducerbart i 

livsvärlden (Heidegger 1992a:35ff, Ingold 2000, Olesen 2006). Det 

personliga subjektets behov av social gemenskap i form av mellanmänskliga 

möten följer på så sätt med in i språnget till det professionella subjektets 

arenor. 

När Berit beskriver sitt arbete som busschaufför handlar resonemangen 

om hur spännande det är att prata med resenärer som kan berätta om hur det 

var förr i byarna som de passerar. Hon tycker också att det är intressant att 

iaktta beteenden hos folk och menar att de skiljer sig åt på landsbussen 

jämfört med stadsbussen.  Inför att hon skulle börja köra landsbygdstrafik 

tänkte hon att på landsbygden är folk så tacksamma: ”Men… nog har man 

stött på sura gummor och gubbar här också.”  
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B: Dom som åker på landsbygden är lite mer bortskämd, så har jag uppfattat det. 

Dom är lite mer tjenis med chauffören. Dom som åker i stan dom stiger av på sina 

hållplatser och dom får lite mer skällning också. Dom är lite mer jäktade. Så är det 

ju inte här på landsbygden, här kommer ju bussen när den kommer nästan. Men då 

har dom ju lite mera krav… dom vill stanna där… och det är kurva och det är... för 

där har dom alltid fått stanna. 

E: Ja just det… det blir så ja… 

B: Och så säger man att man inte kan stanna där, att man måste stanna på 

hållplatsen… 

E: Blir dom lite småsura då? 

B: Ja dom blir ju det. För dom har ju alltid, i fyrtio år, fått stanna där. 

E: Handlar det om att dom är vana en lite mer personligare kontakt? 

B: Ja, men det håller på att försvinna. Man kan inte springa in och hämta dom eller 

så längre. 

E: Upplever dom boende det som en förlust då? 

B: Ja dom äldre. De yngre anpassar sig. De har ju åkt skolbuss så länge.” 

 

 
Med beskrivningen av hur de som åker buss i staden ”får lite mer skällning” 

än de som åker med landsbussen illustreras de olika rationaliteternas 

dominans i olika lokaliteter. Det kan ses som att på landsbygdsbussen 

praktiseras den kommunikativt handlande rationaliteten i hög grad, medan 

på stadsbussen är det snarare den systemmålstyrda rationaliteten som präglar 

de mellanmänskliga relationerna. I utsagorna betonas den för vardagslivet, 

centrala positionen av vi-relationerna, där duet har en betydelse för jaget 

(Schütz 1962:1999:44, Nilsén 2000:155). Jaget och duet i en intersubjektiv 

relation leder tankarna vidare till oviljan att tala om isolerade subjekt som 

relaterar till andra objekt. Istället framstår här allt levande som del av det 

gemensamma varandet (Heidegger 1992a, Ingold 2000, Olesen 2006).  

I Mariannes fall är det eleverna som står för en stor del av arbetstrivseln. 

Nedan berättar hon om sin väg till nuvarande arbete som skoladministratör:  
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M: Jag gick upp till nian och sen var jag hemma ett par år. Min mamma gick bort 

när jag var tio år så jag var hemma och hjälpte till. Pappa jobbade och syrran gick i 

skolan och farmor levde då och bodde på nedervåningen hos oss.  

E: Vad jobbade din pappa med? 

M: Han jobbade i skogen först, men sen var han på en fabrik i Strömsund då. /.../ 

Sen började jag på gymnasiet 1972, på konsumtionslinjen. Jag gick här, på den här 

skolan. När jag hade gått konsumtionslinjen, det var ju då med hemvårdsinriktning, 

då jobbade jag i nästan tolv år som hemsamarit. Men så tog ryggen slut och jag var 

sjukskriven i omgångar. Så det funkade ju inte. Men jag propsade på då att jag ville 

jobba på kontor. Men läkarna tyckte inte det i och med att det var för mycket 

stillasittande. Men jag sa att det spelar ingen roll, för det kan jag, men jag kan inte 

hålla på och stå och gå och så. Så dom gav med sig så jag fick gå på arbetsprövning i 

två och ett halvt år. Då fanns ju AMI i Ulriksfors. Jag var där i ett och ett halvt år. 

Och sen började jag skolan och gick kontorsutbildning i två och ett halvt år. Med 

sjukpenning varenda dag. Och så är det ju inte idag. Så jag hade himla tur. 

Egentligen. Tur i oturen ska man väl säga. /…/ Så jag har varit här sedan -91, så det 

är ju ett tag nu. Men det är ett underbart jobb, jag stortrivs. 

E: Vad är det du trivs med? 

M: Det är väl egentligen allting. Eleverna, liv och rörelse… För när man har hand 

om busskorten så är det ju mycket kontakt med elever… dom tappar ju bort, hur 

mycket som helst. 

 

Marianne nämner kontakten med eleverna som orsak till arbetstrivsel. Som 

utsagan också visar är det dock inte helt förbehållslöst och i alla 

sammanhang som det upplevs som något positivt att arbeta med människor. I 

talet om Mariannes tidigare arbetserfarenheter, kopplas arbetet som 

hemsamarit istället ihop med ohälsa; även om vårdarbeten också i hög grad 

kan karaktäriseras som arbeten där man kommer i kontakt med människor. 

Också Ulla, som har ett liknande förflutet inom vården, säger om att driva 

företag inom turismnäringen, att trots den fysiskt tunga arbetsbördan 

upplever hon det ”inte som lika arbetsamt eller stressigt som när jag var 

anställd inom vården”. Den offenliga sektorns dåliga arbetsvillkor som stress 
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och fysisk arbetsbörda, väger här tyngre än det positiva värdet av att få 

arbeta med människor. Kopplingen mellan arbeten i omsorgssektorn och 

ohälsa är också väl belagd inom forskningen (se Palmer et al. 2006). 

 I Ullas berättelse framstår detta med att arbeta med andra människor på 

ett mångtydigt sätt. Hon säger att hennes arbete är mer som en livsstil än ett 

arbete som man kan gå hem från när arbetsdagen är slut. Verksamheten 

kräver mycket organisering, hämtning av gäster, lämning av gäster, tvätt av 

lakan, tillhandahållande av mat och allt arbete runt det. Slutligen ska ju de 

guidade turerna också göras med gästerna. Det är å ena sidan intressant och 

energialstrande att i vardagen få möta olika människor. Å andra sidan 

upplever hon det samtidigt som arbetskrävande att ge service till andra 

människor. I dessa relationer är de andra människorna framförallt kunder 

som har betalat för en tjänst och det är Ullas ansvar att se till att de är nöjda 

och ”får vad de betalar för”. Här har  ”att arbeta med människor” också 

andra innebörder. När det är fråga om att ge service som företagare eller 

vårdanställd, omvandlas betydelsen av att arbeta med andra människor 

snarare till betydelser av att arbeta för andra människor, vilket kan förklara 

negativa och ambivalenta upplevelser och tillskrivningar.  

Att på glesbygden arbeta inom vården kan definieras som en någolunda 

klassisk kvinnosysselsättning då kommunal omvårdnadssektor sedan 

årtionden tillbaka har varit den största arbetsgivaren för kvinnor i norrländsk 

glesbygd (Frykman & Hansen 2009:200). Att arbeta inom turism är en nyare 

sysselsättning för kvinnor, som har blivit mer utbredd i samband med 

politiska satsningar på bland annat upplevelseindustri. I detta ingår 

förändrade relationer mellan människor. Ett utmärkande drag för 

mellanmänskliga relationer i norrländsk glesbygd är just det personliga 

mötet (2009:201). I takt med att människor besöker det norrländska inlandet 

som konsumenter, ökar också förväntningarna på ett professionellt 

bemötande från inlandsborna. Annorlunda uttryckt omvandlas relationer 

mellan människor, där en aspekt av – framförallt den småskaliga – turismen 
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är att den innebär en omvandling av personliga upplevelser av att vara ”gäst” 

till en professionell tjänst mellan en producent och en ”kund”.  Teoretiskt 

kan omvandlingen av relationerna igen beskrivas som att den kommunikativt 

handlande rationaliteten konfronteras av den målstyrda rationaliteten 

(Habermas 1987b:383, Månsson 1998:320).  

Att bemöta sina medmänniskor som personer kan ses som en 

meningsskapande process genom vilken social hållbarhet görs i glesbygden. 

Sociala relationer och den tillit de skapar leder till mervärden i form av 

varaktighet på platsen och sociala kapital även på andra områden i samhället, 

som till exempel arbetslivet. Personligt bemötande utgör med andra ord ett 

lokalspecifikt värde som ligger till grund för att social hållbarhet ska kunna 

etableras. När denna praktik av att möta den andre som person utmanas av 

kravet att ge professionell service, kan det i den lokalspecifika kontexten 

uppfattas som mindre socialt hållbart ur ett individperspektiv, även om ökad 

turism på ett mer generellt plan, koppat till aspekter som intäkter och 

överlevnad, kan generera en hållbar utveckling i stort för glesbygden. 

 

Företagande som social hållbarhet  

”När vi hade bestämt att vi ville bo i Lillviken, i Lillviken bor det sjutton 

personer, var min ambition att arbeta där också. Jag ville inte åka fem mil 

ner till Strömsund. Jag vill inte åka till Strömund över huvud taget, om jag 

slipper.” Ulla valde bort arbetet på ett stort jordbruk i Stockholms län, för att 

realisera sin dröm att flytta till den norrländska landsbygden. Hon och 

hennes man Mikael flyttade till en by i Strömsunds kommun 1997 och Ulla 

startade sin verksamhet året därpå. Mikael, som var sjukskriven efter 

arbetsskador från skogsarbete under stormen Gudrun, har tagit del av 

processen. Siktet på Jämtland fanns sedan tidigare då de redan hade en liten 
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stuga där sedan några år tillbaka. De tyckte om Jämtlands natur med jakt- 

och fiskemöjligheter. Men att det blev just Lillviken var en ren slump:  

 

Det hade kunnat bli vart som helst, södra Lappland eller Västerbotten /.../ vi letade 

efter ett hus /.../ bara nånstans där det kändes bra./.../ jag sa till omgivningen som 

frågade vad jag skulle göra, att jag inte skulle göra nånting, bara sitta på en 

skogsstubbe och virka grytlappar på sin höjd /.../ men så blev det ju inte  /.../ Jag har 

jobbat i hela mitt liv, nog inte varit sjukskriven en enda dag. Arbetsförmedlingen 

sätter ju klorna i en direkt när dom ser att man har jobbat i hela sitt liv. 

 

Så Ulla började ganska så omgående med att ”hoppa in och runt i vården /.../ 

jag har ju bott i glesbygd förut och vet att det går inte bara att göra ”såhär” 

utan man måste göra ”såhär”. Man får jobba lite inom hemtjänsten också, 

man måste vara flexibel, man måste ha olika inkomstkällor.” Men dessa 

inhoppsjobb betraktade Ulla bara som temporära. Hon tänkte på att starta 

eget. Den tanken var relaterad till att hon ville bo och arbeta på samma plats. 

Frågan var vilken typ av sysselsättning som hon skulle ägna sig åt. ”Något 

med turism, är väl det som skulle kunna gå” resonerade hon, och tänkte då 

på jakt och djur. ”Och så vart det det här med några islandshästar, men det 

var inte heller lätt, för jag var livrädd för hästar, jag red första gången när jag 

var 40 år.” Ulla har nu sex hästar. Men ridningen är bara en del av 

verksamheten. En annan del består av logi av jaktgäster och skräddarsydda 

events av småviltsjakt. ”och sen när det är högsäsong, fågeljakten börjar i 

augusti, då hyr jag in mig hos grannar, i alla stugor.” I tre år har de kunnat 

leva på verksamhetens inkomster och hon har i princip inte behövt arbeta 

med något annat: ”Fast då har jag åtagit mig lite catering också och hjälpt till 

med hovslageri” tillägger hon. 

Ullas satsning kan ses som ett uttryck för den nya 'samhällsanda' som nu 

råder och där allt fler ser det egna företagandet som en väg till försörjning, 

snarare än att förlita sig på staten. Företaget kan beskrivas som en i 

samhället mellanliggande institution, mellan stat och individ, som relaterar 



 112 

till liberala värden som frihet och pluralism (Berggren & Trägårdh 2006:44). 

Företagandets villkor av fri konkurrens på marknaden har också, sedan 

1980-talet, anammats inom den offentliga sektorn. Målet med de förändrade 

statliga praktikerna som benämns som New Public Managemnet (NPM) har 

varit att effektivisera statliga institutioner genom marknadsanpassning. 

Praktiker och policies har i denna process gått från Government till 

Governance, från att ha varit regelstyrda till att bli målstyrda (From 2011).  

Utifrån kulturteoretiska perspektiv betraktas ofta dessa nyliberala 

förändringsprocesser kritiskt; som ett kulturellt fenomen som är behäftat 

med negativa företeelser som egennytta, orättvisa och kapitalism (se t ex 

Augé 2009). Orsaken brukar länkas till NPM. Den amerikanska 

antropologen Elisabeth Dunn (2005) har till exempel i linje med detta skrivit 

om förändrade arbetspraktiker efter Sovjetunionens fall, där hon analyserar 

den politiska och ekonomiska övergången i Polen, från socialism till ett 

marknadsliberalt samhälle. Hon har beskrivit denna förändring genom en 

undersökning av ett företag som bland annat tillverkar barnmat. Hennes 

tolkning av den kulturella praktiken på företaget beskriver en uppdelning av 

de anställda, där de som anpassar sig efter de nya idéerna förknippas med 

positiva värden som effektivitet och flexibilitet, medan de som ifrågasatte 

förändrade arbetspraktiker bemöttes negativt och kopplades ihop med 

förlegad socialism, tröghet och lättja. Dunns slutsats är dock att flera av de 

gamla beprövade arbestmetoderna visade sig i praktiken ändå vara 

överlägsna de nya idéerna i fråga om effektivtet, men att sådana fakta 

underkommunicerades i omvandlingsprocessen. 

Historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh (2006) menar att det 

finns en skeptisk hållning till liberala idéer som fri marknad och eget 

företagande i Sverige, som kan kopplas till hur företagandet historiskt sett 

har uppfattats i en svensk kontext. Analysen länkar företagen till andra 

mellanliggande institutioner som kyrkor, familjen och privata 

välgörenhetsorganisationer och argumenterar för att alla dessa privata 
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organisationer tolkas som bekymmersamma och kopplade till ”privilegier, 

ojämlikhet, hierarkiska och patriarkala maktstrukturer, till och med personlig 

förnedring och förödmjukelse” (Berggren & Trägårdh 2006:44). Även om 

det finns fog för den analysen, kan svenska attityder till företagande sägas 

vara mer komplexa än så. Till exempel, utifrån andra tolkningar, har 

företagen i ett historiskt perspektiv också kopplats till positiva värden, i 

relation till folkhemmet och välfärdsstaten, där ett nära samarbete mellan 

staten och industrin ansågs skapa den så kallade svenska modellen.  

 

E: De unga som stannar kvar i Hoting, var jobbar dom? 

P-Å: Många av dom unga som stannar kvar i Hoting har lyckats få nåt litet jobb 

nånstans. Det är ändå en del småföretag, men det är liksom skogen mest. Det är 

skogsägare och det finns någon liten verkstad här och där. Men många av dom här 

ungdomarna, dom är är väldigt duktiga. Dom skapar sig ett eget liv, med egen 

verksamhet då. Därför att det går inte att göra på annat vis. Man måste bli egen.  

E: Ja... just det, det blir så... 

P-Å: I början när jag hade flyttat tillbaks så hade min fru inte jobb heltid. Så då 

köpte vi en kiosk här. Jag och en äldre bror hade innan också startat en fiskodling. 

För att det skulle hända nånting. Och den finns kvar, det är en kille här som har 

drivit den, och den startade vi redan 1984. Den finns kvar, han lever på den. Så det 

var den och så var det kiosken ett tag, så länge vi orkade, för det var mycket att åka, 

fem mil emellan och man insåg efter ett tag att man måste också både sova och vila. 

 

 

Praktiker av företagande i glesbygd är, som nämnts, till stor del ett uttryck 

för nutida nyliberala processer. Företagandet i sig har förvisso alltid funnits, 

men det omges nu av en särskild retorik. Företagandet som praktik i 

glesbygd också läsas i relation till de platsspecifika villkoren. När 

arbetstillfällena är få, står inte så många andra alternativ för försörjning till 

buds. Ur ett handlingsperspektiv blir det att starta egna verksamheter ett sätt 

att bryta den särskilda topologin av subjektivt marginalisering- och 
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offerrollstänkande, som konkreta villkor som fysiska avstånd och 

arbetslöshet bidrar till att forma. Topologi förstås här som en fundamental, 

formmässig och strukturell aspekt av platsförståelse. Det topologiska 

indikerar att kunskap om människan även inbegriper platsliga dimensioner 

och vice versa: Kulturell förståelse och kulturella uttyck är topologiska, eller 

inbegriper platsen (Malpas 2012). Detta kan också beskrivas som 

individuella göranden av social hållbarhet i en lokalspecifik vardag som 

utgörs av glesbygdsvillkor. Denna praktik samspelar med policybudskap om 

social hållbarhet, där eget företagande ingår i diskursen om hållbar 

utveckling i landsbygd. 

Även om företagandet kan ses som ett sätt att skapa social hållbarhet, som 

en möjlig inkomstkälla och lösning på arbetslöshet, står företagaren i det 

norrländska inlandet också inför särskilda utmaningar. Till exempel är de 

kommunikativa förutsättningarna för att bedriva verksamheter här inte 

samma som i tätorten. Trots att det pågår arbete för utveckling av 

bredbandslösningar i glesbygd är svaga fibernät en realitet för många 

perifera glesbygdsinvånare.63 På kommunikationsmyndigheten PTS hemsida 

kan man läsa om den politiska ambitionen om ”Tillgänglig kommunikation 

för alla”.64 Av den anledningen välkomnar PTS förslag om effektivare 

bredbandsstöd och ”myndigheten föreslås nya uppgifter i arbetet med stöd 

till bredband på landsbygden.”65 Enligt samma myndighetskartläggning av 

bredband, som presenterades den andra augusti 2011, saknade dock 1100 

hushåll och företag möjlighet till att teckna bredbandsabonnemang om 

1/Mbit/s år 2010.  

Fibernät och telekonferensemöjligheter, kan, trots att de är tänkta som just 

gränsöverskridande teknologier, bli företeelser som bekräftar avstånden 

mellan urban statsmakt och rural periferi genom den dåliga tillgänglighet 

som teknologin har i glesbygden. På så sätt synliggörs det ojämna 

                                                      
63 Jfr www.bracke.se/byggabo/bredband. Hämtat 2013-11-09 
64 www.pts.se/nyhter. Hämtat 2013-11-28. 
65 Informationen är daterad från 2013-06-12 på hemsidan. 

http://www.bracke.se/byggabo/bredband
http://www.pts.se/nyhter
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maktförhållandet mellan centrum och periferi, där skilda strukturella 

förutsättningar och villkor länkas till konkreta platser och lokaliserade 

praktiker (Ardener 1987, Shields 1991, Hayter et al. 2003). Det är dock 

viktigt att också betona den relativa aspekten av begreppsparet; varje plats 

som är någons centrum, är samtidigt någon annans periferi. För en 

nyansering av förståelser av relationer mellan centrum och periferier, bör det 

också framhållas att vissa perifera platser, genom att ingå i nätverk av 

service, har tillgänglighet till centrums utbud. De platser som däremot kan 

defineras som avlägsna periferier är ur maktsynpunkt försvagade genom att 

de står utanför denna tillgänglighet och därmed inte är länkade till den 

dominanta zonen (Ardener 1987:222f).  

”Är man lite kreativ, med dagens internet och grejer... når man ut till hela 

världen. Så dom som är lite... hade jag varit ung idag hade jag säkert satsat 

på det här [med turism]” säger Per-Åke. Perifer ojämlikhet till trots har 

handlingsfälten i stort även utvidgats för människor i glesbygd, tack vare de 

nya kommunikationsteknologierna. Annorlunda uttryckt kan teknologierna 

ses som agenter som möjliggör handlingarna (Nilsson 2000:19). Sociala 

former av de nya teknologierna i form av mobiltelefoner, e-mail och internet 

har även i glesbygd mer och mer kommit att sammanflätas med vardagligt 

liv och dess livsprojekt.  

Genom Virilios dromologi (1977) kan dessa nya teknologier, som nämnts 

tidigare, beskrivas som vektorer inom transmissionsrevolutionens fas, med 

en specifik kompetens till att snabbt möjliggöra kommunikation mellan 

människor. Att möjliggörandet av denna kommunikation, sker på distans, 

oberoende långa avstånd och fysisk rörelse, menar Virilio är just 

revolutionerande och en ytterligare erövring inom hastighetsparadigmet. 

Genom sin kapacitet att överbrygga avstånd på kort tid skapar dessa 

teknologier nya former av gemenskaper, som kan betecknas som virtuella 

gemenskaper (Delanty 2003:169f). Delanty skriver:  “...virtual communities 

which are more evenly balanced between the local and global poles and are 
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sustained almost entirely by communication. Globalization offers all these 

forms of community with powerful opportunites for expression” (Delanty 

2003:150).  

Ulla kan bedriva sin verksamhet på sin gård, i sin by, och är inte beroende 

av att fysiskt skapa kontakter och hitta kunder då marknadsföring, 

kundkontakter och ekonomiska transaktioner sker via internet. Att den 

fysiska platsen har en perifer position blir i sammanhanget en tillgång. Att 

turistmålet är en by med sjutton invånare, belägen i det jämtländska inlandet, 

kan rentav betraktas som en konkurrensfördel i sammanhanget, där 

storstadsbor får möjlighet att uppleva tystnad och utrymme i stället för 

stadens ljud och trängsel. Detta påverkar rörelsen i olika riktningar. Trots att 

glesbygden främst består av rörelser bort från den och till tätorter, bidrar de 

nya teknologierna också till rörelser i motsatt riktning. Ulla, Lars och Jessika 

är exempel på människor som har flyttat till den norrländska glesbygden. En 

annan gemensam nämnare är att de är egna företagare. Detta pekar in 

företagandet som specifik glesbygdsmöjlighet, eller som villkorad social 

hållbarhet. Människor som skulle ha möjligheter till anställningar i staden, 

blir i glesbygden på sätt och vis ”tvingade” att starta eget för att 

överhuvudtaget kunna försörja sig. Handlingsfälten står, annorlunda uttryckt, 

i relation till strukturella förutsättningar och här är både ekonomiska och 

sociala kapital av betydelse.  
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Entreprenören som spänningsfält 

 

 
”Man ska inte satsa på skidbackar i år. Där har jag varit inne en gång i tiden, 

och ägt liftarna där”. Entreprenören Bertil har sysslat med många olika saker 

under sitt verksamma liv. Som egen företagare har han varit såväl 

småföretagare som stor entreprenör. Gränserna mellan småföretagare och 

entreprenörer är inte självklara; det kan både vara samma sak, såväl som 

innebära olika saker, med företagandet som den gemensamma nämnaren. Jag 

träffar Bertil under mitt besök i Lars verkstadslokal. Efter att Lars har 

presenterat oss säger han till mig: ”Om det är någon du ska intervjua om 

uthållighet i glesbygden, så är det Bertil.” Bertil går med på en intervju men 

han vill att hans dotter ska vara med. Vi träffas för intervjun hemma i Bertils 

bostad som är gården som han föddes på. Medan vi väntar på att hans dotter 

ska komma berättar Bertil att en av hans svärsöner har ett företag som 

alldeles dagen före hade uppmärksammats i Dagens Industri. Han visar mig 

tidningen: ”Det är bara för att ge dig en signal om vad det är frågan om.” 

Bertil som numera har gått i pension, kan beskrivas som en väl känd och 

högst etablerad entreprenörsprofil i norrländska inlandet. Han kan, vid det 

tillfälle vi träffas, hösten 2007, blicka tillbaka över trettio års verksamhet 

inom en företagsgrupp där han varit initiativtagare och verksam. 

Företagsgruppen har hela tiden haft skogen som bas med huvudsakliga 

sysselsättningar inom sågverk och förädlingsindustrier. Periodvis har 

företagsgruppen även ägnat sig åt andra verksamheter, såsom exempelvis 

turism. Bertil har även varit verksam som politiker och som riksdagsman. 

Att han är att betrakta som en person som är van att spela en betydelsefull 

roll märker jag omgående i mitt möte med honom. Det syns i blicken och 

märks i hans bemötande, i sättet att ställa motfrågor. 

 Även Anne har ägnat sig åt entreprenörskap. Hon har, vid tidpunkten för 

vårt möte relativt nyligen, publicerat en bok om jämtländska entreprenörer 
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och den roll de spelat för det norrländska inlandet. Pappan Bertil och Ivar 

Eriksson är två exempel: ”Min kompanjon var mycket nära vän med Ivar. 

Och Ivar satt ju i det här bolagets styrelse.” berättar Bertil. ”Han hade en 

enorm drivkraft”, inflikar Anne. Bertil fortsätter: ”Ja, han har haft väldigt 

stor betydelse för Hoting. Också min kompanjon som gick bort igår hade 

väldigt stor betydelse för utvecklingen i Hoting. Han hade väl upp emot 

hundra anställda.” De berättar att Hoting skiljer sig från Hammerdal, som 

utmärker sig i kommunen genom många företag i träindustrin. ”Hammerdal 

var en jordbruksby, en bondby, här hade man kanske en dräng. Hoting 

däremot hade fler småbrukare och skogsarbetare, färre skogsägare.” säger 

Bertil. ”Och så kom Ivar” konstaterar Anne. Det var 1957 som Ivar började 

sälja bilar. Sedan lyckades han bygga upp ett bilimperium som erövrade i 

princip hela marknaden i den norra landsdelen. ”Jag delar din analys av de 

historiska skillnaderna mellan Hoting och Hammerdal, säger Anne till Bertil.  

”Och den skillnaden spelar stor roll för hur strukturen blir sen. Om man äger 

skog har man ett grundkapital som man är rädd om och vill ta hand om.” 

 Anne och Bertil talar om entreprenörskapet som lösningen för 

glesbygden. Det är hela tiden med tanke på bygdens överlevnad som 

företagande diskuteras. Anne säger: ”Om det blir enklare att starta företag 

skapas det arbetstillfällen för byn. Det blir stor skillnad för en by som den 

här, om det är lättare att komma till skott med det.” Hoppet står å ena sidan 

till politisk ideologi som främjar företagande, och å andra sidan till bygdens 

eldsjälar: ”Om det finns några Ivar Eriksson, så lyfter man ju... man får ju ett 

inflöde av resurser.  Då anställs folk, då har man bättre löner.” säger Bertil. 

Emellertid finns det här en problematik, menar Bertil, som är förknippad 

med fördelningspolitik:  

 

Det kan ju finnas ett stort steg upp till den som har lyckats med det här. /.../ Som en 

grabb som vi har haft anställd, han har ett företag nu. Han har byggt upp det från 

början, på nittiotalet, då slutade han hos oss och började bygga. Han startade ett 
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företag. Och han omsätter i dag över 400 miljoner. Han har, bara här, hundra 

anställda. Men dessutom tjänar han själv 100 miljoner.  

 

I Nordsverige den femte oktober 2006 kunde man läsa under rubriken Så ska 

Västernorrland fortsätta att växa:  

 

Samhällsentreprenören är ett område där LRF kartlägger länets eldsjälar. Eldsjälarna 

verkar ofta i det tysta men förtjänar att bli mer upplyfta. Vilka är de och vad är deras 

drivkrafter? Det är sådant som ska tas reda på då eldsjälarna utgör navet i 

landsbygdsutveckling. 66  

 

Det intressanta med entreprenörskapet är den ideologi som omgärdar det. 

Här kan entreprenörskapet ses som ett uttryck för den nyliberala politiken. 

Entreprenören blir hållbarhetsskapare, socialt och ekonomiskt sett, för 

boende i glesbygden. Personlig drivkraft67 och eldsjälaskap (Forsberg 

2010:97) blir retoriska verktyg för entreprenörskapets motorer. Det handlar 

om politiska ideal som entreprenören kan bruka i sin övertygelse och kamp 

för ett drägligt liv i glesbygden.  

Detta sikte på att skapa en framtid för bygden kan också ses som en 

särskiljande faktor mellan entreprenörskap och småföretagande. När 

småföretagarna Jessika och Ulla beskriver sina verksamheter, betonas 

företagandet mer som en möjlig inkomstkälla. Företagande rymmer en stor 

spännvidd, mellan egenföretagaren som vill kunna betala månadshyran och 

storentreprenören som genererar flera andra arbetstillfällen till bygden. 

Entreprenörens handlingar kan med sitt fokus på platsens överlevnad kanske 

på så sätt beskrivas som mer rationellt drivna än småföretagarens. Med 

månandet om bygden kan entreprenörens agerande också tolkas i termer av 

                                                      
66 Hämtat från Mediearkivet, 2014-02-18. 
67 Föreställningen om entreprenörens särskildhet är typisk, även om forskning visat att 

sambandet mellan entreprenörskap och personliga egenskaper delvis är konstruerat och 

kanske inte så befäst som man tidigare trott (Korhonen et al. 2012). 
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en handlingsgemenskap, en community som praxis, där aktörskapet står i 

direkt relation till den platsgemenskap som utgörs av det lokala rummet. 

Handlingarna sker i växelverkan med platsen; platsen definierar 

handlingarna, men handlingarna definierar även platsen (Casey 2009). Det 

handlar således om gemenskapens konkreta dimensioner och handlingsfält 

(Delanty 2003), om entreprenörskap som utgår från platsens särskildhet. 

Hammerdal fanns som den plats Bertil föddes in i och det var utifrån denna 

ort han formades som subjekt och utformade sina handlingar. 

I klassisk ekonomisk mening är en entreprenör någon som lyckas 

överbrygga tidigare konverteringsbarriärer. Med andra ord handlar det i 

princip om att komma på något som är billigt att producera och som kan 

säljas relativt dyrt (Croitoru 2012:144ff). Samtidigt har entreprenören blivit 

nyliberalismens hjälte; den som utan hjälp och stöd från staten/det offentliga 

får saker att hända, som till exempel att driva skolor. Denna bild har spridits 

till och fått ett starkt fäste i den hållbarhetsdiskurs som formulerats kring 

landsbygdsutveckling. Entreprenören blir den som med klurighet, 

uppfinningsrikedom och ett stort hjärta för bygden skapar utveckling. 

Annorlunda uttryckt motsvaras entreprenören i glesbygden, i retoriken, av 

eldsjälen. Annes och Bertils utsagor om entreprenören som skapar 

utveckling i bygden kan förstås i linje med social hållbarhet som policy, med 

den politiska retoriken om social hållbarhet i landsbygd. Utsagorna 

samspelar på så vis med policyns budskap (Shore & Wright 1997). 

 I utsagorna synliggörs emellertid också motstridigheter, som kan kopplas 

till utmaningar för den sociala hållbarheten. Å ena sidan handlar det, som 

nämts om uppfattad toppstyrd politik: ”Det är ingen idé att flytta hit 

industrier, utan man måste skapa dom här från de förutsättningar som finns. 

Man måste låta det komma underifrån. För då blir det hållbarare. Men man 

måste se positivt på dom som lyckas, på dom som vill driva någonting. Och 

ha visioner.” I Annes uttalanden synliggörs här också att det finns en negativ 

laddning riktad mot entreprenörer. Denna aviga inställning, eller 
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misstänksamhet mot entreprenören, riktas framförallt mot den framgånsrike 

företagaren som har tjänat pengar. Bertil menar till exempel att det sticker i 

bybors ögon när hans före detta anställda som tjänar 100 miljoner, dessutom 

”bygger sitt nya hus för fem miljoner.” Denna krock kan tolkas i termer av 

social hållbarhet som gemenskap i det norrländska inlandet. Här handlar det 

om social hållbarhet på den individuella nivån, i de mellanmänskliga 

relationerna. Som diskuterats i det ovanstående präglas den av det personliga 

bemötandet. I detta ligger också en jämlikhetstanke, en slags 

överenskommelse om att alla är lika, ingen är förmer någon annan (Frykman 

& Hansen 2009:198).  Att tjäna pengar, även som bieffekt av skapad 

hållbarhet för bygden, blir svårförenlig med likhetsförutsättningen för den 

lokala tillhörigheten. Det blir med andra ord, i den lokala praktiken, svårt att 

kombinera social hållbarhet som gemenskap med social hållbarhet som 

policy. 

 

Idyll och nöd: två sidor av samma mynt 

 

Imorgon visas Strömsunds kommuns hemliga vinterpärlor upp på Destination South 

Laplands showroom på Grev Turegatan i centrala Stockholm. Vi hoppas att 

besökarna ska få upp ögonen för detta fantastiska område. /.../ Naturligtvis bjuder vi 

också på tilltugg från området. Tunnbröd, getost, torkad älg, renkött, älgkorv från 

Fågelberget med mera.  Allt för att besökarna verkligen ska få den rätta känslan av 

södra Lappland /.../68 

 

 

”Men vad skulle jag göra, med tanke på all arbetslöshet i glesbygden” säger 

Ulla att hon tänkte när hon var nyinflyttad i Strömsunds kommun. Bristen på 

                                                      
68 Pressmeddelande på www.stromsund.se,  2013-11-06.  

http://www.stromsund.se/
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arbetstillfällen är en av glesbygdens realiteter som de intervjuade förhåller 

sig till i utsagorna. Att Ulla så småningom kom att starta ett företag inom 

vildmarksturism kan ses som ett naturligt led i detta. På en 

landsbygdsutvecklingsnivå är ett sätt att försöka skapa social hållbarhet just 

satsningar på turism. I detta sammanhang betonas turismen som 

tillväxtalstrare, skapare av arbetstillfällen och kapitalinflöde.  

I utsagor om glesbygdens svåra villkor finns emellertid en dubbelhet. Å 

ena sidan har Strömsund hög arbetslöshet, låga inkomster och andra sociala 

problem. Å andra sidan handlar det samtidigt om hur sociala villkor bildar 

grunden för hur man talar och agerar i verkligheten.  Annorlunda uttryckt 

förhåller sig utsagorna till en om glesbygdsliv florerande föreställning, den 

om glesbygden som nöd och brist. Denna föreställning förstår glesbygden 

som den totala avsaknaden av i princip allt som finns tillgängligt i staden.69  

Även om den typifieringen av glesbygden är förankrad i reella praktiker som 

hög arbetslöshet, låga befolkningstal och nedmontering av servicefunktioner, 

tenderar bilden av den norrländska glesbygden som nöd att skymma 

mångfalden och bli svartvit och stigmatiserande (Ristilammi 1994, Hansen 

1998,  Nordin 2007, Augé 2009). Talet om den egna platsen kan delvis ses 

som uttalanden utifrån den Andres blick (Fanon 1995). Detta relaterar till 

space-myter. Med hjälp av det begreppet intresserar sig den kanadensiske 

sociologen Rob Shields (1992) för praktiker kring typifierande i relation till 

plats. Han undersöker dessa space-myter, som i stort kan förstås som 

diskursiva myter, och vad dessa består av. Myterna skapas och upprätthålls 

av olika aktörer, bland annat av enskilda individer, media, forskning, 

litteratur och politiska grupper. Shields visar också att myterna lyckas 

upprätthållas sida vid sida, trots att de ofta är motstridiga (Shields 1992:183).  

                                                      
69 När det binära begreppsparet land och stad tenderar attt skymma komplexitet och 

variationer, blir det motiverat att studera det partikulära, eller de former av hybrider som finns 

in between och ge dessa Andra en röst (Stewart 1996, se också Cloke och Little 1997:7, Pile 

och Thrift 1995).  
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För det mesta synliggörs en växelverkan mellan föreställning och 

erfarenhet i utsagorna. Bildernas suggestivitet gör något med självbilder och 

självrepresentationer som kommer till uttryck i tal och handling. Denna 

påverkan synliggörs på olika sätt i materialet. Det finns till exempel, som i 

Ullas fall, en medvetenhet kring den marginaliserade position som 

förmedlas, till exempel genom faktauppgifter i form av statistik och 

nyhetsrapportering. Bilderna av marginaliseringen korresponderar också 

med vardagens erfarenheter. Det är mot bakgrund av både den egna 

platserfarenheten och bilden av glesbygden som nöd som Per-Åke låter mig 

förstå att han känner en tacksamhet för det arbete han har. När jag kom till 

Annikas arbetsplats för att intervjua henne, tycker jag mig kunna utläsa 

förundran, men också häpen tacksamhet, över att en doktorand från 

Stockholms universitet hade tagit sig hela vägen till Gäddede, för att ställa 

frågor om hennes vardagsliv. På Strömsunds kommunkontor förmedlades en 

liknande överraskande positivitet för att sökarljuset var riktat mot 

glesbygdens villkor. I materialet syns, med andra ord, riktningar mot bilden 

av glesbygden som marginaliserad. Människor rör sig med denna 

föreställning och förhåller sig i enlighet med den, accepterar den i sina 

uppfattningar och förmedlingar av sig själva.  

Detta kan också illustreras med hur de intervjuade talar om sina byar. Per-

Åke, Berit, Svea, Marianne och Brita beskriver alla, på sätt och vis, den 

nutida glesbygden som krisande. Per-Åke beskrev exempelvis i det 

ovanstående hur han upplever att hans by Hoting håller på att tyna bort, 

något som gör honon bitter. Han säger också, i likhet med flera andra i 

Strömsunds kommun som jag har talat med, att man upplever det som om 

Stockholm, som ses som synonym till centralmakten, precis har det som 

syfte, att vänta ut glesbygden och låta platser som Hoting självdö.  

En annan typisk föreställning kring liv i glesbygd som delas på ett allmänt 

plan är glesbygden som idyll. I typifierandet, som ligger till grund för hur vi 

uppfattar verkligheten, är det språket som lägger grunden för gemensamma 
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typifieringar (Schütz  1962/1999:33ff). Termen glesbygd bidrar till att 

glesbygd blir både subjektivt och objektivt verklig, och som kan förstås på 

ett allmänt plan.  Marknadsföringen ovan kan ses som ett försök till att 

hänga med i det globala spelet att erbjuda lokalspecifika upplevelser 

(Salomonsson 2001:25). Praktiker av att, som glesbygdsbo, reproducera 

stereotyper av det perifera kan benämnas som invärtes orientalism (Eriksson, 

Madeleine 2010:82ff). Övertagandet av stereotypa föreställningar om 

Norrland som traditionellt, autentiskt och idylliskt (Vallström 2002) kan ses 

som ett strategiskt led i ett identitetprojekt för att sälja sin plats som unik. 

Fenomenet att typifiera landsbygden som idyll är dock ingen ny 

företeelse.  Den uppstod i samband med industrialiseringens uppkomst och 

etablerandet av en ny borgerlig estetik som fick fäste i de europeiska 

städerna under 16- och 1700-talen (Stewart 1996:117, se också Ehn och 

Löfgren 2001:49). I intervjuutsagorna förmedlas till viss del typifierade 

uppfattningar som länkar in i denna idé; ”här i Norrland bakar vi tunnbröd 

själva”, har jag fått höra. ”På landet stressar vi inte”, framhåller flera. Att 

man bara kan knacka på och kliva in hos bekanta, helt spontant, utan att 

planera besöken, är ett idylliserande påstående, som förmedlats och implicit 

rymmer staden som glesbygdens antites. Att människor i sina utsagor strävar 

efter att balansera den ensidiga bilden av glesbygden som nöd, med hjälp av 

ljusare och mer optimistiska framställningar är begripligt. Men även bilden 

av glesbygden som idyll riskerar att framstå som en uttalad space-myt, som 

ligger relativt långt ifrån verklighetens förhållanden. Verkligheten i 

Norrlands inland utgörs till stor del av arbetslöshet, höga ohälsotal och 

nedmonterad välfärdssektor (Frykman & Hansen 2009).  

Att själv, som glesbygdsinvånare, lyfta fram sin bostadsort som antingen 

en idyll eller en marginaliserad plats, kan tjäna sina syften (Cloke 1997). 

Konstruktioner av rural idyll hjälper således till att skapa uppfattningar om 

att landsbygden är en problemfri zon där fattigdom blir något som göms 
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(Cloke 1997:256).70 Mot bakgrund av ovanstående blir det förståeligt att man 

i Jämtland, eller andra norrländska inlandslän, både konstruerar platsen som 

en idyll och emellanåt månar om bilden av en marginaliserad glesbygd som 

håller på att dö och är i stort behov av hjälp, i syfte att få ekonomiskt stöd 

(Shields 1992:245, Frykman och Hansen 2009:216). 

Intervjuutsagorna kännetecknas också av att innehålla motrörelser, där 

man rör sig i riktning från glesbygdsföreställningarna. Man förhåller sig till 

föreställningarna geom att ifrågasätta och kontrastera sig mot dem. Här blir 

taktiken snarare att ta spjärn mot strategin (de Certeau 1984). Här kan det 

exempelvis handla om en vilja att förmedla sig själv och sin plats som 

likadan eller bättre, än andra platser. På sådana sätt skapas nya 

föreställningar, och ett brott mot det redan etablerade. Till exempel talar 

Anne, Bertil och Lars om Hammerdal som unikt genom förekomsten av flera 

egna och lyckade företagare.  ”Hammerdal är lite som ett norrländskt 

Gnosjö” förklarar de och andra i Strömsunds kommun för mig. Det unika 

med Hammerdal framställs här genom att tala om hur likt Hammerdal är en 

annan ort. Företagaren Ivar Eriksson och hans framgångsrika bilimperium i 

Hoting brukar också nämnas i dessa sammanhang. Vare sig man i utsagorna 

rör sig med eller mot föreställningen om glesbygden som nöd eller brist, 

handlar det i båda fallen om att man på olika sätt förhåller sig till dessa 

bilder. Typifierandet relaterar på så sätt till intersubjektiviteten och vi-

relationerna (Schütz 1962/1999:35, Nilsén 2000:89). Det sagda om platsen 

                                                      
70 Om Sveriges historia av fattigdom och skam, samt relationen till svensk 

välfärdspolitik, skriver historikerna Berggren och Trädgårdh (2006:10). Med begreppet 

statsindividualism gör de en analys av det svenska samhället som inte främst  präglat  av 

kollektivism, utan av ett kontrakt mellan stat och individ som ”förlöst individen från från 

beroendet av familjen och civilsamhällelig välgörenhet” (2006:51). Välfärdsstatens skyddsnät 

kännetecknas av att vara riktat till alla, oberoende av individens privata relationer. Författarna 

hävdar bland annat att detta innebär en lägre grad av tabun kring stödmedel än i en 

anglosaxisk kontext, där inidivden är mer beroende av det egna privata nätet av sociala 

relationer och där det finns ”ett starkare inslag av behovsprövning, vilket leder till större risk 

för social stigmatisering och utanförskap för de medborgare som måste söka hjälp” (2006:53). 
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relaterar dels till subjektiva uppfattningar av den egna platsen, såväl som till 

andras, utomståendes föreställningar av deras plats som glesbygd. 

Taktiken att röra sig med föreställningen om glesbygden som idyll kan 

ses som ett led i görandet av glesbygden som socialt hållbar. Om platsen 

som idyll i marknadsföringen lyckas att locka till sig turister, är den sociala 

hållbarheten bättre förankrad. Taktiken att röra sig med föreställningen om 

glesbygden som nöd underlättar däremot för invånarna att få statliga bidrag, 

vilket kan betraktas som en annan väg som säkrar den sociala hållbarheten 

för invånarna. Båda taktikerna kan således ses som göranden av glesbygden 

som en socialt hållbar plats. 

Föreställningen om det perifera kan till stor del sägas vara en konstruktion 

som går centrums ärenden (Ardener 1987, Shields 1992, Hayter et al. 2003, 

Augé 2009). Att tillhöra periferin är inte självvalt; de intervjuade säger i 

regel inte själva att de bor i periferin. Och om sådana kommentarer fälls, att 

man bor i periferin, är de laddade med en införståddhet, en undertext som 

signalerar att det är någon annan, eller annat som klistrat på denna etikett 

som det står periferi på. Detta Andra motsvaras ofta av ett definierat 

centrum. Centrum har allt att vinna på att utse och peka ut det perifera, i och 

med att den egna statusen av centrum då också befästs (Ardener 1987, 

Shields 1992, Hayter et al. 2003). När maktpositioner befästs säkras också 

tillväxten i form av kapital, människor och arbetstillfällen. 

Globaliseringsstudier relaterar också i allmänhet till rådande vetenskapliga 

paradigm och ideal, där periferier anses ointressanta och irrelevanta medan 

centrumkluster betraktas som intressanta och relevanta i relation till det 

globala (Hayter et al. 2003). En förutsättning för att mönster av mer jämlika 

processer ska kunna äga rum i det spatiala krävs det att paradigmatiska och 

konventionella förklaringar som dessa bryts, ifrågasätts och konfronteras 

med alternativa och nyanserade förståelser av liv i glesbygd. 
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Periferi som vara 

 
U: Och så fick hon för sig att hon skulle börja med getter. Så hon gick ju en sån här 

ystningskurs här på lantbrukskolan. Så nu har ju hon en ostproduktion då. /.../ Så nu 

springer hon där med stor luva på sig och bara gör ost. Hon programmerar väl lite på 

nätterna, för med jordbruk är det inte några stora inkomster. Hon är så nystartad.  

E: Är det många kvinnliga företagare här?  

U: Här ja. Vi har nämligen startat ett nätverk här i Flåsjön som det kallas, bygden då. 

Sen ett år tillbaka. Som vi kallar för Flåsjöjäntan. Så det är jättemycket kvinnliga 

företagare. Flera kvinnor som jag känner som håller på med jakt. Hyr ut jakt och... 

turismen och... jag pratade med en flicka, dom har ju en sån här 

vildmarksturistutbildning här ute och jag är praktiklärare för dom. Och jag pratade 

med en av dom tjejerna igår, hon är från Stockholm tror jag, hon har nu öppnat ett 

ställe i Björkvattnet och startat ett hundspannföretag. Förra veckan träffade jag en 

tjej som ska starta älgfarm. 

 

 

Av de företag som etableras i glesbygden är många kopplade till så kallad 

ekoturism, vildmarksturism eller upplevelseturism. Det kan, som diskuterats 

tidigare, ses som ett led i politisk retorik kring landsbygdsutveckling71  vars 

program och policy i regel nämner turism som diversifierande ekonomi, 

vilket uppmuntrar landsbygdsinvånare till att starta företag.  Det bidrar också 

till föreställningen om landsbygden som ett attraktivt resmål. Som 

representant för det perifera bär det norrländska inlandet på en lockelse som 

turistmål. En del i den lockelsen är föreställningen om det perifera som det 

andra, som medveten antites till den dominanta kulturen, majoritetssamhället 

(Vallström 2002, Eriksson, Madeleine 2010). Den nya ekoturismen blir på så 

vis en del i detta.  

 

                                                      
71 Se t ex Översyn av miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006. Akademisammankomst 

den 13 februari 2003. s.6. www.ksla.se. Hämtat 2013-11-09 

http://www.ksla.se/
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P-Å: och vi har den här turistkörningen på sommaren, jag tror att det startar i Mora, 

med det här Vildmarkståget. /.../ Det åker ändå upp till Kiruna. Jag har åkt det, det 

var 100-årsjubileum av Inlandsbanan i år. Så då tog jag och min fru och åkte ända 

upp till Gällivare, Malmberget. Och det var ju faktiskt intressant. Man har ju inte sett 

Sverige från den sidan. Men det här är en upplevelse och det önskar jag att fler 

skulle upptäcka, att det finns någonting, att titta på här också... 

E: ... men det går väl ganska bra med de här resorna? 

P-Å: Javisst. Det stannar på varje litet ställe och man kan fika, lite underhållning och 

så vildmarken och så kan man köpa lite souvenirer. Det är mycket tyskar, holländare 

och engelsmän som åker... tyskarna var det jättemycket av. Och de var ju euforiska 

över renarna... kastade sig åt alla håll och skulle fota och greja. De tyckte att det var 

helt underbart det här... vilken natur! Och då kunde dom åka i tio mil utan att se 

nånting. Bara titta på skogen. Och så var dom förundrade över att det inte bodde 

några folk där. 

 

Denna typ av turism kan ses som en möjlig väg för att skapa en ekonomiskt 

hållbar utveckling. Emellertid kan turism som företeelse också hamna i 

spänningsfältet i diskussioner om hållbar utveckling. Utifrån ekologiska 

hållbarhetsperspektiv kan turism definieras som problematisk och 

utmanande för miljön (Barr et al 2010).72 Turism betraktas också i detta 

sammanhang som en möjlighet att kunna få betalt för de värden naturen 

representerar, i linje med ekosystemtjänster. Turism ses här som en arena för 

konflikt och som står som motpol exempelvis till arbete mot 

klimatförändringar. Turismen är då en arena för vardagligt agerande i en 

liminal kontext (Barr et al 2010). Det centrala problemet här och som turism 

som idé medför är skapandet av livstilspraktiker som uppfattas som 

normerande och som går stick i stäv med ekologisk hållbarhet.  

Studier har visat att då vissa samhällsgrupper praktiserar relativt hållbara 

ekologiska konsumtionsmönster på hemmaplan, överger de dessa på 

semestern (se t ex Barr et al 2010, 2011a, 2011b). Turismen som idé har 

                                                      
72 Se t ex Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:2 Marine Tourism and recreation in 

Sweden. www.havochvatten.se. Hämtad 2014-06-04 

http://www.havochvatten.se/
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bidragit till att semester och ledighet i ökande grad har blivit synonymt med 

att resa bort och konsumera andra platser. Att resa långt bort, via flyget, till 

annorlunda, exotiska platser har blivit vanligare (ibid). Forskning visar att 

medvetenhet kring flygutsäpp finns, men att människor tenderar att glömma 

bort det när semestern ska bokas (ibid). De miljömedvetna handlingarna kan 

med andra ord sägas ingå i en annan finit meningsprovins (Bengtsson 

1999:17).  

Trots ovanstående relevanta problematik kring turism som idé, kan 

resonemanget kontextualiseras med utgångspunkt i lokala perspektiv. Det 

blir med andra ord viktigt att peka på olika typer av turism. Turism i 

norrländsk glesbygd kan inte likställas med massturism.73 Utifrån den 

belysningen kan praktiker av företagande och turism tolkas som socialt 

hållbara fenomen. Praktikerna blir socialt hållbara genom sin förmåga att 

skapa bättre levnadsvillkor (Jarvis et al 2001), främst för nuvarande 

generationer, men möjligen också för kommande generationer, till exempel 

genom övertagande av etablerade verksamheter. 

 

”The outback”  

 

Görandet av det perifera till konsumtion och lockelse, i egenskap av att 

representera det Andra, praktiseras även i Australiens periferi; the outback. I 

detta sammanhang motsvarar Broken Hill den norrländska glesbygden till 

stor del. De tillhör båda respektive nationers periferier. Även om Broken 

Hill, som stad, har fler invånare än glesbygdskommunen Strömsund, brottas 

                                                      
73 Det ska dock tilläggas att turister som reser till och från Ullas småskaliga verksamhet, 

också nyttjar det ekologiskt ohållbara flyget, samt praktiserar omtvistade livsstilpraktiker, 

som jakt och bilåkande, när de är på plats. 
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man på båda platserna med populationsminskningar74, arbetslöshet och få 

arbetstillällen. Som representanter för det perifera bär båda platserna också 

på en lockelse som turistmål.  

”People here always find a way, they start their own businesses.” säger 

kommuntjänstemannen Jeremy, och syftar på lokalinvånarna, som beskrivs 

som överlevare, “having the survival spirit”. 75 Att Broken Hill innehar 

statusen the outback, positionerar staden per definition i periferin och bidrar 

delvis med en tillskrivning av marginalisering. Klassificeringen outback 

medför dock också att nyfikna turister kommer dit. Avstånden till de större 

städerna är betydliga, den närmaste stora staden är Adelaide, som ligger 

fyrtiotre mil ifrån Broken Hill. Inför mitt besök dit påpekade några 

dåvarande kollegor 76 att ”Broken Hill is what we Australians call remote.” 

Att bo i en stad med långa avstånd till andra städer är emellertid ett faktum 

man som invånare i Australien är van vid, det förefaller vara infrastrukturell 

norm.  

När jag frågar hur det kommer sig att Broken Hills invånare kallas för 

överlevare, hänvisar Jeremy till aspekter som tufft klimat med bland annat 

torka och damm, vattenkonflikter mellan delstater, prisfall på mineraler och 

nedmontering av gruvnäringen. Han talar också om stadens tuffa 

arbetsförhållanden. När jag intervjuar Jeremy, i februari 2009, har den 

ekonomiska världskrisen inletts, och han menar att man på grund av detta ser 

att en del arbetar temporärt i andra gruvor, det vill säga omfattas av Fly-in 

                                                      
74 Förutsättningarna är i befolkningstillväxten emellertid olika; i Broken Hill handlar det mer 

om tillfälliga svackor, medan det i Strömsunds fall har skett en stadig nedåtkurva. 
75 I Broken Hill bor knappt 19000 invånare. Staden ligger i delstaten New South Wales 

absoluta nordvästra hörn, på gränsen till delstaten South Australia, och här är man van vid att 

barnens skolgång sker via satellit och att läkarna, The Flying Doctors, flyger in till staden vid 

behov. Detta flygfenomen, där service flygs in, kännetecknar stora delar av Australien, och 

visar på ett annat sätt att hantera ”glesbygdsproblemen”. Det kan handla om vård eller annan 

service som flygs in till perifera samhällen, men också om att nya arbetstillfällen nås genom 

att man flyger till en plats och arbetar för att sedan flyga tillbaka hem, kanske vid veckoslutet. 

Fenomenet kan kallas för Fly-in Fly-out (McKenzie:2011:354). 
76 Jag var gästdoktorand vid antropologiska avdelningen vid University of Sydney mellan 

2008 och 2011. 
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Fly-out-fenomenet. Men, påpekar Jeremy, de som bor i Broken Hill känner 

tillhörighet med staden, de har Broken Hill ”at heart” och Jeremy menar att 

så fort mineralpriset stiger kommer dessa att helhjärtat återvända till Broken 

Hill för att arbeta i gruvan där. Liksom i det norrländska inlandet startar 

många företag inom turismnäringen. Även ett utmärkande antal 

konstgallerier finns här. ”Vi är kända för våra solnedgångar och därför 

kommer både många besökare och konstnärer hit”.  

Jag kommer i kontakt med företagaren Jeff, som bland annat ordnar 

dagturer för turister. Han kan beskrivas som en retoriker som inte missar att 

marknadsföra Broken Hill i något avseende. Allt han gör är med tanke på 

stadens överlevnad, säger han. Han har ett förflutet inom gruvnäringen, som 

utbildad gruvingenjör. Även hans pappa och övriga manliga släktingar har 

arbetat i gruvan. Han är, liksom sin pappa, född i Broken Hill. Även hans 

morfar bodde här och arbetade i gruvan. Jag har bokat hans ”heldagstur”. På 

söndagsmorgonen den femtonde februari 2009 kommer han och hämtar upp 

mig i sin jeep. Och dagsschemat är späckat. Jag får stiga ner i en gruva, se 

kängurus, besöka spökstaden Silver City, äta lunch där en av Mad Max 

filmerna spelats in, titta på Mad Max bilen, gå på museum, och besöka 

silversmidesbutiker. Genom att under dessa timmar få färdas genom 

landskapet, få samtala med lokalinvånaren Jeff och få ta del av de platser 

och företeelser som han valt att visa upp, förmådde denna tur att fånga upp 

aspekter som kan bidra till att förstå – men också exotisera - Broken Hill. 

Jeff talar stolt om sitt påbrå, det är tack vare Broken Hill och dess historia 

som han blivit entreprenör. Han säger att han, genom sin familjs historia på 

platsen, inte är vem som helst, inte är anonym utan en respekterad man som 

alla känner till. Denna stolta anda, ”the spirit” som karaktäriserar invånarna 

både kontrasterar och samspelar med det norrländska materialet. Denna anda 

syns och förvaltas också i infrastrukturen. De viktorianska byggnaderna 

uttrycker i materialiserad form det ärofyllda minnet av Broken Hills historia. 

De viktorianska inslagen förknippar det perifera Australien med England, 
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och fyller därmed den viktiga funktionen av att sammankoppla periferin med 

centrum. Att som australier kunna hävda sin relevans genom att peka på 

släktskapet med ”The British” signalerar att man tillhör centrum, trots att 

man befinner sig i periferin. Det fyller även funktionen att definiera sig mot 

de Andra, aboriginerna och immigranterna. Detta belyser hur givna 

strukturella förutsättningar skapar en föreställning om vilken betydelse man, 

som glesbygdsbo, har i det nationella sammanhanget. I Broken Hill finns fly- 

in-fly-out-fenomen som också uttrycks i teveserien ”Flying Doctors”. På 

Broken Hills Geomuseum kan man också läsa: 

 

The significance of the Broken Hill Code cannot be over stated, this city has con-

tributed more, directly and indirectly to the development of the Australian economy 

than any other single place in our nation. Indeed, in 1896, Broken Hill was described 

as the 4:th most important place in Australia ranking after Sydney, Melbourne and 

Adelaide.77  

 

Ur ett topologiskt perspektiv synliggörs vissa skillnader mellan platserna. 

Medan uttryck av accepterad tillskrivning av marginalisering, ibland kan 

utläsas i det norrländska materialet, pekar det australiska materialet istället 

ensidigt in i en vägran att uppfatta sig som marginaliserad eller som ett offer. 

Här uttrycks en stolt överlevnadsanda där prestigen ligger i att klara sig 

själv. Det kan relateras till olika historiska kontexter i fråga om förhållandet 

till staten å ena sidan och privata mellanliggande  institutioner å den andra. I 

detta skiljer sig Sverige från anglosaxiska länder (Berggren & Trägårdh 

2006).  

Aspekter av Australiens specifika historia av vi-relationer mellan 

majoritetsbefolkningen och aboriginer hör också hit. År 2011 levde totalt 

18516 personer i Broken Hill. Av dessa var 1395 aboriginer.78 Utifrån flera 

                                                      
77 Läst och antecknat i fältdagboken vid mitt besök i februari 2009. 
78 Antalet inkluderar också människor som benämns som Torres Strait Islanders. Statistiken är 

hämtad 2013-11-09 från www.brokenhill.nsw.gov.au.  

http://www.brokenhill.nsw.gov.au/
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samtal med människor i Broken Hill, framträder en tydlig bild av 

kontrasterande typifieringar mellan majoritetsbefolkningen och 

ursprungsbefolkningen. Tillskrivningar av aboriginer som marginaliserade, 

arbetslösa och bidragsberoende är dominerande hos majoritetsbefolkningen. 

Som en del i den förklaringsmodellen typifieras majoritetsbefolkningen som 

motsatsen; hårt arbetande och definitivt inte i behov av bidrag. 

Majoritetsbefolkningens typifieringar av sig själva står med andra ord i ett 

intersubjektivt förhållande till de Andra, där jaget förstås i relation till duet 

(Schütz 1962/1999:35, Nilsén 2000:89), dock med ett upprätthållande av 

skarpa gränser emellan.  

Exemplet med Broken Hill visar att periferiproduktion som turism i syfte 

att skapa social hållbarhet kan betraktas som en universell praktik. Attityder 

och förhållningssätt till praktiken varierar till viss del däremot, vilket jag har 

försökt att synliggöra. Dock finns det också många likheter mellan platserna. 

I Strömsund finns inga viktorianska byggnader, men det finns motsvarande 

infrastrukturella avtryck som berättar om västerländsk samhällsframgång. 

Här finns de offentliga byggnaderna, som skolor, kommunalhus, 

vårdcentraler i solid och återhållen arkitektur, som alla kan läsas som ett 

uttryck för välfärdsstatens lågmälda trygghetssignaler. Uttrycken 

representerar i båda fallen modernisering, även om de uttrycker olika 

ideologier av modernitet. I Strömsund finns också talet om vattenkraften och 

skogen. Här finns spända relationer till samerna, som i politiska strider om 

mark och annat ofta görs till de Andra. Här finns flyktingförläggningar, här 

finns drömmar om inflyttning. Till syvende och sist ter sig kanske den 

främsta skillnaden mellan platserna ligga i hur man i det norrländska 

inlandet retoriskt tar avstånd från ”stockholmarna”, samtidigt som man 

påtagligt är en del av välfärdsstaten.  



 134 

Periferi som vardag  

E: Vad gör ni på fritiden? 

A: Vi åker till fjällen. Och vi brukar jaga, nu i helgen var det älgjakt till exempel.  

 

Förutom att rida på sin häst, eller vara ute med hunden, tillbringar Anne sin 

fritid med att vara i fjällen eller jaga älg. Som synliggjorts i ett tidigare 

redovisat citat framhåller hon fördelen med ett boende i glesbygd, som just 

närheten till naturen, till fjällen och skogen. Här fyller naturen och jakten en 

stark symbolisk funktion (jfr Gunnarsdotter 2005:152). Utsagan lyfter fram 

positiva värden som bara kan förverkligas i glesbygden - och därmed görs 

platsen bättre än Stockholm och andra storstäder. Jessika berättar att hon 

gärna åker till Blåsjön, för skid- och skoteråkning på sin lediga tid. Hon 

flyttade till en by i Strömsund från Sundsvall 1999: ”Dels har jag min släkt i 

byn, min mamma är härifrån men flyttade till Sundsvall, men så hittade vi 

precis det huset som vi ville ha. Och det passar oss att bo här, vi har djur, 

både hundar och katt och jag trivs med att bo lite såhär på sidan av.” Lars 

sysselsätter sig med jakt, fiske, skidåkning och golf. Pia uppger skoteråkning 

som favoritsysselsättning. Även Ulla trivs med att promenera i skogen med 

sina hundar. Bär- och svampplockning uppges också som fritidssyssla. Att 

det är naturen som står i fokus för fritidssysselsättningar i det norrländska 

inlandet är tydligt (Nordin 2007, Frykman & Hansen 2009). Att lyfta fram 

naturorienterade fritidssysslor är mer regel än undantag i utsagorna. 

Berättelserna kan därför skapa intryck av att glesbygdsbor knappt gör 

annat än att vistas i naturen. Dock kan här tilläggas att händelser som dessa 

har en tendens att vara mer förekommande i just berättandet om dem, än i 

verkliga livet. På så vis kan berättelsen om naturaktiviteter ses som en slags 

nyckelsymbol i berättandet om vardagsliv i glesbygd. Per-Åke menar:  

 

Om det fanns jobb här så skulle 75 procent av de som bor på annat håll flytta 

tillbaka. /.../ Kanske har de som är födda och uppvuxna här inte samma 

fritidsintressen... Alltså det är ju natur, jakt och fiske och sånt där va, skoterkörning 
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på vintrarna. Och det har man ju kanske inte om man bor söderut eller i någon 

storstad. För min del, när jag bodde borta så var det spännande och bra först, men 

sen började man sakna det där. 

 

Naturen, utöver att marknadsföras till turister, är också den lokala tillgång 

som glesbygden har att erbjuda sina invånare som vardagspraktik. Umgänget 

med familj och vänner sker ofta i skogen eller på fjället. Annorlunda uttryckt 

praktiseras den sociala hållbarheten genom möten tillsammans med andra 

som tycker om att vistas ute i naturen. Här sker ett meningsskapande som 

nystar fram vilka ”vi” är och hur ”vår värld” är beskaffad. Tillhörigheten 

med andra glesbygdsbor, vi-relationerna, konstrueras i relation till naturen 

och de lokalspecifika aktiviteterna.  

Naturen som tillhörighetsskapare, kan samtidigt innebära ett definierande 

mot andra aktiviteter och utövare som inte har naturen som utgångspunkt. 

Här blir staden och dess utbud av kulturella evenemang det Andra, en tydlig 

motpol att ta spjärn emot. Jessika säger: ”Man kan bli lite besviken på att det 

inte finns så mycket att göra här. Jag tror det är därför man vill vara ute 

mycket i naturen för det är åtminstone nära och gratis.” Naturen är periferins 

tillgång, som många menar är orsaken till att man väljer ett glesbygdsliv. 

Men naturen kan också uppfattas som ett substitut för det som man tycker att 

glesbygden saknar; det kulturella utbudet.  

Natur och kultur framstår som ett identidetsskapande motsatspar, med 

förmåga till att forma tillhörighet. Detta kan tolkas som att det först är i 

relation till ett du, som jaget blir synligt (Nilsén 2000). Det är med 

hänvisning till denna polarisering mellan ett jag och ett du som den norske 

antropologen Thomas Hylland Eriksen har beskrivit processer av social 

gemenskap, som just paradoxala till sin natur (Hylland Eriksen et al. 

2009:11). Han förklarar också denna tendens i fråga om social formering 

med hjälp av metaforen om det omvända kylskåpet.  För att vi-känslan ska 

uppnås måste en varm och trygg atmosfär skapas inuti. Men för att trygghet 
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och intimitet ska etableras inuti, måste det samtidigt produceras kyla utåt 

(Hylland Eriksen 2004). Denna beskrivning av hur social gemenskap 

konstrueras kan jämföras med den dimension av det sociala kapitalet som 

kallas för bonding (Putnam 2000) genom att processen karaktäriseras av 

inåtfokuserade nätverk och kontakter med liknande människor.79  

I detta kapitel har jag utifrån ett vardagsvärldsperspektiv analyserat hur 

uppfattningar och praktiker av arbetet ser ut och hur de står i relation till 

glesbygden som specifik plats. Resonemangen har kretsat kring betydelsen 

av närhet, till platsen och andra delar av vardagslivet som tillskrivs mening, 

för trivsel med arbetet. Vikt i det här sammanhanget har också lagts vid 

gemenskapen med andra männniskor.  

Jag har också, i kapitlet diskuterat entreprenörskap och det egna 

företagandet som praktiker för att skapa social hållbarhet för glesbygden. 

Här har föreställningar kring social hållbarhet ur ett diskursivt och ett 

erfarenhetsperspektiv till stora delar samspelat, även om spänningar också 

har kunnat skönjas, vilket jag har kopplat till lokal förståelse av hur social 

hållbarhet upprätthålls i det mellanmänskliga. Företagandet blir, många 

gånger tack vare de nya kommunikationerna, ett medel för att kunna stanna 

kvar ”i perifierin”. Företagandepraktiker har också diskuterats i relation till 

nya former av turism, som länkar upplevelser till det perifera. Turism ses här 

som en typ av platslig överlevnad vilket kan relateras till att social hållbarhet 

hotas i glesbygd när arbetstillfällen är koncentrerade till centrumkluster. 

Detta kan i sin tur kopplas till glesheten i alternativa arbetstillfällen och i 

civilsamhällets räckvidd. 

I nästa kapitel försöker jag ta ett grepp om den sociala hållbarheten 

genom intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar av tid och tempo.   

                                                      
79 Bonding jämförs som sagt med bridging, som istället handlar om utåtriktade nätverk och 

relationer med olika typer av människor. Bridging och bonding ska dock inte betraktas som 

antingen eller-kategorier utan som mer eller mindre-dimensioner som olika former av socialt 

kapital kan jämföras med (Putnam 2000:22). 
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Tid och tempo 

 

Vi vill ha en tydlighet från Sveriges beslutsfattare att miljömålen inte bara är vackra 

ord utan att det verkligen finns en ambition om att nå dem. Då krävs också ganska 

tuffa beslut för att vi ska kunna och hinna. Med tydliga signaler blir det också lättare 

att driva på miljöarbetet ute i landet och öka takten i genomförandet och lättare att 

behålla hoppet.80 

 

Miljöhoten är akuta. Ovanstående citat är ett uttryck för att det är bråttom att 

lösa dem. Tidspress uttrycks i relation till de uppsatta miljömålen för år 2020 

och huruvida en omställning är möjlig inom en sådan snar framtid. En 

tidspressad anda kännetecknar också flera andra samhällsrelaterade 

områden, vilket har berörts med hjälp av Virilios (1977) hastighetsparadigm 

i tidigare kapitel.  

 

/.../ vi blir allt mer rationella med vår tid. Vi har insett att vi inte har tid att pendla, 

göra karriär, lämna på dagis, skjutsa till aktiviteter och samtidigt sköta två 

boenden.81 

 

Här syns diskursen om att tiden går allt snabbare. Det uttrycks att människor 

måste förhålla sig allt mer rationellt till den egna tiden, för att hänga med i 

tidsaccelerationen. 

                                                      
80 Debatt om miljömålen 2020 under titeln Inte bara vackra ord i Helsingborgs Dagblad 

2013-07-03. Hämta från mediearkivet 2014-02-24 
81 Citatet tillhör arkitektduon White Lilja, i Svenska Dagbladets bilaga SvD Perfect Guide, 

2014-05-31. 
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Föreställningar om liv i glesbygd brukar dock i regel associeras med 

negativa tidsbegrepp som långsamhet, sävlighet och tröghet (Hansen 

1998:64). Glesbygden får ofta också representera en förgången tid, som en 

behållare av ett traditionellt förr (Hansen 1998, Nordin 2007, Eriksson, 

Madeleine 2010:25). Men även mer positivt laddade tidstermer som lugn, 

vila och återhämtning hör ofta hit, men då vanligen kopplade till den mer 

positiva termen landsbygd framför den negativt associerade glesbygden 

(Ardener 1987, Shields 1992, Cloke & Little 1997).  

Hur ser då tidsanvändningar i glesbygden ut? I det här kapitlet intresserar 

jag mig för hur socialt hållbar tid görs. Jag vill veta hur vardagstiden 

uppfattas och praktiseras hos de intervjuade. Vilken kontroll har människor 

över sin tid i vardagen? Hur ser utsagorna om tempo ut? Hur relaterar 

tidsanvändning till glesbygd; hur ser lokalspecifika uttryck av tid ut? När 

befinner sig de intervjuade i olika tider? Jag inspireras i flera av analyserna 

av tidsgeografiska perspektiv, där tidsanvändning och tidsrum analyseras 

utifrån ett maktperspektiv och där effekter och konsekvenser av 

tidsanvändningen står i fokus (se t ex Hägerstrand 1991).  

En stubbes lugn 

 
När Ulla flyttade från stockholmsregionen till Strömsunds kommun hittade 

hon ro i tillvaron. I hennes tidigare jordbruksliv var det för mycket storstad 

runt omkring: ”Det var ju nära till pendeltåget in till till T-centralen, det var 

inte riktig glesbygd”. Inför den stundande flytten var hon trött, kände sig 

utsliten och utarbetad efter tungt arbete, främst från den kommunala sektorn. 

Hon längtade efter att sitta på en stubbe i skogen och göra ingenting. Just 

den där stubben blev själva visualiseringen av förändringen som en flytt 

skulle medföra. Inför flytten såg hon sig själv, sittande på en stubbe, i en stor 

tyst skog, görande just ingenting. Och sen när hon hade flyttat var det precis 
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just det som hon faktiskt gjorde. Hon gick ut i skogen, som omgav huset där 

hon bodde, och satte sig på en stubbe. Hon gav sig själv tid till det. Där 

kunde hon sitta mycket och länge, den första tiden, alldeles stilla och bara 

njuta av tystnaden. Tid fungerar som en sorts narrativ förståelsekategori. 

Den blir ett sätt att kunna sätta ord på hur man själv finns i världen. Det är 

tillvaron som ger oss tiden (Heidegger 1981/1992b). Att narrativt 

objektifiera tid ger människor en möjlighet att reflektera över tillvaron.  Ulla 

menar att det kräver både tid och tålamod för att vänja sig vid lugnet i 

glesbygden om man är van vid Stockholms uppskruvade tempo: 

 

För jag vet ju när dom här grannarna flyttade upp från Stockholm, med sina fyra 

barn... och så är det en annan familj i byn som också har fyra barn, ungefär 

jämnåriga... och dom är födda och uppvuxna här. Dom har bott här jämt. Men hon, 

den mamman blev så stressad utav dom här stockholmsbarnen. För att dom kom ju 

dit och skulle leka hela tiden. Alltså det skulle hända nånting hela tiden. Medan 

hennes barn, dom kunde sitta på den där stubben, med den där boken eller ligga på 

isen och pimpla eller inte göra nånting... alltså dom var redan nere. Och jag sa det att 

du behöver inte bli stressad för det är som en slags abstinens. Det tar kanske nåt år 

eller så så går det över. Och det har det ju gjort nu då men första året var det ju 

hopplöst. /.../ Alltså tempot var så. 

 

 

Ullas berättelse vittnar om ett behov av långsamhet. Genom att först 

visualisera sig på en stubbe, för att sedan i praktiken gå ut och sätta sig på en 

stubbe, kontrollerar hon sin tidsanvändning och erövrar ett vardagslugn. 

Även Annes berättelser om den egna vardagstiden vittnar om lugn som 

nödvändig förutsättning för välmående. Som jag har diskuterat tidigare kan 

hon själv i viss mån styra över sin arbetstid och därigenom få tid till att ta 

hand om sin häst. För Anne innebär ridturerna och vistelsen i stallet ett rum 

för återhämtning, där hon kan vila från arbetets medföljande tankar. 
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Ridningen blir på så sätt en motsvarighet till vad stubben i skogen är för 

Ulla.  

I Ullas berättelse utgörs behovet av lugn av en långsamhet i görandet. 

Genom ”att bara sitta på en stubbe och göra ingenting” alstras inre ro. Här 

finns en avståndstagande koppling till det urbana tempot, stockholmstempot, 

som Ulla menar är alltför hektiskt och därför stressande i sig, för att harmoni 

ska kunna infinna sig i vardagsvärlden. Hon, i likhet med de stressade 

”stockholmsbarnen” som hon talar om ovan, behövde stubbens lugn för att 

förkroppsliga långsamheten just på grund av den gemensamma nämnaren av 

att komma från Stockholm. Eftersom Ulla själv har erfarenhet av storstadens 

tempo kan hon också råda sin granne att ha tålamod med de (nästan 

patologiskt) rastlösa grannbarnen.  

I Annes fall handlar det däremot inte om att söka det inre lugnet på grund 

av utmattning eller rastlöshet orsakad av en för högt uppskruvad 

storstadsmiljö.  Här handlar det snarare om en vana vid ett ruralt vardagsliv 

som bland annat inkluderar hästar och ridning. Att inte få ha tillgång och tid 

till detta i sin vardag bara för att man arbetar, är något som hon därför 

ifrågasätter och väljer bort. Både Ullas och Annes utsagor om vardagstiden 

liknar varandra i sin strävan efter och erövring av lugn och långsamhet. 

Deras berättelser skiljer sig dock också från varandra, vilket delvis kan 

kopplas till olika bakgrunder i fråga om stad och landsbygd. Det finns 

forskning som förknippar accelerationen av den teknologiska utvecklingen 

med ohälsa på grund av att teknologin framkallar upplevelser av krav på 

konstant respons och tillgänglighet (Zimbardo och Boyd 2012). Virilio 

skriver: 

 
The tyranny of real time is not very different from classical tyranny, because it tends 

to liqidate the reflective capacity of the citizen in favour of a reflex action. Democ-

racy is about solidarity, not solitary experience, and humans need time to reflect 

before acting. Yet the real time and global present requires on the part of the tele-
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spectator a reflex response which is already of the order of manipulation (Virilio 

1999:87).  

 

Både Ullas och Annes berättelser kan ses som exempel på egenstyrd 

tidsanvändning, där ett utrymme skapas för reflektion. Reflektionen bidrar 

till en förståelse för relationen mellan rum och tid, hur och var man 

tillbringar tiden och hur tiden förflyter beroende på detta (Zimbardo och 

Boyd 2012). Det finns med andra ord ett samband mellan reflektion och 

handling (Schütz 1962/1999). Här kan en tudelning mellan handlande och 

handling i relation till tid göras. Handlandet kan beskrivas som något som 

görs på ett oreflekterat sätt i det pågående, levda nuet (ibid, Habermas 

1987b:113).  Handlandet kan också ses som en processuell akt för att 

förverkliga projekt (Habermas 1987b, Heidegger 1981/1992). En redan 

utförd handling kan däremot reflekteras över i efterhand, och en potentiell 

handling kan på förhand övervägas. Att reflektera över en handling innebär 

också att man tar kontroll över handlingen. Att ha kontroll över handlingar 

kan liknas vid hur rationella handlingar i livsvärlden konstrueras (Habermas 

1987b:155ff).  

Berättelser om behov av reflektion och långsamhet kan också tolkas som 

att den kommodifierade och industrialiserade tiden har koloniserat 

livsvärldarna med sin systemrationalitet (Habermas 1987b, Adam 2004), 

som tidspressade människor försöker hantera utifrån livsvärldens olika typer 

av rationella handlingsmönster. Ullas och andras utsagor vittnar om 

kursändringar, bromsad tidspress och skapad långsamhet som rationella 

handlingar utifrån ett vardagsvärldsperspektiv. Delar av handlingarna kan, 

genom sitt fokus på långsamhet, samtidigt betraktas som försök till ett 

kommunikativt handlande och som, om än relativt omedvetna, 

motståndshandlingar mot den koloniserade tiden. Genom att inte tanklöst 

svepas med i accelerationen utan istället självmant skapa utrymmen för 
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reflektion, stanna upp och sakta ner i sin tillvaro förs på sätt och vis en egen 

kamp mot urbana tidsnormer. 

 

Kontrollerad vardagstid 

För att Anne ska få tid till att göra det som hon vill göra, till exempel rida, 

måste hon styra över sina vardagsplikter, arbetsuppgifter och annat. När hon 

vet med sig att hon måste jobba över brukar hon ta bilen, eftersom hon vet 

att busstiderna inte fungerar för henne om hon blir kvar senare än vanligt i 

Östersund. Hon måste på så vis kontrollera både arbetstiden och fritiden. 

Hon planerar i förväg huruvida hon ska ta bussen eller bilen till arbetsplatsen 

i Östersund, beroende på hur hon väljer att lägga upp fritiden och 

arbetstiden. Jessika tillhör i detta sammanhang samma tidsanvändningstyp 

som Anne. Jessika berättar att hon nu kan styra mer av sin tid än tidigare:   

 

Sedan vi köpte leksaksaffären har vi fått mer tid. Man styr litegrann själv, man 

behöver ju inte jobba hela tiden utan kan åka hem nån timme om man vill det. Det är 

jättemycket att göra men det går inte att jämföra med restaurangen. Jonas for ju sex 

på morgonen och kom hem tio på kvällen. Jag jobbade ju där också varenda helg, 

man var aldrig ledig. Nej, man var där jämt. Och visst, vi höll på i sex år. Och när 

man håller på med det, när man är uppe i det, då tänker man inte så mycket på det. 

Men sen i efterhand så fattar man liksom inte att man orkade. Så att det här känns 

bra.  

 

Då, tidigare, arbetade Jessika på dubbla ställen. Hon hade ett arbete inom 

telemarketing och efter de arbetstimmarna åkte hon direkt till restaurangen 

och hjälpte till med ”allt”. Hon känner sig friare nu när hon kan åka hem när 

hon vill, åka hem och äta på lunchen och bara jobba på förmiddagen till 
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exempel. Hon och hennes man går ändå omlott, i tiden, rummet och i 

rörelsen. När den ena jobbar är den andra hemma med sonen som ännu inte 

har börjat hos dagmamma. Denna synkroniserade, effektiva tidshantering 

innebär en slags prestationsaspekt kopplad till upplevelsen av det 

förgängliga nuet, av tiden som bristvara (Nowotny 1994).  

Upplevelser av tidspress kom i samband med industrialiseringens nya 

tidsnormer, eller för att tala med Marx; då tiden kommodifierades. 

Tidsbrottet från den så kallade traditionella tiden bestod av att tid på ett 

abstrakt sätt relaterades och gjordes till kapital, varav uttrycket tid är pengar 

också myntades (Adam 1998, 2004). I direkt förlängning till denna 

industriella tid som bristvara, och som pengar, står den samtida tidspressen, 

som utöver att omfatta den industriella tidsuppfattningen – klocktiden - även 

inbegriper de nya teknologiernas påverkan på tiden. En stor del av dagens 

tidsbrist står i relation till hur den nya teknologin synliggör mängder av 

möjligheter. Den medvetenhet kring alternativa valmöjligheter, som 

teknologin alstrar, uppfattas i regel som något positivt och frihetsgivande, 

men den skapar samtidigt press över huruvida man har valt rätt (Adam 

2004).  

 

När egentid blir familjetid 

Hammerdal den 16 oktober 2007  

Jag är i Hammerdal, Strömsunds kommun, cirka fem mil söder om 

centralorten Strömsund. Eftermiddagssolen gör klena försök till att värma 

upp höstvindarna medan jag väntar på att Pia som jag har bokat in en 

intervju med ska komma. Efter att ha knackat och ringt på dörrklockan 

konstaterar jag att hon inte är hemma. Det stora gula trähuset är beläget vid 

en sjö. Precis när jag ska till att ringa henne kör en mörkt blå Volvo 740 upp 

på infarten. Två små barn rusar ut efter att fått hjälp med att få av sig 
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bilbältena. En kvinna i trettioårsåldern, kommer efter och tittar frågande på 

mig. När jag presenterar mig förstår jag att hon, som är Pia, har glömt bort 

intervjun. Jag frågar om jag ska komma tillbaka vid ett annat tillfälle, men 

Pia säger att det går bra, nu när jag har kört hela vägen. 

Väl inne sätter Pia på kaffe och en stund senare går hon ner till frysboxen 

i källaren för att hämta en påse bullar som hon har bakat och fryst in. Barnen 

uttrycker oro över att mamma försvinner från rummet. Treåringen placerar 

hon sedan framför en Nalle Puh-film i det angränsande teverummet. 

Proceduren sker under motstånd för treåringen vill inte sitta där själv utan 

mamma. Barnen ropar på henne. Pia ropar tillbaka att de får vänta. 

Ettåringen, som är snorig och eftermiddagstrött vill varken titta på Nalle Puh 

eller hålla storasyster sällskap. Upplevelsen av att behöva dela mammas 

uppmärksamhet med en främling gör honom skrikarg och han beslutar sig 

för att protestera genom att gastande slänga sig på golvet. Samtidigt ropar 

treåringen med jämna tvåminutersmellanrum inne från teverummet 

uppfordrande på att mamma ska komma.  

Jag vet inte om det tar en halvtimme eller en timme innan vi kan börja 

intervjun.  Den efterlängtande friden, lugnet vi behöver är inget som vi kan 

forcera fram. Bandspelaren sätts både på och av flera gånger under tiden. Vi 

småpratar lite. Ettåringen sansar sig och sitter så småningom till synes nöjd 

med vid köksbordet med papper och kritor framför sig, ätandes på en bulle. 

Treåringen tystnar också, troligen i takt med att Nalle Puh-dramats spänning 

stiger. Saftglaset och bullen har säkert också bidragit till det tillfälliga lugnet. 

Vi sätter igång. Jag ber henne berätta om hur hennes vardag ser ut. Pia 

berättar att hennes man bor borta i veckorna på grund av avståndet till 

arbetet, och är bara hemma i veckosluten. Han åker på söndagen och 

kommer hem på torsdagskvällen. Det innebär att Pia ensam får sköta om 

vardagsruljangsen. Hon går upp klockan sex om morgonen. Efter att hon har 

gjort sig själv i ordning och ätit frukost, väcker hon barnen, hjälper dem att 

klä sig och äta frukost. Proceduren med att komma iväg tar tid med 
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ytterkläder och packning av saker. Efter det tar de bilen, eller går till 

förskolan där Pia, efter att ha tagit farväl, lämnar barnen vid halv nio. 

Därefter går hon till arbetsplatsen på skolan, där hon arbetar som 

elevassistent. Skolan ligger på promenadavstånd från hemmet. Pia arbetar 

deltid på 75 procent. Vid fyratiden går hon för att hämta barnen.  Ibland 

handlar de något som fattas på vägen hem. Väl hemma sätter Pia igång med 

kvällsrutiner i form av att laga middag, äta, plocka undan, kanske lägga in en 

tvätt i tvättmaskinen, aktivera barnen, avklädning, bad och 

pyjamaspåklädning. Nattning av barnen sker klockan sju. Pia brukar i bästa 

fall hålla sig uppe till klockan nio, då hon slocknar, ofta efter lite strötittande 

på teven. Hon säger att hon finner stöd och trygghet i att ha både farföräldrar 

och morföräldrar nära respektive relativt nära, i samma by och i Östersund.  

Pias tidsanvändning illustrerar hur vardagstidens nu kännetecknas av 

görandet, situationerna och handlingarna (Gelven 1989:183). Till tiden i nuet 

förhåller sig människor, mer eller mindre improviserat. I nuet sker ofta en 

hantering av alternativa, parallella och inte alltid överskådliga tidsprocesser 

(McDonald 2013). Emellertid, när Pia berättar om sin tid, när hon klär sin 

vardag i tidstermer, framstår tid som något annat. Här presenterar sig tiden 

snarare som något ordnat och kronologiskt. Det sättet att förhålla sig till tid, 

kan karaktäriseras som en samhällelig praktik. Denna konventionella 

tidsuppfattning eller klocktid måste alla som lever i samhället, mer eller 

mindre, hantera och förhålla sig till. Det är här som stress och tidsbrist ryms. 

Pias tidsanvänding visar också hur hennes egentid är en förbrukningsvara 

som går till andra och annat än till hennes egen fritid. Barnen är små och 

behöver att hon finns till hands. Eftersom hennes man inte delar 

vardagstiden med henne, får hon inte mycket egentid att styra över. Pia kan 

med andra ord inte kontrollera vardagstiden, på samma sätt som Anne och 

Jessika kan. Hennes tidsanvändning inkluderar i princip inte någon egentid i 

vardagen, utan den växlas istället in i den gemensamma familjetiden. Att 

gränsen suddas ut mellan den egna tiden och andras tid, som exempelvis 
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familjetid, kan beskrivas som en för kvinnor, historiskt sett, klassisk 

tidsanvändning (Friberg 1990). 

Ensamtid 

B: Vi var ju, jag tror vi var trettiofyra eller om vi var trettiosex, när vi konfirmerade 

oss. Men dom flesta har väl flyttat. /.../ men däruppe (i hembyn, min anm.) är det... 

nu måste jag tänka hur många som bor kvar... om det är två, tre... ja sex stycken som 

kommer bo där i vinter. Ibland har jag hållt på och räkna efter och vi var ju omkring 

hundrafemtio. 

E: Åker du och hälsar på ibland i din hemby? 

B: Nej, det är inte mycket att hälsa på. Huset är ju sålt och... /.../ Nej, jag har aldrig 

varit en sån där som tyckt om att åka ut och fara. /.../ I år har det inte blivit något 

alls. Det kanske blir lite mindre för varje år, jag tycker att det blir besvärligare med 

åren. 

 

Så säger Brita, 71 år, som flyttade som ung vuxen från hembyn i Gäddede 

kommun till centrala Gäddede. Sedan några år tillbaka bor hon, som sagt, 

ensam, då hennes man bor på vårdhem på grund av sjukdom. Hon har inte 

körkort: ”Nej jag har aldrig varit intresserad” men berättar att när hennes 

man var frisk hade de en bil som han körde.  

Brita åker buss om hon ska någonstans; till exempel hälsa på sin son eller 

dotter med familjer. Men det blir sällan av på grund av att hon tycker att det 

är besvärligt med resorna. Där fyller telefonen en praktisk funktion. För 

henne är telefonsamtalet dagens höjdpunkt och hon vill gärna samtala länge 

och väl. Samtidigt märker hon att sonen eller dottern är kortfattad och gör 

försök till att snabbt avsluta samtalet. Britas tidsanvändning skiljer sig åt 

från de vuxna barnens. Eftersom hon, som ensam pensionär, har mycket 

egentid blir vardagstiden ibland snarare tom och innehållslös än dyrbar och 

värdefull. Hon upplever inte sin tid som rofylld, istället står egentiden i 

beroende till andras tid. Då barnen betraktar sin tid som en bristvara måste 
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hon å ena sidan förhålla sig till den linjära tidsuppfattningen. Å andra sidan 

måste den egna, alternativa tidsuppfattningen (Hägerstrand 1970, 1991, 

Friberg 1990:120), som hamnar i skuggan av andras tid, hanteras. 

Även Svea, som är 73 år, upplever en krock i fråga om olika relationer till 

tid, där hon inte får sitt behov av andras tid tillgodosett. Det är färdtjänsten 

hon syftar på i den inledande meningen: 

 

S: Det är som det är med den.”  

E. Hur fungerar det? 

S: Dels, det blir dyrt, det är långa avstånd. Sen är det bestämmelser på det också. 

Först ska man ringa Ånge [beställningscentralen] och då ska man göra det några 

timmar i förväg. Och förhoppningsvis kommer den. För att … om dom ska komma 

ifrån Ö-vik. Då blir det ju att jag ringer inte färdtjänst för att åka hit upp till affären... 

E: För att det är en sån lång sträcka från Ö-vik… 

S: Ja man känner det. Och då är det så om man ska ha färdtjänst till Bredbyn, för där 

finns läkarstation, tandläkaren, klipp och sånt, det blir ju i Bredbyn, 5 mil. Och det 

där har jag diskuterat med dom. Jag som är dålig på att gå och jag kan inte bära. Jag 

har ju flera ärenden, jag vill ju inte bara göra ett ärende när jag far dit. Men jag blir 

ju lämnad där. Om jag ska nånstans, då blir jag lämnad där och ingen hjälper mig. 

Och det där tycker jag är lite fel att man inte ska få hjälp. /.../ För dom får ju inte 

vänta mer än jag tror det är tio minuter. 

E: Hur gör du då? Tar du ett ärende åt gången? 

S: Ja eller så har jag någon som kan skjutsa mig där. Så man utnyttjar inte 

färdtjänsten som man skulle vilja utan kan man åka privat så gör man ju det. För att 

då får jag ju fler ärenden uträttade och hjälp. 

 

 

Då Svea är beroende av att någon annan transporterar henne, kan hon inte 

helt kontrollera sin tidsanvändning. När hon ska åka och hälsa på någon blir 

det problematiskt ur tidsynpunkt. Resan måste beställas i god tid och det är 

inte alltid hon har en sådan framförhållning. När hon sedan vill åka hem och 

ringer för att få en bil är den ofta så långt borta att den ska vända och det tar 
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ju lång tid. Dessutom känns det onödigt, att bilen ska vända om och köra så 

långt bara för henne. Här finns inslag av att inte vilja vara samhället till last 

mer än absolut nödvändigt.  

Emellertid visar Britas och Sveas uppfattningar också på att glesbygdens 

tidsrum, som begränsad resurs i relation till de långa avstånden, medför att 

kategorin ålder tillför en ytterligare ojämlik dimension i sammanhanget. De 

äldres tidsanvändning står mer i beroende till andras omständigheter, där en 

konsekvens för de äldre i glesbygd lätt blir isolering, på grund av 

omgivningens brist på tid. Detta illustrerar att människor lever med en 

mängd olika interna klockor som hela tiden koordineras med andras tid och 

rytmer i den externa världen. Koordineringen i och med tiden, den egna och 

andras kan ses som social tid (Adam 2004, Urry 2000).  När olika 

tidsperspektiv får utrymme och integreras med varandra blir också tiden mer 

socialt hållbar.  

Brita och Svea, som båda är pensionärer, tycker ofta att tiden rör sig 

långsamt. Ibland rör sig tiden för långsamt vilket ger upplevelser av att ha 

för mycket tid, eller ingenting annat än tid. När jag kommer hem till Svea 

välkomnar hon mig i sitt välstädade hus med kaffe och hembakta 

tunnbrödssmörgåsar som hon har brett med smör och pålägg. När jag 

kommer hem till Brita är likaså hennes hem välstädat. I rummen syns många 

föremål, prydnadssaker och bruksföremål som ger  intryck av att befinna sig 

på sina tilltänkta platser. När jag tackar Brita för att hon tar emot mig och 

ger av sin tid säger hon att tid är allt hon har och att det bara är roligt att få 

prata med någon. Hon säger att hon känner sig ensam sedan hennes man 

flyttade till äldreboendet. Hennes tid går till att ta hand om sitt hushåll, städa 

radhuset och rensa i rabatterna, handla och ta hand om sig själv. Det finns 

förvisso hela tiden något att göra och det tar längre och längre tid att städa, 

det går ganska långsamt. Ibland är det fysiskt tröttsamt och hon måste vila 

ganska ofta mellan momenten. Även om Brita inte har några problem med 

att fylla sin tid med hushållssysslor har hon det ofta tråkigt, säger hon.  
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Att fylla tiden med hushållsgöromål bidrar till tillfredställande 

upplevelser av att man gör någon slags nytta, trots att man slutat 

förvärvsarbeta. Den upplevelsen är i paritet med modernitetens syn på 

aspekter som arbete, tid, nytta och aktiviering där tiden främst hanteras som 

en resurs och förbrukningsvara (Ronström 1998, Ingold 2000). Att då som 

pensionär, vid sidan av sina göromål, ändå uppleva att man har tid över, kan 

bli synonymt med en upplevelse av ett passivt mottagande av tiden, som går 

stick i stäv med tiden som resurs och nyttoaspekt. Detta leder inte sällan till 

upplevelser av leda och maktlöshet, till stor del på grund av avvikelsen från 

samtidens aktivitetsparadigm (Alftberg 2012:88).  

Det visar också på hur tid som tillbringas i ensamhet också blir socialt sett 

ohållbar tid.  Brita går dagligen och hälsar på sin man, men han sover ibland 

och besöken är ganska korta. Som diskuterats i det ovanstående, tycker hon 

att det tar emot att ringa familj och vänner. Hon tycker sig höra att de 

egentligen inte vill prata i telefonen. Särskilt barnen stressar så i telefonen. 

”Det är ju inte konstigt, de är vuxna heltidsarbetande med egna familjer, och 

det är klart att de har ont om tid, men det är jobbigt ändå”. Hon känner sig 

som en börda när hon ringer. Hon vill ju prata längre och mer utvikande om 

både det ena och det andra, men märker att personen i den andra änden 

snarare vill bocka av de obligatoriska frågorna, snabbt och koncist. Det är 

som om inte tid ges till att komma vidare och samtala på en djupare nivå om 

hur man egentligen upplever saker och ting. Mottagaren vill bara höra att 

allting är bra och sen kan man lägga på, menar Brita. Hon känner också att 

hon stör när hon ringer på kvällen, hon känner på sig att personen hon ringer 

egentligen vill umgås med sin partner, hellre än att prata med henne. ”Det är 

som att ensamheten stör tvåsamheten”, säger hon.  

Vardagslivet styr hur tiden upplevs och tid kan ses som ett uttryck för hur 

subjektiva erfarenheter organiseras. I Britas utsaga synliggörs hur långsam 

tid som hänger ihop med leda, ensamhet och åldrande, också exkluderas från 

den sociala gemenskapens tid. Hastighetsparadigm är också länkade till 
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ungdomlighet, där äldre faller utanför normer av ungdomlig produktivitet. 

Ofta uppfattas äldre människor som avvikande andra genom att de 

förknippas med förfluten och traditionell tid (Hyltén Cavallius 2005). 

Marianne berättar om en granne till henne, en kvinna i åttioårsåldern, som 

upplevde att hon blev av med sin långsamma promenad och inte alls 

uppskattade en så kallad förbättring i form av effektivitet och tidsbesparing: 

 

M: Och jag minns när det blev tal om, för vi hade ju sopcontainers i byn förut. Och 

hon var ju ute och promenerade, gick med sin soppåse så här och gick till containern 

med den. Men så tog dom ju bort den och så blev det ju soptunnor istället, och det 

tyckte ju inte hon om, egentligen då. 

E: För att…? Blev det längre till soptunnorna då? 

M: Nej det blev det ju inte, men hon saknade sin promenad till containern, det var 

den biten. 

 

Jag uppmärksammar här bland annat hur jag själv, på ett ålderscentristiskt 

sätt, först missuppfattar hur Mariannes granne erfor situationen. Jag tar 

felaktigt för givet att en äldre människa vill ha bekvämlighet och slippa gå i 

onödan, utan att inse att denna promenad snarare fyllde en social funktion 

för någon med mycket tid i ensamhet. Det synliggör att tempo och tid 

uppfattas olika beroende på var i livet man befinner sig, om man rör sig mitt 

i livet, i ungdomsåren med förväntningar på livet framför sig, eller i 

ålderdomen med många livserfarenheter bakom sig (Alftberg 2012:96). 

Empirin visar igen på hur tidsnormer sätts utifrån aktivitetsparadigm och 

förvärvsarbetande åldrar. Vidare synliggörs hur uppenbara förhållanden 

mellan tid, ensamhet, långsamhet och social gemenskap, lätt kan förbises, i 

sådana paradigm. Vid en koppling till frågan om hur social hållbarhet görs i 

glesbygden, står här svaret i relation till tid för gemenskap. Att sträckan till 

soporna förkortats blir i sammanhanget en nackdel, då den snarare handlar 

om möjlighet till umgänge, än om tidsbesparing. Här illustreras vikten av 

tillgången till handlingar som förmår att skapa och upprätthålla mening och 
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gemenskap. För att social hållbarhet i detta avseende ska vara möjlig är det 

inte hastighetens logik som är av betydelse, snarare är den att betrakta som 

en nackdel. Här handlar det istället om att ha möjlighet till långsamma 

skeenden och tillgång till tid.  

 

 
 

 

Att blicka tillbaka och se framåt 

I det följande presenterar jag några första inblickar från min fältdagbok, där 

jag gör mig medskyldig till kategoriska och stereotypa tolkningar. Om mitt 

första besök i Hoting skriver jag bland annat såhär: ”Byn Hoting däremot är 

inte stor, något som blir påtagligt när jag kör igenom den. Här finns också 

Ivars bilmuseum, vilket blir den första anhalten. Det är stängt. Jag går ändå 

omkring litegrann för att bekanta mig med platsen. Jag ser inga anvisningar 

på öppettider. En gammal rostig bil står parkerad. Detta museum motsvarar 

inte min bild av ett museum. Jag lämnar denna märkliga och ödsliga plats 

med en känsla av att platsen för länge sedan sett sina bästa dagar. Liknande 

känslor av svunna förr uppfyller mig när jag betraktar hotellet, inlandsbanan 

och de få affärerna som finns” (Ur fältdagboken 17 september 2007). 

Fältanteckningar från Broken Hill avslöjar en liknande betraktelse av 

platsen som otidsenlig. Om en busstur i staden skriver jag: ”Allt känns 

mycket mer manuellt och primitivt; busschauffören sköter hanteringen av 

pengar och biljetter väldigt manuellt med en plastpåse upphängd för mynt 

vid förarplatsen. Och pappersbiljetter, inte utskrivna från någon apparat, utan 

rivna för hand. Jag åker förbi ett hus som är till salu, vilket marknadsförs på 

en handskriven skylt med texten: For sale. Call Bob ”Fat boy”. (Ur 

fältdagboken 16 februari 2009).  
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Här synliggörs på olika sätt en kulturell praktik av att översätta sociala 

förhållanden till tid. Detta sker ofta då erfarenheten från platsen i fråga är 

liten. Att med liten förkunskap försöka få grepp om en plats är som att röra 

sig som outsidern i fältet (Jackson 1998). Reaktioner på glesbygdens 

särskildhet (Westholm 2008) uppstår ofta utifrån urbanitetsnormer. 

Människor tenderar allmänt att översätta skillnader i sociala, kulturella och 

ekonomiska uttryck till just tid. Att erfara periferin som dualistisk motsats 

till det urbana går  i linje med konventionella stereotyper om det perifera 

som just det Andra (Shields 1992, Cloke & Little 1997).  På grund av vanan 

att betrakta staden som bärare av det senaste, det rörligaste, det snabbaste, 

infinner sig också tron att hitta motsatsparen – det äldsta, det orörliga och 

långsamma - i landsbygderna. Praktiker av annanhet, eller othering, görs 

med intryck av att resa tillbaka i tiden. I detta rekonstrueras glesbygden som 

traditionell, gammaldags och omodern (Hansen 1998, Eriksson, Madeleine 

2010). Storstadsmänniskans typifieringslogik skapas utifrån andra 

erfarenheter än exempelvis Per-Åkes. De kan peka in i en typ av 

trendängslighet och uppdateringsångest som tillhör den urbana 

medelklassen. I detta finns det kopplingar till hur borgerligheten befäste sina 

normer och smakideal i Europas städer runt 1600 och 1700-talen. De 

rumsliga formeringarna visar sig som en seg strukturell rörelse av 

uppfattningar, eller som Thrift (1996), med inspiration från Raymond 

Williams (1977) benämner det; a structure of feeling, utmärkande för vissa 

generationer i ett specifikt tidsrum.   

Emellertid kan de intervjuades utsagor också koppla sociala villkor till 

tidsperspektiv. Även insiders talar emellanåt i pessimistiska termer om 

Hoting som en plats som sett sin storhetstid, med ett fokus på då. Detta följer 

det moderna paradigmets uppdelning mellan å ena sidan ett centrum som 

representant för moderniteten och å andra sidan det perifera som oförmöget 

att hänga med den moderna takten. I enlighet med detta tolkas platser ofta 

med hjälp av begreppspar som framtid eller dåtid. För att det ska bli möjligt 
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att bryta förståelser av platser i relation till hierarkiska skalor i termer av 

modernitetsgrad bör föreställningar kring det perifera dekonstrueras 

(Eriksson, Madeleine 2010:25).  

I berättelserna om förr finns det ofta drag av optimism: 

 

Då var det väldigt mycket folk här. Det är sån skillnad så. Det var så mycket affärer, 

man kommer inte ihåg allt. Då gick ju en buss till Strömsund, det var väl vid 

sextiden, sen gick en halv tio, och en tjugo i tre. Det är skillnad… jomen det kom ju 

två på kvällen också! En till på eftermiddagen och en vid nio-tiden. Det var ju nån 

gång på 60-talet. Då var det ju kraftverksbyggen här, dottern och sonen var ju i delad 

klass i sjuan till nian, för att det var så mycket barn. /.../. Man var så nöjd! Jag 

minns, vi hade ju mycket roligt, när man skulle fara med på fester, det var ju hela 

byn! Eller... det var så mycket ungdom i byn. /.../ Så därför var det inte som om man 

saknade nånting, man följdes ju åt hela tiden, alla ungdomar, när man skulle iväg 

nånstans. 

 

 

Så minns Brita tillbaka när hon beskriver hur Gäddede var förr. Många av de 

intervjuade delar erfarenheter och minnen av glesbygdens förändrade 

demografi i form av människor som flyttat ifrån och skolor, affärer och 

bussförbindelser som lagts ner. Här blir tidsförloppet ett sätt att strukturera 

berättelsen om samhällsförändringar. Britas utsaga om hur det var innan är 

talande för de intervjuade som är i, eller närmar sig, pensionsålder. I Per-

Åkes, Britas och Sveas utsagor belyses strukturomvandlingens förändringar 

genom ett fokus på dåtiden. ”Solberg var en knutpunkt på den tiden, när jag 

var barn och ung. Det var så livligt! Många barn och unga. Det var 

marknader och fester och jag vet inte allt, människor reste hit och samlades 

här, från hela regionen.” berättar Svea. Per-Åke förmedlar, på liknande vis, 

sin barndoms- och ungdomtid i Hoting som livfull. Han beskriver den även 

som bekymmerslös. Minnet av ett då som präglat av människor, liv och 

rörelse, skiljer sig markant från utsagorna av hur glesbygdsnuet uppfattas. I 

dåtidens prisma på glesbygden framträder med särskild tydlighet kontrasten 
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mellan ett blomstrande förr och ett avfolkat nu.82 De intervjude förhåller sig 

till dåtiden i berättandet om vardagen, när de vill beskriva sin nutid i relation 

till samhällets demografiska förändringar. Dåtiden synliggör något annat, ett 

alternativ till dagens befolkningsminskningar och nedläggningar. Att berätta 

om dåtiden kastar ljus över de verkliga demografiska villkoren. 

Dåtidsbeskrivningen fyller även funktionen av ifrågasättande. Eftersom 

historien visar på andra möjliga sociala tillstånd, innebär det samtidigt att 

den samtida situationen inte är statisk och naturgiven, utan går att förändra. 

Marianne berättar i linje med detta om ett annorlunda då i fråga om service: 

 

M: Vi gick ju i byskolan först. Sen började jag i fjärde klass här i Strömsund. Så då 

började jag i gula skolan däruppe [pekar ut genom fönstret]. Så gick man där i tre år. 

Så man har varit på samma plats hela tiden.  

E: Så då åkte du skolbuss… 

M: Ja, då åkte, jag, ja. Det var ju han med den privata bussen. Då tog ju resorna 

längre tid. För han hade även mjölktransporten, så han stannade även vid varje 

mjölkbrygga i varje by och sådär. Sådana här stora, 25 och 50 liters flaskor. /.../ och 

så gick vi ju även på lördagar den första tiden. Men då hade man ju förmånen att, 

man gick till klockan tolv och fick åka taxi hem. Man åkte buss på morgon och taxi 

hem. 

 

Per-Åke talar i direkta termer om hur alltmer perifert Hoting med tiden 

kommit att bli. Han nämner kommunomvandlingen som skedde på 1970-

talet och hur den processen inte uppskattades av honom och andra i Hoting. 

”Man tyckte att det var för litet här”. Omvandlingen, som var ett steg i 

Sveriges stora kommunreform som sattes i kraft 1971, innebar att Hoting 

                                                      
82 Som många tids- och minnesforskare har pekat på bör minnen inte betraktas som exakta 

återgivanden av verklighetens händelser, utan snarare som rekonstruktioner av 

händelseförlopp. Minnen är med andra ord konstruktioner som har påverkats av nutida 

attityder, tro, värderingar och tillgänglig information (Zimbardo och Boyd 2012:2, Gustafsson 

2002:255). Detta är givetvis viktigt att ha i åtanke. I  mina tolkningar tar jag hänsyn till detta, 

även om jag menar att en stor del av utsagorna om den förgångna glesbygden pekar in i sådant 

som inte enbart kan förstås som rena konstruktioner, utan inbegriper faktiska händelseförlopp. 
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1974 kom att tillhöra kommunen Strömsund med Strömsund som centralort 

och administrativt centrum. ”Vi själva hade ju velat att det blivit Dorotea 

istället. Det var ju där vi var, där fanns dom vi umgicks med. Det var ju nära, 

bara två mil bort. /.../ Efter det har det i princip kramats ur, det bästa här.” 

Kommunomvandlingen präglade hela landet, men motsattes uttryckligen, 

med protestdemonstrationer, i tre norrländska kommuner83, däribland 

Dorotea (Ekman 1991:1, 175). Idén med att skapa tillgängliga centralorter 

kan beskrivas som den primära orsaken till reformen. ”Vi som alltid handlat 

här, eller åkt till Dorotea, skulle plötsligt åka ner till Strömsund, men det var 

ju längre dit och vi kände oss inte bekväma att åka dit” säger Per-Åke. Han 

är inte ensam om att vara kritisk till centralortsteorin. Den har i den 

offentliga debatten i efterhand kännetecknats av en massiv kritik och fått 

tjäna som exempel på hur konstruerade beslut landar fel i praktiken 

(Alexandersson 1986). Kommunomvandlingen i Sverige var på 1960 och 

1970-talen inspirerad av Walter Christallers centralortsteori. Trenden i 

nutida svensk regionplanering är dock att gå ifrån denna numera definierade 

”statiska bikupeteori” för att istället betrakta ”regionen som process” vilket 

anses som centralortens motsats (Alexandersson 1986, Forsberg 2005:269). 

Denna typ av utsagor förmedlar ståndpunkter om ett ojämlikt 

maktförhållande mellan ett geografiskt maktcentrum i Stockholm och den 

egna platsens tillfördelade position av periferi (Augé 2009, Hornborg 2010). 

Dessa till viss del nostalgiska dåtidsorienteringar kan tolkas i relation till hur 

den lokala vardagen uppfattas i relation till en övergripande och nationell 

kontext, där den egna tillvaron, i jämförelse med andras i den nationella 

gemenskapen, betraktas som mindre socialt hållbar. Beskrivningarna pekar 

på hur centralmaktens intressen har skapat denna periferi. Utsagorna om 

dåtiden pekar så in i en nutida brist på tillit till politisk styrning. Här 

synliggörs hur ett kollektivt minne samspelar med samhällelig tillit och 

                                                      
83 Protester skedde i totalt fyra kommuner, förutom i de tre norrländska kommunerna, 

Dorotea, Alfta och Bjurholm, även i skånska Riseberga (Ekman 1991:175). 
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social gemeskap. Politik och dess ledare, kan med andra ord ses som agenter 

med makt att skapa och återskapa kollektiva minnen hos sina medlemmar 

(Rothstein 2000:496). För att social hållbarhet ska kunna etableras på ett 

större plan, bör ett inkluderande vi konstrueras mellan å ena sidan politiska 

makthavare, och å andra sidan lokalinvånarna (Putnam 1992, Hylland 

Eriksen et al. 2009), i detta fall de norrländska inlandsborna.  

I beskrivningarna om den nutida glesbygdens synliggörs den 

marginaliserade positionen. ”Vi upplever häruppe att vi hamnar mer och mer 

utanför Sverige” säger och menar flera av de intervjuade till mig.  ”Vi läser i 

tidningarna om hur bra det går för Sverige... då måste man ju ställa frågan 

om vi verkligen tillhör Sveriges framtid?” påpekar, som nämndes i 

avhandlingens inledning, en annan strömsundsbo. Utanförskapet skapar en 

oro för framtiden. Det leder till tydliga och explicita ifrågasättanden av 

nationen som en inkluderande enhet. Per-Åke säger: 

 

Bensinmackarna ska lägga ner. Här i Hoting och en i Strömsund också. Nu ska det 

visst bli en automatmack här i och för sig va, men det är inte samma sak. Vi hade en 

underbar människa som skötte det här, macken. Han var en sån här också som 

värnade om bygden. Ville alla väl och det var mycket mycket hög servicegrad. Så vi 

får hoppas att det kommer hit nån annan som sköter själva affären. /.../ Om man 

tänker om en tjugo år till... medelåldern här är ju väldigt hög. Om tjugo år till, 

kanske om tio år till, så står kanske vartannat hus tomt.  

 

Citatet är ett uttryck för hur viktiga de noder av service är för att vardagslivet 

ska fungera  på mindre orter. Vidare säger Per-Åke att det är dystert att tänka 

på glesbygdens framtid. ”Mest känns det som om politikerna i Stockholm 

väntar ut glesbygden, att den ska självdö genom att de få äldre människor 

som bor i byarna ska dö”. Trenden med unga som flyttar därifrån har varit 

befäst sedan länge. Berits berättelse om busslinjer som läggs ner går i samma 

linje: ”Det finns inga förhoppningar om att bussen i de mest utsatta byarna 

ska kunna leva vidare.” Det finns med andra ord drag av dystopi i utsagorna 
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när ämnet glesbygdens framtid kommer på tal. Det är föga förvånande, med 

tanke på att kommande generationer per definition utgör framtiden.  

Det är heller inte anmärkningsvärt att det hyses få förhoppningar om 

framtiden, när hållbarhetsretorik uttrycks i termer av att det ska genomföras 

en hållbar avveckling av de mest utsatta byarna i glesbygden.84 De 

platsspecifika dystopiska berättelserna om framtiden kan på så vis kopplas 

ihop med såväl erfarenheter av social ohållbarhet, i form av nedläggningar 

och utflyttningar, som politiska diskurser om social (o)hållbarhet. 

Uppfattningarna av den egna platsens ohållbara framtid står i relation till den 

politiska retoriken om den hållbara avvecklingen av glesbygden. Detta 

illustrerar policyns makt, eller förmåga till att påverka uppfattningar (Shore 

och Wright 1997:165). Retorik av sådant slag leder i sin tur till erfarenheter 

av tillitsbrist (Rothstein 2000) och av att inte få tillhöra den nationella 

gemenskapen (Green & Janmaat 2011). Betydelsefullt i sammanhanget är 

dock att inte bara betrakta den politiska institutionen – och dess retorik - i sig 

som orsak till sociala dilemman. Ofta handlar det om hur relationen mellan 

den som levererar policyn och den som den riktas till, alltså hur dessa 

institutioner har agerat förr, i en historisk kontext (Rothstein 2000:484).  

 När Svea, Brita, Per-Åke och andra blickar tillbaka till hur det var förr 

minns de en ljusare och mer hoppfull tid än samtidens. Även i 

framåtblickandet kan förhoppningar om en mer positiv vardag skönjas. Per-

Åke menar: 

 

Jag tror ju inte att glesbygden kommer att dö på det sättet. Jag tror att kommer det 

igång med lite gruvdrift igen... alltså det är ju kluvet det där med gruvbrytningen... 

men vad ska dom göra? Dom måste ju överleva. Men kommer sånt igång, så tror jag 

att glesbygden kommer att överleva, på det och på turism. Idag är det ju upplevelser 

man ska ha. Och man betalar för upplevelser. Och kolla på Europa, det är så trångt 

överallt. Det finns ingenting att uppleva, det är städer och tätbebyggelse överallt. Det 

                                                      
84 Se t ex avhandlingens inledning. 
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finns ingen frihet så att säga att kunna gå ut. Dom, tror jag, kommer att uppleva det 

här som nära himlen. Så är man lite kreativ, med dagens internet och grejer... når 

man ut till hela världen. Så dom som är lite... hade jag varit ung idag hade jag säkert 

satsat på det här. Så det är spännande. Så jag tror och hoppas att våra efterverk 

kommer att kunna överleva och utvecklas. Det vore väldigt roligt. 

 

Förväntningar finns i utsagorna på att den nedåtgående trenden ska vända. 

Här kopplas framtid, hopp och individens förmåga samman. Retoriken på 

det individuella planet är här emellanåt en avspegling av den nyliberala 

retorik som förs på det politiska planet (Shore och Wright 1997). Hoppet står 

dels till råvaruutvinning och dels till att platsens särskildhet i framtiden ska 

komma att, i högre grad, tilltala även andra människor än lokalbefolkningen, 

till periferin som vara, i form av naturupplevelser. Dessa mer positiva 

förväntningar på platsens framtid är koppade till individuella handlingar och 

en övertygelse om att dessa handlingar skapar social skillnad. 

Förväntningarna på framtiden sträcker sig således utanför den individuella 

handlingsytan och inbegriper även platsens och gemenskapens 

förväntningar.  

Ett sådant perspektiv på framtiden uttrycks även i Annes och Bertils 

utsagor. Hela samtalet genomsyras av hoppfulla förväntningar för deras plats 

som omväxlande inbegriper bygden, kommunen, regionen, länet, inlandet 

eller den norrländska glesbygden i sin helhet. Platsens framtid diskuteras 

också i relation till politiken, som de menar bör tona ner styrning till förmån 

för individuella initiativ. Bertil som är kritisk till programpolitiska åtgärder 

för landsbygdsutveckling säger apropå ett aktuellt länsprogram som syftar 

till att stötta glesbygden: ”Helt absurt, rena nippran, vi lever ju inte i 

Sovjetunionen. Fokus måste ju vara på Ivar i Hoting.” Här finns ekon av 

grundläggande motsättningar mellan en statligt styrd regionalpolitik och att 

förlita sig på att lägga förhållandena till rätta för entreprenörerna. I de 

framtidsorienterade utsagorna tenderar den individbaserade lösningen vinna i 

kampen om huruvida ansvaret ska ligga hos det offentliga eller hos 
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individen. I fråga om tidsperspektiv brukar framtidsorienterade 

förhållningssätt betraktas som optimala; att tänka på framtiden skapar aktiva 

handlingar av ansvarstagande, organisering och resiliens, en förmåga att 

hantera förändring heter det (Zimbardo och Boyd 2012).85   Denna hoppfulla 

framtidsorienterade hållning kan också förstås som en  vägran att acceptera 

och reproducera den dystopiska föreställningen om glesbygden som 

otidsenlig och långsam periferi med en oförmåga att hänga med den urbana 

utvecklingen (Hansen 1998, Eriksson, Madeleine 2010). Fokus läggs istället 

på hur handling i nuet kan skapa förändringar för framtiden. Som när Per-

Åke berättar att han och hans fru startade en kiosk för att det skulle ”hända 

någonting”. Individens göranden i nuet motiveras då av att det ska bli bättre 

(Hage 2003). Hoppet i utsagorna om dåtiden och framtiden kan ses uttryck 

för mer hållbara tider. 

 ”Om man ser ur ett globalt perspektiv är det inte glesheten som är ett 

problem utan det är trängseln.” menar Anne, som talar om glesbygdens 

forna, småskaliga jordbruk i betydelsen av hållbarhet. Hon talar också om 

dåtida Norrland som ”Sveriges Amerika”, när liv och ekonomi fungerade 

väl, fram till strukturomvandlingens införande av storindustrialisering. 

Ett av samtidens signum är också stora förändringar. Vetenskapliga fakta 

om klimatförändringar har fått stora delar av mänskligheten till att ställa in 

sig på att skapa hållbarhet genom en fundamental förändring av våra 

samhällen. Samtidens förändringar kännetecknas också av att ha en hög takt.  

Denna förändringstakt kan också göra att människor blir desorienterade. Det 

finns forskning som tyder på att det finns en stor ökning av negativa 

upplevelser som stress, oro och förvirring, hos människor idag, så till den 

                                                      
85 Heidegger betonar beslutsamheten och förväntandet som centrala för förståelsen av 

tiden och framtiden. Tid och framtid är sammanflätade och innebär en ”autentisk existens”, en 

medvetenhet om vad det innebär att existera (Heidegger 1981/2006:51, Gelven 1989:172). 

Det är genom att framtiden finns som förväntansfull beslutsamhet blir möjlig (Gelven 

1989:177). Förväntansfull beslutsamhet kännetecknas alltså av att vara ”framför sina 

möjligheter” (Warnock 2005:63), att stå inför sin framtid, att vara framtidsorienterad.  
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grad att forskare har myntat begreppet framtidschock, som kan drabba vid 

för mycket förändring på kort tid (Zimbardo och Boyd 2012:42).  

I detta uppstår också frågan om hur dessa förändringar ska göras. I stora 

drag synliggörs här två motsatta diskurser för framtiden, där den ena ställer 

förhoppningen till den tekniska utvecklingen, till exempel i form av så 

kallade klimatsmarta lösningar för boende och vardagsliv. Den andra vägen 

att gå motsvaras till exempel av att gå ifrån stordrift och 

massindustrialisering och istället blicka tillbaka på metoder av småskaligt 

jordbruk. Ullas livsstil med strävan av självhushållning illustrerar denna väg. 

Annes utsaga om ett dåtida hållbart Norrland följer också den tanken. Denna 

riktning kan definieras som den alternativa vägen, med mindre konsumtion 

och på så sätt en minskning av den totala elförbrukningen (Gullberg et al. 

2007). Motstridigheten mellan högteknologiska lösningar och ett mindre 

producerande och konsumerande är inte ny, utan länkar in i 

hållbarhetspolitikens förhållande till tillväxt och miljörörelsen som 

etablerades i samband med utgivningen av Carsons (1963) bok Tyst Vår 

vilket jag har diskuterat i inledningskapitlet. 

En alternativ tolkning till analysen om framtidschock, hävdar snarare att 

ett samtida problem är att det fokuseras för litet på framtiden. Samtiden 

kännetecknas här av för stor upptagenhet av nutiden, vilket leder till att det 

inte finns utrymme för att reflektera kring lösningar för en framtida 

hållbarhet. Kulturgeografen Erik Westholm (2010, 2011) hävdar att 

människor är dåliga på att förhålla sig till tid. När ingen tydlig lösning finns 

inom synfältet, tenderar frågan om hur vi ska förändra våra livsstilar för att 

uppnå ett hållbart samhälle, att falla undan, skjutas på framtiden. Detta är 

förståeligt, men samtidigt paradoxalt, då det råder enighet om att frågan bör 

prioriteras. Problemet kan också kopplas till politisk funktion och retorik, 

vars syfte i stora delar handlar om löften om en ständigt bättre framtid. 

Utveckling som en stigande spiral, där tekniken spelar huvudroll, blir 
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svårförenlig med kritiska perspektiv på framstegstanken kopplad till teknik, 

vilket leder till en slags politisk prokrastinering. 

 

 

 

Händelserik tid 

 
J: Jobbet tar sin tid faktiskt. /.../ När man har ett sånt här jobb och träffar folk hela 

dagarna, är det faktiskt skönt att komma hem till byn. Det är frihet, avskildhet, lugn. 

Trygghet. Jag kan släppa ut min son och djuren kan gå fritt på gården. Jag kan vara 

ifred på gården. Och att ha släkten i samma by, det är jättebetydelsefullt. Det är 

mysigt. Och just i Tullingsås är det... det är så fin sammanhållning överhuvudtaget. 

Det hittas på mycket därborta. Vi har ju den här byskolan och där är det lite 

festligheter då och då och... och det är mysigt.  

E: Vad kan det vara? 

J: Det kan vara... vi brukar fira nyår ihop. Ibland ordnar dom såhär... 

sextiotalsdisco.. alltså för alla åldrar. Ibland är det bara middag... bara för att umgås. 

Förra fredagen var det som en tjejkväll, med lite såhär sminktips och kläder och sen 

brukar dom sälja kams när det är kamstider. 

E: Vad är det? 

J: Typ kroppkaka, alltså det är som en sån där bulle med fläsk i. Jag gillar det inte 

själv men. 

E: Kommer det härifrån, är det jämtländskt? 

J: Ja, kan vara, åtminstone är det norrändskt. Och sen surströmmingen när det är sån 

premiär... sista april och... ja det är mycket. 

 

Jessikas utsaga handlar här om hur hon spenderar sin tid när hon inte arbetar. 

Här betonas lugn och trivsel i landsbygden, i relation till fria ytor för henne, 
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familjen och djuren. Tillvaron och fritiden tillbringar hon också i samspel 

med andra byinvånare. Den lokala gemenskapen interagerar genom 

anordnade aktiviteter. Här är det snarare rörelse än lugnet som associeras 

med bylivet. Annorlunda uttryckt: I det lilla händer mycket (Stewart 1996).  

Sättet att tala om tiden som om det händer mycket och i relation till andra 

invånare, är representativt för utsagorna. Flera berättar om hur positivt det är 

att tillbringa tid i naturen, med barnen, djuren och umgänget med andra. 

Jessika berättar också att hennes sambo jagar och att när det är säsong för 

älgjakten kretsar varje helg kring detta. Ofta följer Jessika och sonen med 

jaktlaget och stannar i sin husvagn som de har under tiden som jakten pågår. 

Älgjakten är en central gemensam nämnare i berättandet om tidspraktiker. 

Liksom skidåkningen och skoteråkningen: ”Vi åker båda skoter, men vi har 

bara en skoter, som vi delar på”, säger Jessika. Att betona den framskjutna 

platsen av den lokala tillhörigheten kan med andra ord förstås som ett 

lokalspecifikt sätt att beskriva sin vardag på. Detta länkar in i spjärntagandet 

mot bilden av glesbygden som händelsefattig och gles, både på människor 

och handling, lokalspecifik som skoteråkning, surströmmings- och 

kamsätande, såväl som umgängespraktiker av mer allmän karaktär, som 

disco, middagar och nyårsfirande. I linje med betonandet av händelser, säger 

Jessika också: 

 

E: Är det mycket barn i byn, är ni flera barnfamiljer? 

J: Ja jättemycket. Det har varit mycket gammfolk, men nu är det fem stycken som är 

under två.  

 

Här synliggörs en biologisk tid; där tidens gång blir synlig och konkret när 

den sätt i relation till platsens förändringar i form av olika åldrar och 

generationer. Olika åldrar får med andra ord representera olika tider. När det 

som här finns flera småbarn i en by, förknippas byn implicit med hopp om 

framtiden, med liv och rörelse. När däremot exempelvis Brita resonerar om 
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sin hemby konstaterar hon att det finns några äldre som bor där. Då kopplas 

byn ihop med det förflutna, med dåtiden, och Brita tycker av den 

anledningen inte att det finns någon anledning att åka dit. Dessa utsagor om 

tid pekar in i handling, tillsammans med andra på den lokala platsen (Casey 

1996, Delanty 2003). 

Emellertid synliggörs också ett annat drag i beskrivningarna av de 

lokalspecifika praktikerna, som är kopplat till hur lång tid det tar att ta sig dit 

man ska och vill:   

 

J: När vi åker till fjälls, finns det ett ställe som heter Lakavattnet, det är bara fyra 

mil. Men sen upp till Blåsjön. 

E: Då åker ni skidor där? 

J: Ja både skidor och skoter. /.../ Och så har vi kompisar som har en stuga uppe i 

Blåsjön, så där kan man ju bo, men annars så hyr man. Alltså en liten parantes, vi 

gillar ju att åka slalom, och Strömsund har ju en liten backe, men bara för att åka 

skidor måste man annars åka tio mil enkel resa. För att åka i nån backe som är nåt. 

E: Och det är? 

J: Alltså det finns ju en uppe i Tåsjön, det är sju och en halv mil kanske. Den är lite 

sådär. Men om vi vill åka dit vi verkligen vill åka, upp till Blåsjön då, då är det tjugo 

mil enkel resa.Till Åre är det 25 mil, men Åre är så expanderat, och det är inte så bra 

som alla vill tro. Det är finare att åka däruppe i Blåsjön tycker vi. /.../ Men det tycker 

jag är synd att man måste åka så långt för att göra roliga saker. Som bara det här om 

man vill gå och bowla. Ja, in till Östersund. Det kan man bli lite besviken på för det 

finns inte så mycket att göra här. Jag tror det är därför man vill vara ute mycket i 

naturen för det är åtminstone nära och gratis. Men det där lilla extra, om du vill gå 

på bio, okej du kan gå på bio här på Folkets hus på måndag kväll. Men liksom hur 

mysigt är det då? Tio mil enkel resa för att gå på bio. Bara kostnaden för att åka in, 

sen ska du säkert gå och äta... det kan ju vara trevligt att gå ut och äta, med det blir 

ett sånt projekt. Man kan inte komma på, åh, ska vi gå på bio? Nej. Det ska planeras 

i flera veckor. 
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I denna belysning framstår det lokala mer som motsatsen till 

händelserikedomen som lyftes fram tidigare. Jessika säger själv att ”man kan 

bli besviken på att det inte händer så mycket här”. Här kommer stadens 

kulturella hegemoni till uttryck. Uppfattningar av och förväntningar på 

staden som enda bärare av den ”riktiga kulturens” alla former antyds. 

Avstånden i tid och rum representerar otillgängligheten till kulturella 

aktiviteter, men också till service. Pia nämner också problemet med att det 

tar så lång tid att åka:  

 

Det är väl det i vardagen, att det är 2 mil till akuten, men det finns ju ambulans om 

det är så akut. För här är det ofta så att man blir skickad till Strömsund först för där 

har dom jourläkare, men så kan inte dom och då blir man skickad till stan. Så då blir 

det 3, 6, plus 7 till. Det blir slitsamt, men så ska man väl inte förutsätta att det händer 

så mycket. 

 

 

Avståndens problematik för glesbygden är som sagt återkommande, vilket 

även har aktualiserats i tidigare kapitel. Per-Åke, Lars, Annika, Bertil, Anne, 

Ulla och andra, har alla betonat svårigheterna med detta. Avstånden är 

problematiska för att om det tar lång tid att göra saker, blir vardagslivet 

omständigt, kostsamt, opraktiskt. I detta sammanhang framstår tiden snarare 

som ett hinder för den sociala hållbarheten. Med andra ord förutsätter den 

sociala hållbarheten, ur ett livsvärldsperspektiv, att det inte tar för lång tid att 

nå service, arbete och fritidsintressen. Men hur kan avståndens problematik 

egentligen förstås? De kan också analyseras som en effekt av 

centraliseringspolitiken. Då blir det snarare processen av centraliseringen av 

service och utbud som är problemet, än själva avstånden i sig. Detta hänger 

ihop med en annan typisk utsaga i relation till nutiden i glesbygden:  

 

Det plockas en bit då och det plockas en bit då. /.../ Det finns en liten affär där man 

kan gå in och köpa mjölk eller en tidning. Annars stänger allt klockan fem. Men vi 



 165 

som jobbar här stannar ibland till åtta på kvällen. Så det är sådant där, små grejer, 

men som det plockas av en liten bit då och en liten bit då. Det är många små 

bäckar... som stryps. Och det är faktiskt inget roligt. /.../ Och det finns inga barn, 

inga unga här. De flyttar, det är mycket Stockholm, Linköping, Saab där. Ja, det är 

myckat till södra Sverige överhuvud taget.” /.../ Många av de unga tröttnar på det där 

efter några år, men det finns ju inga jobb här, så dom kan ju inte flytta tillbaka. 

 

 

Så upfattar Per-Åke den nutida processen av glesbygdens nedmontering. 

Hans beskrivning, liksom de ovanstående utsagorna visar på hur 

infrastrukturella begränsningar också begränsar människors rörelser och 

påverkar handlingarna i fråga om tid. Med hjälp av ett tidsgeografiskt 

perspektiv här, kan just skeenden i tid och rum fångas. Den svenske 

geografen Torsten Hägerstrand (1985, 1991), tidsgeografins grundare, menar 

att en av tidsgeografins förtjänster är möjligheten att få syn på mångfalden 

av sociala kategorier i tid och rum, som vid en första anblick kanske inte 

tycks rymmas i ens studie. Perspektivet är holistiskt, Hägerstrand betonar 

samtillvaron mellan allt levande och tingen (1991:133). Det huvudsakliga 

syftet med tidsgeografin kan därmed sägas vara att studera hur tidsrumsliga 

processer relaterar och gränsar till varandra. Det är inte bara tid och rum som 

står under lupp, utan allt som finns närvarande. Hägerstrand formulerar det 

som så att poängen blir att studera ”kampen om makten över existensers och 

händelsers tillträde till rummet och tiden” (Hägerstrand 1985:6, citerad i 

Friberg 1991:100).  

Med hjälp av en tidsgeografisk ram kan frågor ställas som handlar om 

vilka omständigheter som styr tidsanvändningen och hur effekter och 

konsekvenser ser ut. Här sker, som nämnts en tävlan om utrymmet vilket 

pekar in i frågor om rättvisa och företräde (Åquist 1992). Något som 

framträder, utifrån dessa synvinklar, är skillnaden med att bo i glesbygd 

jämfört med tätortsboende (Hägerstrand 1970). Ur de intervjuades perspektiv 

framstår det här som att människor i tätort kan styra sin tidsanvändning 



 166 

utifrån egna val och omständigheter. Glesbygdsbor, menar man, har däremot 

inte samma möjlighet att styra sin tidsanvändning utifrån egna 

omständigheter, utan det är andra omständigheter som sätter villkoren. 

Sådana här omständigheter står i relation till tillväxtpolitiska beslut. En 

effekt av politiken blir att infrastrukturell service, i form av busslinjer, 

bensinstationer, affärer och skolor, läggs ner. Konsekvensen av detta, för 

dem som bor kvar i glesbygden, blir långa avstånd till service.  Att vara 

beroende av dessa avstånd i vardagen blir ekonomiskt kostsamt och 

tidskrävande. Tidsrummet i glesbygden framstår i dessa situationer som en 

begränsad resurs.  

 

 

 

Långsamhet som värde 

 
Förr jobbade vi på lördagar, men när söndagen kom, då var det vila. Min far, han 

arbetade hårt, i skogen, med flottning, men när söndagen kom då satte han på sig 

kostymen, och klockan, han tog fram den ur fodralet, det minns jag så tydligt när 

han gjorde det. Och den klockan har jag i skåpet där. Och den ska min son få nu när 

han fyller 50. Det är ju guldkedja och allt på den /…/ och i veckorna, på dagen var 

det kanske lite stress och hårt, men när kvällen kom då var det kväll. Man kanske 

lagade någon strumpa om man kände för det, men det var ingen stress /../ För nu 

verkar det som om de har det jobbigare på helgerna än på vardagarna /…/ Och för 

det mesta så var ju mamma hemma, så hemmet var ju redan gjort när helgen kom. 

 

Svea är av den bestämda uppfattningen att de människor som är 80 år och 

äldre är de piggaste. De klarar sig själva, säger hon. Med de orden signalerar 
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hon en kontrasterande undertext av dagens unga som beroende av någon 

eller något. Hon säger också att hon tror att hon tillhör den sista generationen 

som blir så gammal och så kry: ”Jo för att de unga, de är för jäktade.”  

I Sveas citat ovan beskriver hon dåtiden som ”det traditionella förr” med 

ansatser av nostalgisk utopi, där det samtida implicit tolkas som ett 

dystopiskt nu som förlorat dåtidens traditionella värden av långsamhet. Det 

förflutna poleras då lite extra och blir något att nostalgiskt sakna (Lash & 

Urry 1994). Det sagda tyder också på minnen från den förflutna tiden som 

uppgiftsorienterande snarare än tidsorienterande. Här syns hur 

bondesamhällets arbetskrav sammanvävdes med sociala aktiviteter 

(Hellspong & Löfgren 1994:288). Kontrasteringen mellan unga idag mot 

unga förr är välbekant som typifieringsprincip. Svea tycker att unga idag 

stresskonsumerar. Unga ska ha så mycket statusprylar: ”Det går att klara sig 

med mindre.” När hon var ung såg konsumtionen annorlunda ut: ”Man tog ju 

inga lån. Då sparade man, när man hade pengar så köpte man nåt, sen såg 

man fram emot nästa gång man kunde handla. Men nu är det ju bara till att 

köpa. /.../ det här stressar tänker jag mig.” Sveas beskrivningar är typiska 

såtillvida att de faller väl in med den äldre generationens gängse 

beskrivningar om hårt arbete, en skarp skiljelinje mellan vardag och kväll 

respektive söndag. Även rollen som guldklockan spelar, som stolt symbol 

och upphöjt ting, hör till denna förgångna tid och är bekant som beskrivning 

av då till skillnad från nu. Hit hör även upplysningen om att mamma fanns 

hemma.  

 Samtidigt belyser utsagan en generell uppfattning av långsamhet som ett 

positivt värde, som delas av flera av de intervjuade och som har diskuterats i 

det ovanstående. Dessa utsagor vittnar om en strävan efter ett långsamt 

tempo och ett inre lugn. 

Erfarenheter av långsamhet varierar dock beroende på vilket tempo 

människor vanligtvis rör sig med och i. Som Ulla beskriver den Andre: 

”alltså det skulle hända nånting hela tiden”. Det är inte i alla sammanhang 
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som långsamhet uppfattas som ett renodlat positivt värde, utan långsamhet 

kan också alstra mer negativa upplevelser av till exempel otålighet. 

Långsamhet kan också behöva erövras av den ovane. Sådana upplevelser kan 

till stor del kopplas till urbanitetens hastighetparadigm, som Virilio beskriver 

(1977, 1999). I regel rör sig landsbygdens tempo i en långsammare takt än 

stadens (Gullberg et al 2007:50). Att tempot i Strömsund är lugnt noterade 

jag på olika sätt under fältarbetet. I Hoting finns inte pulsen och därför inget 

synbart urbant tempo. Fenomen och uttryck som länkas till urbanisering, 

som amerikanska kafékedjor, finns inte i Hoting. Hoting framstår därför som 

en icke-global plats, en plats som inte uppdateras i den takt och enligt den 

modell som vi lärt oss att globala platser gör (Zukin 2011).  

Samtidigt behöver globaliseringsideologin också denna typ av platser 

med lugn puls. Med hjälp av fältanteckningar framkallas minnen från när jag 

först klev in i fältet. Jag kom fram till vandrarhemmet som jag hade bokat 

och minns hur rogivande jag uppfattade landsbygdsomgivningen. Ingen 

fanns i receptionen. Två danska gäster gav mig ett telefonnummer att ringa. 

Den jourhavande personalen bodde i ett angränsande hus. Jag erfor det som 

om att jag väntade ganska länge där i receptionen för att få en rumsnyckel. 

Jag minns också tydligt när personen med receptionsjour kom och samtidigt 

sa: ”Det tog tid att hitta lämpliga skor”. Hälsningsfrasen framstod, för mig, 

som kryptisk i sammanhanget. Hon berättade att hon varit tvungen att titta 

till potatisen i potatislandet för att första frosten redan lagt sig på 

grönsakslandet fast det fortfarande bara var oktober. Därför kunde hon inte 

vara i receptionen. Sannolikt minns jag detta med tydliga konturer då jag 

uppfattade detta som mitt första möte i fältet, och som jag erfor bröt mot det 

förväntade. I efterhand kan jag se att jag, på grund av min ovana vid 

glesbygdens tempo och praktiker, var oförbredd på andra bemötanden än de 

som sker i urbana sammanhang.  

Ett lugnt tempo präglade också Vattudalstorget i centrala Strömsund (se 

också Frykman & Hansen 2009:196). Vid torget låg mataffärer, en 
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parkeringsplats och många andra serviceinrättningar. Om det fanns någon 

plats som lämpade sig för att studera människor så var det denna. Det var 

inga folkhopar som rörde sig här, mer några enstaka då och då. Det var inga 

jäktade rörelser över torget mellan bilen och ICA eller Konsum, snarare 

rörelser präglade av lugn och uppstannanden vid möten. Rörelsekoreografin 

såg annorlunda ut jämfört med de passerande rörelserna på stadens torg; här 

passerades det inte i samma utsträckning, utan stannades upp oftare vid ett 

möte. Människorna tittade på varandra och talade med varandra.  

För mig blev det här med annorlunda tempo ochså tydligt strax innan jag 

inträdde fältet. Jag minns hur jag satt på mitt universitetsrum och förberedde 

den första fältperioden i Strömsund. För att i förväg orientera mig kring 

platserna som jag planerat att besöka studerade jag busstidtabellerna för 

respektive orter. Jag minns också med viss genans hur jag utgick från att 

något var fel på den digitala tidtabellen, då jag endast fann några enstaka 

busstider, kanske en, kanske två och maximalt fyra turer per dag. Till 

Gäddede skulle jag inte kunna ta mig fram och tillbaka under en och samma 

dag, konstaterade jag förvånat från mitt storstadsperspektiv och tänkte att det 

kunde ju helt enkelt inte vara möjligt.  

Nu tänker jag om min dåvarande erfarenhet som något en ovan eller 

ignorant busstidtabelltittare upplever. Staden, i alla fall om man bor längs 

med tunnelbanenätet som i mitt fall, gör att jag aldrig behöver veta 

tidtabellstiderna. Det som på sin höjd kan hända, om än irriterande nog med 

en norm av två minuters väntetid, är att jag på grund av sommartidtabell 

eller annan helgtabell får vänta tio minuter på tunnelbanan. Staden kan sägas 

ha skapat ett 7-elevensyndrom hos mig som invånare, det vill säga en slags 

förväntan på tillgänglighet och snabbhet. Det kan samtidigt alstra en 

otålighet, en ovana att vänta och en ovana vid långsamhet.86 I egenskap av att 

                                                      
86 Med undantag dock för diverse olika kösystem, som till exempel bilköer, bör tilläggas. 
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vara stadsbo uppfattar jag, i mitt oreflexiva handlande, det snabba tempot 

som det hållbara tempot. 87  

Förväntningar på tidseffektivitet kan tolkas som en tidslig kolonisering, 

som löper parallellt med den rumsliga urbaniseringen. Bilden av staden som 

aldrig sover, utan är vaken och upplyst av gatuljussken och neonskyltar, har i 

linje med detta, i samband med moderniteten, koloniserat den nattliga tiden 

(Thrift 1996, Adam 2004). Det urbana tempot och den urbana tiden, som är 

hastighetens tempo och den snabba tiden, påverkar - genom sin 

koloniseringsprocess - även landsbygdens långsammare tempo. Först och 

främst riskerar glesbygden med sin långsamhet att hamna utanför den urbana 

tidsnormen. Men den urbana tidsnormen påverkar också glesbygden 

såtillvida att glesbygden måste förhålla sig till den. Positionen av 

utanförskap medför att glesbygden försöker hänga med i takten. Genom de 

nya teknologierna öppnas fönster ut mot världen, som kan bidra med urbana 

idéer att inspireras av och anpassa sig efter.  

Infrastrukturella satsningar som Botniabanan kan ses som ett led i en 

anpassningsprocess till ett urbant tempo. Turistsatsningen Vildmarkståget, 

som går längs Inlandsbanan, kan också ses som ett uttryck för en anpassning 

efter urbana efterfrågningar: ”Idag är det ju upplevelser folk vill ha”, som 

Per-Åke säger. Upplevelsen av långsamhet lockar som kompensation till den 

urbana tidsnormen: ”Då kunde dom åka i tio mil utan att se nånting. Bara 

titta på skogen.” som Per-Åke säger om de tyska och nederländska turisterna 

som åkte Vildmarkståget samtidigt som honom. På samma gång måste den 

långsamma upplevelsen anpassas genom att paketeras in i en urban 

tillgänglighetsnorm. Det kan illustreras med Per-Åkes svar på min fråga om 

                                                      
87 Vad som emellanåt sker i denna laddning är att glesbygdens långsamma tempo får 

representera det ohållbara. I egenskap av att vara storstadsbo gör jag själv återkommande 

dessa typifieringar och är därmed medskapare till bilden av glesbygden som otidsenlig och 

långsam, genom att beskriva platserna som dåtid och långsamt tempo. Jag har valt att i texten 

skriva ut flera fältdagboksanteckningar där jag gör mig skyldig till att reproducera det perifera 

i denna riktning. Mitt syfte med det har varit att visa hur stereotypa föreställningar, ofta 

omedvetet, har ett starkt grepp om subjektiva uppfattningar och erfarenheter. 
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Vildmarkståget fungerar bra ur turistsynpunkt: ”Javisst. Det stannar på varje 

litet ställe och man kan fika, lite underhållning och så vildmarken och så kan 

man köpa lite souvenirer.” 

Samtidigt synliggörs i materialet en frustration över totala anspråk på 

tillgänglighet och uppdatering som leder till känslor av att allt rullar på 

snabbare och snabbare. Då blir hastigheten problematisk och det som 

stressar och tröttar ut. Här uppstår längtan efter lugn, stillhet och långsamhet, 

som kan illustreras med Ullas längtan efter att få sitta i skogen på en stubbe 

och göra ingenting. I Ullas berättelse ifrågasätts urbana hastighets- och 

tillgänglighetsnormer på flera sätt. Hon strävar efter att slippa beroendet till 

centralortens konsumtionsutbud, till att i möjligaste mån praktisera 

självhushållning. Hon bakar allt bröd själv, odlar egna grönsaker med mera. 

Praktiker som dessa tar tid, men Ulla betraktar inte det som ett problem, utan 

snarare som ett led i en alternativ, lugn livsstil. Hon framhåller att det 

snarare är tillgängligheten till konsumtion som är krävande: ”Och det ser 

man ju också på folk som bor... alltså det där tror jag är jättestressande för 

många människor. Det är nog en bidragande orsak till all utbrändhet. Så fler 

skulle ju behöva flytta ut och sitta på den här stubben i skogen.”  

I linje med denna vilja till långsamhet har rörelser som Slow food slagit 

rot. Slow Food kännetecknas av åtskilliga komplexa processer (Siniscalchi 

2013) men kan sägas ha uppstått främst som ett alternativ, eller en 

protesthandling gentemot samhälleliga hastighetsdiskurser och dess 

inflytande på olika delar av vardagslivet, däribland aspekter som matlagning, 

matproduktion och matkonsumtion. Denna långsamhetsrörelse, som 

startades på 1980-talet i norra Italien, hade efter tjugofem år omkring 

100000 anhängare i flera länder (ibid) och kan således inte längre betraktas 

som något regionellt fenomen, utan snarare som en internationell social och 

ekologisk aktör. Rörelsen Slow food har väl spridit budskapet om 

långsamhet, som också har nått urbana livsstilar. I städer finns hybrider av 

alternativ, som kombinerar tillgänglighet, konsumtion, autenticitet och 
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nyskapande. Fler alternativ av närproducerade och lokalt odlade varor finns 

också att köpa, ofta till ett betydligt dyrare pris än frysdiskens snabbrätter. 

Ullas utsaga om vännen som startade ett ysteri illusterar långsamhet ur flera 

perspektiv: 

 

En kompis, också från Stockholm, som jag har lärt känna efter att hon flyttade upp, 

hon hade ett dataföretag i Stockholm, hon är en sån där programmerare. Och sen 

höll väl det på att ta knäcken på henne då. Hon drog ju på sig diabetes och allting. Så 

köpte dom ett ställe här, en tre mil ifrån Lillviken. Och så fick hon för sig att hon 

skulle hålla på med getter. /.../ Så nu har hon en ostproduktion. 

 

Även detta är ett uttryck av Slow Food och pekar in i betydelsen av 

långsamhet på flera sätt. Genom att vännen startade ysteriet, bröt hon 

samtidigt med ett tidigare hektiskt liv ”som höll på att ta knäcken på henne”. 

Långsamhet, sett ur detta perspektiv, uppfattas därigenom inte bara som 

trendigt utan också som mer hälsosamt och hållbart på flera plan än vad 

närproducerad ost från ett småskaligt ysteri representerar. Att leva i och med 

ett långsamt tempo, till exempel genom att producera getost i glesbygden, 

kan ses som ett görande av ett socialt hållbart vardagsliv.  

Genom att ställning tas i frågan, kan långsamhet här tolkas som ett 

symboliskt och politiskt medel, kanske snarare än något i sig själv. Men jag 

menar att dessa uttryck delvis också kan läsas som en existentiellt grundad 

önskan om ett långsammare tempo. I dessa processer översätts emellanåt 

långsamheten som eftertraktat värde till att efterlikna idylliserade 

tidsupplevelser i det traditionella samhället, på landsbygden, i Gemeinshaft. 

Resonemanget kan också beskrivas med hjälp av begreppen organisk tid 

kontra artefaktisk tid (Gullberg et al 2007:130ff). Långsam och egen 

tillverkning blir synonymt med ett eftersträvande av en organisk 

tidsuppfattning, i enlighet med romantiska föreställningar om hur man tror 

det var förr, och samtidigt ett motarbetande av den artefaktiska tiden, som 
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man förknippar med den snabba tillverkningen i det moderna och materiella 

konsumtionssamhället. Långsamhet som värde kan också förstås som ett 

uttryck för ett slags genomskådande av att tid är mer än pengar. Avstånd tas 

från modernitetens tid som är disembedded (Giddens 1997); tömd, 

innehållslös och frikopplad från händelser, fenomen och processer.  Att 

praktisera långsamhet blir då en motståndshandling – om än ofta omedveten 

- mot den urbana tiden som norm och kolonisatör.  

  

Det långsamma som det Andra 

Det finns landsbygdsorter som inte beskrivs som långsamma. De föreställs 

snarare som delar av den hållbara utvecklingen och Sveriges framtid. Mitt 

fältarbete har även inkluderat gles- och landsbygdsmiljöer i södra delarna av 

Sverige. Även om denna empiri inte ingår i mitt huvudsakliga material anser 

jag ändå att materialet fyller en funktion av jämförelsekaraktär. Att placera 

min huvudsakliga empiri vid sidan av den sekundära empirin hjälper mig att 

tydligare se specifika drag i huvudempirin. Falkenberg är en kommun som 

ingår i det sekundära materialet. Här har jag bland annat fältarbetat i Ullared, 

som är en liten inlandstätort, eller by, som ligger långt ifrån kommunens 

centrum och som ibland definieras av kommunen som glesbygd.  

Intressant i det här sammanhanget är att Ullared kan tolkas som ett 

exempel på hur landsbygden, trots sin definition av glesbygd, ändå förstår 

sig själv i viss mån, och blir läst av andra, som inkluderad, i Sverige och 

dess utveckling. Detta är bland annat relaterat till det kommersiella 

lågpriscentret Gekås som ligger i Ullared. Gekås har beskrivits som ett 

fenomen, på grund av att människor från hela Sverige åker med direktbussar 

till Gekås, endast i syfte att handla och fynda. Gekås har även 

uppmärksammats av medierna. Ullared blir, genom Gekås, en relativt uttalad 
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del av den urbana rörelsen och blir en social och ekonomiskt hållbar by 

genom att vara i tiden, i flödet, i accelerationen.88  

Poängen jag vill göra här är att Ullared och andra landsbygder i södra 

Sverige inte betraktas som de Andra, på samma sätt som norrländska 

landsbygder. I södra Sverige upplever människor närhet till olika centra och 

ofta framhålls det att ”det gör ingenting att det är landsbygd och litet 

eftersom man har nära till städer som Göteborg och Köpenhamn, till 

kontinenten dit man kan ta sig på nolltid”. Tiden och rörelserna går här, i 

södra Sverige, fortare, rummen är närmare varandra. Dessa geografiska 

positioner och rum motsvarar föreställningen om moderniteten som mobil 

och rörlig (Urry 2000). Utsagor som att man tar sig dit på nolltid tyder på 

upplevelser av att man är en del av tillgängligheten.89 Det handlar om egna 

upplevelser av tillgänglighet, som dock står i ett starkt beroendeförhållande 

till diskursiva tillskrivningar (Shields 1992, Vallström 2002).  

Platser som kan definieras utifrån ett långsamt tempo, som exempelvis 

Hoting, faller däremot utanför uppfattningarna och föreställningarna om 

tillhörighet, tillgänglighet och därmed också hållbarhet. På så vis blir 

uppfattat långsamma platser andra platser. Dessa andra platser sammanfaller 

ofta med platser som benämns som perifera. Så buntas begrepp som periferi, 

långsamhet, annorlundahet ihop och härifrån är steget inte långt till att dessa 

platser också kategoriseras med etiketter av utanförskap, stigman, låg social 

status, arbetslöshet och liknande problem (Shields 1992, Cloke 1997, Augé 

2009). Det rör sig om en etablerad modernitetslogik som systematiskt bygger 

på en tankefigur där moderniteten står i ett dialektiskt motsatsförhållande till 

det Andra, icke-moderna, autentiska, vilda, traditionella, bakåtsträvande och 

långsamma (Vallström 2002:13). Norrländsk glesbygd har sedan 

                                                      
88 Däremot bör påpekas att Ullared måste betraktas som långt ifrån ekologiskt hållbart på 

grund av den tunga trafiken som besöken till Gekås medför.Trafiken och även  handeln bidrar 

till att Ullared kan tolkas som ekologiskt ohållbart på flera olika sätt. 
89 Att vara en del av tillgängligheten kan  också kopplas till diskurser om ”globalt 

hyperresande” (se t ex Expressen, 16 augusti 2012, ”London-New York på bara en timme”). 
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modernitetens början fått fylla denna funktion av det modernas antites, för 

övriga Sverige att spegla sin självbild av progressivitet och civilisation i 

(ibid). Dessa modernitetens typifieringar har följt med in i det samtida och 

senmoderna. Dikotomin centrum och periferi kvarstår och fortlever i olika 

diskursiva sammanhang, såväl som i subjektiva upplevelser och självbilder. 

Trots en postmodern förståelse av världen som gränsupplöst och fritt 

mobiliserande, kvarstår denna moderna föreställning av å ena sidan ett 

modernt, progressivt, urbant och hållbart centrum och det bakåtsträvande, 

långsamma och ohållbara perifera, å den andra. Föreställningar och 

positioner förändras dock beroende på sammanhang. Utifrån Falkenberg 

kommuns perspektiv är Falkenberg centrum och Ullared kommunens 

periferi. Beroende på horisont omkastas positionerna av centrum och 

periferi. Platser som Ullared och Stockholm må framställas och upplevas 

som delar av nationens centrum, men i ett globalt perspektiv föreställs dessa 

platser snarare som perifera (Eriksson, Madeleine 2010). 

Samtidigt, som vi sett tidigare, är det just också långsamheten som gör 

landsbygden attraktiv. Att landsbygden ofta får vara ett alternativ till 

stressen, är såväl en välkänd metafor som ett försäljningsargument i 

turistbranschen. Delar av det här kapitlets empiri har också visat hur ideal 

och praktiker av lugn och långsamhet eftersträvas och hur vardagsliv kopplat 

till stress och snabbhet kan bli ohållbart i längden ur ett existentiellt 

perspektiv. Föreställningar och ideal bidrar till rörelser från staden till landet 

när vila och semester ska praktiseras. Stadsbor har lärt sig att landsbygden är 

lämpligt miljöombyte för att ”ladda batterierna” och ”tanka energi”. Tanken 

att det är en god idé med återhämtning är nog inte speciellt omtvistad. Att 

varva ner med ett långsammare tempo blir i detta sammanhang det hållbara. 

Ur detta perspektiv kan hållbarhet kopplas till långsamhet men snabbhet blir 

däremot ohållbart. Sett i det ljuset framstår det som något paradoxalt när 

hållbarhet kopplas till snabbhet och att det ohållbara kopplas till långsamhet. 

Förändringsprocesser kräver tidsliga praktiker av eftertänksamhet, reflektion 
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och återhämtning (Zimbardo and Boyd 2012) för att kunna klassificeras som 

hållbara. Hållbarhet behöver helt enkelt tid. Men samtidigt tycks tiden 

upplevas som alltmer värdefull och svårfångad. Trots att hastighetens motor 

och motivation många gånger förefaller vara just detta att alstra mer tid 

(Virilio 1977).  

Det kan med andra ord tyckas nödvändigt att koppla begreppet hållbar 

utveckling till tempo (Gullberg et al. 2007:51). Människor påverkas av de 

tempoyttringar som definerar de platser man rör sig på. Det är med andra ord 

lättare att skruva ner det egna tempot om det institutionella runt omkring 

stöder långsamma skeden. Människor tenderar på samma sätt att öka pulsen 

om det omkringliggande samhället har en hög rytm (ibid). Här används två 

tidsfigurer i framtidsdiskussionen av hur hållbarhet i städer ska kunna göras: 

puls och lugn. Puls och lugn gör en åtskillnad mellan samhällen, kopplat till 

hushåll och arbete, skriver Gullberg. Storstaden är den typiska mallen för 

puls och det höga tempot. Vad som kännetecknar puls är mer tid till 

lönearbete, köp av hushållstjänster och service som är anpassad efter 

lönearbetande människor och därför håller kvällsöppet. Hit hör även 

högteknologiska lösningar. Lugn däremot kännetecknas av lägre 

lönearbetstid samt mer tid till familj, vänner och fritidsintressen. Hit hör 

också mer hushållsarbete i form av egen odling, matlagning. Följaktligen bör 

här finnas större bostäder då man spenderar mer tid i hemmet. Cykel blir här 

naturligt ett mer populärt transportmedel än bilen, enligt denna 

framtidsmodell (Gullberg et al. 2007:52f). Det här är det samhälle som 

motsvaras av tankefiguren lugn, som främst står för den framtida 

hållbarheten. Trots att modellen är tänkt att appliceras på framtida städer, 

med ett tänkt utrymme för variationer i tempo och där puls så att säga inte 

helt går att räkna bort, kan det skisserade lugna samhället sägas vara 

inspirerat av landsbygdens långsammare tempo. Utifrån det perspektivet blir 

det på sätt och vis landsbygden som står som modell för den framtida 

hållbara staden.  
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Jag har i detta kapitel försökt närma mig erfarenheter och praktiker av tid 

och tempo från olika vinklar och varierade uppfattningar. Med inspiration 

från bland annat tidsgeografiska perspektiv har jag resonerat kring 

vardagstiden i relation till glesbygden som plats och individuella 

uppfattningar, praktiker och föreställningar. Ett huvudargument som jag här 

driver är att föreställningen om norrländsk glesbygd som otidsenlig och 

långsam påverkar självbilder och praktiker. Detta står i relation till det 

modernas fokusering på hastighet. Utifrån hastighetsparadigm framstår 

långsamhet som hastighetens oönskade motpol. Jag har argumenterat för att 

bilden av glesbygden som det andra och långsamma också bidrar till att 

glesbygden hamnar utanför diskurser om hållbarhet. Jag har även diskuterat 

urban tid och urbant tempo som processer som har koloniserat vardagsliv 

och landsbygden. Långsamhet har också uppmärksammats ur andra 

perspektiv. Här har jag lyft fram långsamhet som ett positivt värde och som 

länkad till social hållbarhet.  
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Glesbygd och hållbarhet.  Avslutande och 
sammanfattande diskussion 

Att studera hur hållbarhet görs, erfars och praktiseras i ett spänningsfält 

mellan lokal vardag och politiska diskurser har utgjort avhandlingens 

övergripande syfte. Fältytan för undersökningen har varit norrländsk 

glesbygd. Erfarenheter av och retorik om hållbar utveckling har undersökts 

med utgångspunkt i vardagliga praktiker. I avhandlingen har hållbarhet 

främst stått för människors möjligheter att leva sina liv där de själva vill leva 

dem. En ambition i detta sammanhang har varit att även nyansera allmänna 

föreställningar om hållbarhet. Centralt för avhandlingen har därför varit att 

sammanfoga begrepp om glesbygd och hållbarhet för att studera dem 

tillsammans.  

Fokus på just hållbarhetsbegreppet kan motiveras med den 

samhällsrelevans som tillskrivs begreppet; en övervägande del av 

samhällsfrågorna förhåller sig till hållbarhetsdiskussionen idag. Med andra 

ord belyser begreppet vad som i samtiden uppfattas som angeläget. Det blir 

här också tydligt att glesbygden innehar en skuggroll i den dominerande 

politiska samhällsdiskursen om hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna riktar sitt 

intresse mot städernas livspraktiker. Frågor om hur man kan arbeta för mer 

hållbara liv i glesbygden, har ingen framskjuten position. Detta kan även 

knytas till den numera klassiska Brundtland-definitionen som pekar på 

betydelsen av dagens livspraktiker för kommande generationer. På det följer 

att mycket av det som händer i nutida glesbygd till stor del kommer att 

drabba kommande generationers möjligheter att förverkliga sina liv. 
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Hållbarhetsperspektivet inför, annorlunda uttryckt, en (fram)tidsdimension i 

analysen: Vad blir effekterna av det som sker idag?  

Med anledning av avhandlingens fokus på levd verklighet, har det 

fenomenologiska begreppet livsvärlden legat som grund i studien. 

Tyngdpunkten har jag valt att lägga på vardagsvärlden i syfte att synliggöra 

hur politiska idéer och processer relaterar till levda liv. Under 

analysprocessens gång har arbetsfrågan “Är glesbygden socialt hållbar?” 

legat som navigerande fond. På grund av få arbetstillfällen, undermålig 

infrastruktur och långa avstånd till centrumbildningar har jag utgått från ett 

föreställt nekande svar på den frågan. Operativt har jag har tematiserat 

analyserna utifrån vad som kan betraktas som centrala aspekter för en hållbar 

utveckling. Jag har empiriskt översatt dessa hållbarhetsaspekter, som även är 

primära i människors vardagsliv, med rörelse, arbete och tid. 

  

Hållbara färdmedel 

Hållbarhet kan ses som en politisk ambition som sträcker sig över nationella 

gränser. Hur hållbarhet definieras, upprättas och upprätthålls är resultat av 

politiska överenskommelser. Med det allmännas bästa för ögonen, skapas 

politiska beslut i hållbarhetens namn. Vad kännetecknar dessa beslut och hur 

tas de emot i en lokal verklighet? Den frågan har varit i blickfånget i 

avhandlingen, bland annat utifrån vardagliga rörelser mellan arbete, hem och 

fritid.  

I kapitlet Rum och rörelse förde jag resonemang om resandepraktiker och 

färdmedel. Här har jag argumenterat för bussen som begränsande praktik och 

som kvinnorum. Att bussen används i liten utsträckning kan kopplas till att 

busslinjer och turer i glesbygd är väldigt få. Orsakerna är flera, men en del i 

sammanhanget relaterar till tågtrafikens expansion i form av Botniabanans 

utbyggnad. Botniabanans är ett exempel på ett politiskt försök att skapa 



 180 

social och ekologisk hållbar utveckling.  Den fungerar i nuläget bättre än 

tidigare, men har också delvis visat sig vara paradoxal ur ett socialt hållbart 

perspektiv. Trots höga förväntningar på bansatsningen har den även 

kännetecknats av oförutsedda utmaningar, bland annat kopplat till att 

betydligt färre människor nyttjar den i sin vardag än vad politiker 

förutspådde. Förseningar har varit ett annat problem.  

Hur kan det då komma sig att människor i de norrländska länen inte åker 

tåg i den utsträckning som förväntats av dem? En tänkbar förklaring till det 

är, som jag har framhållit, att den infrastrukturella förändring, som banan 

innebär, i form av raka spår och fasta knutpunkter, har förändrat 

rörelsemönstren på så vis att man kan tala om ett skapande av periferisering. 

Effekten blir att endast de människor som bor nära spår och tågstationer kan 

klassificeras som centrala bybor, medan andra som bor längre ifrån, görs till 

än mer perifera glesbygdsbor, som inte bara har långt till tåget utan dessutom 

blivit av med bussförbindelser.  

Botniabanan går också längs kusten. Att det är den banan som det har 

satsats på, i stället för inlandets bana, Inlandsbanan, är talande för vilka 

platser i de norrländska länen som får uppmärksamhet.90 Effekten blir skapad 

orättvisa för inlandet som tidsrum. Då denna process drabbar dem som inte 

bor i anslutning till centrumbildningarna, har den, trots andra intentioner, 

beröringspunkter med den kritiserade centralortsteorin. Många inlandsbor 

har för långa avstånd till tågstationer, annorlunda uttryckt. Att tågåkande 

praktiseras i hög grad i södra Sverige är således ingen garanti för att samma 

mönster följs i norra Sverige.  

 I samma kapitel har jag också argumenterat för bilen som det färdmedel 

som skapar social hållbarhet i glesbygd. Det är relaterat till att bilen i regel är 

                                                      
90 Att banan läggs mellan kustens städer återspeglar dels den befintliga demografiska 

situationen och dels den ideologi som ligger i att klassisk regionalpolitik har bytts ut mot en 

satsning på regioner som anses ha goda möjligheter till tillväxt. Bansträckningen motsvarar 

därmed väl den tolkning som idéer kring hållbar utveckling har fått i dagens dominerande 

politiska kretsar. 
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det alternativ som står till buds i glesbygden. I kapitlet beskriver jag också 

hur ett politiskt hållbarhetsbeslut i form av skattelättnader på bensin vid 

bilkörning i tjänsten, blir otillräckligt ur ett vardagsvärldsperpektiv i 

glesbygden. Då en stor del av bilkörningen här sker utanför tjänsten, på 

fritiden, gagnar denna politik inte glesbygdens invånare. Här vill jag 

framhålla hur ett politiskt beslut kan landa felaktigt i ett specifikt tidsrum. 

Då glesbygdens omständigheter innebär ett beroende av bilåkning, blir 

effekten av beslutet en tydligt skapad orättvisa för boende i glesbygd. 

 Bilpraktikerna kan också länkas till en modernitetsdiskussion. På sätt och 

vis belyser bilen i glesbygden en kamp om hur modernitet ska tolkas och 

representeras. Å ena sidan synliggörs en typisk glesbygdstolkning, som 

poängterar att bilen är nödvändig i det moderna samhället och att människor 

i glesbygden måste kunna röra sig. Denna tolkning definierar modernitet 

enligt en klassisk modell, kopplad till tekniska hjälpmedel. Å andra sidan 

visar politisk retorik som Miljöpartiets, på en annan tolkning av 

moderniteten. Denna står snarare för en ny modernitet, en modernitet 2.0. 

Den nya varianten finns på ett ideologiskt, visionärt plan; det rör sig om en 

modernitet som man vill se i landsbygden i framtiden. Den klassiska 

modernitetstolkningen, som Bertil och andra glesbygdsbor förespråkar, ses 

här som en gammal och förlegad syn på modernitet, som man inte vill 

tillbaka till.91  

 

 

 

                                                      
91 Detta kan jämföras med ett annat av Miljöpartiets uttalanden om hållbar utveckling; om 

kärnkraften. Den första juni 2014, i debattprogrammet Agenda, debatterade Åsa Romson för 

en nedmontering av två kärnkraftsreaktorer. Mot detta vände sig, i ett inspelat reportage, 

lokalinvånare och näringsliv med argumentet att utan kärnkraften blir det omöjligt att 

producera den basenergi som behövs. Romson motargumenterade med att den större delen 

energi måste vara förnybar och att nedmonteringen går i linje med ett nytt hållbart samhälle. 
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Företagande som hållbarhet 

Fokus för avhandlingen har också varit arbetslivet i glesbygden. I kapitlet 

Arbete och fritid hävdade jag det egna företagandet som en särskild 

möjlighet i det norrländska inlandet. Glesbygden som plats innebär 

utmaningar i relation till arbetsliv och karriärsmöjligheter. Glesbygden kan 

definieras som ohållbar, ur ett socialt och ekonomisk perspektiv, genom 

bristen på arbetstillfällen.  

Att välja glesbygden som boendeplats görs således utifrån andra aspekter. 

Jag har pekat på att det som lockar människor till att bosätta sig i glesbygd 

framförallt är avlägsenheten och avskildheten. I detta sammanhang ter sig 

eget företagande som ett inkomstbringande alternativ till den fasta 

anställnigen, som kan finnas i närmaste stad eller tätort, som dock många 

gånger innebär för långa pendlingsavstånd. Tack vare 

transmissionsrevolutionen (Virilio 1977), det vill säga ny teknologi, till 

exempel i form av digital kommunikation, har ett förhållnade till centrum 

ändrats, då den på många sätt underlättar arbetet med den egna 

verksamheten och minskar det fysiska beroendet. I avhandlingen har jag å 

ena sidan diskuterat detta som en tidsrumslig omständighet som skapar en 

rättviseeffekt. Här möjliggör till exempel det egna företagandet större 

valmöjligheter i fråga om boende. Människor kan bo kvar eller flytta till 

glesbygden i större utsträckning när eget företagande minskar beroendet av 

inkomst från arbetet i staden.   

Jag har å andra sidan, också argumenterat för den lokalspecifika platsen 

som en begränsad resurs i sammanhanget. Villkoren för fibernät och 

bredbandsmöjligheter är betydligt sämre i glesbygden jämfört med staden, 

vilket villkorar kommunikationen. Detta står i relation till strukturella 

orsakssamband. Internetrelaterade problem, med exempelvis fibernäten, ses 

nu också framförallt som invånarnas eget ansvar att lösa. Med en 

utgångspunkt i handlingsorienterade perspektiv hävdar jag dock människors 
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agens där de gör sammanvägningar av sina förutsättningar för att sedan 

försöka göra det bästa utav det, snarare än som helt styrda av strukturella 

omständigheter eller abstrakta idéer. 

Jag har också i kapitlet diskuterat turism som ett logiskt val för företagare 

i glesbygd. Utifrån perspektiv kring ekologisk hållbar utveckling kan turism 

som livsstilspraktik betraktas som en utmaning för ett skapande av en hållbar 

utveckling. Men samtidigt som turism skapar miljöutmaningar, är det viktigt 

att också tolka turism ur andra synvinklar. I avhandlingen har jag menat att 

turism som företagande praktik i glesbygdsmiljöer, inte rakt av bör jämföras 

med globala fenomen som massturism. Sett ur ett vardagsvärldsperspektiv 

kan turism som inkomstbringande verksamhet innebära socialt och 

ekonomiskt hållbara möjligheter.  

 

 

Långsamhet som hållbarhet 

I avhandlingen argumenterar jag för långsamhet som ett socialt hållbart 

värde. Tid som analytiskt tema har varit ett annat perspektiv som jag har 

belyst glesbygd och vardagsvärldar genom. I kapitlet Tid och tempo har jag 

visat hur en urban tid och ett urbant tempo kan ses som norm och här har jag 

argumenterat för den urbana tiden som koloniserande faktor i samhället. I 

relation till detta beskriver jag i kapitlet flera intervjuutsagor som vittnar om 

negativa upplevelser av tidspress.  

Med hjälp av perspektiv om tidsgeografi (Hägerstrand 1991), 

hastighetsacceleration och ökad tidsbesatthet (Virilio 1977, 1999) har jag 

tagit avstamp i hur rumsliga avstånd tenderar att översättas till tidsliga 

enheter, som timmar och minuter. Som tidstypiskt fenomen leder det bland 

annat till föreställningar om att allting går snabbare i staden, på grund av 

urban infrastruktur och tillgänglighet. Som jag har visat hamnar samtidigt 
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glesbygden, på grund av fysiska avstånd, sämre infrastruktur och 

tillgänglighet, utanför det urbana hastighetsparadigmet, vilket leder till 

föreställningar om glesbygden som långsam och otidsenlig.  Intressant här är 

att långsamhet förknippas med det otidsenliga, vilket pekar på en kulturell 

hegemoni för hastighet som är kopplad till staden. Utifrån en särskild 

diskursiv formation, som ser snabbhet som uttryck för modernitet, föreställs 

också glesbygden i linje med detta som ohållbar.  

Emellertid framstår som sagt långsamhet i materialet, ur ett 

erfarenhetsbaserat tidsperspektiv, som ett eftertraktat värde. Jag har 

diskuterat praktiker av långsamhet som en slags motståndshandlingar mot 

den urbana, snabba tidsnormen. Praktiker av långsamhet kan då också tolkas 

som att följa en annan diskursiv formation; där långsamhet som medför 

mindre av resursutnyttjande uppskattas.  Sett i det ljuset har jag argumenterat 

för en förståelse av långsamhet, i glesbygden och på andra platser, som ett 

socialt hållbart värde. Långsamhet rymmer ju även ekologiskt hållbara 

värden, kopplade till produktioners tillväxttakt, resursförbrukning och 

växthusgasutsläpp. Långsamhet är även betydelsefullt i den meningen att 

hållbara processers kvalitet är avhängiga av ett långsiktigt tänkande som 

spinner över långa tidsperspektiv. 

 

 

 

 

Specifika och allmängiltiga praktiker 

I avhandlingens analyser har jag genomgående använt mig av begreppet 

glesbygd som analytisk kategori. Det har jag å ena sidan gjort på grund av att 

den termen är en vanligt förekommande emisk term, som också ofta används 

i politiska och mediala sammanhang. Å andra sidan har jag använt begreppet 
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i syfte att peka på platsens särskildhet, för att synliggöra att glesbygdens 

villkor skiljer sig från stadens. De norrländska platser som utgör 

avhandlingens huvudsakliga fält förenas bland annat i föreställningen av den 

norrländska inlandsgemenskapen. Människor upplever tillhörighet som är 

kopplad till regionens särskildhet och villkor, i tidsrummets sociala 

handlingsgemenskap, bland annat i form av förflyttningar och arbetsliv. Man 

delar en lokalspecifik upplevelse av att vara politiskt motarbetad (Hansen 

1998), också i fråga om hållbarhetsfrågorna, av centralmakten i Stockholm.  

I det här sammanhanget vill jag dock samtidigt framhålla att de platser 

som definieras som glesbygd, vid sidan om att de delar vissa gemensamma 

villkor, också rymmer platsliga variationer. Platser som definieras som 

glesbygd innehåller, precis som i staden en mångfald i relation till sociala 

kategorier. De varierade tågpraktikerna, som jag har diskuterat i 

avhandlingen, är ett annat exempel som pekar på olika platsers kontexter.  

Platserna skiljer sig också åt, bland annat i fråga om tidsrumsliga avstånd. 

Där den centrala bybon till viss del kan nyttja kollektivtrafiken, finns i regel 

inga sådana möjligheter för den perifera glesbygdsbon.  

Vid en jämförelse med det australiska materialet framträder en principiell 

likhet kopplad till den perifera positionen i förhållande till de urbana 

noderna.  Byarna i Strömsund och Örnsköldsvik delar därmed 

glesbygdsvillkoren i form av långa avstånd till maktcentra med Broken Hill. 

Periferin blir perifer i sina avstånd till relevanta centra (Ardener 1987, 

Hayter et al. 2003, Hornborg 2010). I den betydelsen är definitionen av 

norrländsk glesbygd och australisk outback gemensam. Dock framträder 

också en skiljelinje i förhållningssätt till entreprenörskap och eget 

företagande. Där de typiska outbackborna som ”always find a way, start their 

own businesses, have the Australian Spirit and Broken Hill at heart” tycks 

utgöra normen för vardagliga praktiker, pekar det huvudsakliga materialet på 

att det finns vissa laddningar och skeptiska attityder mot 

entreprenörspraktiker i det norrländska inlandet. 



 186 

I Broken Hill erkändes inte heller nöden i någon uttalad form. I 

Strömsund hävdades emellanåt explicit en marginaliserad position.  Det kan 

förstås som att det finns en större skam i den anglosaxiska kontexten i fråga 

om bidragsberoende än vad det finns i Sverige. I Sverige finns en allmän 

tillitsfaktor gentemot staten, en välvillig inställning, där alla anses ha rätt till 

det allmännas hjälp, inte bara de socialt och ekonomiskt utblottade 

(Berggren och Trägårdh 2006). Detta medför att det är mindre skamfullt att 

söka bidrag i Sverige. Den förklaringsmodellen kan sannolikt kopplas till 

förhållningssätt gentemot staten i allmänhet och arbetsliv och eget 

företagande i synnerhet, där steget till att bli entreprenör kan vara längre för 

invånarna i den norrländska glesbygden, än för invånarna i Australiens 

outback. I avhandlingen har jag resonerat kring hur upplevt utanförskap 

emellanåt har tagit sig i uttryck som en marginaliserad position i förhållande 

till övriga Sverige och den statliga politiken. Dessa resonemang kan sättas i 

relation till tidigare forskning om en riktad offerroll i norrländskt inland 

gentemot staten som centralmakt (Frykman & Hansen 2009), där offerrollen 

har diskuterats som strategi för statliga stöd. Detta hänger samman med en 

klassisk välfärdspolitik. 

Avhandlingens analyser har kretsat kring vardagsvärlden i relation till 

rörelser, arbete och tid. Vad i dessa empiriska nedslag kan karaktäriseras 

som specifika respektive allmängiltiga företeelser? Ett sätt att belysa den 

frågan är att i tanken flytta in avhandlingens förda resonemang i en annan 

miljö, exempelvis i den urbana.  

Att starta företag är inte någon specifikt tidsrumslig praktik. I såväl städer 

som på landsbygden ses det egna företagandet som ett alternativ till en fast 

anställning och som en källa till inkomst. Företagande kan på så vis snarare 

betraktas som en allmängiltig möjlighet än specifik glesbygdsåtgärd. 

Emellertid gör glesbygdens få arbetstillfällen att många människor ibland ser 

eget företagande som enda alternativ till inkomst. Glesbygdens särskildhet i 

termer av avskildhet och vildmarksmiljöer möjliggör verksamheter av 
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turism, som är av ett annat slag än den urbana turismen. Möjligheterna till 

företagande i städerna är också mycket större då fler verksamheter är möjliga 

att utveckla. Man är i staden inte lika begränsad till turism, som i 

glesbygden. 

Långsamhet som skapare av social hållbarhet är inte heller helt unikt för 

människor som bor i glesbygd. Långsamhet värderas högt, existentiellt sett, 

av många människor, även av människor som bor i städer. Här kan den del 

av urbanitetsforskningen som kopplar långsamhet till förlegade och 

ohållbara praktiker (se t ex Florida 2010) kompletteras. Urbanitetsforskaren 

Richard Florida – med sina idéer om storstädernas kreativa klass (2002, 

2005) som främsta hållbarhetsgörare – hävdar att talangfulla människor flyr 

landsbygden på grund av att den är långsam, gammeldags och oföränderlig 

till stadens hastighet och nya teknologi (2010:19). Men att långsamhet som 

positivt värde delas och eftertraktas av människor över hela jordklotet, är 

rörelser som Slow Food ett exempel på. Även om tiden rör sig i samma 

hastighet oavsett var man befinner sig, kan upplevelser av tiden skilja sig åt 

på olika platser. Materialet vittnar om hur klockans tid, eller den urbana 

tiden, skapar negativa upplevelser av tidspress och stress. Här erbjuder 

glesbygdens miljö i form av natur, åtskildhet, gleshet och vidd ett rum för 

återhämtning, vila och reflektion. Med andra ord kan glesbygden bidra med 

rörelser av långsamhet, som bryter av mot ett urbant tempo. 

Kvar står frågan om de vardagliga förflyttningarna och dess färdmedel.  

Jag har pekat på tåget som - trots sin popularitet i urbana miljöer såväl som i 

sydsvenska landsbygdsmiljöer - ett mindre fungerande rörelsemedel i 

norrländska sammanhang. Det finns kanske en möjlighet till att människor 

här, med tiden, kommer att resa mer med tåg, i takt med erfarenheten och 

bättre möjligheter för att komma till tåget. Dock ser inte situationen ut så för 

närvarande.  Följaktligen innehar också bilen en särställning i glesbygden. 

Bilen brukas emellertid även till stor del i den urbana miljön. Det finns dock 

en skillnad mellan det urbana och rurala som bottnar i att städerna har, 
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genom en väl utbyggd infrastruktur, bättre förutsättningar för ett billöst 

samhälle. Dessa förutsättningar är helt frånvarande i glesbygden. 

Bilen som enda alternativ 

 

Om man ser på de åtgärder mot miljöbelastningen som bilåkandet står för… Detta 

med att försöka bygga bort bilåkandet slår väldigt hårt mot oss på landsbygden, för 

vi står för en väldigt liten del av bilåkandet och vi har inga andra alternativ. Medan, i 

Stockholm, jag var där fem dagar i förra veckan, där kan man bo alldeles utmärkt 

utan bil. Och ändå så används bilen så otroligt mycket där. Och även här åks det 

ibland i onödan, det måste erkännas, men vi har ju inga alternativ. Till och från 

arbetet, för många, det skulle nog kunna inskränkas. Men det går en buss på 

morgonen och en tillbaka på eftermiddagen till Östersund.  Så har man ett ärende så 

ska det tajmas. Plus kostnaden. Det kostar ju mycket mer för mig att ta mig till 

Östersund och tillbaka jämfört om man ska in från en förort till Stockholm, då det 

kostar 20 kronor. Så det skulle myndigheterna kunna titta på, hur nu det ska göras, 

med beskattning eller annat. Men det känns som om vi får betala ett mycket högre 

pris här på landsbygden.  

 

Ovanstående ord uttrycktes i en intervju med en man som arbetade med 

skolbussfrågor på en skola i Strömsunds kommun. Citatet summerar stora 

delar av vad de intervjuade i det norrländska inlandet upplever. Det belyser 

också i stort diskussionen ovan. Politiken kring bil respektive kollektivtrafik 

blir också en tydlig belysning av skillnaderna i förutsättningar mellan stad 

och landsbygd. Det visar hur staten satsar på kollektivtrafik i städerna (där 

människor ändå i stor utsträckning åker bil) men i princip inte gör några 

satsningar alls på landsbygden. Detta och skattepolitiken bidrar till att frågan 

får en symbolisk kraft i vilken orättvisorna mellan stad och land kan belysas. 

Bilen som enda möjliga färdmedel i glesbygden är en realitet som sedan en 

lång tid har åberopats, av såväl boende i glesbygd som på en politisk och 
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retorisk nivå. Det kan med andra ord beskrivas som ett välkänt faktum. Mot 

bakrund av detta framstår det som förvånande att det på politisk nivå i 

princip saknas konkreta diskussioner och åtgärder av denna problematik. 

Den typ av politik som här förs står i förbindelse med skattelättnader och 

beskattning på drivmedel, som jag har beskrivit i avhandlingen. Men som 

också har diskuterats står denna politik inte i relation till glesbygdlivets 

konkreta handlingar och villkor. Innebär detta att påståendet om bilen som 

enda alternativ i glesbygden är att betrakta som en dogmatisk och evig 

sanning som står bortom ett innovativt och politiskt förändringsarbete? 

Skulle det inte gå att tänka annorlunda, att hitta alternativa lösningar på detta 

problem med ett ensidigt fokus på bilen? Hur kommer det sig att tänkbara 

alternativ som subventionerade, kollektiva taxibilar eller minibussar inte står 

på den politiska agendan? Om det nu är så som retoriken kring svensk 

nationell politik hävdar, att den kännetecknas av att vara en angelägenhet för 

alla, ter sig frånvaron av politiska hållbarhetsidéer för glesbygden som 

märklig, för att inte säga orättvis. Kan det vara så att det finns en ovilja till 

att se glesbygdens specifika behov av och möjligheter till 

hållbarhetssatsningar? 

 

 

 

 

 

 

Social hållbarhet 

Om tåget ses som miljöhjälten i ljuset av den ekologiska hållbarhetens logik 

betraktas bilen som miljöbov. Bilåkandet blir ett fält där motsättningarna 

mellan ekologisk och social hållbarhet blir som mest tydliga och akuta. Bilen 
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är emellertid det färdmedel som människor i glesbygden väljer. Betyder det 

per automatik att de är att betrakta som miljöbovar och skapare av 

ohållbarhet? Utifrån hållbarhetsdiskurser kan svaret bli ja. Som jag har visat 

i avhandlingen finns det dock, för flertalet, inga andra fungerande alternativ 

än bilen. Bilen, med sina egenskaper av flexibilitet och hastighet, är 

överlägsen i sin förmåga att överbrygga avstånd och kan därmed betraktas 

som en kompensation för gleshet och avstånd.  

Jag har i avhandlingen genomgående menat att hänsyn måste tas till 

sammanhang som platsens särskildhet och villkor i diskussioner om hållbar 

utveckling. Den hållpunkten delar jag  med etnologerna Mikael Vallström 

och Maria Vallström, samt sociologen Lotta Svensson i deras 

undersökningar av hållbara utvecklingsprojekt i landsbygd (Vallström et al. 

2014). Med anledning av detta har jag därför argumenterat för att lyfta fram 

bilen i en glesbygdskontext som ett socialt hållbart färdmedel. Även aspekter 

som skalor har i sammanhanget betydelse. Då bilanvändandet praktiseras av 

ett relativt sett litet antal människor, blir inte effekterna av koldioxidutsläpp 

så omfångsrika att de, ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, är att betrakta 

som ett akut problem i nuläget (Andersson-Skog et al. 2011:53). Då bilismen 

som livsform finns inbygd i samhället, bör omställningar i fråga om den ske 

varsamt och genomtänkt. Fokus bör ligga på omständigheter, som val och 

villkor kring bilismen, snarare än på ensidigt tekniska lösningar, som att 

eliminera alla bilar (Healy 2011:202f). 

Som jag har diskuterat har platsen också betydelse för hur politiska beslut 

om hållbarhet uppfattas och erfars. Kostnadsregleringar med hjälp av 

beskattning för att stävja bilismen kan uppfattas och erfaras som hållbarhet i 

den infrastrukturutbyggda staden. Jag har dock visat i avhandlingen hur 

samma beslut kan leda till begränsningar av de vardagliga rörelserna i 

glesbygden. Människors handlingsmöjligheter kan med andra ord bli 

beskurna av systemrationella beslut, som på så sätt koloniserar 

vardagsvärldarna. Det leder samtidigt till olika typer av rationella handlingar 
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i vardagsvärldarna, exempelvis i syfte att hushålla med bensin. Detta är 

också meningen med ett politiskt beslut som detta. Emellertid, som de 

intervjuade har påpekat, skapar beslutet orättvisa genom att beskära 

rörligheten i glesbygd, då glesbygden saknar storstadens kollektiva 

alternativ. Samma beslut i staden bidrar också till att människor väljer bort 

bilen. Men de kan samtidigt välja andra alternativ, som buss, pendeltåg, 

tunnelbana eller tvärbana.  

Det är för att kasta ljus över komplikationer som dessa, som jag har valt 

att argumentera för den sociala dimensionen av hållbarhet. Jag har menat att 

den sociala dimensionen synliggör människors lokalspecifika livsvillkor. I 

detta presenterar sig också behovet av en begreppsnyansering. Att diskutera 

sociala och rumsliga villkor i samband med hållbarhetsbegreppet är 

komplicerat genom att de olika hållbarhetsdimensionerna innebär att de lätt 

hamnar i en intressekonflikt. Hållbarheten uppstod som ekologiskt begrepp, 

för ett bevakande av miljöfrågor. Som värdeord har det sedan spridit sig till 

att även inkludera den ekonomiska och sociala sfären. Men då social 

hållbarhet till stor del handlar om livskvalitet, rymmer det, som sammansatt 

begrepp, en kluvenhet. Det som definieras som god livskvalitet går inte alltid 

ihop med hur en ekologiskt hållbar utveckling definieras. Många 

västerländska livsstilspraktiker är också och bör vara omtvistade (Hornborg 

2010). Det öppnar för ett ifrågasättande av att överhuvudtaget diskutera 

samhällsfrågor med hjälp av begreppet social hållbarhet (Gullberg et al. 

2007). Det finns forskare som menar att det rent av vore mer adekvat att helt 

överge begreppet för att istället diskutera hur rättvisa och orättvisa fördelar 

sig över platser (se t ex Fainstein 2010). Det menas att förutom på retorisk 

nivå har ”social hållbarhet” ingen användning eller betydelse.  Det är en 

intressant invändning och det finns säkert fördelar med att gå den vägen.  

I den här avhandlingen har jag dock använt mig av social hållbarhet i 

syfte att peka på icke-hållbara aspekter (Jarvis et al. 2001) och på orättvisa 

förhållanden (Manzi et al. 2010:10-13, Lucas et al. 2010). Forskare som 
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diskuterar social hållbarhet menar att utgångspunkten för att studera 

hållbarhet i relation till vardagliga praktiker måste tas i praktikerna istället 

för tvärtom (Jarvis et al. 2001, jfr Wickenberg et al. 2004). Det hävdas också 

att, för att ändra på rådande situationer av tidspressade vardagsliv, bör fokus 

vara på hemmet, istället för att ensidigt fokusera på arbetsmarknad i relation 

till social hållbarhet. Forskare och planerare bör här tänka i termer av joined-

up thinking, med ett helhetsperspektiv på livets delar, bestående av både 

produktion och reproduktion, i termer av familj, vänner, fritid, konsumtion 

och annat som kan relateras till livskvalitet (Borén och Koch 2009:6).  

Att tala om social hållbarhet syftar också till att bryta dominansen av den 

ekologiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet (Swyngdouw 2010, jfr 

Jerneck et al. 2011). Swyngedouw kopplar ihop klimatdebatten med själva 

samhällsfundamentet och varnar för att den demokratiska värdegrunden 

tenderar att försvagas, genom att klimatdebatten förs enligt rena populistiska 

grunder där det inte finns något utrymme för människors ifrågasättande.92 

Budskapen som är kopplade till klimat och hållbarhet går i apokalyptiska 

toner och istället för att politikerna spelar huvudrollerna hänvisar man till 

olika klimatexperter och deras resultat, vilket leder till att politikerna inte 

behöver stå till svars och att utrymmet för kritik och diskussion, som annars 

betraktas som så värdefullt på den politiska arenan, försvinner (Swyngdouw 

2010:216f). Här vill jag också framhålla den – inom antropocene-

forskningen - holistiska ansatsen till att beakta miljö och människa på ett 

integrerat vis, som positiv. Stora delar av hållbarhetsarbetet handlar ju om att 

väga dessa emot varandra och hitta former som fungerar både för människan 

och miljön.   

 

 

                                                      
92 Här är det dock en västerländsk och nationell kontext som finns i åtanke, framför en global 

debatt mellan å ena sidan en västerländsk sida och å andra sidan Kina; där ifrågasättanden 

ryms genom Kinas hävdande av lika stora utsläppsrättigheter som västerländska länder 

(främst USA) haft tidigare. 



 193 

Summary in English 

Do we belong to the future of Sweden?  

An Ethnological study of everyday life and sustainability in the northern 

sparsely populated area 

 

Chapter 1 - Introduction 

This dissertation examines everyday life and sustainability in sparsely popu-

lated areas of parts of northern inland Sweden. The purpose is to investigate 

how social sustainability is constructed, experienced, practised and per-

ceived in a field of tension between local everyday life and political dis-

courses. Everyday actions are studied in relation to life experiences and 

rhetoric on sustainable development. Empirical themes include movements 

and means of transport, work and leisure time practices, and experiences of 

time and tempo. 

The empirical data used is part of the Vinnova sponsored research project 

Travelling in Rural Areas. Life circumstances for women and men. I initially 

participated in the project by interviewing people and doing observations in 

four places within the municipalities Strömsund, Gislaved, Örnsköldsvik and 

Falkenberg. These observations were used as the starting points of the pro-

ject. The data used in the dissertation was collected in Strömsund and 

Örnsköldsvik. The main data consist of thirteen transcribed semi-structured 

interviews with persons living in, or nearby, sparsely populated areas within 

these two municipalities. In addition, the dissertation is based on field notes 

from observations. I occasionally refer to secondary data from e.g Gislaved 

municipality in the southern part of Sweden, as well as from the Australian 

outback municipality Broken Hill. As for discourses on sustainable devel-
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opment, I rely on written sources such as newspaper articles, research papers 

and political documents. I have interpreted the data with methodological 

inspiration from hermeneutics and phenomenology. 

The theoretical framework is drawn from phenomenology and construc-

tivism. I have in particular been influenced by phenomenological everyday 

life world perspectives like Alfred Schütz‟s emphasis on provinces of mean-

ing and typifications (1962, 1967/1999), and Jürgen Habermas theory on the 

system (1987). Other important perspectives for analyzing social sustainabil-

ity (cf Jarvis et al. 2001) and rural and sparsely populated areas are Shore 

and Wright‟s perspectives on policy (1997) and perspectives on action ori-

ented community (cf Delanty 2003) and place (cf Thrift 1996, Casey 1996, 

2009). The concepts of center and periphery (Ardener 1987, Shields 1992, 

Hayter et al. 2003, Hornborg 2010) have also been relevant for the analysis. 

 

Chapter 2 – Space and movement 

The point of departure for chapter 2 is a discussion on social sustainability in 

relation to infrastructure and means of transport in northern rural parts of 

Sweden. The focus is on the technologies of transport and their different 

roles for the making of sustainable experiences. I examine how the means of 

transport manage to tie people together or keep them apart. I also explore 

when, how and for whom different means of transport become useful and 

meaningful, as well as how these practices collide with discourses on sus-

tainability.  

I then proceed to demonstrate how discourses and policies on sustainabil-

ity are interpreted in the local reality of the sparsely areas of the northern 

parts of Sweden. The analysis is based on Paul Virilio‟s paradigm of speed 

(1977). The bus, as public transport, appears as restrictive and therefore, in 

that sense, a rather unsustainable means of transport. Interviewees find the 

bus inflexible due to few departures and long routes. Compared to the car, 

the bus is not a viable alternative. This is related to the local context and the 
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populations‟ need to transport more than their bodies, like garbage and tim-

ber, which is difficult on a bus. The bus can be seen as a maker of social 

community or as a constructor of friction, especially in relation to gender 

dimensions. Interviewed women who use the bus, are positive to bus jour-

neys shared with others, since this create senses of community. But the in-

terviewees also show negative attitudes toward long standstills and disturb-

ing others. The bus is also symbolic, in the sense that it acknowledges the 

existence of the village. Complaints over the bus are mainly made by periph-

eral inhabitants. There is thus a difference between being a central rural 

dweller and a remote dweller within the municipality.  

I argue that from a social perspective, the car is the most prominent maker 

of sustainability for the locals. A big car is synonymous with safety and abil-

ity to withstand car accidents due to snow, slippery roads, long distances, 

road kills and bad visibility. Thanks to the car everyday movements are 

made possible and flexible. Narratives on the car illustrate tensions as well. 

The car is contested in national policies of the car as an environmental vil-

lain. This ties in with experiences of exclusion from the national community.  

The air plane, as a means of transport, is despite its speed, seen as mainly 

irrelevant for life in these rural areas. Neither the train is capable of creating 

social sustainability, when looked at from the perspective of peripheries. The 

politics that promote movements along the straight and coastal lines, is thus 

at the same time, creating periphery for people who live in the inland areas 

of the municipality. The investments in train infrastructure have been con-

centrated on the coastal Bothnia Line, to the neglect of the Inland line which 

is used for timber and tourism. This policy illustrates clearly a political prior-

ity on central spaces and movements. 
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Chapter 3 – Work and leisure  

Chapter 3 discusses how sustainability as rhetoric meets social sustainability 

as practice in relation to occupational work in rural areas. I examine how 

social sustainability is expressed in the narratives concerning work and lei-

sure time. The analyses include both structural and action oriented perspec-

tives. The focus is on the relation between work and place. How do people in 

sparsely populated areas perceive their everyday working life? I demonstrate 

how social capital (cf Putnam 1992, 2000, Rothstein 2000, 2011, Manzi et 

al. 2012) is combined with a certain sense of place (Casey 1996) for social 

sustainability to exist. A meaningful life is here often tantamount to a life in 

the home village. 

The discussions revolve around commuting long distances to work. Inter-

viewees stress the importance of proximity; to the place but also to other 

parts of the everyday life that are given a certain meaning, and which con-

tribute to satisfaction, in order to be satisfied with one‟s work. The inter-

viewees express a gratitude for having a job “at home”. There are few work 

opportunities in the municipalities. Local companies practice social sustain-

ability by not relocating. New technologies open up new ways to bridge 

distances by allowing work from home. 

The importance of other facets of life such as the home, nature, pets and 

leisure are brought out in the narratives. The search for balance can be seen 

as individual practices of social sustainability. Another important theme is 

the sense of community; the desire to share the working day with other peo-

ple.  

In chapter 3 I also discuss entrepreneurship and the running of small 

companies as ways to create social sustainability in sparsely populated areas. 

Tensions about entrepreneurships have however been noted, which I associ-

ate with a local understanding of how social sustainability is maintained 

between people. Thanks to the new technologies, it is possible to have a 
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business, while remaining in “the periphery”. These possibilities get chal-

lenged, however, by poor conditions in terms of broadband infrastructure. I 

have also discussed practices of running businesses related to new forms of 

tourism in the periphery. Tourism is here regarded as a way for a place to 

survive, an this can be related to the threatened social sustainability in rural 

parts of northern Sweden. It also relates to the facts that work opportunities 

are concentrated to center clusters, and alternative work possibilities are rare.  

 

Chapter 4 – Time and tempo 

In chapter 4, socially sustainable time is examined. I am here interested in 

how time is used and spent in rural and sparsely populated areas. I explore 

how everyday time is perceived and practiced among the interviewees. To 

what extent are people able to control their time? What are the narratives on 

speed? How does time use relate to local place? When do the interviewees 

appear to be in separate times? I am, in several of the analyses, inspired by 

perspectives on time geography (cf Hägerstrand 1991), where time uses and 

time-spaces are analysed from a power perspective and where effects and 

consequences of time use are in focus.  

In the chapter, I argue that the prevailing notions that the rural and sparse-

ly populated areas are old-fashioned and slow, have an influence on self-

images and practices. This is in turn related to modernity‟s focus on speed. 

In the narratives, the interviewees tend to distance themselves from urban 

time, and associate urban speed with disharmony and stress related issues. 

However, the importance of controlling and planning time does also come 

across in the interviews. Here is a need to conquer calmness and slowness in 

everyday life. For elderly, who are dependent on the time of others, slowness 

is mainly negative, though. From a time-space perspective elderly in rural 

areas are exposed to higher risks of isolation, compared to elderly in urban 

areas. This highlights that social sustainability in the rural is connected with 

community and belonging, alongside functioning infrastructure. From the 
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viewpoint of speed paradigms, slowness is the unwanted opposite. I also 

argue that the image of the rural area as “the other” and “the slow” contrib-

utes to the exclusion of the sparsely populated areas from discourses on sus-

tainability. Dystopian narratives on the future for remote areas can be re-

garded in relation to central policies on “a sustainable termination of remote 

areas”. In narratives that link the remembered positive past with the un-

known future, hope can be seen, partly associated with tourism.   

In addition, I discuss urban time and urban tempo as processes that have 

colonized everyday lives, also in rural areas. To travel long distances takes 

time, and this is experienced as socially unsustainable. On top of this comes 

the feeling of unfairness in terms of time control. In rural areas, circum-

stances other than individual, are controlling peoples‟ time. This can be 

linked to policies of growth. When infrastructure in the rural is scaled down, 

people have to travel further, which is hardly sustainable from any point of 

view. In the chapter, slowness is investigated from alternative angles. I have, 

in this regard, mainly stressed slowness as a positive value linked to social 

sustainability. 

 

Chapter 5 – Conclusion 

The analyses demonstrate that social sustainability mostly is about peoples‟ 

possibilities to live in places where they want to live. Focus on sustainable 

issues can be motivated by their social relevance; a lot of social issues are 

related to the discussion on sustainability. In this context, it becomes clear 

that sparsely populated places are not central in the dominating political 

discourse on sustainability. Issues on sustainability are concentrated on ur-

ban life styles and questions about how to work for more sustainable life 

forms in rural areas are left behind. This statement can also be linked to the 

classical Brundtland-definition which points at the importance of today‟s 

practices for coming generations. It follows that a lot of what is happening in 

contemporary rural areas, to a large extent will determine the possibilities of 
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future generations to realize their lives. The perspective on sustainability 

therefore brings a time dimension to the analyses: What are the effects of 

today‟s decisions?  

The final chapter summarizes the analyses of the dissertation with a criti-

cal discussion on political power in relation to life practices. What are the 

effects of infrastructural changes in the North? In this regard the different 

means of transport are related to one another. When politicians decide to 

invest the tax payers‟ money on train communications, savings need to be 

made on bus communications. In terms of the expanded Bothnia Line, I ar-

gue for a process of peripherification (periferisering in Swedish), with the 

effect that only people who live close to the coast, rail and train stations, can 

be classified as central rural dwellers.  Meanwhile others who live further 

away, are constructed as even more remote and peripheral inland dwellers.  

These people do not only become distanced from the train; they also have 

access to fewer buses. In practice, the car is the only viable means of 

transport in these areas, and therefore socially sustainable. People often have 

no other option than the car, when commuting or during their spare time. 

Therefore some sustainability policies, such as tax increases on petrol, are 

unfair in specific time-spaces, as for people in rural areas, since they lack 

alternatives. This is linked to a discussion on modernity, where the claim 

that the car is a necessity can be interpreted as classic modernity linked to 

technology. Much of the debate on sustainability, though, is linked to the 

ideal of a carless future in the rural areas and can be classified as a Moderni-

ty 2.0.  

In remote areas, work opportunities are few. Thanks to the era of trans-

mission (Virilio 1977), with the advent of new technologies such as digital 

communication, the relation to the center has changed for the periphery. This 

gives locals in the periphery new opportunities to open businesses such as 

wild life tourism companies. People obtain, in this way, the option to stay in, 

or move to the periphery. Business practices are in this sense sustainable. 
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This can be regarded as a higher level of justice from a time-space perspec-

tive. However, as I have discussed in chapter 3, this possibility is neverthe-

less a conditioned possibility, due to poor conditions in terms of broadband 

infrastructure. 

In the dissertation, slowness is argued for as socially sustainable. Slow-

ness is often related to backwardness and defined as out of keeping with the 

times, which can be linked to the cultural hegemony of speed and urbanity. 

From a discursive formation, where speed is regarded as an expression of 

modernity, a certain logic around rural areas is shaped, where rural areas 

represent the unsustainable. Nevertheless, in the data, slowness is experi-

enced as a meaningful value. From this angle, practices of slowness can be 

seen as resistance against the urban time norm. Practices of slowness can 

thus be interpreted as following another discursive formation; where slow-

ness as saving energy, is appreciated. From this point of view, I have argued 

for an understanding of slowness, in rural and urban areas alike, as a socially 

sustainable value. 

In order to highlight complications like the ones between the center and 

the periphery, polices and lived experiences, I have stressed the importance 

of the social dimension of sustainability. It is nevertheless important to nu-

ance the concept of social sustainability since it carries an ambiguity, for 

example in terms of collisions with other dimensions of sustainability. So-

cially good life styles have a tendency to collide with the ecological defini-

tions of sustainability. The emphasis on the social dimensions has been done 

in order to draw attention to unfair effects from a time-space perspective, 

and to point at the problem with urban norms in policies on sustainability. 
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Källor och litteratur 

Intervjuer 

Anne, 30 år, journalist, Sikås, Hammerdal, Strömsunds kommun 

Annika, 46 år, receptionist, Gäddede, Strömsunds kommun 

Berit, 45 år, busschaufför, Örnsköldsviks kommun  

Bertil, 71 år, pensionär, Sikås, Hammerdal, Strömsunds kommun 

Brita, 71 år, pensionär, Gäddede, Strömsunds kommun 

Jessika, 32, Tullingsås, egen företagare, Strömsunds kommun 

Lars, 45 år, Hammerdal, egen företagare, Strömsunds kommun 

Marianne, 54, skoladministratör, Eftnäs, Strömsunds kommun 

Mikael, ca 50 år, egen företagare, Lillviken, Strömsunds kommun 

Per-Åke, 60 år, bilförsäljare, Hoting, Strömsunds kommun 

Pia, 34 år, Hammerdal, elevassistent, Strömsunds kommun 

Svea, 73 år, pensionär, Solberg, Örnsköldsviks kommun 

Ulla, ca 50 år, egen företagare, Lillviken, Strömsunds kommun 

 

Intervjuer, sekundärmaterial 

Emma, företagsanställd, Hestra, Gislaved 

Skoladministratör, Gislaveds kommun 

Skoladministratör, Strömsunds kommun 

Tre kommunkontorsanställda, Strömsunds kommun 

Jeremy, kommunkontorsanställd, Broken Hill, New South Wales 

Jeff, egen företagare, Broken Hill, New South Wales 
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