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Abstract 

When collective action for community is defined as local development 
or as a struggle for survival different understandings are in focus. Po-
litically, this kind of collective community action is defined as local 
development and understood in terms of growth and economics. An 
economic approach to community action is also emphasised in the EU-
programmes that support local development groups and projects. On 
the other hand local groups describe their activities as a struggle for 
community and community survival. 

Inspired by feministic research approaches and with an interest in 
human aspects and values this study investigates meanings of com-
munity action as experienced and expressed by rural inhabitants and 
activists. The study is based on fieldwork that was carried out in a 
small rural community in the northern inlands of Sweden: Trehöring-
sjö. Since the middle of the 1990s, the women in Trehörningsjö have 
driven collective action to uphold the community. With its point of 
departure in the community and expanding into the arenas of research 
and politics, the study takes on the form of a reflexive research process 
in which the researcher’s former knowledge and new understandings 
are made visible and discussed parallel with the interpretations made. 
The main focus of the study is the activist’s demand of voice, visibility 
and worth.  

The first chapter presents the local community and provides a back-
ground to the study. The chapter includes an account of the reflexive 
approach that widened the field of research from a local to a translocal 
study of community action. In chapters two, three, four and five the 
struggle for community is reflected through fieldwork experiences in 
Trehörningsjö and other arenas beyond the village. Situated events 
and instances of collective action such as the fight for the local health 
care centre, are analysed as symbolic expressions of community values 
and rural importance. From chapter two and onwards, the study fol-
lows the footsteps of  the leading female activist in and beyond the 
community itself; that is, the day-to-day work, meetings, conferences 
and other places where community action is acted out. The struggle 
for community is proven to focus on translocal rather than local action. 



 

In chapter six the fieldwork experiences - that tell about resistance and 
a struggle for community values and perspectives - are placed in the 
wider context of the rural development movement, local development 
research and governmental rural policy in Sweden. On all these arenas 
community action tend to be interpreted as local development in line 
with a growth perspective, rather than as community protests and 
struggles that expresses other meanings. Chapter seven takes the analy-
ses and discussion further, and relates community struggle to concepts 
such as civil society and social economy. Anthony Giddens concept of 
life politics and Alberto Meluccis concept of collective action are used 
to deepen the analysis on how humane meanings and relation based 
aspects of community action are made invisible on the political 
“growth and development” agenda. Community struggle presents a 
possibility for rural inhabitants to (re)define and reclaim their commu-
nity and themselves as important and valuable. However, to be able to 
understand what the concept of community struggle expresses, and 
demands, it needs to be acknowledged as a form of action that has the 
potential to challenge established bureaucratic and political defini-
tions, which, in practice, proves to be difficult. 
   
Key words: Local/rural development work, community action, collec-
tive action, translocal action, women’s action, community activists, 
struggle, survival, situated events, relation based holistic perspective, 
symbolic expressions of community, social economy, life politics, 
voice, visibility and worth.  
  
 



 

Tackord 

Så är avhandlingen skriven. Mitt avhandlingsarbete har kommit att 
ske i omgångar och jag har många att tacka för att jag orkat ända fram. 
I avhandlingen skriver jag om möjliggörande. Ni är många som varit 
mina möjliggörare. Titlar har jag utelämnat då det är er som personer 
jag uppskattar och vill tacka. Hoppas att ingen tar illa upp. Först vill 
jag tacka Anna Bolin för att du varit en ovärderlig resurs som hjälpt 
mig med formgivning och att ro det hela i land. Tack för att du höll 
fast vid uppdraget fast så mycket annat hände i ditt liv.  

Med undantag från min institution i Umeå har jag under 
avhandlingsarbetet befunnit mig på arbetsplatser som inte varit 
präglade av vare sig etnologi eller humanvetenskaplig forskning. Det 
har varit utmanande men också ganska ensamt. Jag har fått kämpa för 
att inte tappa det etnologiskt viktiga ur sikte. Just därför har institu-
tionen i Umeå varit särskilt betydelsefull. Ett stort tack till min 
handledare Billy Ehn för att du trott på mig från första stund och mött 
mig med en entusiasm och uppmuntran som stärkt mig. Det har jag 
behövt. Tack för att du såg åt vilket håll jag ville gå och fick mig att gå 
i den riktningen, även om jag snirklade mig fram. Jag uppskattar din 
professionalitet i alla sammanhang och ditt raka sätt, vare sig det 
gäller kritik eller beröm! Tack till alla på institutionen för vad ni 
bidragit med under åren och för att ni fått mig att känna mig 
välkommen trots korta och intensiva besök. Ett särskilt tack till er som 
läst manus och stöttat mot slutet: AnnCristin Winroth, Susanne Holst 
(f.d. Lindström), Katarzyna Wolanik Boström, Alf Arvidsson, Helena 
Pettersson och Angelika Sjöstedt Landén. Angelika vill jag även tacka 
för den korta tid vi fick tillsammans på Arbetslivsinstitutet i Öster-
sund. Plötsligt var vi två etnologer! Tack för ditt engagemang för min 
studie och alla kloka synpunkter, inte minst vid slutseminariet. Varmt 
tack till Gun-Marie Frånberg för dina feministiska studier som varit 
viktiga för mitt arbete och för att du gjorde slutseminariet till en 
reflekterande och inspirerande tillställning. 

Min forskningsresa tog sin början via Arbetslivsinstitutets etable-
ring i Östersund 1998. Det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet blev 
min språngbräda vidare in i forskning och avhandlingsarbete. Några 



 

vill jag tacka särskilt. Hans Westlund, för de samarbeten vi haft och för 
de dörrar du öppnat för mig, inte minst till Japan. Tack för din 
noggranna läsning av slutmanus i en tidigare version. Du är alltid att 
lita på. Tack också till Eskil Ekstedt, min bihandledare under tiden vid 
Arbetslivsinstitutet, för nyttiga vardagssamtal och uppmuntran i 
doktorandprocessen samt för gott samarbete i de projekt vi var 
involverade i. Katarina Grut och Ann-Marie Sätre vill jag tacka för att 
ni fanns där och gav mig möjligheter, såsom kontakten med CIRIEC 
och Lyon-konferensen som blev en tankeöppnare i analysarbetet. 
Slutligen ett jättetack till doktorandgruppen! Speciellt till Jörgen 
Lithander som i semestertid läste och kommenterade en tidigare 
version av slutmanus. Trots att vi befinner oss på olika arbetsplatser 
räknar jag dig fortfarande som kollega och vän. Chatrine Höckertin 
och Lisa Sundin, arbetskollegor och samtalspartners i alla lägen. Vad 
hade tiden vid Arbetslivsinstitutet varit utan er? Jag tänker ofta på er, 
det stöd vi hade av varandra och det vi lärde oss under åren. Tack 
också till Patrick Millet för att du delade med dig av din forskning och 
dina kunskaper till aktörerna i Trehörningsjö. 

Från 2007 fram till 2010 har Dalarnas forskningsråd i Falun varit 
min arbetsplats. Mina tack går framförallt till HUR-temat (hållbar 
utveckling i regionen), Claes Herlitz och Annkatrin Sjöstrand. Tack 
också till Lars Larsson och Fredrika Säfström som introducerade mig 
till både arbete och nya omgivningar. Ett särskilt tack till Helena Kåks 
som var en vän när jag verkligen behövde en. Jag hoppas att vi i 
framtiden får möjlighet att förverkliga något spännande etnologiskt 
samarbete. Lisbeth Eriksson och Kaj Frick vill jag tacka för att ni, i 
olika samarbetsprojekt, betytt något alldeles extra för mig. Lisbeth, du 
vet vad du betyder. Så glad jag är för din bekantskap, både professio-
nellt och personligen. Kaj, dig vill jag tacka för gott arbetskamratskap, 
ett smittande engagemang i arbetsmiljöfrågor och en forskning som du 
generöst delar med dig av. 

För min egen del känns det just nu som att cirkeln sluter sig, eller 
så är det början på något helt nytt. Under 1990-talet hade jag en 
fantastisk arbetsplats i Gula huset i Ås, cirka en mil utanför Östersund, 
där flera organisationer arbetade med landsbygdsutvecklingsfrågor. 
Där fanns bland annat Kvinnum Resurscentrum och Kooperativ 



 

Utveckling i Jämtlands län. Långt senare har jag förstått vad jag lärde 
mig av er som verkade där och vad den tiden betydde. Tack till 
Katarina Grut, Gunilla Nilsson Edler, Eivor Comén, Roland Malm och 
Bosse Olsson, för allt ni gav. Kooperativ utveckling heter numera 
Coompanion och jag har precis landat på min nya arbetsplats: 
Coompanion Dalarna, i Borlänge. Jag vill passa på att sända ett stort 
tack till mina nya kollegor för att ni fått mig att känna mig efterlängtad 
och välkommen: Bengt Sundgren, Sam Risander, Bibbi Westhed, 
Jennie Fredriksson och Malin Fahlström. Tack också till Lars 
Holmbom.  

Hur kan jag tacka er alla i Trehörningsjö? Speciellt Anna-Karin. Ni 
tog emot mig med så mycket vänlighet, tid och ibland en fullkomligt 
förståelig skepsis. Det är så mycket jag varit med om tillsammans med 
er och så lite som fått plats i texterna. Många är de berättelser som 
kunnat berättas, det måste vara varje fältarbetares stora frustration. Jag 
vill också tacka Loes Heuff som jag träffade i fältarbetet och som 
återvänt till Holland efter många års kamp för ”grannbyn” 
Myckelgensjö.  

Tack till Mats Hallin och Trygghetsstiftelsen för stöd och ekono-
miskt bidrag till mitt arbete. Tack även till Ingela Grennerklef på St 
Lukasstiftelsen vars samtal hjälpte mig genom en tuff period. Du fick 
mig att välja med hjärtat. Tack för att jag fick stoppa dig i fickan de 
dagar jag behövde dig. Sänder också ett stort tack till yogalärare och 
grupper i Östersund och Falun som gett vila, lugn och kraft. Tack till 
tjejgänget i Östersund som det alltid är lika roligt att träffa.  

Till sist några ord till er som betyder allra mest i mitt liv. Max. 
Marie. Mamma och pappa. Och farmor. Tack Max för att du stått ut 
med en uppväxt där avhandlingen alltid funnits med. Du är den bästa! 
Snart är du på väg ut i världen. Som jag kommer att sakna dig. Tack 
Marie, min kära syster och tvilling, för att du alltid är med mig. Utan 
dig hade jag inte suttit här och skrivit mina tackord. Tack för alla 
gånger du stöttat och överraskat när jag som mest behövt det, som de 
Stockholmsweekends du tog med mig på och ridturen på islands-
hästarna i vårvintersnön på vår 40-årsdag. Tack mamma för dina 
omsorger och arbete både hemma och i yrkeslivet. Tack pappa för ditt 
naturintresse och engagemang på många av livets områden. Tack för 



 

den trygghet ni gett! Och till farmor, som gick bort alldeles för tidigt, 
sänder jag en speciell hälsning. Jag minns vårt prat vid köksbordet när 
jag var liten, om ditt läshuvud och dina goda betyg som det inte blev 
något mer av. Istället tog du dig an hårt småbruksarbete och en skara 
barn. Farmor, jag blev inte sjuksköterska, som du föreslog. Jag blev 
något annat. Men jag vill att du ska veta att din virkade blå sjal har 
hållit mig varm och ingjutit mod och hopp alla de gånger, och de är 
många under ett avhandlingsarbete, som jag tvivlat.       

 
Falun maj 2010 

 
Anette Forsberg 
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K A P I T E L  E T T  

Inledning 

örsta gången jag besöker platsen, i mars 2000, är det vårvinter. Jag 
färdas på halkiga vägar i norrländsk terräng. Allt högre upp bär det, 
tills jag får känslan av att befinna mig i ett fjälliknande landskap. Tät 

skog, berg, dalgångar och igenfrusna sjöar passerar utanför bilfönstret, här 
och där något enstaka hus eller en gård. Skyltar med olika bynamn tycks 
bekräfta att här finns en samling hus och gårdar som på något sätt hör 
samman. Jag kör förbi flera mindre samhällen. De liknar varandra, med 
centrum, huvudgata och ibland ett torg. Längs huvudgata och torg finns 
matvaruaffär, några butiker, någon serviceinrättning, bank, café, kiosk och 
bensinmack. Postkontoren är borta. I samhällenas utkant finns fotbolls- och 
tennisplaner. Bebyggelsen är blandad, med hyreshus och villor. Några få 
människor och bilar är i rörelse mitt på dagen. Med undantag för när jag kör 
igenom kommunernas centralorter är det ganska stilla utanför bilfönstret 
under den dryga 30 mil långa resan. När jag passerar de små samhällena 
funderar jag över om det sitter elever i skolbyggnaderna, eller om klassrum 
och korridorer är tomma? Affär, skola och bensinmack brukar beskrivas av 
landsbygdsbor som bygdens hjärta. Hur är det att bo och leva där 
livsfunktionerna ständigt hotas? 

Jag är på väg till ett samhälle som förmodligen liknar dem jag passerar. 
Har de affär, skola och bensinmack? Jag tänker på orden som fastnat hos mig. 
De som handlar om hur det är att kämpa för att hålla sin bygd vid liv; ”… det 
är som att spotta i motvind…”. Samma röst liknar kampen vid ett frihetskrig, 
vid något nödvändigt. Jag är på väg till rösten och den plats den beskriver för 
att förstå mer om kampen. Hur går den till? Vad betyder den? Vilka deltar? 
När jag och andra i akademiska sammanhang skriver eller pratar om 
landsbygders kamp är lokalt utvecklingsarbete den term vi använder, möjligen 
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bygdeutveckling. Det förefaller vara en viss skillnad mellan att engagera sig i 
en kamp som liknas vid ett krig för frihet, mot att arbeta för lokal utveckling. 
Eller kan det vara samma sak? Plötsligt ser jag vägverkets blåvita skylt som 
berättar att jag nått resans mål: ”Trehörningsjö”. Jag svänger höger och ser 
skogen öppna sig. Efter några hundra meter möts jag av ännu en skylt. Den 
är hemmagjord, färgglad och inbjudande: ”Välkommen till Trehörningsjö”. 
Jag känner hur nyfikenheten tar överhand. Nu är jag här. Förväntansfull och 
lite nervös inför mötet med platsen och de människor som jag hittills bara läst 
om, pratat i telefonen med eller mejlat till. Jag kör längs huvudgatan. Till 
vänster klättrar bebyggelsen brant upp mot ett berg. Två större 
tegelbyggnader ser ut att kunna vara skolan och kanske en bygdegård. 
Framför mig delar sig vägen. Till höger svänger den ned mot järnvägen och 
en campingplats med stugor. Där nedanför ligger sjön. Jag fortsätter rakt 
fram, genom samhället, förbi bensinmacken och Konsumaffären. På andra 
sidan vägen hänger skyltar med ”frisörsalong” och ”bank”. Jag ser inga 
människor någonstans. Platsen liknar andra små samhällen som jag kört 
igenom, ändå känns den speciell. Kanske är det för att jag ska stanna en stund 
här som jag lägger märke till mer. Det är en vacker plats, med berget i 
bakgrunden och den vidsträckta sjön som ger en känsla av rymd.  

Jag närmar mig den i förväg bestämda träffpunkten, ”hälsopoolen”. De 
jag varit i kontakt med har med sådan självklarhet nämnt ”poolen” att jag 
inte ställt några mer frågor om den. På något sätt har den med kampen att 
göra. Jag har uppfattat den som ett resultat av en långdragen strid med 
landstinget som gällde vårdcentralen, en strid som tycks förenlig med den 
kamp jag fått beskriven för mig. Den gången var motståndaren landstinget 
och invånarna gav upp efter ett antal år. Istället formulerades en bygdevision 
om att ”må bra”. En förening bildades som såg till att hälsopoolen blev 
verklighet. Jag föreställer mig att ”poolen” är en plats att må bra på, där man 
kanske kan vila från striden? Snart får jag veta. Det är här jag ska möta dem. 
De engagerade som anslutit sig till kampen för bygden, ett engagemang som 
organiseras i föreningsform. Det är en föreningsrik bygd och under två dagar 
ska jag intervjua representanter från olika föreningar. Det dåliga väglaget och 
en lastbil som blockerat vägen gör att jag försenad och stressad till slut 
svänger in vid hälsopoolen. 

Trots förseningen får jag ett varmt välkomnande. Inne i köket möter jag 
tre styrelsemedlemmar från en av de många föreningarna. De hälsar mig 
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välkommen och undrar hur resan gått. De verkar inte särskilt stridslystna, 
snarare vänliga och lite undrande till varför jag kommit och vad jag vill. 
Kaffe, bullar och kakor har dukats fram i vad som ser ut att vara ett 
kombinerat kök- och mötesrum. På det sättet, under kaffedrickande och 
trevliga former, och med viss nyfikenhet från båda sidor, börjar min bekant-
skap med Trehörningsjö, några av dess invånare och föreningar. Berättelserna 
jag lyssnar till vid detta mitt första möte förmedlar glädje och stolthet, kamp 
och strid, vilja och engagemang, hopplöshet och svårigheter, om vartannat. 
Det är när styrelsemedlemmarna talar om vad invånarna med gemensamma 
krafter åstadkommit i bygden som det händer något i samtalet. Tonen och 
orden blir annorlunda. Stoltheten går inte att ta miste på. Men där finns 
också en oro. Det ideella arbetet har varit en förutsättning för mycket av det 
som gjorts under senare år och dessförinnan. Att föreningsarbetets aktiva blir 
allt äldre medan de yngre inte sägs visa särskilt stort engagemang för 
föreningslivet beskrivs som en oroande utveckling. De sista fem åren har dock 
varit betydelsefulla. Många projekt har genomförts som gjort att 
medlemmarna fått en mer positiv syn på bygdens situation och möjligheter. 
Det är sådant som föreningsaktiva och invånare gjort tillsammans - övertagit 
campingen med tillhörande stugby, byggt en slalombacke, hälsopool och 
badplats - som förändrat känslan av hopplöshet till något annat. Idéer som 
förverkligats har skapat en tro på framtiden.  

Att skapa framtidstro, är det vad kampen handlar om? Styrelse-
medlemmarna talar med stort allvar om sin bygd och hur den förändrats. 
Beskrivningar av hur det var förr blandas med skildringar av hur det ser ut 
idag. Jag försöker få ett grepp om det myller av föreningar, aktiviteter och 
händelser de berättar om. När hände vad? Hur hänger den ena föreningen 
ihop med den andra? Vad har de för roller? Engagemanget går som en röd 
tråd mellan föreningarna, bygdeutvecklingsarbetet och kampen och känns som 
något de levt med länge. Det är som att det finns ett osynligt band mellan 
dem och platsen. Det verkar så självklart. Hur undersöker man det självklara? 
Någon berättar om samhället på 1950-talet, tätt befolkat och med livlig 
affärsverksamhet: ”Du tror väl inte att det är sant men då hade vi två hotell 
här. Vi hade två bensinstationer, tre livsmedelsaffärer. Vi hade en modeaffär 
och en annan klädaffär. Vi hade järnaffär och färgaffär och ylleaffär och 
sportaffär och en elaffär. Och så hade vi yrkesskola för både pojkar och flickor. 
Det var fantastiskt när man tänker bakåt. Med järnvägen hade vi 



 

 4 

stationsmästare och flera familjer därutöver. Tågen stannade.” Det är länge 
sedan tågen stannade i Trehörningsjö, det var på 1970-talet någon gång, 
säger de. 

Det är svårt att föreställa sig samhället för femtio år sedan. Fullt av liv 
och rörelse, med en mängd mötesplatser, hotell, affärer, caféer och tåg som 
stannade för att släppa av eller ta ombord passagerare. Det var innan bygden 
avfolkades. Minnesbilderna från förr övergår i ett berättande om nya 
mötesplatser: Badplatsen, festplatsen, slalombacken, hälsopoolen och drömmen 
om ett ekologiskt hälsohus, ett Spa. Hur viktiga är de här platserna där 
människor möts, där det skrattas, gråts, samtalas, skvallras, diskuteras eller 
grälas… där sådant händer som gör en plats levande? Någon beskriver 
förändringen från 1950-talet som att platsen ”tömts på liv”. Livskraft 
försvann men genom arbetet med olika projekt har ny kraft mobiliserats. 
Bygden har rustat sig och kämpat vidare. Projekten och föreningarna tycks ha 
spelat en central roll i kampen. När de jag talar med berättar om 
föreningarnas verksamheter blir uttrycket att hålla (lands)bygden levande 
något mer än bara en beskrivning. Det blir en nödvändighet. Den nödvändig-
heten har jag velat undersöka närmare. 
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Bygdeutvecklingsarbete som överlevnadskamp 

Med utgångspunkt från en bestämd plats och dess invånare är syftet 
med den här studien att undersöka kamp som perspektiv på 
utvecklingsarbete. Vad betyder kampen? Vad innehåller den? Hur går 
den till? Beskrivning och analys rör sig kring vad som händer i de rum 
och sammanhang där kampen pågår. Det är ett kulturanalytiskt och 
förståelseinriktat kunskapssökande, som bottnar i en hermeneutisk 
tradition. Närstudien av Trehörningsjös bygdeutvecklingsarbete som 
överlevnadskamp leder undersökandet vidare till en beskrivning och 
problematisering av lokalt utvecklingsarbete i en vidare samhälls-
politisk kontext.  

Invånarna på den svenska landsbygden har varken tysta eller 
stillasittande mottagit effekterna av efterkrigstidens strukturomvand-
ling, så som arbetslöshet, avfolkning och försämrad service. Mot-
aktioner har alltid funnits. Kampen för att hålla landsbygder levande 
pågår alltjämt, mer eller mindre högljutt, på många sätt och på flera 
platser. Lokalt utvecklingsarbete/bygdeutvecklingsarbete har sedan 
1980-talet kommit att framträda som en särskild strategi för lands-
bygders upprätthållande. Forskning och politik har på olika sätt 
bidragit till förståelse av arbetet. Den politiska tolkningen omnämner 
demokratiska aspekter, som förnyelse av lokal demokrati. Men det 
största intresset har riktats mot utvecklingsarbetets ekonomiska 
samhällsnytta och tillväxtpotential. Det är en tolkning som jag menar 
behöver ställas i relation till aktörernas erfarenheter av arbetet som en 
kamp för överlevnad.  

När begrepp som lokal kraft och lokalt utvecklingsarbete blir poli-
tiska omskrivningar för kamp betonas vissa aspekter medan andra 
förminskas. Det uppstår dessutom (politiska) förväntningar på vad 
den lokala kraften ska bidra till. Positivt laddade uttryck som utveck-
ling och kraft kan också läsas som politikens sätt att framhålla kon-
sensus och dölja konflikt. För aktörerna handlar bygdeutveckling 
många gånger om just konflikt och kamp. Med studiens syfte att 
undersöka utvecklingsarbetet som kamp framträder en relationell 
förståelse av bygd som innehåller andra synsätt och betydelser än den 
etablerade politikens. Den relationella förståelsen har dock svårt att få 
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gehör då den tenderar att osynliggöras i den tillväxtorienterade 
tolkningen av lokalt utvecklingsarbete.  

Etnologiämnet behövs och är viktigt för att tillföra kunskap som 
grundar sig i analys av människors upplevelser och erfarenheter. 
Kunskapsområdet lokalt utvecklingsarbete berör traditionellt starka 
etnologiska forskningsfält som landsbygd, lokalsamhälle och arbetsliv. 
Etnologer har dock hittills varit relativt frånvarande i studier av 
bygdeutvecklingsarbete, men helt frånvarande har etnologin eller 
antropologin inte varit. Den kulturvetenskapliga forskningen har 
analyserat lokalsamhällen utifrån ”kamp”, ”lokala gemenskaper” och 
”demokrati” (se t.ex. Daun 1969, Ekman 1991, Blehr 1994, von Rosen 
2003, Gunnarsdotter 2005). Etnologen Kjell Hansen beskriver och 
diskuterar lokala perspektiv, politik och retorik i studien Välfärdens 
motsträviga utkant (1998). Hansen skildrar hur landsbygdsinvånare 
under efterkrigstiden och fram till 1980-talet mottagit och förhållit sig 
till statliga direktiv genom motsträvighet (jfr Brox 1973, som 
diskuterar glesbygdsinvånares avståndstagande till ”storsamhället” 
som en lokal anpassningsstrategi). Hansen beskriver motsträvigheten 
som individers oorganiserade strategier i en historisk process och 
samhällsomvandling. Att förstå något om lokalt utvecklingsarbete som 
överlevnadskamp handlar mindre om oorganiserade individuella 
initiativ och mer om organiserad kollektiv handling. I det kollektiva 
handlandet, med bas i föreningslivet, har individer däremot viktiga 
roller. Där Hansen tolkat landsbygdernas reaktioner fram till 1980-talet 
som individers motsträvighet, har jag studerat bygdeutvecklingens 
kamp, med start kring 1990-talet, som kollektiva handlingar för att 
vidmakthålla och återupprätta landsbygders värden. Som kollektiva 
handlingar för bygden innehåller kampen krav om att både synas och 
höras. 

Min tidigare forskning har visat att kampen för att hålla bygder 
levande är den starkaste drivkraften i lokala gruppers utvecklings-
arbete (Forsberg 2001). Den drivkraften har jag velat veta mer om. Jag 
har också velat förstå hur den hänger samman med de värden som 
lokala grupper tillskriver utvecklingsarbetet; såsom trivsel, gemenskap 
och framtidshopp. Redan när jag våren 2000 första gången besökte 
Trehörningsjö väcktes mitt intresse för aktörernas perspektiv. Då var 
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min uppgift att studera bygderörelsen som en del av den sociala 
ekonomin i Sverige, med fokus på jobbskapande. När jag senare fick 
en doktorandtjänst öppnades nya möjligheter. Jag kunde knyta an till 
de frågor som besöket hos invånarna i Trehörningsjö väckte och som 
verkligen intresserade mig, frågor om drivkrafter, kamp och menings-
skapande. Jobbskapandet såg jag som en del av något större, en bygde-
kontext med dimensioner och betydelser utöver ekonomi och arbets-
tillfällen. Det jag har intresserat mig för är inget som går att mäta eller 
sätta siffror på. Istället kräver det studier med kvalitativt tillväga-
gångssätt. 

Att förstå kampen handlar också om att förstå betydelser av bygd. 
Meningsskapandet - hur bygd görs, ges betydelser och upprätthålls - 
blir centralt. För Trehörningsjöborna är bygden levande, som en 
kropp, med delar som hör ihop och kräver omsorg. De osynliga 
banden mellan individ och plats, som jag anade vid mitt första besök, 
fick jag många exempel på i fältarbetet. Kulturantropologen Yvonne 
Gunnarsdotter (2005: 28-29) definierar bygd som ”en föreställning om 
och en manifestation av gemenskap mellan människor på en plats över 
tiden”. Bygden är, skriver hon, kulturell (föreställning om gemen-
skap), social (manifestation av gemenskap), rumslig (territoriet) och 
tidsmässig (historien). Det är just relationerna mellan förståelserna 
som gör att vi kan tala om bygd, vare sig det är på landet eller i staden, 
menar hon. Min studie av Trehörningsjö har, liksom Gunnarsdotters 
studie av Locknevi, ett relationellt perspektiv. Framförallt ser jag bygd 
som något som skapas mellan människa/människor och plats. Bygd 
som begrepp är geografiskt och rumsligt bestämt, men det är också 
tradition, minnen, erfarenheter och känslor; utan dem blir kampen 
svår att förstå.  

Bygdeutveckling – vad är det? 

Bygdeutveckling som kunskaps- och erfarenhetsfält beträdde jag 
redan vid 1990-talets början. Då arbetade jag i Jämtlands län för råd-
givnings- och utvecklingsstödjande organisationer som Kooperativ 
Utveckling i Jämtlands län (KUJ) och Kvinnum. KUJ arbetade med 
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kooperativ som modell för service, omsorg och företagande. Kvinnum 
arbetade med att stödja kvinnors utvecklingsidéer i länet, med nätverk 
som en viktig arbetsmetod (Nilsson 1995). Båda organisationerna hade 
sina kontor förlagda vid Åsbygdens naturbruksgymnasium cirka en 
mil utanför Östersund. Placeringen var praktisk men samtidigt en 
markering av landsbygders viktighet. De anställda rådgivarna ville 
vara tillgängliga för landsbygdernas invånare, det innebar också att 
finnas där de var. Organisationerna hade basfinansiering från 
kommuner, landsting och länsstyrelse men var i sitt utövande relativt 
”fristående” från myndighetsstyrning. 

Arbetet präglades av ett underifrånperspektiv där utgångs-
punkten alltid var de lokala behoven. En tanke om hjälp till självhjälp 
genomsyrade arbetet, vilket låg i linje med samhällsströmningar som 
gjorde sig gällande under framförallt 1980-talet (Berglund 1998: 110-
112). Bygdeutveckling blev i den kontexten ett ord för den modell, 
eller snarare process, genom vilken engagerade individer och grupper 
försökte bevara eller förbättra livssituationen i sina bygder. Ofta 
handlade det om att ta över kommunal eller statlig service som hotade 
att försvinna från närsamhället: affär, skola, barn- eller äldreomsorg. 
På landsbygderna innebar kooperativ och nätverk en kollektiv organi-
sering inte enbart för verksamheten i sig utan i vidare mening för att 
rädda bygder. Modellerna spred sig till länets enda stad, Östersund, 
där de användes främst inom barnomsorg men också inom många nya 
verksamhetsområden. Skillnaden är förstås att det i en stad nästan 
alltid finns andra alternativ och möjligheter. Landsbygders och gles-
bygders situation är en annan. Där handlar det om ifall det ska finnas 
utbud och service överhuvudtaget.  

Rådgivningsarbetet innebar kontakter med många engagerade 
människor; ortsbor, föreningar, tjänstemän och politiker. Arbetet inne-
bar även internationella kontakter, studiebesök och resor. Det var en 
lärorik tid inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Jag fick insyn i 
lokalt utvecklingsarbete dels från lokala initiativtagare, dels från 
politisk och administrativ (beslutsfattande) nivå. Som rådgivnings-
organisation befann vi oss någonstans mitt emellan och intog ofta en 
förmedlande roll. Jag blev fascinerad över människors starka engage-
mang, den obetalda tid och kraft som de investerade i verksamheter de 
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trodde på. Hos många fanns en stark känsla för bygden. Den 
behövdes. Att gå från tanke till handling kunde vara en process på 
flera år som innehöll det mesta. Där rymdes svårigheter och glädje-
ämnen, både i relationerna inom gruppen/bygden och utåt mot de 
beslutsfattare som invånarna oftast behövde stöd från för att kunna 
förverkliga sina idéer. Idéer som inte var hållbara brukade under den 
tid det tog att bilda förening och utveckla verksamhet falla sönder av 
sig själva, medan andra växte och blev starka. 

En strategi i rådgivningen var att låta människor själva upptäcka 
när det var dags att ge upp. Det sågs som ett lärande i sig. Försiktig-
heten kom sig också av en samlad erfarenhet om att det fanns till-
räckligt många som bemötte initiativtagarna med attityden ”det går 
inte”. Med en möjliggörande strategi skapade organisationerna en 
grogrund för lokala idéers (eventuella) förverkligande. Hur grupperna 
bemöttes av politiker och tjänstemän visade sig vara viktigt. Stöd eller 
misstro kunde vara avgörande för gruppers förverkligande av idéer 
och verksamheter. Bemötandeproblematiken har uppmärksammats i 
forskningen och jag har själv skrivit om den i tidigare studier.1 Inom 
landsbygdsnätverket, den nationella plattform för landsbygdsfrågor 
som bildades 2007, diskuteras problematiken med termer som 
”kreatör” (bygdeaktör) och ”byråkrat”.2  

Efter hand ledde arbetet med landsbygdsutvecklingsfrågor till att 
jag övergick till en mer betraktande roll. Jag fick möjlighet att jobba 
med utvärderingar, forsknings- och utvecklingsprojekt om bygde-
utveckling. Erfarenheterna från både praktik och forskning har jag haft 
med mig in i undersökandet av Trehörningsjös utvecklingsarbete. Det 
har påverkat frågeställningar, undersökning och analys i riktning mot 
frågor som handlar om aktörerna och deras upplevelser. För aktörerna 
handlar bygdeutveckling många gånger om kamp, men jag kom länge 
att skriva om utvecklingsarbete genom att inrätta mig i 

                                                 
1 Se Stenström-Jönsson & Forsberg (1995), Olsson & Forsberg (1997), Forsberg & Westlund 
(1999), Forsberg, Höckertin & Westlund (2001, 2002), Forsberg (2003, 2005). 
2 Landsbygdsnätverket (www.landsbygdsnatverket.se) startade våren 2007 med målet att 
samordna genomförandet av landsbygdsprogrammet 2007-2013. Nätverket är också knut-
punkt för Leaderarbetet och fungerar som plattform och diskussionsforum för alla med 
intresse för landsbygdsfrågor. På nätverksträffen i Stockholm 23 oktober 2008 diskuterades 
förhållandet mellan ”kreatörer” och ”byråkrater”.   
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kunskapsområdets etablerade tankespår och begrepp om utveckling. 
Att välja bygdeinvånares överlevnadskamp som utgångspunkt för 
undersökandet är, för mig, att ta på allvar och reflexivt använda min 
förförståelse.  

Fältarbeta i Trehörningsjö 

Bakom val av frågeställningar och metod ligger även erfarenheter som 
lett mig mot en undersökningsform där jag försökt komma under ytan. 
Fältarbete har inneburit ett helt annat sätt att närma sig kunskap än 
mina tidigare studier där jag mestadels arbetat med intervjumaterial. 
Många av de tidigare studierna präglades av en snabb arbetsgång. 
Den bestod av problemformulering, utformande av intervjuunderlag, 
utförande av intervjuer, oftast genom besök på plats i några timmar 
men aldrig längre än en dag, snabba utskrifter, sammanställning, 
analys och författande. Projekttider och deadlines skulle hållas.  

Undersökningarna producerade nog en viss kunskap men snabb-
heten skapade också nya frågor som jag aldrig nådde fram till eller 
hann med. Vad var det jag inte såg? Vad hoppade jag medvetet över? 
Jag upplevde det som ett skummande på en yta jag aldrig riktigt kom 
under. Vid mitt första besök i Trehörningsjö krävde intervjuandet av 
praktiska skäl att jag för första gången övernattade på en under-
sökningsplats. Jag inkvarterades i en av stugorna i stugbyn och tvinga-
des i en mening att landa på platsen. Det var omöjligt att lägga sig till 
med den distans som snabbt inträder efter en intervju. Att fysiskt 
skiljas från en plats skapar avstånd. Nu var jag kvar på fältet mitt 
bland frågor och reflektioner.  

Två dagar på samma ställe sänkte farten på undersökandet och 
platsen öppnade sig för nya frågor, sammanhang och tolkningar. Jag 
blev intresserad av vad bygdeutvecklingsarbetet betydde för aktörerna 
och lokalsamhället men jag blev också uppmärksam på att mycket av 
arbetet försiggick utanför lokalsamhället. Sammanhangen vidgades. 
Fältet växte, nya frågor dök upp och svaren tycktes svåra att få grepp 
om. Det fungerade inte med distans eller avgränsningar. Istället 
behövde jag söka efter närhet och hålla många möjligheter öppna. Det 
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blev viktigt att skapa relationer, att få förtroenden, att släppas in. 
Undersökningen började nästan leva sitt eget liv och jag följde de 
vägar den tog. Utöver inplanerade intervjuer tog jag tillvara tips och 
gjorde oplanerade besök. Att följa känslan blev en viktig ledstjärna. 
Sådant blev mitt tillvägagångssätt vid det första besöket i bygden och 
senare under de återkommande fältarbetsbesöken. 

Men något slags avgränsning behövdes. Tidigt i fältarbetet sökte 
jag efter fokus, vilket framgår av mina fältanteckningar. Var det en 
lokalsamhällesstudie jag skulle göra eller en studie av bygde-
utvecklingsarbetet? Hur jag definierade mitt fält avgjorde på vilka 
platser och i vilka rum jag behövde befinna mig. Eftersom det var 
aktörernas arbete och kamp som intresserade mig snävade jag in siktet 
mot bygdeutvecklingsaktiviteter. I den mån det fanns tid rörde jag mig 
bland invånare och bebyggelse för att få kompletterande kunskaper 
om samhället i vidare mening, dess historia och utveckling. Jag 
pratade med människor, besökte de två hembygdsgårdarna, studerade 
gamla dokument, kartor och foton, vandrade och cyklade omkring. På 
så sätt skapade jag mig en egen känsla för platsen. För att få perspektiv 
på de (förenings)sammanhang som jag oftast befann mig i sökte jag i 
traditionell etnologisk anda efter det mångröstade. Det innefattade 
också personer som inte var eller inte ville vara inkluderade i bygde-
utvecklingsarbetet.  

När fältarbetet pågått ett tag sökte jag mig till vissa personer, 
föreningar och projekt för att kunna följa dem på nära håll. Jag 
planerade besök i förväg men försökte att samtidigt lämna öppet för 
det oväntade. Tendensen var att jag gick från välplanerade besök till 
öppna oplanerade, vilket nog också hade med min tilltagande 
förtrogenhet med plats och människor att göra. Mellan 2001 och 2005 
gjorde jag cirka 15 resor till och från Trehörningsjö där jag tillbringade 
allt från två till tio dagar, men i regel en vecka per besökstillfälle. 
Under vistelserna i bygden deltog jag i så många aktiviteter som 
möjligt. Jag fanns med vid föreningsmöten, utbildningar, konferenser, 
arbetsträffar samt utvecklingsarbetets dagliga göranden som de kunde 
vara och te sig för olika personer och grupper/föreningar. Deltagandet 
begränsade jag till den del av bygdens liv som utgjordes av förenings- 
och projektverksamhet.  
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Mitt huvudsakliga material är fältanteckningar. Jag har också 
samlat och kopierat föreningsmaterial och tidningsartiklar samt gjort 
ett antal intervjuer.3 Vid vissa besök fotograferade jag. På avstånd från 
fältet har det insamlade materialet, inklusive fältanteckningarna, 
framträtt som bilder och berättelser som jag försökt förstå och foga 
samman. Fältanteckningarna rymmer insikter om vad jag sett men 
också påminnelser om vad jag förbigått. De framstår som ”mer eller 
mindre ofärdiga tankar” (Arnstberg 1997:95), som en blandning av 
fakta och upplevelser jag har dokumenterat och skrivit reflektioner 
kring. Liksom Arnstberg finner jag även de oskrivna minnesbilderna 
betydelsefulla i analysprocessen. De tillhör tolkningsredskapen när 
erfarenheterna ska förvandlas till text (Ehn & Klein 1994). Det är 
förstås problematiskt att tolkningsredskap döljs inom forskaren som 
något osynligt. Därför har jag genomgående, men särskilt i studiens 
första kapitel, försökt att återge på vilka grunder jag gör mina 
tolkningar.  

Den fältarbetsmetod jag använt mig av vill jag beskriva som att jag 
följt aktörernas arbete och engagemang genom att observera och delta 
i föreningsarbetets och projektarbetets dagliga göranden och verksam-
heter. Mest tid har jag tillbringat med de föreningsaktiva och med dem 
som genom projekt och utbildningar av olika slag deltagit i aktivi-
teterna. Vid möten och utbildningar förde jag ibland anteckningar ”i 
stunden” men i huvudsak användes kvällar, morgnar och annan 
”ledig” tid till detta.   

Att från tidig morgon till sen kväll (och nattimmar) vara en 
iakttagande, reflekterande och dokumenterande forskare gör fält-
arbetet till en intensiv och arbetskrävande metod. Någon ledighet 
finns egentligen inte på fältet. Middagar, kvällssammankomster och 
andra sociala aktiviteter gav mig många trevliga stunder, men var 
också tillfällen som lärde mig mer om bygd och gemenskap. Då jag 
inte kunde vara alltför långa perioder på fältet blev intensiteten under 

                                                 
3 Intervjuerna har till sin karaktär varit öppna samtal med inriktning på föreningars 
betydelser för individer och bygd. Intervjuerna med fyra föreningar i mars 2000, vid mitt 
första besök i Trehörningsjö, har ingått i analysmaterialet. De sistmämnda har jag själv 
transkriberat. Intervjuerna i samband med fältarbetet bandades vid några tillfällen men 
transkriberades inte.  
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besöken ofta hög. Mitt boendearrangemang var därför en stor tillgång. 
Genom bykooperativets goda vilja inkvarterades jag i stugbyn nere vid 
sjön. De stugor som jag omväxlande bodde i blev viktiga andrum 
varifrån jag kunde betrakta och skriva. Dit kunde jag bege mig när 
som helst för att anteckna, äta lite mat eller för en stunds vila. Stugbyn 
blev mitt hem på fältet, med så småningom välbekanta dofter och 
vyer.   

En försvårande omständighet i fältarbetet var att aktiviteterna 
många gånger pågick på flera ställen samtidigt, och ofta kvällstid 
eftersom arbetet för bygden till övervägande del är ideellt. Jag 
tvingades då välja var i bygden jag skulle vara, vilken förening jag 
skulle ansluta till eller vilken aktivitet jag skulle delta i. Just det 
problemet kan förstås ses som en möjlighet. Jag hade turen att välja en 
aktiv bygd där det aldrig var ont om förenings- eller projektaktiviteter. 
Då det inte pågick någon bestämd aktivitet, sådana dagar fanns också, 
kunde jag tillbringa tid på bykooperativets kontor och följa det 
administrativa arbetet som handlade om planering, ekonomi och 
redovisning. Med aktiviteterna och projekten följde administration, 
projektledning och samordning. De särskilda kraven på redovisning 
av EU-finansierade projekt skapade mycket administrativt arbete, 
vilket hanterades genom deltidsanställning av en administratör i 
kombination med projektledaransvar och ideella insatser.  

Metoden att följa aktiviteter har inneburit att jag även fältarbetat 
på platser utanför lokalsamhället. Det traditionellt antropologiska 
sättet med flera års vistelse på fältarbetsplatsen fungerade inte för mig 
av praktiska skäl. Men också av det skälet att utvecklingsarbetet helt 
enkelt inte alltid försiggick i lokalsamhället. De lokala aktörerna 
förflyttade sig till andra platser. Jag reste med till byar, städer och 
länder utanför lokalsamhället. I den meningen går det att tala om 
kampen som en translokal verksamhet som rör sig mellan platser och 
rum (jfr Hannerz 2001).  

De verksamheter jag följt har till övervägande del haft kvinnor 
som aktörer och deltagare. Kvinnors aktörskap har därför blivit något 
jag intresserat mig särskilt för, även om det inte var utgångspunkten 
för mitt undersökande.  
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Ömsesidig påverkan 

I undersökandet har jag självklart påverkat dem jag träffat och de har 
påverkat mig. Det är i mötena, när olika förståelser brutits mot 
varandra, som jag fått nya insikter. Jag har försökt finna sätt att 
förmedla och diskutera hur det gått till. Fältarbetet har alltså delvis 
bestått av att jag ”varit där”, att jag betraktat, deltagit i och undersökt 
aktiviteter där de ägt rum, i bygden och utanför. Det har varit mitt 
huvudsakliga undersökningsfält. Men fältet blev mer komplicerat än 
så. 

I det arbete jag hade vid Arbetslivsinstitutet i Östersund4 var min 
fältarbetsplats ett exempel på lokal utveckling som jag ofta disku-
terade och reflekterade kring. Ibland korsade praktikens och 
forskningens fält varandra. Informanterna trädde in på min arena 
liksom jag besökte deras. Samtidiga deltaganden i forskningskonfe-
renser var tillfällen då erfarenheter från forskning och praktik kunde 
mötas eller ställas mot varandra. Några av dem jag följde i fältarbetet 
deltog ibland i samma konferenser som jag själv. Att jag skrev och 
publicerade texter om Trehörningsjös utvecklingsarbete fick viss 
betydelse för aktörerna. Ett bokkapitel (Forsberg 2001: 202-227) bidrog 
till att en eldsjäl inbjöds, som representant för bygdeutvecklingsarbete 
i Sverige, till en europeisk konferens om social ekonomi i Gävle 
sommaren 2001. Samma kapitel användes som kurslitteratur vid SLU, 
Statens lantbruksuniversitet, som förlade ett moment i sin kurs om 
landsbygdsutveckling till Trehörningsjö. Lokaliseringen till bygden 
innebar att aktörerna uppmärksammades för sitt arbete. Mycket arbete 
lades på mottagandet och organiserandet av kursdagarna, som också 
gav inkomster till bygden genom deltagarnas boende, mat och hyra av 
lokaler. Men det omvända hände också. Genom bygdeaktörernas 
kontaktnät inbjöds jag och fick tillgång till nya sammanhang som hade 
med bygdeutveckling att göra.  

                                                 
4 Från 1998 och fram till 2007 var jag verksam vid Arbetslivsinstitutets forskningsgrupp i 
Östersund, vid den enhet som forskade om arbetslivets lokala och regionala utvecklings-
processer (FOUP, senare ARUT). Arbetslivsinstitutet lades ned av den borgerliga allians-
regeringen sommaren 2007. 
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Vid mina besök i bygden har jag medvetet försökt vara mer av en 
iakttagare än deltagare. Avsikten har varit att inte störa eller styra de 
ömtåliga processer jag följt. I kampen liksom i bygden har människor 
och grupper olika roller och jag har försökt vara lyhörd för dem. 
Agerandet för bygden pågick långt före mina besök och fortsätter 
efteråt. Jag har varit en tillfällig besökare som kommit och gått. Men 
jag har, som framgår av ovan, inte varit helt passiv; jag har deltagit i 
aktiviteter och känt fältforskarens behov av att ge tillbaka till dem som 
släppt in mig. Ett sätt att göra det var att förmedla mina erfarenheter i 
dagliga samtal under besöken. Andra var att informera om forskarrön 
och forskningens diskussioner kring landsbygdsfrågor, jag satt ju i en 
position där jag fick reda på mycket. Jag gav tips på litteratur som 
handlade om frågor som var viktiga för aktörerna, till exempel hälsa 
och rehabilitering, och förde vidare kännedom om konferenser och 
seminarier. 

I ett avseende var jag mer aktiv. Under en period ingick jag i det 
EU-finansierade projekt invånarna uppfattade som bygdens framtids-
projekt, omvandlingen av Kerstins udde från dansbana till ekologiskt 
hälsohus (ett Spa). Deltagandet innebar att jag som forskare följde och 
reflekterade över arbetet med uddens omvandling. Mitt engagemang i 
projektet var ett svar på en direkt fråga från aktörerna. Till en början 
godkändes inte min medverkan av strukturfondssekretariatet. Först 
efter kontakter med högsta ledningen på Arbetslivsinstitutet och en 
detaljerad arbetsbeskrivning tilläts jag ingå. En viss del av min arbets-
tid bidrog på det sättet till medfinansiering av projektet. För mig blev 
det ett sätt att mer direkt, än genom forskningsresultat som låter vänta 
några år på sig, ge något tillbaka till bygden. Det blev också en erfaren-
het genom vilken jag själv fick möta en myndighets ifrågasättanden. 
Liksom många andra ”projekt” kan framtidsprojektet läsas som en 
komprimerad berättelse om bygd och kamp i relation till myndighets-
strukturer (se Forsberg 2009). 

Balansgången mellan de studerades upplevelser och den rätt jag 
tar mig att beskriva och tolka dem har jag försökt upprätthålla genom 
att föra en dialog med aktörerna, och genom att vara tydlig med vad 
som är mina tolkningar. Ingen, vare sig jag själv eller de aktörer jag 
följt, har kunnat föreställa sig slutprodukten. Osäkerheten om 
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innehållet i och mottagandet av de färdiga texterna, och det faktum att 
jag inte anonymiserat platsen, har gjort mig lite extra försiktig i 
beskrivningen av den sociala interaktion och de meningsmot-
sättningar som är en del av livet i bygden och utvecklingsarbetet. För 
att beskriva den komplexiteten på djupet hade en anonymisering av 
Trehörningsjö varit önskvärd. Någon sådan har jag inte gjort på ett 
konsekvent sätt. Den eldsjäl jag följt allra mest och närmast har, på 
egen önskan, inte anonymiserats, medan övriga aktörer, för att ges ett 
visst skydd, tilldelats fingerade namn. Att använda platsens och 
eldsjälens rätta namn avdramatiserar de spekulationer som gärna 
följer när man försöker anonymisera platser (se t.ex. Daun 1969, Blehr 
1994 och Hansen 1998). Eftersom jag redan publicerat texter om 
platsen skulle det dessutom bli märkligt och svårgörligt med en 
plötslig anonymisering. Ett ytterligare argument för benämnandet av 
bygden är att jag uppfattar utvecklingsarbetet som en kamp för 
synliggörande. Under fältarbetet har invånarna/aktörerna åter-
kommande uttryckt upplevelser av att de som landsbygdsbor blir 
osynliggjorda och bortglömda. Jag har inte velat bidra till det. Att 
namnge platsen blev därmed särskilt viktigt. 

Etnologi och annan landsbygdsforskning 

Den internationella landsbygdsforskningen innehåller olika intresse-
inriktningar och vetenskapliga traditioner. Jag rör mig inom en in-
riktning med rötter i en utvecklingstradition, med begrepp som 
”community development”, ”rural development” och ”community 
action” (se t.ex. Varley & Ó Cearbhaill 1999, 2001). I en kunskaps-
översikt (Ceccato, Persson & Westholm, 2000:9) definieras svensk 
landsbygdsforskning dels som utvecklingsinriktad, platsbunden och 
stödjande med syfte att förbättra förhållanden i landsbygdsområden. 
Dels beskrivs den som strukturanalytisk med komparativa anslag och 
med syfte att förstå landsbygders förändring. Kunskapsöversikten 
saknar en beskrivning av kulturvetenskaplig forskning. Författarna 
påpekar också att det är en förenklad indelning. Om jag ska placera 
den här studien någonstans i den schematiska bilden, så blir det med 
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en fot i den utvecklingsinriktade forskningen och en i den förståelse-
inriktade traditionen. Jag uppfattar mig stå någonstans mittemellan, 
kanske på väg från en utvecklingsinriktad till en mer förståelseinriktad 
position.  

Forskning om lokalt utvecklingsarbete i Sverige har en tvärveten-
skaplig karaktär som berikar kunskapsområdet. Bland vetenskapliga 
discipliner märks kulturgeografi5, sociologi6 och statsvetenskap7. 
Andra discipliner som bidragit med perspektiv och kunskaper är 
kulturantropologi8, företagsekonomi9 och ekonomisk historia10. Kultur-
geografen Ulla Herlitz (2000:119) har definierat ”bygdens bästa” som 
ett slags platsideologi och gemensam grund för utvecklings-
gruppernas agerande. Anna-Karin Berglund (1998), också kultur-
geograf, talar om ”platsrelaterad gemenskap” och ”platsrelaterad 
social rörelse” i sin studie av lokala utvecklingsgruppers agerande i 
olika kommuner. Därmed kommer hon in på gemenskapers betydelse. 
Samtidigt som plats har getts stor vikt i förklaringar av lokalt utveck-
lingsarbete i Sverige, så är demokrati, lokala gemenskaper och genus 
andra kategorier eller dimensioner som arbetet tolkats utifrån.  

Studier med genusperspektiv har bidragit till en förståelse av 
utvecklingsarbete som ett uttryck för (kvinnors) motstånd och/eller 
alternativa sätt att organisera och förändra närsamhället.11 Den 
feministiskt inriktade forskningen, som tolkar kvinnors engagemang i 
bygdeutveckling som ett förändringsarbete av både lokala och 
strukturella värden, är grundläggande för den analys jag gör av Tre-
hörningsjös utvecklingsarbete. I början av 1990-talet kopplades för 
första gången, genom skriften Den andra sidan av myntet - om regional-
politikens enögdhet (Friberg 1993), ett uttalat genusperspektiv till 
regionalpolitiken. Bakom publiceringen stod dåvarande Glesbygds-
myndigheten (senare Glesbygdsverket, nedlagt 2009) som lyfte fram 
genusperspektivet i en rad studier (bland andra Bull 1991 och 1993, 

                                                 
5 Berglund (1998), Herlitz (1996, 1998, 1999, 2000, 2002 och 2004). 
6 Bull (1991, 1993, 1995, 1998 och 2000), Jonsson (2006), Ronnby (1994). 
7 Olsson & Forsberg (1997), Rönnblom (1996, 2002 och 2003). 
8 von Rosen (2003) och Gunnarsdotter (2005). 
9 Westerdahl (2001, 2004) och Skoglund W. (2003, 2005). 
10 Westlund (se t.ex. 2001, 2003 och 2007). 
11 Se t.ex. Friberg (1993), Frånberg (1994, 1996), Bull (1991, 1993), Rönnblom (1996, 2002). 
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Frånberg 1994). Under 1990-talet skapades en medvetenhet och 
kunskap om kvinnors aktiva roll i bygdeutveckling12. Inom lands-
bygdsforskningen har den feministiska forskningen bidragit till att 
överbrygga gapet mellan en utvecklingsinriktad normativ tradition 
och ett mer analytiskt och kritiskt förhållningssätt (Ceccato et al 
2000:14). Genusteorierna har framförallt tillfört en (köns)maktanalys 
till förståelsen av lokalt utvecklingsarbete.   

Socialantropologin och etnologin har, genom studier om lokal-
samhällen, bidragit med kunskap som även kan belysa lokalt 
utvecklingsarbete. Åke Dauns banbrytande undersökning av ett norr-
ländskt samhälle och dess mobilisering inför hot om industri-
nedläggelse, Upp till kamp i Båtskärsnäs (1969), berättar om en tids-
period då svenska landsbygders omvandling började få konsekvenser 
för invånarna på sådana sätt att jobb försvann och samhällen började 
avfolkas. Dauns studie påminner om att invånares mobilisering, 
protester och kamp handlar om en maktproblematik - om konflikt - 
vilket jag uppfattar som ett perspektiv som nästan försvunnit i den 
politiska tolkningen av lokalt utvecklingsarbete. På den politiska 
agendan talas det idag om lokalt utvecklingsarbete, lokal kraft, tillväxt, 
entreprenörskap, samhällsentreprenörskap och social ekonomi, men 
sällan eller aldrig om kamp eller konflikt.  

En socialantropologisk studie av lokalsamhällen i relation till 
politisk struktur är Ann-Kristin Ekmans (1991) Community, carnival and 
campaign. Expressions of belonging in a Swedish region, som beskriver 
tillhörighetskänslor som idéer och känslor knutna till hembygd och 
släktskap, med skarpa gränser utåt. Alftabornas starka motstånd mot 
1974 års kommunreform väckte Ekmans intresse. Hon beskriver hur 
utvidgade kommungränser fick konsekvenser för invånarnas upp-
levelser av platsens värde och av att höra till. När makten geografiskt 
försvann längre bort blev det svårare för invånarna att upprätthålla sin 
identitet och möjlighet till inflytande över beslut som berörde dem. 
                                                 
12 Se t.ex. Att leda förändringsarbete i glesbygd - en sociologisk studie av kvinnliga eldsjälar i 
Norrbotten och på Gotland (Bull 1993), Kvinnor utvecklar glesbygden - en sociologisk studie av 
kvinnors utvecklingsprojekt i byarna Los, Vrångö och Aapua (Bull 1991) och Lokalt utvecklings-
arbete är att skapa - Om kvinnor som samhällsentreprenörer i glesbygd (Stenström-Jönsson & 
Forsberg 1995). I den sistnämnda studien ansvarade jag för insamlandet av empiri och var 
medförfattare.  
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Liknande upplevelser finns i den bygd jag studerat, där invånarna som 
svar på 1970-talets kommunsammanslagning bildade en intresse-
förening för att tillvarata bygdens intressen. Kommunsamman-
slagningars inverkan på invånares upplevelser av bygd, identitet och 
inflytande har berörts också i andra studier av landsbygder och lokal 
utveckling (se t.ex. Herlitz 1998 och Gunnarsdotter 2005). 

Barbro Blehrs (1994) undersökning av ”Keskijärvi”, Lokala gemen-
skaper, belyser hur vardagliga samtal i en bygd går till, vilka som bjuds 
in att delta och hur ”pratet” bidrar till att förmedla och upprätthålla 
lokal kunskap och gemenskap. Blehr diskuterar hur samtal både 
förenar och utestänger. Studien har hjälpt mig att vara uppmärksam 
på hur föreningsliv och utvecklingsarbete kan inkludera, men också 
utestänga. I Cherished moments studerar Bengt-Erik Borgström (1997) 
hur individuella och kollektiva erfarenheter av det förflutna och nuet 
genom berättande bidrar till att konstruera vad ett lokalsamhälle är. 
Borgströms beskrivning och analys av hur berättandet sammanför det 
förflutna med nuet och framtiden har fått mig att förstå berättandets 
betydelser i den kamp jag studerat. Studien visar också på sam-
existensen av olika tidsdimensioner i den lokala kontext som är bygd.13 

Till den forskning om bygdeutveckling som hittills dominerats av 
kulturgeografer, sociologer och statsvetare har kulturvetenskaperna 
alltså börjat lämna kompletterande bidrag som lär oss mer om de 
människor som deltar och berörs. Både genusforskningen och kultur-
vetenskaperna har uppmärksammat och problematiserat landsbygder 
och landsbygdsbors situation utifrån ett maktperspektiv, med ett 
intresse för att försöka förstå landsbygder utifrån människors erfaren-
heter. Det är ett kunskapsmål som jag delar.  

Etnologi är ett ämne som värnar om människors erfarenheter och 
upplevelser, ”den levda verkligheten”, som grundläggande källa till 
kunskap. Då mycket forskning idag rör sig med stora datamaterial och 
analyser, som kan vara svåra att återkoppla till människors livs-

                                                 
13 Blehrs och Borgströms undersökningar fokuserar på lokalsamhället. På senare tid har 
socialantropologiska studier allt mer ställt det lokala i relation till omvärldsförändringar, se 
till exempel; von Rosens (2003) När-demokrati. Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd 
och Gunnarsdotters (2005) Från arbetsgemenskap till fritidsgemenskap. Den svenska lands-
bygdens omvandling ur Locknevis perspektiv. 
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sammanhang, är utsiktspunkten från det vardagsnära särskilt nöd-
vändig. Det är angeläget att det finns forskning som söker kunskap om 
hur människor har det på andra sätt än genom enkätstudier eller 
andra distanserande metoder. Antropologen Ruth Behars (1996) 
ambition att undersöka och skriva ”sårbart” har inspirerat mig i mitt 
kunskapsmål att vilja förmedla erfarenheter och analyser som berör 
läsaren.  

Utvidgning av fältet 

Den drivkraft och utmaning jag känt i undersökningen av Trehörning-
sjös överlevnadskamp har handlat om att använda min förförståelse 
och samtidigt göra nya upptäckter. Fältarbetet startade en reflexiv 
process där jag inte enbart betraktade de studerade utan också mig 
själv, och i nästa steg hur vi förhöll oss till varandra på de fält vi 
gemensamt beträdde. Resultatet av fältarbetets närhet och själv-
betraktelsen ledde mig till att utvidga min förståelse av studiens fält 
från ett till flera.   

I fältarbetet tvingades jag skärskåda hur jag såg på forskarrollen 
och vilka gränssättningar jag själv gjorde. Denna självbetraktelse kom 
sig av att de aktörer jag följde rörde sig mellan olika arenor. Möten, 
träffar och diskussioner försiggick i sammanhang som kunde växla 
mellan praktik (bygd), forskning (t.ex. konferens) och politik (myndig-
het). I kampen för bygden strävade aktörerna efter att bli synliggjorda 
på sätt som de själva formulerade och kontrollerade. De lät sig inte 
nöjas med andras, däribland min, textualisering av deras verklighet. 
På olika arenor stod de upp och beskrev, försvarade och förklarade 
sina och bygdens erfarenheter och perspektiv. Att aktörerna även 
utanför lokalsamhället så tydligt stred för något behövde jag inkludera 
i mitt undersökande. Liksom det problematiska, som det innebar, att 
förflytta sig mellan arenor med olika normer och värderingar. 

Metoder med avsikt att inkludera de studerade i forskarprocessen 
ingår i det nordiska projekt som redovisas i rapporten Med periferien i 
sentrum (Berglund et al 2005:9 ff). Forskargruppens ambition var att 
involvera grupper som berördes, fånga upp enskilda människors och 
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gruppers tankar och reflektioner om forskningsarbetet samt göra de 
utforskade delaktiga genom möten och dialog. Forskarna beskriver 
hur en sådan ingång innebar en utmaning av deras egna roller.  

På ett liknande sätt utmanades jag att granska min syn på forskar-
rollen, fältet och dem jag studerade. Fältarbetserfarenheterna både 
suddade ut och tydliggjorde gränsdragningarna mellan mig och dem 
jag skrev om. Vi beträdde varandras fält och befann oss i samma 
sammanhang, på samma arena, men i olika roller och positioner. 
Aktörerna hade sina egna starka röster. Dessutom höll de sig inte inom 
ett geografiskt territorium utan förflyttade sig mellan arenor, platser 
och rum. Fältet utvidgades. Det tycktes till slut nästan vara överallt. 
Jag bar det också med mig i tankarna. Det var svårt att inte tänka på 
vad som hände i bygden, hur invånarna hade det, var de befann sig 
och vad de gjorde. Dagens teknologi och kommunikationsmöjligheter 
bidrog till känslan att fältet alltid var nära. Några klick på datorn så 
var jag där, på bygdens hemsida. Genom mejl och telefon upprätthölls 
den viktiga kontakten med fältet och aktörerna.  

Ett fältarbete där jag följde aktörerna i hälarna avgränsade, som 
jag tidigare nämnt, inte undersökandet till en lokal plats. Istället ut-
vidgade sig undersökandet till att omfatta flera platser och rum. 
Komplexiteten i den rumsliga avgränsningen av fältet i förhållande till 
människors föränderliga sociala rum och platser diskuteras av social-
antropologen Karin Norman (2001:61). Platsen är inte fältet, skriver 
hon, samtidigt som fältarbetet alltid är placerat i ett rum som det ändå 
aldrig kan omfatta i sin helhet. Att försöka skilja den fysiska platsen 
från det sociala livet är som att försöka skilja kropp och tänkande. Så 
vad betyder det att fältarbetet sträcker sig över flera platser men 
skapar ett fält? För Norman ledde frågan till konstaterandet att ”fältet 
som lokalitet inte har någon given gräns liksom fältarbetet som tid” 
(ibid:63). Mitt förhållande till fältet och fältarbetet har innehållit 
samma känsla av gränslöshet; fältet har varit utspritt på många platser 
men samtidigt funnits nära. Till närhetskänslan har tanken och 
teknologin bidragit, men också de mänskliga band och relationer som 
knyts i fältarbetet. Dem stänger man inte av eller lämnar. 

De platser och rum dit jag följt aktörerna betraktar jag, på ett mer 
abstrakt plan, som olika arenor. Jag talar om dem som praktiken, 
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forskningen och politiken. På arenorna produceras olika slags kunskap 
om lokalt utvecklingsarbete. Tillgång till de arenor och rum där 
kunskap formuleras ser jag som en maktfråga. Tillgängligheten och 
tillgången blir särskilt angelägen när kunskapsproduktionen, om lokal 
utveckling, gör anspråk på att beskriva bygdeaktörernas levda verklig-
het. De aktörer jag följt har haft åsikter om kunskapsproduktionen om 
sig själva. På olika sätt har de sökt tillträde till forskningens och 
politikens arenor. De har velat vara delaktiga i de kunskapsprocesser 
som syftar till att definiera och tolka vad de som aktörer för sina 
bygder gör, tänker och känner. Aktörernas anspråk på delaktighet i 
kunskapandet har jag uppfattat som en del av kampen, som därför 
behöver finnas i mina beskrivningar och tolkningar. 

Ambitionen att ”ge röst” till dem som talar och agerar ”nerifrån” 
är en stark etnologisk tradition att värna om, som jag finner särskilt 
viktig i dagens samhällsklimat. Men hur ger vi röst åt andra utan att 
frånta dem deras egna röster? Frågor om röstgivande och rösttagande 
är många och behöver ställas eftersom rösterna på praktikens, 
forskningens och politikens arenor förmedlar olika erfarenheter och 
äger olika giltighet. Som jag ser det har forskningen ett ansvar att ”ge 
röst” åt andra, men också att problematisera röstgivandet, däribland 
våra egna röster, och positioner.  

Maktprocedurer reproduceras så länge gränsdragningar och 
kategoriseringar upprätthålls, skriver författarna inledningsvis i den 
nordiska rapport jag tidigare hänvisade till (Berglund et al 2005). 
Gränsdragningars reproducerande av maktordningar beskriver jag i 
de lokala aktörernas möte med representanter för politik och tjänste-
mannautövning. I sådana möten blir makt och gränssättningar plöts-
ligt synliga. Men det görs också försök till överträdelser och nya 
ordningar. Aktörerna kämpar för erkännande, för att bli trodda och 
tagna på allvar. I kampen blir ord och begrepp klassifikationsverktyg. 
Så kommer kampen om bygden också att handla om kampen om 
orden. På den politiska arenan duger inte vad som helst. Bygdens 
språk förminskas och med det aktörerna och deras perspektiv. Det 
som förminskas förblir osynligt. Därför behöver forskningen fortsätta 
att belysa kampen om utvecklingsarbetets mening och innehåll på 
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olika arenor. Hur utvecklingsarbetet tolkas bidrar till att sätta upp 
gränser och/eller skapa förutsättningar för det, och för aktörerna. 

Perspektiv 

Ulf Hannerz (2001) och hans medförfattares förtydliganden av 
lokaliteters positioner och relationer synliggör bygder som plats-
gemenskaper som ges betydelse i förhållande till andra gemenskaper 
och fält. Det blir med andra ord viktigt att klargöra vilket slags 
gemenskap det är frågan om och hur den förhåller sig till andra. Att 
undersöka lokalt utvecklingsarbete som kamp blir på samma gång en 
problematisering av utvecklingsförståelsen. Hur något benämns på-
verkar betraktaren men också det betraktade. Ord har stor betydelse 
därför att de skapar tingen, skriver Pierre Bourdieu (1994: 234-235) när 
han diskuterar produktionen av tro. Ord positionerar individer, 
grupper och företeelser i förhållande till varandra. Ord är också något 
som känns. Särskilt medveten om det har jag blivit i det reflexiva och 
relationella förhållningssätt som fältarbetets närhet till människor och 
plats inbjudit till. Undersökandet av kamp som perspektiv på bygde-
utvecklingsarbete har inneburit att jag behövt problematisera 
etablerade begrepp och förståelser i relation till de ordningar som när-
seendet gjort synliga.   

I politiken har lokalt utvecklingsarbete främst definierats som en 
utvecklingsbetonad strategi för sysselsättning och tillväxt, i sam-
stämmighet med den tillväxtanda som präglar det offentliga samtalet. 
Demokratiaspekterna har visserligen, såsom i demokratiutredningen 
vid 1990-talets slut, getts plats. Men även i demokrati- och regional-
politiska utredningar och propositioner spårar jag en underliggande 
hierarkisk förståelse av lokaldemokratiska modeller och lokal kraft 
som ett trappsteg på väg mot tillväxtens topp. Människors engage-
mang, ansvarstagande och ideella arbete för sina bygder blir ett medel 
i ett framstegstänkande där andra resultat (värden) än just ekonomiska 
tenderar att försvinna. I den kamp jag studerat ingår erfarenheter och 
handlingar som representerar andra värden, andra sätt att tänka om 
och ordna tillvaron. De är inte så självklart förenliga med tillväxt-
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tankens politiska (ekonomiskt rationella) ordning, som fortsätter att 
avfolka landsbygder (Persson & Westholm 1994, Hansen 1998). 
Trehörningsjös kamp kan, menar jag, läsas som lokala berättelser om 
andra erfarenheter än dem som fastställs i det offentliga samtalet.  

Min ram för förståelse av kamp och aktörskap spänner emellan 
positionerna bygd och politik. Identitet, gemenskaper, symbolisk 
konstruktion, maktsystem, genus och modernitet är det blandade ram-
verk inom vilket jag tolkar min empiri. Jag har använt mig av Alberto 
Meluccis (1991) teori om sociala rörelser och kollektiv handling, 
Anthony Giddens (1996, 1997)  idéer om livspolitik, Anthony Cohens 
(1985, 1986, 1994) tolkningar av hur gemenskap och identitet ges 
symbolisk form samt Pierre Bourdieus (1994) teori om ords, fälts och 
positioners betydelser för handlandet. Min läsning av dessa teoretiker 
har på olika sätt bidragit till hur jag förstår aktörskapets uttryck, 
möjligheter och svårigheter. 

Alberto Meluccis teoribildning om sociala rörelser eller som han 
själv benämner fenomenet, kollektiv handling, har hjälpt mig se och 
tolka kampens uttryck. Om nya sociala rörelser skriver Melucci 
(1991:73) att formen i sig innehåller budskap om alternativa ordningar 
och kan fungera som en symbolisk utmaning mot förhärskande 
former. För att få syn på frön till nya ordningar bör vi undersöka 
rörelserna på gräsrotsnivå, i det lilla. Högre upp i rörelsehierarkin har 
idéerna ofta hunnit omvandlats och ibland försvinna. Särskild upp-
märksamhet bör riktas mot kollektiva handlingar för att de, även om 
de kan vara svårupptäckta, innehåller morgondagens synsätt och 
lösningar.  

Men för att kampens synsätt och värden ska bli synliga behöver de 
ses som de utmaningar av det rådande som de kan vara. Teoretiskt 
mer närgångna perspektiv, som synliggör detta, har jag funnit i 
genusforskningens tankar om makt och konflikt relaterat till kvinnors 
lokala utvecklingsarbete på landsbygder (Frånberg 1996, Rönnblom 
2002). Tillsammans med ett genusperspektiv har Cohens (1985, 1986, 
1994) symboliska och kognitiva tolkningar av gemenskap och identitet 
varit centrala för hur jag analyserar kampen för bygden. Bakom det till 
synes symboliskt enhetliga uppmärksammar Cohen hur ”community” 
laddas med olika betydelser av olika individer och hur gemenskaper 
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är komplexa och mångtydiga, men också att de har en förmåga att 
förmedla särskilda betydelser.  

Kampen för bygden har lika många förklaringar som de aktörer 
som engagerar sig i den. Det stod tidigt klart för mig att bygd är ett 
begrepp med personliga relationella betydelser, en insikt som 
förstärktes under fältarbetet. Bygden, dess miljöer och rum, spelar 
olika roller i människors liv. Men i det jag läste om i förenings-
dokument eller lyssnade till på fältet fanns också samstämmigheter 
som formade gemensamma bilder och förståelser.  I invånarnas be-
skrivningar av det lokala fann jag sådant som började framstå som 
särskilt betydelsefullt; händelser som ofta återberättades i gemen-
skapssammanhang. Dessa händelser och berättelser handlade ofta om 
känslor av maktlöshet, om bygd i förhållande till centralpolitiska 
beslut och om myndighetsutövning. Då jag närgranskade händelser 
och berättelser med uppmärksamhet på när, var och hur de uppstod 
respektive användes började jag se att de handlade om kamp och 
motstånd, och om hur kollektiv handling kan utmana och omvandla 
maktlöshet och mindervärdeskänslor till inflytande över och upp-
värdering av bygd och identitet. För att undersöka det kollektiva 
handlandets betydelser riktar jag i mina analyser särskild uppmärk-
samhet på vad aktörerna säger och gör (jfr Verdier 1979).  

Disposition 

I kapitel två till fem möter läsaren dem som på olika sätt agerar för 
bygden. Gemensamt för de empiriska kapitlen är att de undersöker 
och belyser vad kamp som perspektiv på lokalt utvecklingsarbete kan 
vara och innebära. Att kämpa för bygdens sak kräver sin man eller 
kvinna. Engagemanget kräver också, som jag tolkar det, ett visst mått 
av olydnad. Olydnaden blir en följd av att gå emot rådande ordningar. 
För att framhärda i det lokala krävs mod och en rad andra förmågor 
och kompetenser. Aktörskapet för bygden studeras i olika samman-
hang för att belysa kampens många uttryck. Händelser avklaras inte 
en gång för alla vare sig i verkligheten eller i den här studien där 
skeenden följer med genom de olika kapitlen.  
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I kapitel två undersöker jag förutsättningar för mobilisering. Jag 
intresserar mig för hur bygden gestaltas av invånarna, med mötes-
gemenskaper som plattform för förhandling om gemensamma 
förståelser. I kapitel tre beskriver och analyserar jag det kollektiva 
handlandet, försvaret och vidmakthållandet av bygdebetydelserna. 
Symboliskt betydelsebärande händelser, som kampen om vård-
centralen, analyseras närmare. Jag beskriver hur utvecklingsarbetet 
startade, kvinnornas centrala roll i det samt männens och kvinnornas 
olika roller och strategier. I kapitel fyra riktar jag sökljuset mot det 
individuella aktörskapet, med utgångspunkt i kvinnors eldsjälsarbete. 
Hur är det att vara eldsjäl? Varför engagerar sig kvinnorna så starkt? 
Och hur bemöts de på olika arenor? Särskilt en kvinnas arbete och 
engagemang beskrivs ingående. I kapitel fem undersöker och analyserar 
jag bemötandeproblematiken. Hur är det att som aktör för bygden 
möta ”makten”, att stå upp och vara drivande i kampen? I ett möte 
mellan bygd och byråkrati beskriver och diskuterar jag hur osynlig-
görandet av bygdeaktörerna och bygden kan gå till.  

I kapitel sex ställer jag erfarenheterna från Trehörningsjö i relation 
till en större bygderörelsekontext samt till forskning och politik. Jag 
analyserar byarörelsen som upprepade berättelser om landsbygders 
särskildheter och värde(n). Med kapitlet inleds en beskrivning och 
problematisering av hur lokalt utvecklingsarbete synliggörs på 
arenorna praktik, forskning och politik.  

I det avslutande sjunde kapitlet sammanfattar och diskuterar jag 
min tolkning av kampen som ett hävdande av en relationell förståelse 
av bygd och ett försvar av landsbygders värde. Kapitlet är en för-
djupning av den diskussion som startas i kapitel sex, om bygde-
utvecklingens legitimitetsproblematik och svårighet att göra sig hörd i 
en tillväxtpolitisk kontext. Jag ser den här studien som ett inlägg i ett 
sådant samtal. Att betrakta lokalt utvecklingsarbete som en kamp om 
olika perspektiv menar jag är viktigt för att det tydliggör synsätt och 
värden som människor strider för att försvara. 
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Presentation av Trehörningsjö 

Trehörningsjö är ett norrländskt landsbygds- och glesbygdssamhälle 
med cirka 200 invånare. Det ligger i de inre norra delarna av 
Örnsköldsviks kommun, cirka sju mil norr om Örnsköldsvik, i 
Västernorrlands län. Att hitta till Trehörningsjö innebär en resa från 
Höga kusten in i höglänta skogstrakter. Historiskt var bygden länge 
avskild från andra orter, men med det moderna samhällets 
kommunikationsmöjligheter är bygden, som invånarna själva presen-
terar den, inte längre så avlägsen: ”Trehörningsjö ligger 50 min norr 
om Örnsköldsvik, 35 min från Ö-viks flygplats och 75 min från 
Umeå”.14   

När man når samhället slås man av dess vackra läge vid Lemesjön 
och de skogsklädda omkringliggande bergen. Man lägger märke till 
skolan och medborgarhuset, som är de två största byggnaderna i 
samhället, placerade mitt emot varandra i sluttningen upp mot berget. 
Man ser den längs Centralgatan mer täta bebyggelsen som består av en 
blandning av större och mindre villor, och något mindre hyreshus. 
Affären, macken och vårdcentralen utgör centrum. Där nedanför 
sträcker sig järnvägen rakt igenom hela samhället. På nedsidan järn-
vägen, ned mot sjön, ligger campingen och stugbyn med badstrand, 
och längre inåt skogen tennisbana, volleybollplan och fotbollsplan. 
Längst ut på udden, uppe på en höjd, står en röd byggnad som nu är 
ett ekologiskt Spa- och konferenscenter. Man kanske också lägger 
märke till att det inte är så många människor i farten, åtminstone är de 
inte direkt synliga. 

Bygdens historik, framväxt, blomstringstid och tillbakagång liknar 
många andra landsbygds- och glesbygdssamhällen. Med nybyggar-
verksamheten vid 1600-talets slut och under 1700-talet började Tre-
hörningsjöbygden och trakterna runtomkring att bebyggas. Vid mitten 
av 1700-talet slog sig den första familjen ned vid Trehörningsjön, 
väster om de två Lemesjöarna, och en by började växa fram. Byn 
skattelades 1786 och under 1800-talet växte ”kyrkbyn” vid Tre-
hörningsjön fram. Kyrkan började byggas 1836 och stod klar 1882. 

                                                 
14 www.trehorningsjö.se 
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Skogsbruket var en huvudnäring från 1800-talets slut och långt in på 
1900-talet. Från att ha varit en isolerad skogsbygd där invånarna var 
beroende av kyrkstigar i besvärlig terräng, för att ta sig fram till andra 
bebodda trakter, förändrades kommunikationsmöjligheterna med 
landsvägarnas tillkomst och norra stambanans uppförande. För 
Trehörningsjö innebar dragningen av stambanan, som invigdes 1891, 
ytterligare en radikal förändring. Byns centrum förflyttades någon 
kilometer, från kyrkan vid Trehörningsjön till järnvägen längs 
Lemesjön. Kyrkbyn blev stationssamhälle och handel och hantverk tog 
fart: ”Företagsamhet, hoppfull håg och fantasi är ju utmärkande för 
Nolaskogsaren. Här har många av egen kraft lyckats skapa mindre och 
större företag /---/.”15 

Företagsamheten nolaskogs, norr om de stora skogarna, är ett 
kännetecken och en tradition som bär in på 2000-talet. Något annat 
som kännetecknar Trehörningsjöbygden är ett rikt och livskraftigt 
föreningsliv, vilket inte minst Jubileumsskriften (se not 15) vittnar om. 
Från ett livskraftigt samhälle med som mest 1 833 invånare i försam-
lingen (1920-talet), med egna sågverk, handel-, service- och industri-
verksamheter, har samhället sedan 1900-talets mitt genomgått en 
kraftig förändring vad gäller arbetsmarknad och försörjning, syssel-
sättning och befolkning (se bilaga 1, för befolkningsutveckling 1870-
2007). Mellan 1955 och 1975 halverades i det närmaste invånarantalet, 
från 1654 till 883. I december 2007 bestod Trehörningsjö församling av 
532 invånare och Trehörningsjö samhälle av 227 invånare (se bilaga 2, 
för invånare efter åldersfördelning i församling respektive samhälle).  

Med sina 532 invånare är Trehörningsjö den minsta av Örnskölds-
viks kommuns tolv församlingar. På orten finns ett par industrier; 
Alab (grundat 1967) och Glasfiberprodukter (grundat 1972)16, som 
fortfarande är viktiga för sysselsättningen i bygden, dock främst för 
männen som dominerar bland de anställda. Kvinnorna har svårare att 
finna sysselsättning på själva orten, som förlorat verksamheter så som 
försäkringskassa, flyktingförläggning och dagverksamhet för för-
ståndshandikappade. Under mitt fältarbete hotades biblioteket, skolan, 
                                                 
15 Uppgifter om Trehörningsjös framväxt är hämtade från Jubileumsskrift Trehörningsjö 
stationssamhälle 1891-1991, citatet från sida 49. 
16 www.alab.com respektive www.glasfiberprodukter.com. 
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vårdcentralen och affären. I skrivande stund finns i samhället en bank, 
en hårfrisering, en kombinerad bensinmack-allhandel-pub, en affär, en 
vårdcentral, ett bibliotek och en skola (årskurs 1-6). 

För studier på högstadium och gymnasium måste ungdomarna i 
Trehörningsjö pendla mellan samhället och andra studieorter. För 
många innebär det att de i gymnasieåldern flyttar från Trehörningsjö. 
Av samhällets 227 invånare är 19 (8,4 procent) i åldrarna 18-34 år. 
Trehörningsjö är även den församling i kommunen där det föds minst 
antal barn. År 2003 föddes ett barn, 2004 ett barn, 2005 två barn, 2006 
fyra barn och 2007 fem barn. Ingen annan av församlingarna har så 
låga reella födelsetal. Görs en beräkning per 1 000 invånare medel-
folkmängd hamnar dock några fler av kommunens församlingar i nivå 
med Trehörningsjö 2007, då födelsetalet i bygden ändå ökat de senaste 
åren.17 

Västernorrlands län består av sju kommuner med sammantaget 
243 449 invånare.18 Det är det till ytan femte största länet i landet och 
ett av de skogrikaste, 74 % av ytan består av skogsmark. Det karaktäri-
seras också av höga berg, djupa dalar och tre stora älvar. Världsarvet 
Höga kusten med ett landskap präglat av landhöjningen lockar många 
turister och är en del av Örnsköldsviks kommun. Pappers-, massa- och 
kemiindustrin tillsammans med vattenkraften har varit viktiga 
näringsgrenar. Idag dominerar: hälso- och sjukvård, handel och tran-
sport och tillverkningsindustri. Servicenäringarna har flest antal 
sysselsatta (71%), därefter följer tillverkning (24%), de areella 
näringarna (3%) och ospecificerat (2%). Sedan 1970 har länets befolk-
ning minskat med 23 954 personer, med störst minskning i ålders-
grupperna 0-15 år och 16-24 år. Den största ökningen finns bland de 

                                                 
17 Uppgifterna som följer är, där inget annat anges, hämtade från: ”Fakta om Väster-
norrlands län 2008”, www.y.lst.se.  Respektive ”Fakta om Örnsköldsviks kommun 2008”, 
broschyr utgiven av kommunen. Och ”PM nr 2 mars 2008, Befolkningsförändring i 
Örnsköldsviks kommun 2007.” Informationen har kompletterats med särskilda fakta om 
befolkningsutvecklingen i Örnsköldsviks kommun och Trehörningsjö, från Lars Lundgren, 
Örnsköldsviks kommun. Kommunens uppgifter grundar sig huvudsakligen på SCB:s 
statistik. 
18 ”Västernorrland ger möjligheter och mångfald”, lyder länets vision som ska vara ledande 
för det regionala utvecklingsarbetet med målet att nå en hållbar regional utveckling. Ett 
särskilt program har tagits fram för landsbygden: ”Arena landsbygd – strategi för 
landsbygdsutveckling samt utvecklingsstrategi för besöksnäringen.”  
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som är äldre än 80 år. Länet som helhet har en högre andel äldre och 
en lägre andel yngre i befolkningen än riksgenomsnittet. Brytgränser i 
åldersstrukturen är vid 20 år, då många unga kvinnor och män flyttar, 
och vid 50 år, då andelen äldre ökar mer än i riket.  

Örnsköldsviks kommun är den till ytan största av länets 
kommuner.19 Med 55 284 invånare är kommunen den befolknings-
mässigt näst största efter Sundsvall. Örnsköldsvik är också namnet på 
kommunens största tätort, med 28 814 invånare. De därpå följande 
fyra största tätorterna i kommunen har mellan 1 000 till 2 000 invånare. 
Befolkningen i Örnsköldsviks kommun har minskat med 4,3 procent 
från 1971 till 1996. 1971 hade kommunen 60 336 invånare. Från 1998 
och framåt fortsätter minskningen, men 2006 märks ett trendbrott och 
folkmängden börjar öka. Kommunens födelsenetto från 1998 till 2008 
visar ett underskott varje år, men ett underskott som minskar. Under 
samma period minskar flyttningsnettot fram till 2003 då det börjar öka 
och sedan fortsätter att vara positivt. 2007 var det positiva flyttnings-
nettot 77 personer. De största flyttningarna sker bland personer i 
åldrarna 20-29 år. Under nämnda tioårsperiod är den genomsnittliga 
förlusten av personer i åldrarna 15-29 år 176 personer/år. Under 2007 
var siffran 159 personer. Den största in- och utflyttningsomsättningen 
har kommunen med Umeå kommun, dit många av de unga söker sig 
för jobb och fortsatt utbildning.      

De svenska landsbygderna har under 1900-talet, på liknande sätt, 
genomgått stora samhällsomvandlingar vilka sammantaget förändrat 
dem så att avfolkning och gleshet tilltagit. Under senare tid har 
Sveriges brist på en fungerande landsbygdsutvecklingspolitik fram-
hållits i forskning och statliga utredningar, som till exempel i Erik 
Westholms utvärdering av Glesbygdsverket 2003 eller Landsbygds-
kommitténs arbete från 2004 till 2007. Den utbyggda välfärden med 
närhet till service och omsorg som en gång fanns på landsbygderna 
har blivit allt mer undanglidande och avlägsen. ”Utvecklingen” ser ut 
                                                 
19 Offentlig sektor (kommunen inklusive bolagen och landstinget) och tillverknings-
industrin är kommunens största arbetsgivare. Efter kommunen och landstinget följer 
industrier som BAE Systems Hägglunds AB, M-real Sverige AB, Hägglunds Drives AB och 
Domsjö Fabriker AB. Arbetslösheten i Västernorrlands län och i Örnsköldsviks kommun 
låg under 2007 över riksgenomsnittet. I Örnsköldsviks kommun var i årsmedeltal 5 procent 
män och 5 procent kvinnor arbetslösa och i arbetsmarknadsprogram.  
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att fortsätta på den inslagna vägen. Postens kassaservice har avvecklat 
alla sina kontor i landet. Servicen ska istället förslagsvis skötas av 
butiker eller bensinmackar. Det mesta tyder på att allt fler bensin-
mackar kommer att hotas och tvingas att stänga.20 Olika former av 
samordnad service, som post, apotek och systembolagsutlämning, är 
redan idag verklighet i många landsbygdssamhällen. 

Vad är det som händer i utrymmet mellan politik och praktik? 
Landsbygdsinvånarnas kamp måste förstås mot bakgrund av den 
samhällsomvandling som länge pågått och fortfarande pågår, som 
inneburit stora förändringar i landsbygdssamhällen. Så också i Tre-
hörningsjö. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Glesbygdsverket rapporterar att den ”utglesning av servicen som pågått i landets gles- 
och landsbygder under många decennier fortsätter” (Glesbygdsverkets årsbok, 2008: 79-
106). 
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K A P I T E L  T V Å   

Gemenskaperna 

 

det här kapitlet undersöker jag de lokala gemenskaperna som 
grund för kollektivt aktörskap. Bygdens mötesgemenskaper och 
rum samt vad de ges för betydelser av invånarna står i fokus. 

Medan jag här beskriver de lokala gemenskaperna (jfr Blehr 1994) som 
förutsättning för mobilisering och handling, ägnas kapitel tre åt det 
kollektiva handlandet. För att det ska finnas något att försvara måste 
det finnas en känsla av något gemensamt som behöver försvaras. Det 
finns det bland de aktörer jag följt. 

Mitt intresse riktas mot att förstå vad bygd kan vara och betyda för 
aktörerna. De studerades upplevelser och känslor är det intressanta. 
På samma sätt gör jag med andra centrala begrepp, som makt och 
kamp. Jag utgår inte från en definition av makt eller kamp utan 
intresserar mig för vad begreppen betyder för aktörerna. Förståelser av 
bygd, makt och kamp belyses i de olika kapitlen med beskrivningar 
och analyser som hakar i varandra. 

Bygdegruppers drivkrafter har i forskningen beskrivits med ut-
tryck som sammankopplar plats med invånare; platsidentitet, plats-
känsla eller platsgemenskap. För mig har Trehörningsjö blivit både 
människor och plats, sammanbundna med varandra. När jag tänker på 
Trehörningsjö som plats finns människorna där, tänker jag på 
människorna ser jag platsen framför mig. Bygden blir till en fler-
dimensionell plats där det förflutna, nuet och framtiden flyter in i 
varandra. De invånare jag följt befinner sig i en mening här och nu, 
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men de har också utformat strategier för att förflytta sig mellan tid och 
rum. Mötesgemenskaper, aktiviteter och berättande håller minnen 
levande och skapar nya gemensamma erfarenheter som fortsätter 
binda samman människor och plats. Mellan individ, grupp och bygd 
kan särskilda band knytas, fulla av betydelser. De som engagerat sig i 
föreningslivet har knutit särskilt starka band mellan sig, varandra och 
platsen. Jag föreställer mig att de som knutit sådana band alla bär på 
en egen förståelse av vad Trehörningsjö är och betyder för dem. I den 
meningen är plats och rum subjektiva upplevelser, erfarenheter och 
minnen. Men förutom att vara subjektiva upplevelser kan bygd 
upplevas och göras till gemensamma erfarenheter, till någonting som 
invånarna själva och de runt omkring uppfattar som just ”Tre-
hörningsjö”. 

På samma gång som det finns enande uppfattningar finns det i de 
lokala gemenskaperna många gånger olika uppfattningar i frågor, som 
det argumenteras för och förhandlas om. Med nedslag i ett förenings-
möte beskriver och analyserar jag hur det i det lokala demokrati-
skapandet finns en formell och en informell dagordning, där den 
informella har alldeles särskilda betydelser.  

Gemenskaper och händelser utgångspunkt för tolkning 

Som utgångspunkt för att förstå överlevnadskampens betydelser har 
jag undersökt bygdegemenskaperna. Förutom att vara ett geografiskt 
begrepp förstår jag alltså bygd som en känsla som varje individ fyller 
med personliga betydelser men som också kan ges gemensamma 
betydelser. I den svenska kultur- och socialantropologiska forskningen 
om bygd och platsidentitet betonas en gränsöverskridande förståelse 
av bygd som en erfarenhet mellan människor, plats, tid och rum; som 
tidsrumsliga gemenskaper (Gunnarsdotter 2005:29) eller gemensamma 
erfarenhetsrum (Ekman 2008:98). Bygd kommer då att handla om 
kulturella, sociala och mentala processer, där meningsskapandet blir 
centralt. 

I min analys tolkar jag platshändelser som centrala för att förstå 
lokala innebörder. Liksom Anthony Cohen (1985, 1986, 1994) som 
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studerat identitet, gemenskap och olikhet i Storbritanniens lands-
bygdssamhällen, förstår jag bygd och gemenskap (bygdegemenskap) 
som upplevelser och tankebilder, ofta uttryckta i symbolisk form, men 
också som känslor ständigt närvarande, svåra för forskaren att komma 
åt. Ett sätt att förstå andras (individuella och kollektiva) erfarenheter 
är att närma sig dem och tolka det som sägs och uttrycks i lokala 
samtal, händelser, bilder och berättelser. Cohen (1986:17) problemati-
serar vad som är möjligt för forskaren att undersöka och förstå av det 
lokalt kodade och symboliskt uttryckta. Han ger en fingervisning om 
försiktighet i tolkandet som jag vill påminna om i mina egna 
beskrivningar och tolkningar. Vems mentala tankebilder och kulturella 
förståelse är det som tolkas, är det de studerades eller är det forskarens 
egna? Jag tolkar invånarnas och aktörernas erfarenheter delvis utifrån 
mina egna, hur skulle det annars gå till? Men jag har försökt synlig-
göra hur och varför jag upplevt meningsskapandet på de sätt jag 
beskriver. Det jag tillskriver aktörerna i Trehörningsjö grundar sig i 
hur jag förstått de sammanhang av ord, samvaro, handlingar, bilder 
och berättelser som är den fältarbetskontext jag under en tid klivit in i 
och ut ur. Att ”vara där” ser jag som ett nödvändigt perspektiv för att 
nå en djupare kunskap om lokala meningssammanhang och betydel-
ser. I närheten på fältet finns plats för inkännande, i form av både 
igenkännanden och krockar, som möjliggör förståelser av ”betydelser 
som finns bakom och bortom orden” (Cohen 1986).  

De speciella rummen: ”Men det är ju inte alla som har 
ett eget varmbad” 

Bygd syns och görs både utåt mot omvärlden och inåt lokalsamhället. 
Då jag följt aktörerna har jag intresserat mig för vad de sagt och gjort. I 
samtal och handlingar har det sagda och det gjorda berättat om en 
tidsrumslig gränsöverskridande förståelse av bygd; det som varit, det 
som är och det som kommer. Mitt deltagande i förenings- och projekt-
möten och samvaron med bygdens invånare har synliggjort de 
relationella sammanhang som jag kommit att tolka som bygd. Att 
vandra genom byn är också att vandra genom tid och rum. Det 
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förflutna gör sig påmint genom hus och byggnader. Där finns de 
traditionella rummen som hembygdsgårdarna (det finns två i 
Trehörningsjö), de nya som hälsopoolen och de nygamla som fest-
platsen/Spaanläggningen. Medan de förstnämnda, obebodda och 
tysta, står där de står, bevarar föremål och dokument och fungerar 
som ett slags arkiv av tidsrumsliga gemenskaper21 som får liv vid 
särskilda tillfällen, är de senare mötesplatser där livet försiggår daglig-
dags. Det finns ingen skarp gräns mellan de ena eller de andra, båda 
hör till och är viktiga.  

Bygderummen har varit och är viktiga i Trehörningsjöbornas 
kamp. I centrum för kampen står föreningslivet och dess rum, som 
under 1900-talet präglat samhället till det yttre men också det inre. 
Föreningarna har byggt fysiska rum och platser men också sociala 
sammanhang; som aktiviteter och gemenskap, som förbundit invånare 
och plats. Utan invånarnas engagemang och ideella arbete skulle 
Trehörningsjö vara en annan bygd. Föreningslivet har haft vågdalar 
och toppar. Det var starkt vid 1900-talets början och under 1950-talet, 
då föreningar byggde sociala gemenskaper och byggnader som 
medborgarhuset och festplatsen Kerstins udde, med dansbana och 
paviljonger. Under 1970-talet och 1980-talet fortsatte aktiviteterna och 
några nya föreningar bildades, men det myckna engagemanget 
började avta. Det var också under de decennierna som bygden 
avfolkades.   

I blickpunkten för den här studien står tiden från 1990-talets 
början och därefter, då det kollektiva agerandet tog ny fart. Det skedde 
genom flera händelser som följde på och överlappade varandra. Ett 
kvinnonätverk bildades 1991. Samma år genomförde invånarna ett 
lyckat hundraårsjubileum av samhällets tillblivelse och kämpade för 
att behålla sin vårdcentral. I samband med kampen för vårdcentralen 
bildades 1992 ett bykooperativ/samhällskooperativ: ”Trehörningsjö 
Vård & Omsorg ek för”. Vid årsskiftet 1994-95 bestämde sig by-
kooperativet för att överge kampen om vårdcentralen och istället satsa 
på något eget. De skulle bygga en hälsopool. En sådan invigdes 1995. 
                                                 
21 Under fältarbetet besökte jag också hembygdsgårdarna. Där tog jag del av vad rum, 
möbler, foton, föremål och föreningsdokument berättade om bygden. Jag har också tagit del 
av innehållet i några lokalt producerade skrifter om bygden (se referenser).   
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Under många år hade invånarna då kämpat för vårdcentralen, en 
kamp som beskrivs i nästa kapitel. Trötthet och besvikelser tog över 
hand. De negativa erfarenheterna omvandlades genom byggandet av 
hälsopoolen till något positivt. I bakgrunden fanns en framtidsvision 
om ett ekologiskt hälsohus. Visionen formulerades av två unga 
kvinnor som sommaren 1994 inventerade önskemål från turister på 
campingen. Visionen fördes in som en idé i det kvinnonätverk som 
bildats några år tidigare. Nätverket bjöd in projektledaren från ett 
kommunprojekt om kvinnors företagande och idén om ett varmbad 
växte fram.22 
  

Då utvecklade vi den här visionen. Men efter ett par träffar så 
tittade vi på varandra och tänkte att: ”Nej, det här blir för 
våldsamt, det här går inte.” Då började vi titta på om vi skulle 
kunna göra någon mindre del. Och då hade vi kört slut ganska 
ordentligt i Vård & Omsorgs styrelse. Så jag gick till styrelsen 
och frågade: ”Ska vi inte ta och satsa på det där varmbadet?!” 
(skratt). För vi hade ett önskemål om ett varmbad redan 1992. 
Det var en kvinna som var aktiv och reumatiker som behövde ett 
varmbad. Sjukgymnasten ville också ha ett varmbad. Och 
styrelsen sa: ”JA!” Precis som Gerd sa: ”Nu åker vi!” 
  
Nu åker vi, jajamen! 

 
Aktörernas beskrivning gör synlig kampen som både kollektivt och 
individuellt viktig. Det personliga och mänskliga hänsynstagandet och 
behovet är, tillsammans med sjukgymnastens önskemål, ett viktigt 
motiv för förverkligandet. Den stora visionen om ett hälsohus kom 
från unga kvinnor. Den förvaltades av kvinnonätverket som valde att 
satsa på en ”mindre del” av visionen. Ett motiv för byggandet av 
varmbadet var, som det beskrivs av aktörerna, att förbättra livs-
kvaliteten för en av de aktiva kvinnorna som var reumatiker. De 
relationellt grundade förklaringarna återkommer i aktörernas, och 
kanske framförallt kvinnornas, beskrivningar av kampen. Kvinno-
nätverket fick, bland annat på det här sättet, en igångsättande roll. 
                                                 
22 Intervju på hälsopoolen med representanter för Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16. 
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Från en förstämd och trött stämning, efter att ha gett upp kampen om 
vårdcentralen, blev ”må bra” den vägledande visionen som ingav nytt 
hopp till invånare, föreningsliv och aktörer. 

Varmbadet kom att bli hälsopoolen. Med en sådan skulle 
invånarna inte behöva åka flera mil till centralorten för att få massage, 
träna, bada, basta och umgås. Eller för att få en stund för sig själva. 
Hälsopoolen blev ett rum att hämta ny kraft i. För bygdens många 
föreningar blev den en välbehövlig ny samlingsplats. Även om 
medborgarhuset, församlingshemmet och andra rum fungerade som 
möteslokaler fanns ingen mötesplats för det nybildade kooperativet 
med sina många idéer och verksamheter. Hälsopoolen byggdes i ett 
industrihus i utkanten av samhället, där det fanns lediga lokaler. Kök 
och möteslokal blev ett och detsamma. Ett större rum skapades för 
själva varmbadsbassängen. Eftersom idén om just ett varmbad från 
början kom från en kvinna som var reumatiker och hade svårt att röra 
sig, utformades bassängen handikappsvänlig med handikapplyft. 
Varmbadet skulle också vara stort nog för vattengymnastik. Som fond 
målade en kvinna från bygden ett landskapsmotiv, en sommarbild 
med stenar, gräs och björkar, vatten, berg och skog. I bassängrummet 
placerades gröna växter, styrketräningsmaskiner och en soffgrupp; 
”relaxhörnan”. Utöver dessa rum ordnades bastu och omklädnings-
rum, ett kontor för bykooperativet samt rum där invånarna kunde 
boka tid hos sjukgymnast, fotvårdsterapeut med mera.  

Det gick snabbt från idé till genomförande och färdigställande. För 
att klara projektet arbetade aktörerna tillsammans, kvinnor och män. 
Samtalet nedan beskriver arbetsprocessen, arbetsfördelningen och det 
ideella arbete som var grundförutsättningen för hälsopoolens till-
blivelse. Som genomförandeprocess speglar tillkomsten av hälso-
poolen andra projekts förutsättningar och tillkomst, såsom slalom-
backen i Djuptjärn och badplatsen på campingområdet nere vid sjön. 
Men den avspeglar också hur invånarna allt sedan kyrkbyns och 
stationssamhällets tillkomst gått tillväga; de har gått samman, arbetat 
ideellt, bildat föreningar eller andra sammanslutningar och på olika 
sätt försökt samla pengar för tillblivelse av byggnader och bygderum; 



 

 39 

som exempelvis kyrkan och Medborgarhuset,23 och projekt; som 
exempelvis fotbollsplanen och festplatsen. Man har åstadkommit saker 
och man har haft roligt tillsammans. Av beskrivningarna nedan 
framgår arbetets sociala betydelser som inkludering, tillit och att ha 
roligt. Med byggandet av hälsopoolen återskapade invånarna den 
kollektiva självkänsla, identitet och stolthet som till viss del hade 
raserats och behövde stärkas efter de genomlevda stridigheterna om 
bygdens vårdcentral.24 

 
Så vi sökte sådant där etableringsstipendium. Det var en grupp 
som jagade lokal och som hittade det här. Det är rätt högt i tak 
inne i lokalen där vi har bassängen.  
 
Vi började i maj 1995 och invigningen var i oktober. /---/ 
Det var det här med bygget då, Ove! Du var ju engagerad i det. 
  
Ja, det blev en massa folk som engagerade sig när vi skulle bygga 
det (varmbadsbassängen) där inne. Det blev som ett helt hus inne i 
den stora lokalen. Golv och allting… 
 
Hur tog ni reda på allt? Det krävs ju mycket kunskaper för att 
kunna bygga något sånt.  
   
Men vi har mycket duktigt folk. 
 
Vi var till Junsele och tittade för där hade de ett varmbad. När vi 
for hem därifrån så var vi ju höga alltså! Ja det var ju… och så de 
här karlarna som har jobbat som attan och…  
  
Vi har alla yrkeskategorier bland oss. Vi klarade värme, 
elledningar och annat.  Det har gjorts på ideell väg alltihop. 
   

                                                 
23 Precis som med andra byggnader som uppförts eller tagits om hand av samhälls-
invånarna tecknades på 1950-talet andelar i Medborgarhusföreningen för att klara av 
kostnaden för bygget. Samma princip om andelsteckning användes vid bildandet av 
Trehörningsjö Fritid ek för, 1996, för ett snabbt övertagande av stugbyn och campingen. 
24 Intervju på hälsopoolen med representanter för Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16.  
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När vi höll på att slåss för vårdcentralen så var vi väl 50 
medlemmar ungefär. Men när vi började med hälsopoolen så var 
vi 200. Och varje medlem har satsat 500 kronor. 
 
Insatsen är 500 kronor och 40 timmar ideellt arbete per år. 
Berätta vad du gör (uppmaningen riktas till en av de äldre 
föreningsmedlemmarna)! 
 
Jag går och tar prover här. Första året gick jag alla dagar men 
sedan vi fick bemanning på kontoret har jag lördag-söndag.  
Och så tar jag reda på det som har sölats runt på golvet, på 
lördagar och söndagar. Och så pysslar jag lite sommartid och ser 
till att det ser någorlunda ut. Det är så det går till. 
 
Och så vattnar du på helgerna. 
 
Ja, jag vattnar när det behövs på helger. 
 
Och Ove du är till vardags… 
 
Han är allt i allo!  
 
Om det går sönder någonting så… 
 
… byter lampor och kliver på stegarna… 
 
Ove är elektriker förstår du, så det är jättebra! Han är hemskt 
värdefull. 
 
Är det ni som sitter här som är mest aktiva (fem personer)? 
 
Vi är kanske tjurigast.  
 
Sedan finns det många som är mycket aktiv… och det finns de 
som är lite lagom aktiv och så finns det… ja allt. Ta det här med 
fikabröd till exempel! Du ser att vi har en burk där uppe? Där 
lägger vi pengar till fika ibland. Många medlemmar som inte 
orkar jobba bakar och stoppar i frysen här så att det finns. Och de 
som hyr och kommer på skoter och inte kan ha packning med 
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sig, de kan ta där och lägga pengar när de kokar kaffe. Så det är 
också en tillgång. De som är äldre och kanske inte orkar gå. 
 
Sedan jobbar medlemmar på ”dropp in”. Vi har dropp in på 
torsdag kvällar och på söndagar. Det är alltid medlemmar som 
sköter det. Dels sitter de på kontoret och tar betalt och så sköter 
man blommorna och telefon och… ja ringer andra medlemmar 
och raggar till kommande dropp in.  
 
Vad kostar det? Vad har ni för priser? 
 
För att bada? 50 kronor i entré. Om de vill ha lokalerna för sig 
själv kostar det 75 kronor per timme. Är man ett gäng på tio 
personer så kostar det 500 kronor i entré.  
 
Går det ihop för er? 
 
Det går ihop men det bär inga personalkostnader. Det är ett 
problem. Antingen måste vi öka omsättningen eller så måste vi 
öka (otydligt på bandet). Det vi får in går direkt till hyra och el. 
Men det är ju inte alla som har ett eget varmbad! (skratt) 
 
Jag tycker att det är ganska kul med arbetsplatserna som 
kommer på besök! Det är några killar som hyr varje fredag kväll. 
De slutar veckan med att gå hit och bada och basta. Och det tror 
jag att de har gjort i alla år (under fem års tid). Det är säkra 
inkomster plus att de mår jättebra och tycker att det är roligt.  
 
Och så får medlemmar köpa billigare badkort än andra. Vi gör 
mycket tillsammans med campingen, konferenser och annat. 
 
Är det mest folk från orten som kommer eller kommer man 
även utifrån? 
 
Det är väl väldigt mycket utifrån, gäng som kommer på helger. 
Jag skulle tro Örnsköldsvik och Umeå… 
 
Det är mycket från Västerbotten. 
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När de (campingpersonalen) var borta på någon konferens hade 
jag ansvar för telefon på jobbet, och väldigt mycket skoterfolk 
ringde den dagen. Då åker de skoter hit, det är ganska kul. Så 
badar de här och går på puben och äter och så kan de gå ned på 
bastuflotten och basta där och hoppa i vattnet, och så kan de ha 
en stuga för övernattning.  
 
Ja, det är en vanlig kombination.  
 
Det är ganska exklusivt egentligen. 
 
Ja, bastuflotten till exempel, den finns ju inte på så många ställen. 
 
Så basta det gör man där nere (på bastuflotten vid sjön)? 
 
Man kan basta här också. Men vid flotten finns det en isvak på 
vintern. Så om det är stora grupper brukar de dela upp sig så att 
de är hälften här och hälften på flotten. Om de är över 15-20 
personer då blir det ganska trångt här (i varmbadet). 
 
Fast nog tror jag att det har varit 20-25 här också… det har 
faktiskt varit 37 i bassängen samtidigt! (många skratt) Det var gott 
om plats. Jag trodde att det skulle vara trångt men det var det 
inte alls. 
 
Det var en karl som har bott här förut men som bor i 
Örnsköldsvik nu, han var här. Och så säger Anna-Karin till 
honom: ”Bada du också!” ”Nej, jag har inga kläder på mig.” ”Ja, 
men om jag hoppar i så hoppar du också i!?” ”Ja!” Så hon 
hoppade i med klänningen! Och tror du inte att… han tog bara 
av sig sockorna och så hoppade han i vattnet! 
 
Den där klänningen har aldrig mer varit sig lik, den tålde inte 
klorblekningen! (skratt) Jag hade i alla fall roligt. Jag erbjöd 
honom badbyxor men jag hade lånat bort min baddräkt för jag 
skulle väl trycka ned någon fler i bassängen. De hade gjort 
reklam för att det ryms åtta i en bassäng som inte var så stor, 
som var en  sjättedel så stor som den här (2 meter bred, 4 meter 
lång och 1,3 meter djup). Jag tänkte att vi måste ju kolla om vi kan 
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slå det där! Jag tänkte att vi måste få ned fler i alla fall! Men så 
många… 
 
Roligt var det.  

 
Bland kommentarerna ovan möter läsaren för första gången Anna-
Karin, en av bygdens eldsjälar, som återkommer senare i kapitlen. Hon 
är den som berättar om rekordet med antalet människor i poolen. Att 
på det sättet utmana det omöjliga och tänja på gränserna för det möj-
liga, att prova om det går, det är Anna-Karin för mig. Det är också en 
egenskap som utmärker eldsjälen (se kapitel fyra).    

Tillsammans ger kommentarerna en bild av hur arbetet med att 
förverkliga idéer och projekt kan gå till. Aktörerna hjälps åt och bidrar 
med det de kan. Alla har en roll att spela. Av samtalet framgår att det 
bland medlemmarna och i bygden finns en bred kunskap och kompe-
tens för att finna lösningar. ”Vi har alla yrkeskategorier bland oss”, 
säger någon. Värme, el och annat nödvändigt som behövdes vid hälso-
poolens tillblivelse ordnades ideellt med lokal kompetens. Gemen-
samma minnen, skratt och entusiasm dominerar beskrivningarna. 
Individuella förståelser blandas med kollektiva. Detaljer blir viktiga 
liksom det gemensamt gjorda och upplevda. Aktörerna hakar i 
varandras berättelser och fyller på eller rättar till. På olika sätt är de del 
i skapandet av och berättandet om det som är hälsopoolen. Också 
andra viktiga ”rum”, som puben och bastuflotten, träder fram i be-
rättelsen. De av föreningarna skapade eller frekvent använda rummen, 
som puben, har invånarna själva större kontroll över. Bygdens egna 
rum representerar något annat än de kommunala verksamheterna, 
som visat sig mer osäkra. Samtidigt finns det, vid ett tillbakablickande, 
en växelverkan mellan bygd och kommun, där det som en gång växt 
fram i bygden har övertagits av kommunen (och staten), som bibliotek 
och vattenkraftverk, och det kommunalt ägda övertagits av bygden, 
som campingen och stugbyn.25    

                                                 
25 1996 bildades ”Trehörningsjö Fritid ek för” för att ta över stugbyn som kommunen då 
ägde. Kommunen ansåg stugbyn och campingen, byggda på 1970-talet, alltför kostsamma 
och ville sälja ut verksamheten. Hotet om försäljning och invånarnas oro för att stugbyn 
skulle bli stående oanvänd ledde till mobilisering och bildandet av en ny lokal förening 
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”Det fina” kollektiva 

Av de intervjuades berättelser framgår stoltheten över varmbadet och 
hälsopoolen, en stolthet som gör rummen speciella och värdefulla. 
”Det är ganska exklusivt egentligen”, säger medlemmarna, om hälso-
poolen och bastuflotten. En annan beskrivning av gemenskaperna och 
det kollektivt gjorda är ”det fina” (se också Forsberg 2001). I för-
hållande till andra platser, miljöer och rum har det fina ett särskilt 
förklaringsvärde. Ordet används i dagligt prat som en beskrivning av 
vad som görs ideellt och tillsammans, oavsett förening. 

Delaktighet, tillit, stolthet och att ha roligt blir synligt i samtalet 
som kollektiva värden aktörerna delar. Tjurigheten, att inte ge upp, är 
en särskilt viktig aktörsegenskap som omnämns som särskiljande 
mellan de starkt engagerade och de mindre engagerade. Aktörerna 
nämner också problem som de kämpar med. Stoltheten och aktör-
skapet förhåller sig till en ekonomisk verklighet som handlar om det 
svåra med att få verksamheterna att gå runt. För att det omöjliga ska 
bli möjligt är invånarna beroende av ideella arbetsinsatser. Engage-
manget varierar och kan se ut på lite olika sätt. Är man inte aktiv finns 
andra sätt att stödja verksamheten, som att bli medlem. Medlemskap 
är öppet att teckna för alla som vill. Medlemsinsatsen på 500 kronor 
och 40 timmar ideellt arbete per år behövs för att verksamheten ska 
fungera. Att vara medlem är förutom att göra sin arbetsinsats också att 
ha inflytande över verksamheten. Årsmöte och styrelsemöten är forum 
för diskussion och beslut.  

De äldre invånarna inkluderas i arbetet efter förmåga. Genom att 
hjälpa till med bakning, hålla fint, laga sådant som går sönder och så 
vidare, inkluderas de i de lokala gemenskaperna. I detta att vara 
behövd görs individerna synliga för sig själva och för (var)andra. För 
att allt ska fungera i det vardagliga krävs tillit (jfr Westerdahl 2004). 
Den visar sig i de ”små” sakerna såsom hanteringen av fikaburken. Jag 
introducerades i hur det skulle gå till när jag befann mig på hälso-
poolen. Burken stod framme i köket, där lades respektive togs pengar 
efter regler som utformats enligt en så praktisk hantering som möjligt. 

                                                                                                                     
som kunde överta förvaltningen av campingen och stugbyn, från kommunen, för en 
symbolisk summa. 
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Den som behövde fika, till ett föreningsmöte eller någon annan träff, 
lade en slant i burken och tog för sig av fikabrödet. Och den som 
behövde göra inköp använde sig i sin tur av pengarna i fikakassan. 
Oftast fanns smör, bröd, pålägg och mjölk i kylen. Frysen försågs med 
ett förråd som skulle täcka oväntade behov. För det mesta fungerade 
det. Det var en lösning som byggde på ömsesidigheten i att ge och ta 
och lita på varandra. På hälsopoolen fanns också en plastficka där den 
som hyrde poolen på kvällar och helger lade sin betalning, det gällde 
både ortens invånare och tillfälliga besökare. Den lokala tilliten 
sträckte sig i den bemärkelsen utanför de lokala gemenskaperna och 
omfattade dem som kom på besök, även mig. Jag införlivades i de 
regler som gällde tillträdet till både nya och gamla rum och inbjöds att 
använda dem. En bekräftelse på acceptans var när jag ganska tidigt i 
fältarbetet gavs tillstånd att låna och förvalta nycklarna till hembygds-
gårdarna, för att fritt kunna ta mig in i bygdens historiskt värdefulla 
rum. Dessa bygdens nycklar betroddes mig respektfullt genom en av 
de äldre invånarna, som också gav några förhållningsorder på vägen.  

När aktörerna beskriver hur hälsopoolen blev till, fylls berättandet 
med erfarenheter som de delar med varandra. Att gå på ett möte är 
också att få skratta med andra och dela en stunds gemenskap. Jag 
återkommer nedan till skrattet som en viktig del i själva mötes-
ordningen. Hälsopoolen blev en självklar plats för mina besök. Där 
tillbringade jag dagar och kvällar, följde möten och utbildningar, 
deltog i fika- och lunchstunder och fick insyn i det administrativa och 
koordinerande arbete som också hör kampen till. Från kontoret 
styrdes många av de verksamheter som föreningarna, framförallt 
bykooperativet och kvinnorna, drev och ansvarade för. Under en 
fältarbetsdag kunde det bli både ett och flera besök till ”poolen”, som 
blev lite av mitt tillhåll. Hälsopoolen var det rum som jag anade 
förkroppsligade de betydelser jag försökte förstå något om. 

Men under fältarbetet kom jag själv att få uppleva hur snabbt 
förutsättningarna i lokalsamhället förändras. När ägaren till den 
industribyggnad som hälsopoolen inrymts i behövde lokalerna till sitt 
företag, monterades varmbadet ned. Hälsopoolen försvann, vilket 
inträffade mitt under fältarbetet. Navet kring vilket bygdeutveck-
lingen cirkulerade fanns plötsligt inte längre. Det rum som med så 
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mycket entusiasm och arbete byggts var plötsligt borta. Det kollektiva 
skapandet av hälsopoolen hade återupprättat en känsla av stolthet hos 
invånarna, efter vårdcentralkrisen. Hur skulle det nu gå? Och hur 
skulle det gå för min undersökning (en självupptagen men förståelig 
forskartanke).  

Stängningen av den så betydelsefulla hälsopoolen uppfattades 
dock av aktörerna själva inte som något särskilt hårt slag, tvärt om. En 
av eldsjälarna berättade att hon upplevde stängningen som en lättnad 
på grund av allt arbete som var förknippat med driften och verksam-
heten. Förändringen innebar en del praktiska problem för bykoopera-
tivet, men inget som inte gick att lösa. Främst blev det en massa extra 
jobb med ned- och uppackning, ett sökande efter nya lösningar för 
varmbad, styrketräningsmaskiner, kontor och allt annat som hörde 
bykooperativet till. Jag förstod att den lokala beredskapen inte enbart 
vilade på hälsopoolen som sådan utan hade många andra tidigare 
händelser att luta sig emot. Hälsopoolen var symboliskt viktig som ett 
steg närmare den vision som aktörerna i utvecklingsarbetet strävade 
efter att förverkliga. Men utvecklingsarbetet stod och föll inte med 
hälsopoolen. Gemenskaperna hittade nya former. Lösningen blev att i 
väntan på förverkligande av bygdens stora vision, det ekologiska 
hälsohuset, flytta bykooperativets kontor till Medborgarhuset mitt 
emot skolan. 

Bygd som kropp med hjärta 

Jag kom genom fältarbetet att förstå att varje rum har en speciell 
betydelse. Men det finns också rum som betyder mer än andra och 
som är förbundna med varandra. För invånarna är skolan mer än en 
skola, biblioteket mer än ett bibliotek, affären mer än en affär, 
vårdcentralen mer än en vårdcentral, bensinmacken mer än en bensin-
mack och så vidare för att de ingår i det sammanhang som är bygden. 
Bygderummen har både konkreta och symboliska betydelser. De 
erbjuder service, skapar arbetstillfällen och fungerar som offentliga 
sociala mötesplatser. Sådana finns det inte längre särskilt många av. 
Men de är också förknippade med minnen och erfarenheter, med en 
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tradition av vad bygden är och har varit. Rummen är dessutom 
avhängiga varandra på, för utomstående, komplicerade sätt. När ett 
rum hotas får det följdverkningar för övriga. Skolan påverkar affären 
som påverkar de verksamheter föreningarna driver. 

Som levda rum, platser där livet äger rum (Berglund-Lake 2001: 
177-179), mötesplatser och identitetsmarkörer (Gunnarsdotter 2005:77), 
är rummen från ett lokalt perspektiv betydelsebärande på sätt som inte 
låter sig ekonomiseras eller bortrationaliseras. Här skiljer sig det lokala 
perspektiv jag undersöker, med sitt innehåll av personliga erfarenheter 
och upplevelser, från det myndighetsperspektiv som betraktar lokal-
samhällets förutsättningar och möjligheter utifrån ekonomiska grun-
der. Det är en viktig skiljelinje som återkommer i min studie. Som 
potentiella politiska tvistefrågor står bygdens rum aldrig riktigt säkra. 
De är beroende av att det finns tillräckligt många elever, kunder eller 
patienter för att de ska anses ekonomiskt försvarbara.  

Skolan, affären och bensinmacken beskrivs som livsviktiga i 
Trehörningsjö, precis som i många andra landsbygdssamhällen. Den 
kombinerade puben/macken mitt i samhället är ett serviceställe men 
också en mötesplats för invånarna och för tillresta besökare. Annika 
och Anders flyttade hem till Trehörningsjö med syftet att driva 
macken vidare och för att, som de själva beskriver det, rädda bygden. 
När jag under 2002 pratar med Annika tänker jag att hon med sitt 
livsval att flytta hem och vara företagare också är en eldsjäl, fast inte i 
föreningslivets kontext. Samma engagemang och känsla för bygden 
driver henne som de ideella eldsjälarna och var anledningen till att 
hon och familjen flyttade hem och tog över macken. Genom att bygga 
en pub i anslutning till bensinmacken skapade paret en ny mötesplats. 
Anders skämtar och säger att det var Annikas kärlek till hembygden 
som drog dem tillbaka. Hon ville hit och rädda byn genom att rädda 
macken, säger han. Undertonen i det han säger är varm. Sedan blev 
det inte riktigt vad de tänkt sig med puben, berättar de. De hade tänkt 
sig ett litet mysigt ställe där ortsbefolkningen kunde komma in och ta 
en öl eller bara dricka kaffe och prata en stund. Men det visade sig att 
de som kom ofta var utifrån och ville ha en mer påkostad trerätters-
middag. 
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Trivsamma trerättersmiddagar på puben fick jag vid flera kvällar 
tillfälle att, tillsammans med förenings- och projektmötesdeltagare, 
delta i. På puben möttes föreningsliv och företagande, lokalbefolkning 
och tillfälliga besökare. Vid sammankomsterna deltog personer som 
representerade det ideella föreningslivet och företagandet. Bygde-
utvecklingen i Trehörningsjö var och är en mix av båda. Många 
personer ingick i båda kontexterna. Macken är viktigast, den är hjärtat, 
sade Annika och Anders. Utan någonstans att tanka skulle samhället 
falla ihop, den är en kugge i ett större hjul. ”Allt hänger ihop här”, 
sade Annika, macken, affären, skolan och aktiviteterna som drivs av 
föreningslivet och som drar folk till bygden och ger försörjning. Om 
man måste åka någon annanstans och tanka, ja då handlar man där… 
och då försvinner affären. 

Vetskapen om att rum och verksamheter hänger ihop är ett slags 
självklar bygdekunskap som kräver lojalitet av invånarna i förhållande 
till varandra och till platsen. Annikas och Anders beskrivningar är 
både organiska och mekaniska. Macken är ”hjärtat” säger de och 
bygden antar formen av en kropp. Den är ”en kugge i ett större hjul” 
säger de vidare och rummen blir delar av något större. Orden 
beskriver samhället som något levande som rör sig framåt. Det behövs 
ett hjärta och det behövs kuggar som håller ihop. För någon annan är 
det affären eller skolan som är hjärtat. Men ett hjärta behövs. 
Föreningslivet beskrivs, av företagarparet, som en av de kuggar ”som 
drar folk till bygden och ger försörjning”. Utan särskilda rum, som 
skola, affär och bensinmack, eller utan lokala gemenskaper; som håller 
samman och upprätthåller, minskar förutsättningarna att hålla sam-
hället vid liv.  

Symbolikens styrka ligger i att kunna förena en individuell 
förståelse med kollektiva synsätt (Strathern 1981: 59-60, Cohen 1986:9 
ff, Ekman 1991:138, Berglund-Lake 2001: 176-177). Symboler är 
funktionella för att de är oprecisa. Genom sin öppenhet för tolkning 
kan de fungera sammanhållande. Överlevnaden är ett uttryck men 
också en kollektiv mental bild som de flesta kan knyta an till och 
samtidigt fylla med personliga betydelser. I Annikas och Anders 
berättelse fylls den med symboler som hjärta och kugghjul. Bygden 
blir något, nästan någon, som lever och andas och som måste hållas 
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vid liv. Den förkroppsligar och bär med sig invånarnas erfarenheter, 
minnen och känslor. Symboler är formbara och kan användas för att 
passa omständigheterna, skriver Cohen (1986:9). De erbjuder ett 
verktyg genom vilket individer och grupper kan uppleva och uttrycka 
sin bindning till ett samhälle utan att kompromissa med indivi-
dualiteten. I hjärtat och kugghjulet ryms både egna och andras före-
ställningar. Med symbolernas dubbeltydighet kan samma handling, 
ord, berättelse eller rum laddas med olika mening. 

Det individuella meningsskapandet, som sker i människors tankar 
snarare än genom deras handlingar, gör symboliken svår att utforska 
och tolka. Bygdegemenskapen består av flera gemenskaper som inte 
behöver vara samstämmiga. Meningsskillnaderna kan ofta vara större 
än samstämmigheten, menar Cohen (1986: 12-13), men olikheterna 
döljs bakom en yta av enighet. Mina erfarenheter från fältarbetet är att 
händelser upplevs och ges mening individuellt, men att det också 
skapas kollektiva förståelser. Nedan beskiver och analyserar jag hur 
gemensamma förståelser tar sig uttryck och förhandlas fram. 

Den formella och informella mötesordningen 

Den enade front och handlingskraft som invånarna visar utåt är, när 
de lokala gemenskaperna studeras på nära håll, snarare mångröstad. 
Vid föreningsmöten och diskussioner är det många och olika upp-
levelser och erfarenheter som kommer till uttryck. Mötessamtalen blir 
ett förhandlande där deltagarna försöker enas om vad bygden är och 
inte är och hur saker och ting ska lösas.  

Problemlösning och social samvaro är två tydliga processer i de 
föreningsmöten jag följt och deltagit i. Processerna är parallella och 
avhängiga varandra. Deltagarnas olikheter sinsemellan ökar förut-
sättningarna för att hitta lösningar. Oliktänkandet är lika viktigt som 
att det någonstans finns en kärna där deltagarna kan känna igen sig 
hos varandra. Det behöver också finnas strategier, såsom skämt och 
skratt, som överbrygger meningsmotsättningar. Föreningsmötenas 
informella sociala samspel och den problemlösande formella dag-
ordningen bidrar till att upprätthålla bygden och invånarna som en 
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kollektiv helhet och gemenskap. I mötesgemenskaperna skapas den 
handlingskraft som behövs för mobilisering och kamp. 

Det mångdimensionella samspel som föreningslivet är, liksom de 
ideella arbetsinsatser det både skapar och kräver, förmedlas nedan 
genom en beskrivning från ett möte med Trehörningsjös intresse-
förening. Det beskrivna mötet liksom andra möten jag deltog i bestod 
av en dubbel mötesordning; en formell och en informell agenda. Jag 
har förstått dem som lika viktiga. Att gå till ett möte innebär inte 
enbart att klara av mötespunkter och lösa en rad problem. Parallellt 
med den formella dagordningen pågår ett informellt samtal om helt 
andra saker än vad dagordningen anger. Det kan handla om små och 
stora saker både i och utanför bygden. Ett tröstande ord, en fråga om 
hur någon mår, senaste nytt från grannbyn. Med ord, blickar och 
gester berättar mötesdeltagarna om vad bygden och invånarna är och 
betyder för dem. Delade minnen, erfarenheter och berättelser binder 
samman inåt. Genom prat och samvaro upprättas gemensamma 
värderingar och förhållningssätt utåt mot omvärlden. 

Här följer, utifrån redigerade fältanteckningar från intresse-
föreningens styrelsemöte i maj 2001, en beskrivning av händelser 
under mötet. Beskrivningen syftar till att ge en sammanhängande bild 
av hur ett mötesförlopp kan se ut och vad som avhandlas. Analysen 
visar på den mängd av uppgifter en förening tar på sig att lösa enbart 
vid ett mötestillfälle, och hur det går till. Jag analyserar därefter några 
av erfarenheterna som representativa även för andra möten jag följt i 
Trehörningsjö. Vidare diskuterar jag min tolkning i relation till resultat 
från en studie av frivilliga organisationer, representation och demo-
kratidilemman (Jonsson 2006), en studie som drar helt andra slutsatser 
om mötesordningar än vad jag gör här. I framställningen har jag 
anonymiserat deltagarnas namn, med undantag för eldsjälen Anna-
Karin och caféföreståndarinnan Elsa som gett namn till det bygderum 
där mötet tog plats; på Elsas café. 
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Föreningsmöte på Elsas café  

Elsas Café var ett av Trehörningsjös många caféer under 1950- och 60-
talen. Samtliga caféer är nu borta men Elsa håller öppet på begäran. 
Fortfarande benämns caféet på samma sätt, och fortfarande är det Elsa 
som bakar och serverar fikabrödet när det är dags för den obliga-
toriska fikastunden. 

Mötet börjar klockan sju på kvällen. Flera av deltagarna är kring 
50 år eller äldre. Yngst är Kristina, den nyvalda ordföranden, som är 
den enda som är yngre än 40 år. Hon säger att hon är lite nervös. Flera 
av deltagarna är nya och det skämtas om att hela styrelsen är nyvald. 
Kommentarerna och skratten ger en inbjudande och uppsluppen 
inramning till mötet. Slutligen har nio styrelseledamöter dykt upp, två 
män och sju kvinnor. Av dagordningen framgår att en rad ärenden, 
framförallt sommaraktiviteter, ska diskuteras och planeras: 
  
Dagordning 
 

• Mötet öppnas, Anette presenterar sig 
• Dagordningen godkänns 
• Justeringsmän väljs 
• Föregående mötesprotokoll   
• Midsommarfirande på Kerstins udde 
• Tresjösvängen (hemvändarveckan) 
• Grillplats vid Saddyholmen 
• Parken 
• Nordsjövägen 
• Övriga frågor 

 
Efter det formella öppnandet av mötet med tillhörande formaliteter, 
och en kort presentation från mig av vad jag studerar i Trehörningsjö, 
börjar mötesdeltagarna med att diskutera midsommarfirandet och 
dess finansiering. Kristina föreslår att intresseföreningen går in och 
sponsrar med 1500 kronor för hästskjuts under midsommaraftonen, 
det skulle säkra betalningen. Lotteri är den vanliga inkomstkällan men 
den är beroende av väder och antalet firande människor. Mycket som 
har med midsommarfirandet att göra hänger i luften från år till år, 
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säger Kristina. Det har blivit så att några gör vissa saker medan annat 
är lite osäkrare. Det är några som gör väldigt mycket, det skulle 
behövas fler som ställer upp. Finns det pengar i kassan, frågar någon? 
Ja, det finns pengar, svarar Kristina bestämt, och alla skrattar. Det 
beslutas att föreningen ska ställa upp med 1500 kronor till bygdens 
midsommarfirande och samtidigt försöka få fler engagerade. 

Hemvändarveckan, en annan av sommarens aktiviteter, är nästa 
punkt på dagordningen. Kristina berättar att Anna-Karin frågat 
intresseföreningen om de kan ställa upp och sponsra annonsering 
inför veckan. Programmet är redan klart och det mesta sköts genom 
campingen. Någon kommenterar att på campingen finns ju anställda 
som kan sköta om det. Kristina föreslår samarbete och att föreningen 
borde kunna ställa upp som stöd för campingen som ändå sköter det 
mesta. Hon läser upp hela veckoprogrammet som startar fredag 20 juli 
med musikkonsert i kyrkan och avslutas söndag 29 juli med gudstjänst 
i kyrkan. Däremellan är det sommarfest, dans, paltfest, bakdag, 
våffeldag, nätverkscafé, bio, auktion, surströmmingsfest med mera. 
Olika arrangörer/föreningar står för olika aktiviteter. 

Nästa fråga handlar om en grillplats. Kristina har tillfrågats om 
intresseföreningen vill ge ett bidrag till utvecklandet av skärgården 
genom en ny samlingsplats för båtägare vid Saddyholmen? Alla 
känner inte till holmen. Någon berättar att det är den plats där man 
tidigare brukade samlas för grillning. En fin plats, minns några av 
mötesdeltagarna. Sponsringen skulle gå till byggandet av en ny 
brygga att ankra fast vid. Det krävs att tio intressenter sponsrar med 
1000 kronor för att det ska gå ihop ekonomiskt. Någon vill veta mer 
om vem eller vilka som står bakom förfrågan. De som vet berättar. 
Kristina frågar om föreningen kan sponsra med 1000 kronor. När 
bryggan är betald och utplacerad, vem ska underhålla den, frågar 
någon. Ja, det är alltid den stora frågan, kommenterar någon annan. 
Ingen är särskilt pigg på att ta på sig ansvaret för skötseln. Någon 
kommer på att det redan finns en brygga som skulle kunna passa att 
ankra vid, och den som kommit med idén ges i uppdrag att undersöka 
om bryggan går att använda. Det beslutas om en skrivelse till 
kommunens landsbygdsgrupp, från vilken föreningen äskar en 
summa av 6000 kronor att användas till midsommarfirandet, 
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Tresjösvängen och bryggan bland annat. Övriga tycker att det är ett 
bra förslag. 

Kristina frågar hur man ska göra för att få bättre ordning på 
parken, ett ansvar som tidigare legat på den så kallade förskönings-
gruppen. Parken ligger ovanför Konsum och består av ett litet lusthus, 
en fontän och blommor på sommaren. På vintern ställer man dit en 
snögubbe med lykta i handen. Försköningsgruppen där Kristina ingår 
tillsammans med två andra (kvinnor) tycker att det känns som att 
arbetet med skötsel av parken svävar lite i det blå. Vem ska ansvara 
för utsmyckning av blommor och så vidare? Hon föreslår en bestämd 
dag och tid, till exempel varannan måndag klockan 18.00, då alla är 
välkomna till parken för att jobba, rensa och fika lite. Efter en stunds 
samtal och skämt om att allt här ute ska ske ideellt medan kommunen 
sköter om allt inne i stan, antas Kristinas förslag. Frågan avslutas 
genom att Kristina tar på sig att sätta upp ett anslag om parksamlingen 
på den nya anslagstavlan inne i samhället. 

Därefter diskuteras vad som är möjligt att göra för att förbättra 
den dåliga Nordsjövägen. Stäng av den, säger någon och skrattar. En 
skrivelse till Vägverket föreslås. Syftet vore att få synpunkterna 
diarieförda och sätta press på Vägverket, resonerar mötesdeltagarna. 
Nog bör man ha en väg till Nordsjö när det bor folk där, säger någon. 
Mötesdeltagarna pratar om hur dålig vägen blir vid tjällossning. 
Mjölkbil och skolskjuts behöver ta sig fram. De äldres situation och 
möjlighet för ambulans att ta sig fram diskuteras. Någon berättar om 
minister Ulrika Messings besök i trakten två veckor tidigare. Inför 
hennes besök hyvlades vägen! Mötesdeltagarna blir märkbart upp-
rörda. Det blir så fel en sådan gång, menar alla. Det är ingen verklig 
utan en förskönad bild som möter ministern. En av deltagarna berättar 
att hon inför ministern tog upp bristen på samarbete mellan Väster-
norrlands och Västerbottens län, angående vägarna. Många av Alabs 
(en av samhällets två större industrier) anställda pendlar från Väster-
botten och är beroende av att vägarna fungerar, men ingen vill ta 
ansvar. Deltagarna beslutar att göra en skrivelse direkt till Vägverket i 
Borlänge. Vi siktar högst upp, kommenterar någon. Uppdraget att 
skriva till både Borlänge och Härnösand går vidare till den kvinna som 
engagerat sig mest i samtalet. 
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När klockan närmar sig halv nio är det dags för mötets sista punkt; 
”övriga frågor”, som visar sig bli en lång punkt med flertalet frågor. 
Först diskuteras behovet av nya orienteringskartor, som skulle betyda 
mycket för skolan, campingen och stugbyn. Någon undrar vem som 
röjt undan sly så att det blivit så fint längs järnvägen, vid campingen 
och stugbyn. En annan av mötesdeltagarna berättar vem som gjort det 
och att det gjorts ideellt på eget initiativ. Föreningens kassör säger att 
den som gjort det nog inte vill ha betalt, men ett ord till tack skulle 
betyda mycket. Så diskuteras ett diplom för lång och trogen tjänst för 
att avtacka en avgående styrelsemedlem, som lämnar föreningen efter 
att ha varit med från dess start 1974. Deltagarna beslutar att göra en 
tacktavla, utnämna den avgående personen till hedersmedlem och 
bjuda in henne till nästa möte. 

Under fikastunden pratas det om olika frågor som berör samhället 
och invånarna. Samtalet handlar om flera vackra byggnader som inte 
längre finns kvar: järnvägsstationen, snickeriet och pumphuset. Hur 
kunde de riva dem, funderar någon. De tänkte inte på samma sätt då, 
säger någon annan. Det pratas om en ung kvinna som är på väg att 
flytta tillbaka till byn med sin familj. Hon ska ha ladugård med 
fjällkor, nordsvenska hästar, ankor med mera, har någon hört. Mötes-
deltagarna hoppas att hon kommer att engagera sig ideellt för bygden 
som hennes föräldrar gjort. Mötessamtalet växlar ämne till att handla 
om svårigheten att få folk att vilja bo inne i samhället, eller i tätorten 
som någon säger, och alla skrattar. Ute på själva landsbygden är det 
inte så stora problem. Dit vill stressade människor gärna flytta har 
någon hört på radio och det stämmer överens med mötesdeltagarnas 
erfarenheter; husen inne i samhället är mer svårsålda än dem utanför. 
Det är ju bättre för barnen på landet, säger någon, och berättar om hur 
hon och maken flyttade hem när de fått småbarn. 

De tidigare stridigheterna mellan Trehörningsjö och grann-
samhället, som ligger närmare centralorten Örnsköldsvik, kommer på 
tal. Hos Trehörningsjöborna märks fortfarande en besvikelse över att 
grannsamhället fick behålla sitt högstadium medan Trehörningsjö 
förlorade sitt. Förlusten av högstadiet blev en bekräftelse på politikers 
bortprioriterande av det geografiskt avlägsna. Men det är nog inte så 
dumt ändå att vi ligger så pass avsides, säger någon. Trehörningsjö är 
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ingen ort som man så lätt pendlar till eller ifrån. Här krävs både jobb 
och boende, det innebär att det blir mer än en rekreationsort. 
Grannsamhället har blivit mer av en pendlingsort. Någon nämner glatt 
och stolt att Trehörningsjö under det senaste året inte minskat sin 
befolkning. Det gör orten till ett undantag bland kommunens övriga 
orter! Vårdcentralsbygget kommer på tal. Det är tänkt att starta till 
sommaren, berättar någon. Vi tror på det först när vi ser det, säger alla. 
Är det verkligen sant att det äntligen ska bli av? Måste man bygga en 
helt ny läkarstation när det redan finns en gammal fin, undrar någon 
(se kapitel tre för beskrivning av kampen om vårdcentralen). 

Mötet närmar sig sitt slut då någon frågar vad jag anser att 
föreningen åstadkommer under sina möten. Alla skrattar, medvetna 
om att de pratat om allt möjligt fram och tillbaka. Det uppstår en 
förväntansfull tystnad, kanske har jag (forskaren) några snabba svar 
att ge? Jag svarar lite undanglidande och skämtsamt att det är för 
tidigt att säga. På liknande sätt blir jag flera gånger under fältarbetet 
påmind om att närvaron på fältet ibland kräver direkta svar. Det går 
inte att bara obemärkt finnas där. Jag blir också medveten om att jag 
placeras in i det sociala sammanhang där jag befinner mig. Genom 
inplaceringen får jag tillgång till somliga erfarenheter medan andra 
blir svårare att nå. Det sammanhang jag, som jag tolkar det, kom att 
tillhöra var bygdeutvecklingens och kvinnornas. Kristina avbryter och 
säger: jag hatar att behöva säga det här men nu måste jag hem! Det blir 
signalen för avslut och mötesdeltagarna bryter upp. 

Föreningserfarenheter 

På väg från mötet till min stuga i stugbyn känner jag mig glad och 
upprymd. Jag är uppfylld av skämten och skratten som präglat stäm-
ningen på mötet. Gemenskaper har en förmåga att beröra, att liksom 
smitta av sig. Väl hemma i stugan renskriver jag anteckningarna från 
mötet och lägger till reflektioner. 

En känslig fråga som kom upp tidigt under mötet handlade om 
det ideella arbetet i förhållande till det betalda. Av det betalda arbetet 
borde man kunna förvänta sig lite mer, var det någon som tycktes 
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mena. Det ideella arbetet ställdes i motsättning till det betalda. Det 
som gjordes på campingen hade jag dittills betraktat som en del av 
bygdeutvecklingen, oavsett om arbetet varit ideellt eller betalt. Men 
kanske fanns det i föreningslivet en viktig gräns mellan det ideella och 
betalda, en gräns som inte var lika viktig i bygdeutvecklingens projekt-
grundade arbete där ideellt och betalt blandades samman. Vid flera 
tillfällen under mötet värderades det obetalda arbetet som särskilt 
betydelsefullt. Det utformades till och med en hedersutmärkelse för 
detta speciella; att vara det ideella trogen.  

Det blev samtidigt uppenbart att ideellt engagemang inte alltid är 
så lätt att uppbåda eller sprida. Samma personer tenderar att vara de 
som fortsätter att engagera sig. Den som under mötet kom med en idé 
fick i regel ta på sig det fortsatta ansvaret för frågan, en regel som det 
visserligen skämtades om men som gällde. Förväntningar uppstod 
snabbt på de få personer som tog på sig ansvar. Det kunde vara svårt 
att säga ifrån, vilket många berättade för mig vid andra tillfällen 
utanför gemenskaperna. Flera ideellt engagerade förmedlade en bild 
av engagemanget som tungt, något de ville göra mindre av eller bli 
frigjorda från. Det gällde framförallt de som länge varit engagerade i 
flera föreningar.  

Av den unga kvinnan som nämndes under mötet hoppades och 
förväntade sig mötesdeltagarna ideellt arbete och engagemang för 
bygden. Jag skulle senare få veta att hon just på grund av sina 
föräldrars engagemang för bygden, som hon upplevde krävt alltför 
mycket av dem, kände sig bränd och hade tagit ett beslut om att inte 
göra på samma sätt. Hon ville prioritera sin familj, restaurera gården 
och söka ett betalt arbete som var tryggare än de vikariat hon 
tvingades ta för att klara försörjningen. Till föreningsgemenskaperna 
markerade hon distans. I den unga kvinnans erfarenheter, och till viss 
del även i föreningssamtalet, visar sig en mångbottnad ”frivillighet” 
som också innehåller kollektiva krav och förväntningar. 

Under mötet gjordes gränsmarkeringar inom bygden (betalt - 
obetalt arbete), mellan bygden i förhållande till andra orter 
(Trehörningsjö - grannsamhället) och landsbygden i förhållande till 
staden (Trehörningsjö - Örnsköldsvik). ”Vi – dom” var en åter-
kommande gränsmarkör vid alla mötestillfällen. Den kunde ha olika 
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syften men handlade ofta om att ta bygden och det lokala perifera i 
försvar i förhållande till något eller någon som representerade ett 
centralt perspektiv. Det ideella arbetet gavs en mångbottnad roll. Dels 
stod det för stolthet över det invånarna faktiskt gjorde, men där fanns 
också en ilska över vad invånarna (ideellt) förväntades göra, i kontrast 
till staden där kommunen ordnade allting. Centralortens invånare 
behöver inte engagera sig och arbeta gratis för att upprätthålla sin 
närmiljö, som deltagarna uttryckte det. De olika förhållandena, 
förväntningarna och förutsättningarna omtalades vid det beskrivna 
mötet, men också vid andra mötestillfällen, som orättvisa. Å andra 
sidan särskildgjordes bygden av de ideella arbetsinsatserna.  

Intresseföreningens möte handlade, som jag förstår det, om 
invånarnas ansvarstagande i en rad olika frågor. I vägfrågan synlig-
gjordes Trehörningsjöbornas erfarenhet av att agera när något behöver 
göras. Mötesdeltagarna visste genast hur de skulle gå tillväga för att 
sätta press på frågan. Det beslutades enigt om en skrivelse till högsta 
instans, Vägverket, för att framföra synpunkter: ”Vi siktar högst upp!”     

Mötet just denna majkväll påminde om andra föreningsmöten jag 
skulle komma att delta i. För att så många som möjligt skulle ha 
möjlighet att delta ägde det rum på kvällstid. Det var relativt hög 
medelålder på deltagarna, med undantag för den nya mötes-
ordföranden. Det var övervägande kvinnor, vilket det brukade vara. 
Stämningen var uppsluppen och munter. Samtalen band samman 
mötesgemenskapen där alla tycktes ha en speciell roll. Ingen var 
oviktig. De närvarande kände varandra ganska väl, både varandras 
styrkor och svagheter. Alla tilläts göra sina röster hörda under mötets 
gång, även om vissa hördes mer än andra. Om någon blev alltför 
tystlåten drogs den med i samtalet genom en fråga eller kommentar. 
Under själva mötet uppstod ett flertal diskussioner där deltagarna 
hade olika åsikter. Men det var som att det fanns en osynlig mätare, till 
vilken samtliga var kopplade, som automatiskt balanserade diskus-
sionen när den riskerade att gå överstyr, det vill säga när det var svårt 
att komma överens. 

Skämt och skratt avväpnade känsliga situationer. Det pratades och 
skämtades friskt om allt mellan himmel och jord. Efter en lite försiktig 
inledning steg stämningen, med hjälp av kommentarer och skratt. Det 



 

 58 

berättades minnen och episoder om olika personer, levande och döda. 
De äldre mötesdeltagarna återvände glatt till gamla minnen. Men 
också Kristina sade sig ”minnas hur det var”. Mötesfrågorna på 
dagordningen handlade om nuet och konkreta frågor som behövde 
lösas. Men det pågick också en parallell mötesordning nära samman-
vävd med den protokollförda. En mötesordning med ett mer 
personligt samtal och tilltal som rörde sig mellan olika tidsdimen-
sioner: från nuet till det som varit och åter mot framtiden, ofta i den 
ordningsföljden, för att återgå till nuet och den nedskrivna dag-
ordningen. Ibland tog den parallella ordningen över, deltagarna (och 
även jag) rycktes med i berättelserna och glömde varför vi satt där. 
Någon drog så småningom tillbaka uppmärksamheten till nuet och 
den fråga det behövde fattas ett beslut om. Mötesfrågorna måste lösas 
av de närvarande, ingen annan skulle komma att lösa dem. De 
förutsättningarna satte ramarna.  

Den informella mötesordningens betydelser 

Med min beskrivning och analys ovan har jag velat visa på förenings-
mötens flerdimensionella betydelser. Jag har förenklat beskrivit 
betydelserna som en dubbel mötesordning av kollektivt samspel och 
problemlösande, två parallella processer. Det är förstås ännu fler 
processer än så som är i rörelse. Jag menar att det ändå går att tala om 
en dubbel mötesordning. Dels en dagordning med punkter som ska 
avverkas och beslutas om. Dels ett socialt samspel som utvidgas till en 
bygdekontext som sträcker sig över tid och rum. 

Deltagarna kommunicerar med varandra på flera sätt. Det sociala 
samspelet tar tid att se och förstå. Efter att jag deltagit vid ett antal 
möten började jag undra över vad det var som pågick och vilka 
betydelser mötena egentligen hade. Flera inslag återkom vid mötes-
tillfällena (se även kapitel fyra). Ett återkommande inslag var 
berättelser om episoder från förr som förflyttade samtalet till andra 
rum och platser. Sådana utflykter band ihop deltagarna i en tidsrumslig 
förståelse av bygd. Ett annat återkommande inslag var gränssättningen 
vi och dom. ”Vi” kunde betyda vi på landsbygden som förväntas klara 



 

 59 

allt själva, men också vi som tillsammans arbetar för bygden och är 
stolta över att klara det mesta själva. I vi-känslan fanns frivillighetens 
dubbeltydighet som förfördelning (osynlighet) och stolthet (synlighet). 
Osynligheten hanterades genom att deltagarna viktig- och synlig-
gjorde sig själva och varandra, i förhållande till andra platser, 
händelser och gemenskaper. 

Genom den informella dagordningen skapades osynliga band som 
knöt gemenskaperna till varandra och till bygden, även om det också 
uppstod meningsmotsättningar mellan föreningar och personer. De 
möten jag närvarade vid, både i föreningar och projekt, hade flöden av 
händelser, berättelser och informationsgivande som framstod som 
minst lika viktiga som den formella dagordningen. Det fanns dess-
utom en vidare möteskontext. Ett mötestillfälle stod inte för sig självt 
utan inordnades i ett sammanhang av andra möten, dels i den aktuella 
föreningen men också i relation till andra förenings- och projektmöten. 
Mellan de många föreningarna fanns olika former av utbyten av in-
formation, som i regel sköttes genom att någon eller några av mötes-
deltagarna även var medlemmar i andra föreningar och på så vis 
kunde föra information och diskussioner vidare. Information för-
medlades också genom slumpvisa möten i affären, på macken eller 
liknande.    

Den informella mötesordningen innebar inte att mötena var 
okontrollerade. De följde, som jag uppfattade det, en lokal ordning 
som formats i gemenskaperna (jfr von Rosen 2003). Den samman-
hållande tråden i de mötesgemenskaper jag följt har varit den sociala 
samvaron och samtalen. Vid styrelsemöten, projekt, utbildningar och 
andra aktiviteter har det varit vad människor sagt och gjort till-
sammans, snarare än någon formell dagordning, som varit betydelse-
bärande. Gemenskaperna gav sammanhang och mening till del-
tagarna. Man blev, som någon av projektdeltagarna beskrev det, del av 
någonting.  
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Demokrati som modell eller görande 

De lokala gemenskaperna innehåller frön till konflikter och problem 
och deltagarna kämpar ständigt med demokratiska frågor om ledar-
skap, deltagande, inneslutning, uteslutning, representation och hand-
ling. Utifrån erfarenheterna från Trehörningsjös mötesgemenskaper 
finner jag det intressant och viktigt att jämföra mina analyser med dem 
sociologen Gun Jonsson (2006) gör i studien Tanter och representanter. 
Dilemman i frivilliga organisationer – en fråga om oligarki eller demokrati? 
Hennes slutsatser är helt andra än mina. Jag tror att det delvis är 
utifrån de olika metoder vi använt som vi gör så olika tolkningar av 
mötets syfte och roll i lokalt utvecklingsarbete. Där jag fältarbetat och 
befunnit mig i en bygdekontext har Jonsson gjort fokusgrupp-
intervjuer med styrelseledamöter i sex olika utvecklingsgrupper. Hon 
har aldrig befunnit sig i själva mötessituationen eller i bygderna utan 
hennes analyser bygger på text; kontexterna saknas. Hon har också ett 
tydligt normativt betraktelsesätt av vad som är ”goda representanter” 
eller en ”dålig väg” i de vägval aktörerna gör. Om föreningsmöten 
drar hon följande slutsats (Jonsson 2006: 196-197): 

 
Här skall också påpekas den risk som finns inom ramen av allt 
för ”demokratiska” möten – risken är att fokus hamnar på dia-
logen som sådan och utmynnar i trevliga och sammansvetsade 
gruppsamtal istället för demokratiska möten som utmynnar i 
gemensamma beslut. På så sätt kan målen gå förlorade och 
därmed också den verksamhet som föreningen är till för. Sociala 
relationer riskerar, precis som föreningen, att bli ett mål i sig.   

 
De sociala relationerna inte bara riskerar att bli utan de är, som jag 
tolkar det, ett mål i sig. Det Jonsson definierar som risker för 
demokratin förstår jag som själva kärnan i de mötesgemenskaper jag 
studerat. När vi talar om lokal demokrati behöver vi också ta hänsyn 
till lokala sammanhang och kontexter. Jonsson diskuterar föreningars 
och individers oligarkiska respektive demokratiska val utifrån ett 
rationellt förhållningssätt där det är möjligt att välja. I en bygd är det 
inte alltid så. Föreningsträffar och mötesordningar handlar inte bara 
eller först och främst om att effektivt nå uppsatta mål, även om 
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mötesdeltagarna säkert ibland önskar att det skulle vara så. Det kan 
definitivt bli för mycket av föreningsliv och möten, så att engage-
manget till slut upplevs som övermäktigt och som en belastning. Men 
mötesfunktionen spelar en viktig roll som behöver upprätthållas och 
som svårligen är kompromissbar. De möten jag följt har varit dialog-
baserade, sammansvetsande och trevliga men också fulla av ibland 
hetsiga diskussioner, svårlösta problem och konflikter. Ett förenings-
möte är och betyder mer än vad som framgår av dagordningen. Där 
sätts också bygdegemenskaperna och den lokala handlingskraften på 
prov. Genom den dubbla mötesordningen, eller med Jonssons tolkning 
”trots” denna, leder de flesta möten till gemensamma beslut.  

Det lokala utvecklingsarbetet är ingen felfri lokaldemokratisk 
idealmodell. Det befinner sig inte heller i en rationell kontext av 
effektivitet och konsensus. Utvecklingsarbetet görs i kulturellt olik-
präglade miljöer och sammanhang som utmärks av att vara rela-
tionella. I lokalsamhället möts invånarna vare sig de vill eller inte. 
Rationella kyliga beslutsprocesser skulle bli svårhanterliga och få 
personligt kostsamma konsekvenser. Den dubbla mötesordningen av 
problemlösning och social samvaro är en mer relationellt gångbar 
mötesstrategi i lokalsamhället. Mål ska nås men en god relation med 
övriga invånare är också viktig. Ibland måste frågor få ta tid, ibland 
löses de snabbt. Att se till att saker blir gjorda och problem lösta går 
inte alltid hand i hand med ett regelrätt demokratiskt förankrings-
arbete och gemensamma beslut. Ibland går det fort och förankring sker 
i efterhand. Ibland blir det fel och skador som uppstår i relationer 
mellan människor går kanske inte alltid att reparera. Sådant händer 
också i bygdeutvecklingsarbetet, som bygger på människors relations-
skapande, kompromissvilja och samarbetsförmågor. 

Från en oberoende utgångspunkt, det vill säga långt ifrån fältet, är 
det kanske möjligt att ställa sig utanför och tala värderande om andras 
val. Men då sker det också utan kunskap om de sammanhang där 
valen görs. Att placera sig på fältet är att undersöka och försöka förstå 
från utsiktspunkter som handlar om människors vardagsverklighet 
och den komplexitet som ingår i och omger den. Jag finner ändå 
Jonssons studie viktig i sitt uppfriskande ifrågasättande av frivillig-
heten och utvecklingsarbetet som demokratiskt oproblematiska. Det 
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går och bör diskuteras hur demokratiska de lokala ordningarna är, 
vilka som kommer till tals och inte och så vidare. Men det behöver 
göras med kunskap om de sammanhang där ordningarna finns och 
med känslighet för de kulturella kontexterna.    

Den relationella bygden 

Jag har i det här kapitlet beskrivit och tolkat bygd som något 
relationellt. De lokala gemenskaperna formar band mellan människor 
och plats och betydelsegör bygden som viktig. Jag har beskrivit hur 
möten, samtal och att göra saker tillsammans upprätthållit kollektiva 
förståelser om bygden och invånarna. Föreningsgemenskaperna har 
skapat en stark lokal identitet som format bygderum och invånarnas 
självförståelse. Självbilden är dock inte självklar eller fastställd en gång 
för alla. Den förhandlas och omförhandlas i föreningsmötenas samtal 
och diskussioner. 

Lokalsamhällets omvandling från 1960-talet och därefter, till en 
allt mer tom och tyst plats, har utmanat den lokala självbilden. När 
tystnaden brett ut sig har det lokala menings- och identitetsbyggandet 
blivit allt viktigare. Så har invånarnas förståelse av bygden som värde-
full kunnat upprätthållas. Att hålla levande kommer i den meningen 
att handla lika mycket om gemenskaperna som om platsen som sådan. 
Gemenskaperna är ”överlevaren” som finner nya rum att inta och 
särskildgöra. För invånarna hänger rummen samman med varandra, 
de beskrivs som delar av en helhet. Invånarna talar om bygdens 
särskilda rum och om bygdens hjärta. Som delar av en helhet blir 
rummen nödvändiga att försvara. Möten, samtal och kollektiv 
handling blir en lokalt kontrollerbar sammanhållande och upprätt-
hållande motkraft till de utifrån okontrollerbara förändringskrafter 
som avfolkar och splittrar. Genom de lokala gemenskaperna kan rum 
och bygd väckas till liv på nytt, och helt nya rum skapas. Byggandet av 
hälsopoolen bidrog till att invånarna i ett känsligt skede, efter kampen 
om vårdcentralen, kunde återskapa en lokalt definierad förståelse av 
bygden och sig själva som viktig/a och värdefull/a.  
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Det kollektiva handlandet benämns av invånarna som det fina. 
Hälsopoolen representerar det fina och särskilda som invånarna 
skapar tillsammans, vilket kontrasteras mot kommunens insatser. En 
eldsjäl berättar om bygdeutvecklingsarbetet i förhållande till 
kommunen.26 
 

När kommunen gör någonting så kan vi i bygden säga tyst för 
oss själva att ha, ha det där kommer inte att gå. Och vi kan 
skratta lite skadeglatt om det inte lyckas, för det har inte samma 
betydelse för oss. Det vi gör själva, det är något helt annat. 
 

Bygdeberättelser som denna ompositionerar bygden i förhållande till 
kommunen genom att definiera bygdens insatser som viktigare. 
Sådana berättelser är betydelsefulla och en del av kampen för att 
återskapa och upprätthålla bygdens värde. I det kollektiva handlandet 
uppstår något speciellt: gemensamma erfarenheter, känslor av stolthet 
och ömsesidighet. I mötesgemenskaperna förhandlas också gemen-
samma överenskommelser och förståelser fram. Fikaburken och 
plastfickan i beskrivningen av hälsopoolen symboliserar en sådan 
överenskommelse av tillit och ömsesidighet.  

Men inte alla besökte hälsopoolen och inte alla använde sig av 
fikaburken eller plastfickan. Precis som det finns ett innanför i gemen-
skaperna, finns det också ett utanför bland dem som inte känner sig 
innefattade eller delaktiga. Engagemanget och det ideella arbetet 
uppfattades inte odelat positivt. Bland mina fältarbetserfarenheter 
ingår berättelser om det svåra att komma utifrån och hitta in bland 
redan etablerade gemenskaper och roller. Bland dem som inte kände 
sig inbjudna fanns uppfattningen att de som deltog i föreningsarbetet 
ansåg sig vara lite förmer. Bakom sådana uppfattningar kunde det 
finnas en önskan om att bli inkluderad, att bjudas in. Det fanns också 
en uppfattning att Trehörningsjöborna gärna såg till sig själva, men 
glömde kringbyarna.  

Mitt fokus har varit att undersöka drivkrafterna i kampen för 
bygden, det vill säga de inkluderande aspekterna i aktörskapet, men 

                                                 
26 Fältanteckningar 2003-03-12. 
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jag har inte kunnat undgå att se hur gränssättningar och gemenskaper 
också exkluderar. Vem som hör till eller inte handlar bland annat om: 
tradition, familj- och släkttillhörighet, social position och kön. Före 
1970-talet fanns inga kvinnor representerade i föreningarnas styrelse-
arbete eller beslutsfattande. Kvinnornas handlande fick ett brett 
genomslag vid 1990-talets början, genom det kvinnonätverk som 
bildades och de lokala initiativ som kom att följa på det. Hur det gick 
till undersöker jag närmare i följande kapitel, där mobilisering och 
försvar samt kvinnors aktörskap står i centrum för beskrivning och 
analys. 
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K A P I T E L  T R E  

Kvinnor, mobilisering  
och kollektiv handling  

e lokala gemenskaper jag beskrivit i föregående kapitel kan 
vid behov mobiliseras till handling för bygdens försvar. 
Gemenskaperna har gett kraft och mod att formulera den 

där skrivelsen, att ringa det där telefonsamtalet eller att kalla till 
stormöte i en viktig fråga. 

Föreningarna speglar olika faser i samhällsutvecklingen.27 Till en 
början är de medaktörer i samhällsbyggandet med initiativ och verk-
samheter i samklang med tidens folkhemsbygge. Anda, nytta och 
fostran framträder som viktiga aspekter. Det uppbyggande och 
fostrande perspektivet får under och efter 1970-talet ett annat 
användningsområde: protest och motstånd. Aktiviteter och verksam-
heter till ”nytta och nöje” ersätts av en mer medveten mobilisering och 
ett aktivt försvar av bygden med tillvarataganden av dess intressen. 
1960- och 70-talen är omvälvande decennier. Genom kommun-
sammanslagningen hamnar Trehörningsjö längre ifrån det politiska 
beslutsfattandet. Från att ha varit en del av samhällsutvecklingen blir 
”utvecklingen” något som istället drabbar bygdeinvånarna. En äldre 
kvinna tydliggör det nya perspektivet för mig. När jag berättar att jag 
är i Trehörningsjö för att studera utvecklingen får jag en tillrätta-
visande kommentar: ”Det måste väl vara avvecklingen?”  

                                                 
27 Källa: Jubileumsskrift från 1991, Trehörningsjö stationssamhälle 1891-1991, resultatet av en 
studiecirkel i bygden.  
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I det här kapitlet undersöker jag kollektiv handling som en lokal 
strategi som motsäger avvecklingen. Det kollektiva handlandet för 
bygden beskrivs med fokus på kvinnornas roll och hur de genom 
nätverk, föreningar och projekt mobiliserat motstånd och försvar. 
Betydelsebärande händelser, som hundraårsjubileet av järnvägen och 
kampen om vårdcentralen, står i blickpunkten. Jag intresserar mig för 
vad som finns innanför de yttre skeendena. För att komma innanför 
tar jag, som i föregående kapitel, fasta på symbolik och retorik som 
ingångar till förståelse. Symboler förmedlar invånarnas känslor för 
bygden, vad den betyder för dem. Vid hot och kriser, som striden om 
vårdcentralen, blir det viktigt att understryka och förstora det lokalt 
värdefulla som är Trehörningsjö.   

Betydelsebärande händelser och motiv för 
mobilisering 

Bygd är något människor investerar individuellt och kollektivt i 
(Cohen 1985). Den är gemenskaper som sträcker sig över tid och rum 
(Gunnarsdotter 2005). När rummen hotas, hotas också de gemen-
samma erfarenheter och den kontext de ingår i. I erfarenheterna från 
fältet är det vissa händelser som återkommer och gärna dröjer sig 
kvar. Jag har tolkat dem som betydelsebärande och särskilda. De 
återfinns i invånarnas samtal med varandra och i presentationer av 
vad de gör. En sådan händelse med särskilt förklaringsvärde är 
kampen om vårdcentralen. Andra händelser är jubileet av järnvägen 
och byggandet av hälsopoolen. De återberättade händelserna inne-
håller utsagor om vad kampen är och betyder för invånarna på just 
den här platsen. Lage Wahlström (Ekman red 1996:85 ff) beskriver hur 
”vissa händelser” kan få fortsatt inverkan på en plats. Platshändelser 
menar han, på motsvarande sätt, kan påverka människors liv. Jubileet, 
hälsopoolen, kampen om vårdcentralen och byggandet av hälsohuset 
på Kerstins udde förstår jag som platshändelser som påverkar 
invånarnas förståelse av och känsla för Trehörningsjö, men också hur 
de ser på sig själva. Det är händelser som sätter avtryck i bygdens 
fysiska rum och i de relationella och mentala kognitiva rummen.  
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På varje plats där bygdeutveckling uppstår är det ofta en eller ett 
par händelser som utlöser mobilisering och kollektivt handlande. 
Händelserna handlar ofta om hot, som kan vara direkta och påtagliga 
eller långsamma och smygande. Exempel på direkta hot kan vara 
nedläggning av skolan eller affären eller någon annan för samhället 
viktig verksamhet. Ett indirekt hot kan vara en allt mer genom-
trängande känsla av att bygden håller på att dö ut. Forskning har visat 
att protester och kamp kan stärka känslor av lokal gemenskap. 
Tidigare etnologiska studier av lokalsamhällen har beskrivit hur 
invånarna mobiliserat när viktiga arbetsplatser i samhället har hotats, 
såsom sågverket (Daun 1969) eller gruvan (Blehr 1994). Ann-Kristin 
Ekman (1991) beskriver i sin socialantropologiska studie av Voxna-
dalen hur en kommunsammanslagning hotar historiskt fastlagda 
gränser och känslor av tillhörighet, och leder till kommunal mobili-
sering. I Trehörningsjö har arbetsplatsers försvinnande framförallt 
drabbat kvinnorna medan industrierna har klarat sig bättre. Det är 
också kvinnorna som står i centrum av 1990-talets mobilisering och 
kamp.  

Kvinnorna tar plats på den lokala arenan 

Det kollektiva handlandet har en lång tradition i Trehörningsjö, både 
som initiativ och protest. Till grund för byggandet av kyrkan (1836-
1882) låg en gemensam ansökan 1833 från flera av byalagen.28 När 
något inträffade, som invånarna uppfattade som fel, protesterade de. 
Jag har funnit berättelser om protester dokumenterade från sekel-
skiftet29 då invånarna hämtade sina varor vid järnvägsstationen vilken 
tid de ville på dygnet. När ordningen ändras till att gälla bestämda 
tider ledde det till ”stor uppståndelse”. Samma dag lämnade 

                                                 
28 Jubileumsskrift. Trehörningsjö samhälle 1891-1991.  
29 Händelser i Trehörningsjö 1898-1903, utgiven av Trehörningsjö Hembygdsförening, 
innehåller A S Sunesons egenhändigt redigerade dagboksanteckningar från tiden som 
stationskarl vid järnvägsstationen i Trehörningsjö. Det är en 68 sidor detaljerad och i 
efterhand konstruerad beskrivning av inflyttaren Sunesons möte med människor, arbete 
och vardagsliv i den bygd han under fem år lärde känna. Skriften ger en levande bild av 
livet i stationssamhället kring sekelskiftet. 
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representanter för lokalsamhället in en ”arg protest” till de två 
Örnsköldsvikstidningarna.  

Kvinnorna var aktiva i många av bygdens föreningar under 1800- 
och 1900-talet men det var inte förrän under och efter 1970-talet som 
de började ta plats i det lokala föreningslivets styrelser. Kvinnornas 
genombrott på det lokala planet kom att ske inom Trehörningsjö 
idrottsförening (TIF), som bildades 1922. Det är intressant att det 
skedde inom idrottsföreningen, som framstår som en föregångare till 
bykooperativet, bildat 1992. Båda föreningarna har haft/har en bred 
förankring och verksamhet som omfattar lokalsamhället i vidare 
mening än enbart föreningsgemenskaperna eller en intresseinriktning. 
Som bygdeföreningar dominerar de under olika tidsperioder och deras 
verksamhet avspeglar sin tids anda. Vid mitten av 1900-talet stod 
idrottsföreningen bakom byggandet av dans- och festplatsen på 
Kerstins udde, som bykooperativet i början av 2000-talet skulle 
komma att omvandlade till Spa- och konferenscenter. 

En tillbakablick på idrottsföreningen visar hur föreningslivet, från 
att ha dominerats av män, även blir en arena tillgänglig för kvinnor. I 
kringarrangemang vid tävlingar deltog kvinnorna, men ända in på 
1960-talet var idrotten framförallt männens arena. Utövarna liksom 
styrelsemedlemmar och eldsjälar var män (min kursivering).30 
 

En förening med litet befolkningsunderlag har ju alltid sina ned- 
och uppgångsperioder. Så har också varit fallet här. Nya män och 
nya initiativ sågo dagen. 
 

I idrottsföreningens jubileumsskrift från 1962 nämns inte någon 
kvinna vid namn, varken som aktiv utövare, medlem i styrelsen eller i 
någon sektion. Ordet kvinnor förekommer en gång i inledningsorden 
när det berättas om hur ”ortens män och kvinnor” hjälpt till att 
organisera tävlingar och fester. Männen omnämns däremot med namn 
och yrkestitel. I den senare delen av jubileumsskriften, från 1990-talet, 
har kvinnorna däremot tagit plats. Anitas engagemang startade med 
damfotbollen men kom att spridas till en mängd områden och 

                                                 
30 Jubileumsskrift 1922-1992, TIF, 1962:9.  
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aktiviteter. I jubileumsskriften beskriver hon hur hennes engagemang 
startade 1970. Väl förberedd och redo för strid uppvaktade hon 
tillsammans med några tjejkompisar fotbollssektionen.31  
 

1970 tog jag och några tjejer till mod till oss och besökte ett möte 
med Fotbollssektionen och framförde våra önskningar om att få 
bilda ett Damfotbollslag. Med oss hade vi en lista på ett 20-tal 
namn. Vi hade förväntat oss en liten strid och hade därför för-
berett oss väldigt noga, men döm om vår förvåning: fotbolls-
sektionen /---/ ställde sig positiva direkt!  

 
Kvinnorna agerade gemensamt och det oväntat positiva bemötandet 
öppnade vägen. Damfotbollslaget som bildades blev framgångsrikt. 
Men det skulle ta ytterligare cirka 20 år innan kvinnorna gjorde en stor 
gemensam kraftsamling. Genom bildandet av kvinnonätverket Tre-
hörningsjö Framtidsqvinnor (1991) och bykooperativet Vård & 
Omsorg ek för (1992) mobiliserade sig kvinnorna kollektivt. De 
började ta plats i styrelserum, på ordförandeposter och i det direkta 
förändringsarbetet.  

Jubileet en ny fas 

Kvinnonätverket blev plattform för det jubileumsfirande som under 
1990-talets början fick en viktig mobiliserande betydelse. Kvinnorna 
själva beskriver händelserna som en ny fas i samhällets utveckling.32 
 

Ja, egentligen började, vad ska vi säga, den här fasen i 
Trehörningsjös utveckling började med att det var ett projekt 
som hette ”Stoppa kvinnoflykten i Västernorrland”, som LRF 
och TCO hade och som Birgitta Berggren var projektledare för. 
Det fanns en grupp kvinnor i Trehörningsjö som träffades och 
lagade mat tillsammans. Det var de som Birgitta började samla 
och sedan fick de ihop 30-35 kvinnor som kom. Och bibliote-
karien i byn hade fått för sig att vi skulle fira hundraårsjubileum 
av stationssamhället. I samband med det så satt vi och spånade 

                                                 
31 ibid 1992: 67. 
32 Intervju på hälsopoolen med representanter för Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16. 
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och hade en massa idéer om vad vi skulle göra på det där 
hundraårsjubileet. När kvällen var slut så tittade vi på varandra 
och så sa vi att inte kan vi fixa allt det där. Då bestämde vi att vi 
skulle bjuda in till stormöte. Vi bestämde att vi inte skulle tala 
om vad vi hade för idéer. Det tror jag är grundläggande för hur 
man får folk att engagera sig. Man ska inte tala om för folk vad 
man har för idéer utan de ska komma på det själv. Man ska få 
komma på sina egna idéer. Och de kom ju på minst lika mycket 
idéer som vi hade! Sedan gav vi oss inte förrän vi hade fått 
ansvariga för varje aktivitet. Gerd var ansvarig för hembygds-
föreningen, jag hade frukost i Linatorpet (en av bygdens två 
hembygdsgårdar), några grupper sydde kläder. Det var grupper 
som forskade i bygdens historia och skrev en bok. I stort sett alla 
engagerade sig i det där hundraårsjubileet. 
 
Blev det som en nystart för orten? 
 
Ja, det blev… jag tror att det blev en symbol för att vi kunde fixa 
allt möjligt och att många engagerade sig. 
 
Att man såg att man kunde? 
 
Ja (flera). 

 
Jubileet blev som kvinnorna beskriver det en succé med tio tusen 
besökare. Samtalet beskriver hur kvinnorna på allvar blev aktörer i 
den lokala samhällsutvecklingen. Jubileet kom att symbolisera möjlig-
heter. Det påverkade också den uppfattning invånarna hade om sig 
själva. Det blev uppenbart att de ”kunde fixa allt möjligt”, som en av 
eldsjälarna uttrycker det. Genom kvinnonätverkets initiativ och arbete 
omvandlades den då rådande pessimistiska andan till en mer positiv. 
Matlagningsnätverket kom att handla om mycket annat än att laga 
mat. Det blev en mötesplats där kvinnorna började prata med 
varandra. I berättelserna symboliserar kvinnonätverket och jubileet en 
ny fas som får betydelse för invånarnas självbild. Vid mina samtal med 
invånarna och när de presenterar sitt arbete för andra hör jag samma 
berättelse upprepas. 
 



 

 71 

Här startade det hela i och med jubileet 1991. Och kvinnorna. 
Alla kom med. Vi tänkte att vi klarar ju saker! /---/ 

 
Kvinnornas strategi var att presentera så lite som möjligt av egna idéer 
och istället låta invånarna bli delaktiga i processen utifrån sina önske-
mål. ”Man ska få komma på sina egna idéer”, som någon säger. Stor-
möten riktade till alla bygdens invånare har varit en vanlig mobili-
serings- och försvarsstrategi, framförallt vid hot och kriser. En annan 
viktig mötesmodell har varit studiecirkeln och den processmetod som 
benämns framtidsverkstad. Kort kan sägas att den bygger på öppenhet 
för idéer i kombination med delaktighet och ett tydligt ansvarstagande 
för att idéerna ska genomföras. Jag beskriver inte metoden närmare 
här (se t.ex. Bull 2000: 106-108).  

I den jubileumsskrift som blev ett av resultaten av jubileums-
arbetet beskrivs kvinnornas initierande roll, arbetsgången, fantasin 
som släpptes lös och entusiasmen som spreds. Den skrivna berättelsen 
har många likheter med den muntliga.33 
  

Upprinnelsen till att denna dokumentation har blivit av, var en 
sammankomst med arbetsgruppen Framtidsqvinnor i Trehör-
ningsjö våren 1990 på fritidsgården ”Kulan”. Anledningen var 
den, att det 1991 skulle bli 100 år sedan norra stambanan blev 
klar och togs i bruk. Därmed tog också Trehörningsjö samhälles 
framväxt sin början. Detta ville vi fira! Men på vilket sätt? 
Förslagen formligen vällde fram om alla tänkbara initiativ och 
aktiviteter. Det var fantastiskt hur fantasin satte igång del-
tagarna. Det beslutades att ett stormöte skulle planeras till 
hösten, dit alla föreningar och enskilda intresserade skulle 
inbjudas och informeras. Så skedde också. Flygblad sändes ut 
och uppslutningen blev stor och entusiastisk. Vid detta stormöte 
bildades många grupper som var och en åtog sig någon eller 
några arbetsuppgifter. Bl.a. bildades studiecirklar, varav en 
skulle handla om hembygdsforskning. Resultatet blev denna 
skrift som får ta’s för vad den är. Vi hoppas att många kommer 

                                                 
33 Jubileumsskrift Trehörningsjö stationssamhälle 1891-1991, förord. 
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att få glädje av den både i vår egen generation och kanske ännu 
mera av de yngre. 

 
Jubileumsskrifter, fester och att ha roligt tillsammans är en röd tråd i 
förenings- och kvinnogemenskaperna. Att förmedla vidare bygde-
kunskaper till yngre generationer är en återkommande tanke. Jubileet 
nådde alla generationer och både kvinnor och män engagerade sig. 
Invigningen av järnvägen 1891 skapade, föreställer jag mig, framtids-
tro och hopp för dåtidens invånare. Uttrycket stationssamhälle an-
vänds än idag. Järnvägen öppnade samhället mot omvärlden. Som en 
platshändelse refererar jubileet till en tid då samhället var levande, då 
gator och järnvägsperrong var fulla av människor och platsens rum 
inte behövde försvaras mot nedläggningar. Stationssamhällets födelse 
skedde under ett expansivt 1890-tal då järnvägsrälsarna nådde långt ut 
på landsbygderna och symboliserade hela landets viktighet. Hundra 
år senare stannar tågen inte längre i Trehörningsjö. Godstågen 
passerar förbi, stationshuset har för länge sedan brunnit ned och 
någon perrong finns inte längre kvar. 

Jubileumsdagarna återskapade tid och rum (jfr von Rosen 2003, 
Gunnarsdotter 2005, Ekman 2008) och band samman förr och nu. 
Under två varma sommardagar 1991 förflyttade sig Trehörningsjös 
invånare tillbaka till 1891 för att levandegöra, och möjliggöra, andra 
bilder av bygden. Föreställningen om ett levande samhälle med fram-
tidshopp var särskilt viktig att ta fram i en tid då den överhängande 
känslan handlade om att samhället höll på att dö ut. Så gott som samt-
liga invånare deltog i firandet. Handelsboden återuppstod. Den mat 
som serverades var tidsenlig, liksom klädedräkter och aktiviteter. I en 
videofilm som dokumenterar firandet rullar ångloket sakta in och 
”förste stationsmästaren” håller tal. Västernorrlands landshövding är 
på plats och lyssnar, tillsammans med en intresserad folksamling, på 
det högtidliga talet. Videon fångar det magiska ögonblick då tågen 
åter stannar. I filmen och i inbjudan till festdagarna är återvändandet 
till och återuppväckandet av ett förr slående. Festdeltagarna bjuds in 
att genom en tidsresa uppleva bygden (se också Forsberg 2001:206).34 

                                                 
34 Informationsblad Upplev Trehörningsjö anno 1891, 3 - 4 augusti 1991. 
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VÄLKOMMEN HIT! LEV MED! VI VRIDER KLOCKAN 
TILLBAKA till anno 1891, berättelser, kläder, hus och 
stämningar skall återuppstå. Tågen skall åter stanna, människor i 
tidstypiska kläder ska möta tåget och om DU kommer blir du 
hämtad i hästskjuts och får äta ditt morgonmål på Lina torpet. 
Vad sägs om teetbryta35 i daggvått gräs en augustimorgon. I 
gamla affärer kan du handla nymalt kaffe, snus och karameller i 
strut bland silltunnor och sidfläsk. Upplev torghandel ät gott och 
gå på café. Båtar skall som förr trafikera Lemesjöarna. Not-
dragning på Johns strand med kaffe över öppen eld, nyfångad 
fisk och solnedgång är också en upplevelse du inte bör missa.  

 
Upplevelserna återskapade en lokal gemenskapskänsla och synlig-
gjorde lokalsamhället på delvis nya sätt. Med Gunnarsdotters termino-
logi kan jubileet beskrivas som en manifestation av bygd och/eller 
tidsrumsliga gemenskaper (2005:29). Att få tågen att stanna var en 
bedrift. Mod och framtidstro hämtades från den tidsperiod då stations-
samhället föddes och framtidstro präglade samhällsandan. Jubileet 
som kulturell föreställning, ett skådespel med invånarna själva som 
entusiastiska aktörer och regissörer, återväckte ett förr som ingav nytt 
hopp. Historien legitimerade nuet (Ekman 1991) och förstärkte byns 
gemensamma erfarenhetsrum (Ekman 2008) med händelser som kopp-
lade samman tid, plats, människor och bygderum. Under två intensiva 
dagar blev den annars osynliga bygden synliggjord och fick allt ljus på 
sig. Lokalsamhället och dess invånare bekräftades av ditresta besökare 
och Trehörningsjö fick medial uppmärksamhet. Denna viktighet för-
stärktes av landshövdingens närvaro. 

Även om aktörernas kollektiva handlande i olika frågor varierar i 
intensitet och uttryck har de något gemensamt. De försvarar ett relatio-
nellt perspektiv, som jag beskrivit i kapitel två. Det är ett perspektiv 
som behöver försvaras. Intresseföreningens pärmar, som jag fick 
tillgång till, innehöll bland annat tidningsartiklar, myndighets-

                                                 
35 Tetbryta, tätbryta eller teet’n. Stavningen kan variera, men uttrycket refererar till en seg 
långfil som man bryter ned hårt tunnbröd i. Traditionellt görs filen på mjölksyrakultur som 
förvarats över vintern, men mer moderna och förenklade tillagningssätt har också 
utvecklats. Uppgifter från bygden. 
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korrespondens, mötesprotokoll och protestskrivelser om stridsfrågor 
från 1970- och 80-talen som berört verksamheter som skola, polis, post, 
försäkringskassa med flera. Av uppräknade verksamheter är idag 
endast skolan kvar. Följaktligen har invånarna förlorat många strider. 
En förlorad och på samma gång vunnen strid, är den om vård-
centralen. 

Kampen om vårdcentralen 

Våren 1988 uppfattade Trehörningsjöborna att det fanns ett landstings-
politiskt löfte om en ny vårdcentral i det vårdområde som Trehörning-
sjö tillhörde. Det politiska löftet bekräftades aldrig med något formellt 
beslut. Istället följde år av oklarheter och stridigheter kring vård-
centralsbygget, som först handlade om en ombyggnad av den gamla 
läkarstationen och senare om att få en helt ny vårdcentral placerad i 
bygden. Slutligen, sensommaren 2002, invigdes den nya vårdcentralen 
i Trehörningsjö. I december 2003 fanns följande TT notis att läsa i DN:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny vårdcentral ska läggas ned 

Trehörningsjö. Dagen före valet 2002 
invigdes den nya vårdcentralen i 
Trehörningsjö utanför Örnsköldsvik 
med pompa och ståt. Drygt ett år senare 
föreslås att den ska läggas ned.  
Landstingets utredare Lars-Olov Ögren 
har kommit fram till att en nedläggning 
av vårdcentralen skulle vara ett bra sätt 
att spara inom primärvården. Det var  
Ögren själv som invigde samma 
vårdcentral förra året. 
- Det är lite av en paradox, det kan jag 
hålla med om, säger han.  
Förslaget har slagit ned som en bomb i 
Trehörningsjö med omnejd. Där har 
man i över två decennier fört en bitter 
strid för att få en vårdcentral. 
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Den bittra strid som nyhetsnotisen berättar om tolkar jag som en 
platshändelse; en händelse med särskild betydelse för platsen och 
invånarna. Som sådan symboliserar den andra aspekter av kampen än 
jubileet. Här är det känslor av ilska, frustration, strid och till sist 
uppgivenhet som står i centrum. Den historiskt tidsrumsliga legiti-
meringen av nuet blir dock lika viktig i kampen om vårdcentralen. Det 
första hotet, kring 1990, riktades mot den då fungerande gamla 
läkarstationen som funnits i bygden sedan 1922.36  
 

På hösten samma år (som jubileet) hade landstinget fått för sig att 
de skulle flytta vårdcentralen. Vi hade haft den sedan 1922 så då 
kan man förstå att vi inte tyckte att det var någon bra idé att 
flytta tio arbetstillfällen och 2000-3000 besök per år /---/. 

 
Stärkta av jubileets succé och inspirerade av lokala initiativ i Jämtlands 
län, där invånarna i den lilla byn Lövvik startat Sveriges första äldre-
kooperativ, Ingelsgården, utformades förslag om att ta över och driva 
vårdcentralen i kooperativ form. Ett förslag var att bilda en patient-
driven vårdcentral. Bykooperativet Vård & Omsorg ek för (1992) 
bildades med syfte att arbeta för en kooperativ lösning av vård-
centralsfrågan. Idén om en kooperativ vårdcentral fick dock inget 
politiskt gehör och till sist beslutade aktörerna att ge upp kampen. På 
det följde en period av vila och återhämtning då kooperativet för-
verkligade idén om ett varmbad i egen regi (se föregående kapitel). 

Några år efter att kooperativet gett upp sin kamp beslutade 
landstinget att bygga en ny vårdcentral i Trehörningsjö. Den kom på 
plats under mitt fältarbete (2002). Men den nya vårdcentralen 
omtalades sällan och inte med många ord under mina besök. Vad 
betydde det? Varför talade invånarna gärna om den gamla läkar-
stationen och de kooperativa idéerna, men inte så gärna om den nya 
vårdcentralen som byggdes av landstinget? När den senare kom på tal 
framfördes tvivel om att den alls skulle komma på plats, trots det 
tagna beslutet. Att den nya vårdcentralen till slut byggdes var nog 
viktigt, men misstron släppte inte taget. Invånarnas skepsis fick sin 

                                                 
36 Intervju med representanter för Trehörningsjö Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16.  
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bekräftelse drygt ett år senare då nedläggningshotet mot den ny-
byggda vårdcentralen offentliggjordes. 

Vid olika tillfällen under och efter fältarbetet försökte jag sätta in 
striden om vårdcentralen i ett sammanhang, men varje gång tog 
händelseutvecklingen en ny riktning. När det andra hotet kom satt jag 
vid mitt skrivbord och skrev om kampen om vårdcentralen som en 
händelse med en tydlig början och ett lyckligt slut, eftersom en ny 
vårdcentral faktiskt byggdes. Plötsligt insåg jag att vårdcentralsfrågan 
inte hade något slut och att den just därför representerade kampen. 
Det fanns också en kulturell dimension. Landstingets nybyggda vård-
central var viktig för invånarna ur vård- och omsorgssynpunkt, för de 
arbetstillfällen den innebar och de besökare den drog till bygden. Men 
den hade inte den gamla läkarstationens symbolvärde och var inte del 
av samhällslivet och de lokala gemenskaperna, snarare representerade 
den dem man inte kunde lita på, det vill säga myndigheter, politiker 
och tjänstemän. Det här fick mig att betrakta vårdcentralsfrågan som 
en platshändelse med särskilt förklaringsvärde för överlevnads-
kampen. Som sådan hade den en början, men saknade ett överblick-
bart slut. För det finns alltid rum att försvara och det mest oväntade 
kan hända. Inte ens en nybyggd vårdcentral kan tas för given. 

Krigsmetaforer för bygdens försvar 

Exemplet vårdcentralen synliggör hur överlevnadskampen kan bli en 
strid inte enbart gentemot myndigheter utan även mellan närliggande 
orter. För Trehörningsjöborna blev det viktigt att lyfta fram sig själva 
före andra. Goda politiska kontakter gav invånarna ett försprång 
gentemot grannbygderna. Den första fasen av striden präglades av 
gränsdragningar gentemot andra bygder och markeringar av den egna 
bygdens viktighet. Kollektiva handlingar syftade till att övertyga 
landstinget, kommunen, länsstyrelsen och de konkurrerande bygderna 
om Trehörningsjö som lokaliseringsort. 

Ett nedslag i striden om vårdcentralen är den skrivelse intresse-
föreningen sände till Örnsköldsviks sjukhus samt till kommun-
styrelsen. Den spikades också upp på anslagstavlan inne i samhället. 
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Skrivelsen utformades som en begravningsannons över bygden. Med 
en retorik som innehåller krigsmetaforer berättar den om vårdcentrals-
frågan som något som har med överlevnad att göra. Vårdcentralen 
likställs med bygden.37  

 
Vårt kära Trehörningsjö stationssamhälle * 30/10 1891     
Det råder begravningsstämning i Trehörningsjö sedan det 
kommit till vår kännedom att sjukhusdirektionens 
ledningsgrupp förordat att flytta läkarstationen från 
Trehörningsjö till Långviksmon. Det är mot denna bakgrund vi 
valt att använda denna sorgliga utformning av vår sista skrivelse 
i detta ärende. Det är vår sista förhoppning att 
sjukhusdirektionen och kommunstyrelsen som ändock är 
kommunens styrande organ, besinnar sig och noggrant 
överväger vilket allvarligt ingrepp man är på väg att göra, om 
man förflyttar läkarstationen från Trehörningsjö, där den alltid 
varit placerad. Med ett beslut i den riktningen kommer man för 
all framtid att så split och söndring mellan de aktuella orterna. 
Beslut om att flytta läkarstationen till Långviksmon kommer att 
bli en ”Pyrrusseger” för befolkningen i Långviksmon eftersom 
befolkningen i Trehörningsjö församling uppfattar flyttningen 
som en överlevnadskamp mellan de båda orterna. /---/ De 
negativa effekterna av en flyttning från Trehörningsjö måste vida 
överväga de eventuella små fördelar det skulle innebära att flytta 
läkarstationen till Långviksmon. Må beslutsfattarna i såväl 
sjukhusdirektionen som kommunstyrelsen noga överväga detta 
livsavgörande beslut för befolkningen i Trehörningsjö.  

 
Ovanför de ödesmättade orden placerades ett kors, symbolen för död. 
En stängning eller flytt av vårdcentralen beskrivs som ett ”allvarligt 
ingrepp”. Återigen bygden som något levande. Att läkarstationen 
skulle försvinna från Trehörningsjö ”där den alltid varit placerad” 
uppfattas som en orimlig tanke. Läkarstationen, ett flervåningshus 
mitt i samhället med utsikt ned mot sjön, symboliserade också trygg-
het och närhet. Sedan den byggdes hade den fungerat som en kombi-
nerad läkarstation och bostad för ortens läkare. Bemanningen hade 

                                                 
37 Utdrag från intresseföreningens skrivelse, 1991-10-30. 
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länge varit en gemensam och viktig fråga i samhället. Genom åren var 
invånarna själva aktiva för att locka läkare till boende och praktik i 
huset. I läkarrollen fann invånarna möjligen ett engagemang som 
motsvarade deras egna känslor för bygden. Läkaren personifierade 
någon som fanns på plats och brydde sig om, någon vars ansvar det 
var att ta hand om invånarna och i förlängningen bygden. Läkarnas 
särställning i samhället, som beskyddare och vårdare, framkommer i 
minnen och berättelser. En läkare omnämns som en ”legend”, en 
annan var ”älskad av alla”.38 

Intresseföreningens skrivelse svämmar över av en retorik som 
laddats med starka känslor och historiska kopplingar. Läkarstationens 
existens sedan 1922 ger historisk tyngd till invånarnas argumentation 
att ha kvar sin vårdcentral. Att förankra vårdcentralfrågan historiskt 
blir ett (symboliskt) sätt att markera dess betydelse som samtidigt 
synliggör och stärker den lokala identiteten. Skrivelsen (1991-10-30) 
görs exakt den hundrade årsdagen av järnvägens invigning och 
stationssamhällets födelse vilket ger orden ytterligare känslomässig 
och historisk kraft. Ekman beskriver i sin studie av Alftabornas kamp 
för att bevara de kommunala gränserna, hur det förflutna används 
som metafor för att legitimera nuet, lokala värden och en lokal ordning 
(1991: 141-143). I Alfta formulerar en lokal poet sina känslor inför vad 
som sker på liknande sätt som Trehörningsjöborna gör i sin dödsruna 
över vårdcentralen/samhället. Att omfördela gränserna för det som 
alltid varit Alfta, skriver poeten, vore samma sak som att skapa ett sår 
i regionen. På motsvarande sätt använder sig Trehörningsjöborna i sin 
kamp för vårdcentralen av en historiskt legitimerande argumentation 
som vädjar till känslorna.  

Skrivelsen om liv och död läser jag också som ett uttryck för de 
många förlorade striderna och den maktlöshetskänsla, men också den 
starka lokala identitet och kampvilja, som finns hos invånarna. En 
stark symbolik som genomsyrar skrivelsen handlar om krig, ”split och 
söndring”, ”en Pyrrusseger” och ”överlevnadskamp”. I konkurrens 
med andra bygder blev det särskilt viktigt att synas och höras. Den 

                                                 
38 Citerat från tidningsartiklar bland föreningsmaterial som jag hade tillgång till under 
fältarbetet. 
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kollektiva mobilisering som skrivelsen representerar förstärkte de 
individuella rösterna. Cohen (1985) betonar hur själva kampen får en 
symbolisk betydelse. Där samlas de engagerades ilska, oro, missnöje, 
ambitioner och förväntningar. Att kämpa fyller ett tomrum utan vilket 
invånarnas ”känslor endast skulle uttryckas på ett högst splittrat och 
ineffektivt sätt. Antagligen skulle de inte höras alls” (Cohen 1985:108, 
min översättning).39 I feministisk teori har tankar om makt formulerats 
i bilder av krig (Simone de Beauvoir 1949/1995:438). En liknande 
symbolik för makt och motstånd finns i Trehörningsjöbornas 
kollektiva uttryck och i Anna-Karins beskrivning av bygdeutveckling 
som frihetskamp (se kapitel fyra). 

För att bli uppmärksammade av politiker och tjänstemän behövde 
aktörerna överrösta konkurrerande orter, göra sig hörda och sedda. 
Gränsbevakande strategier blandades i vårdcentralsfrågan med försök 
till kompromisser och överenskommelser. Ett försök till lokal lösning 
utformades i en gemensam skrivelse mellan intresseföreningen i Tre-
hörningsjö och en av de andra orterna, men förslaget accepterades inte 
av den tredje inblandade orten. Bakom striden om vårdcentralen fram-
skymtar även tidigare konflikter och dragkamper mellan berörda 
orter. Som den om högstadieskolan, vilken Trehörningsjö förlorade. 
Motsättningar mellan bygder kan vara mer avgörande än avstånd. Av 
sådana anledningar skulle, enligt en utsaga, invånarna hellre åka mer 
än dubbla distansen till centralorten än till en mer närbelägen ort för 
samma service. I vårdcentralsfrågan försökte de inblandade orterna 
komma överens men det visade sig svårt att kompromissa om plats 
och identitet.  

Cohen (1985:109) diskuterar varför samhällen reagerar så intuitivt 
och känsligt när dess gränser överträds. Vad är det som händer? Han 
hänvisar till den nära relation som uppstår och existerar mellan bygd 
som gemenskap (community) och identitet. Reaktioner kommer, säger 
Cohen, när invånarna (members) upplever sig vara under ett sådant 
starkt hot att de, om de inte reagerar, riskerar att bli tystade för alltid. 
Dödsrunan över vårdcentralen (läs bygden), korset och det 

                                                 
39 Originaltexten är ”these feelings would only be expressed in a highly fractionalized and 
ineffective way. Indeed, they should probably not be heard at all” (Cohen 1985:108). 
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”livsavgörande” beslut som nekrologen berättar om uttrycker sådana 
rädslor. Cohen beskriver vidare att invånarna också reagerar utifrån 
ett budskap som uppfattas av och talar direkt till de gemensamma 
erfarenheterna och föreställningarna om vad som är viktigt. I Tre-
hörningsjö fanns sådana gemensamma erfarenheter och föreställningar 
om vårdcentralens roll i de lokala gemenskaperna och samman-
hangen. När den individuella identiteten är nära bunden till del-
tagandet i platsens sociala rum/gemenskaper, leder hot till handling. 
Den hotande förlusten av vårdcentralen kom kanske också att handla 
om något djupare som berörde de inblandade på ett personligt plan. 
Den blev ett hot mot individens självförståelse genom bindningen till 
den sociala gemenskapen och platsens rum. Förlust i den betydelsen 
förklarar Cohen som en rädsla för förändring av hur livet levs. Det 
påverkar också uppfattningen om vem man själv är.  

Tackbrevet och den sårbara bråkigheten 

Det motstånd bygdeaktörerna mobiliserade i vårdcentralsfrågan bi-
drog till att skapa en bild av dem och bygden som bråkiga. Bilden 
förstärktes av det som skrevs i tidningarna. Den föreställningen om 
Trehörningsjöborna lever kvar, menar aktörerna. Att vara bråkig är ett 
epitet som gärna tilldelas den/dem som befinner sig i en underordnad 
position, av dem som befinner sig ovanför. Invånarna värjer sig mot 
epitetet, men är samtidigt stolta över att vara till besvär, då det också 
står för mod och styrka.  

Innanför stridbarheten finns en ömtålighet som det högljudda 
tenderar att överrösta. Cohen (1985:74) gör en distinktion när han talar 
om hur gemenskap görs och upplevs utåt respektive inåt. Utåt kan den 
lokala gemenskapen och dess gränsmarkeringar tyckas samstämmiga 
och enhetliga, inåt är de mer komplexa. I vårdcentralsfrågan under-
ordnade sig individers skilda uppfattningar och åsikter det gemen-
samt högröstade som visades utåt. Det fanns de som var tveksamma 
och ifrågasatte vad som sades och gjordes i aktörskapet för bygden, 
men tveksamheten gavs aldrig någon röst. Att tala emot den gemen-
samma uppfattningen var något man inte gjorde.   
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De aktiva i kampen om vårdcentralen har reflekterat över hur 
händelserna påverkat dem själva och andra. Invånarna talar om sår 
och om att läka såren. De svårast sårade befann sig ute på slagfältet, 
det vill säga ute i bygderna. Där drabbades orter, föreningsgemen-
skaper, arbetsplatser (vårdcentralen) och individer. Sårbarheten visar 
sig i hur invånarna efteråt talade väldigt lågmält eller inte alls om 
kampen, som om de helst av allt ville glömma den. Eller i hur pratet 
om vårdcentralen frammanar känslor som gör att det knyter sig i 
magen på dem som minns hur det var. De berörda berättar om en 
”infekterad stämning”, om hur de ”mått väldigt dåligt”, om en 
”fruktansvärd situation” och det ”eländes elände” som de tagit sig 
igenom.  

Sociologen Marianne Bull (2000:27) poängterar att en av faktorerna 
för ett framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete är att bygder och 
bygdegrupper ges lagom mycket uppmärksamhet i media. Tre-
hörningsjöborna har fått mycket uppmärksamhet av lokala medier i 
olika stridsfrågor. Mer än någon annan fråga bidrog Vårdcentrals-
frågan till att måla en bild av invånarna som stridbara och högljudda, 
och i den meningen normbrytande mot hur man bör vara och bete sig. 
Bilden har gjorts mer komplex under årens lopp. Lokala media som 
Örnsköldsviks Allehanda (ÖA) har i sin porträttering av Trehörning-
sjöbornas kamp i olika frågor också diskuterat landsbygders situation. 
Frågor om nedläggning, försämring av service och omsorg, utflyttning 
och en allt äldre befolkning har behandlats i artiklar med Trehörning-
sjö som referenspunkt, till exempel ”Hela inlandet drabbas av ned-
läggning” (ÖA:s nättidning, 2005-12-28). Trehörningsjös kamp har av 
lokala och nationella medier gjorts till andra landsbygders kamp och 
getts en utvidgad allmängiltig betydelse, en spridning som kan ha 
fördelar men också nackdelar.   

Kampen är en ömtålig balansgång. I valet av strategi sätter 
aktörerna i varje fråga sina relationer med tjänstemän och politiker på 
spel. Att göra sig ovän med en tjänsteman kan få ödesdigra konse-
kvenser. Forskningen har lyft fram den beroendeställning som de 
lokala aktörerna befinner sig i. Rädslan för att betraktas som besvärlig 
kan leda till att grupper efter många års arbete slutligen bestämmer sig 
för att överge sina ursprungliga idéer. Människor på små orter är ofta 
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alltför beroende av kommunen för att våga ”bråka” (Bull 2000:26). 
Kommunen eller länet är inte större än att en besvärlighetsstämpel kan 
sätta krokben för fortsatt stöd i andra viktiga frågor. I alla tvistefrågor 
gäller det att försöka balansera den lokala viljan och kampen så att 
någorlunda goda och långsiktiga kontakter med beslutsfattarna 
vidmakthålls. 

Kampen är också en reflexiv process. Aktörerna reflekterar över 
varför de gör som de gör och drar lärdomar av sina erfarenheter (jfr 
Westerdahl 2004). Ett exempel är att de tre bygder som var invol-
verade i vårdcentralsfrågan senare gick samman i en företagar-
förening, för att lämna tvisterna och i stället prioritera samverkan. Ett 
annat exempel är tackbrevet till landstinget. 

Diskussionerna om vårdcentralen var som intensivast 1992-1994. 
Kooperativet fick, som tidigare nämnts, aldrig något gehör hos 
landstinget för sitt förslag. Hösten 1994 hade styrelsen ”kört slut på 
sig”, ett uttryck som återkommer i beskrivningarna av det ideella 
engagemangets personliga konsekvenser. Att köra slut på sig är att 
under en viss tid satsa alla krafter på en speciell fråga. Att ge allt och 
lite till. För den enskilda personen kan det ibland innebära sjuk-
skrivningsperioder, efter att ansträngande projekt har genomförts. När 
det gällde vårdcentralsfrågan blev det till slut ett alltför kompakt 
motstånd för dem som arbetade mest aktivt med frågan. De kände sig 
motarbetade från alla håll. Kraften tog slut och det var dags att, för 
tillfället, ge upp kampen. 

När striden ställdes på sin spets blev det viktigare att värna om 
invånarna än att vinna till varje pris. I det skedet sände kooperativet 
ett tackbrev till landstinget där de gav upp men där de, med eldsjälen 
Anna-Karin som brevskrivare, samtidigt tackade huvudmotståndaren 
landstinget för gott motstånd i vårdcentralsfrågan. Motstånd kan, till 
en viss gräns, fungera som drivkraft: ”För utan det hade vi inte fått 
ändan ur vagnen och gjort den här hälsopoolen”, som Anna-Karin 
uttrycker det. Tackbrevet var en känsloladdad handling med 
mångbottnad betydelse. Kooperativet erkände sig besegrade men 
tackade för att de fått anledning att gå vidare och följa nya spår. 
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Aktörerna beskriver brevet som fantastiskt och berättar hur lands-
tingsdirektören uppfattade det på samma sätt.40  
 

Då säger landstingsdirektören att: ”Det där brevet som jag fick 
av Anna-Karin… jag har aldrig i mitt liv fått ett sånt fantastiskt 
brev”. Hon (landstingsdirektören) upplevde det som att du (Anna-
Karin) både slog med handen på kinden och gav henne en kram. 
Hon (landstingsdirektören) hade läst brevet flera gånger. Sedan 
gick hon i landstingets lokaler i Härnösand och visade: ”Titta 
vad jag har fått, titta vad jag har fått!” Det var helt otroligt. Hon 
var så glad att hon måste visa det.  

 
Tackbrevets positiva mottagande kom att sätta ett slags känslomässig 
punkt för den mångåriga kampen om vårdcentralen. Förlusten vändes 
till något som liknade vinst. Med referens till den krigssymbolik som 
ibland användes liknar brevet en fredsinvit. Landstingsdirektörens 
positiva mottagande av brevet erkände och synliggjorde aktörerna. På 
det sättet blev brevet ett slags upprättelse, en gest av försoning som 
återupprättade balansen mellan de lokala aktörerna och landstinget, 
en förutsättning för att bygden i framtiden skulle kunna ha goda 
långsiktiga relationer med en av regionens viktigaste myndigheter. 

Brevet var en vändpunkt också i en annan bemärkelse. När tack-
brevet till landstingsdirektören skrevs var invånarna redan enga-
gerade i sitt nya projekt, hälsopoolen. Förlusten av vårdcentralen blev 
vinsten hälsopoolen. Det fortsatta arbetet hämtade inspiration från de 
kollektiva erfarenheterna under jubileet och kampen för vårdcentralen. 
Landstingsdirektören berördes av tackbrevets dubbla symbolik av 
ilska och tacksamhet. Brevets roll i vad som hände sedan är oklar men 
så småningom svängde landstingets argumentation i vårdcentrals-
frågan över till Trehörningsjös fördel. Paradoxen blev att invånarna 
genom att ge upp kampen om vårdcentralen istället såg ut att vinna 
den. Landstinget började arbeta för att en ny hälsocentral skulle 
placeras i Trehörningsjö, vilket också skedde.  

                                                 
40 Intervju med representanter från Trehörningsjö Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16. 
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Kvinnorna på kontoret och männen på campingen 

I mina fältanteckningar är kvinnorna genomgående mer synliga än 
männen. Det var kvinnor som ledde och organiserade arbetet, som 
fixade och ordnade, som pratade och tog plats, som höll och deltog i 
utbildningar och aktiviteter. Bygdeutvecklingen var på många sätt 
kvinnornas arena, deras rum. Någon enstaka man fanns med i 
projektledarroll, planering, utbildningar och genomförande av aktivi-
teter. Kvinnors och mäns arbetsinsatser skedde delvis tillsammans 
men också var för sig. Kvinnorna var planerare, organisatörer och ofta 
också genomförare. De talade om vad som behövde göras. På 
campingen hade de en chefsposition gentemot männen. Männen tog 
inte någon större del vare sig i kvinnornas planering eller organi-
sering. Däremot var de delaktiga i genomförandet av verksamheter 
och aktiviteter, om än ibland motvilligt. Förenklat var det kvinnorna 
som med ”kontoret” som bas styrde verksamheterna medan männen 
tog eller försökte ta kommandot på ”campingen”. 

Kvinnorna ingick i både bygdeutvecklings-, förenings- och 
projektgemenskaper. De var både ideella och betalda aktörer. Genom 
projektledarjobb eller arbetsledande anställningar fick de delvis betalt 
för sina arbetsinsatser. Kvinnorna utgjorde en inre kärna som kände 
till och var med om att formulera bygdeutvecklingens strävan och mål. 
Männen ingick inte på samma sätt i den inre kärnan. Sådana män 
fanns, men även de hade, som jag uppfattade det, en mer undanskymd 
roll. Istället ingick männen i den vidare cirkel av bygdeutvecklings-
sammanhang som bykooperativet och projekten skapade. Följande 
beskrivning visar eldsjälen Anna-Karin i aktion i bygden under en 
”vanlig” förmiddag. Beskrivningen syftar också till att synliggöra 
kvinnors och mäns roller och relationer i bygdeutvecklingsarbetet 
(samtliga namn utom Anna-Karins har anonymiserats).41  

På morgonen kör jag till Medborgarhuset. Anton, en av 
projektdeltagarna, jobbar med de bilder som ska användas inför 
Tysklandslanseringen av Trehörningsjö som turistort. Anna-Karin 
ordnar kaffe och planerandet av dagen tar fart. Anton och Anna-Karin 

                                                 
41 Fältanteckningar från 2003-03-13. 
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är på väg ned till isen för att fotografera angeldonfiske, ett motiv som 
saknas på de bilder som ska marknadsföra Trehörningsjö i andra 
länder. Männen på campingen som egentligen fått fotograferings-
uppdraget vägrar. Vill jag vara med? Jadå, jag har inget annat in-
planerat. Då gör vi såhär, säger Anna-Karin, och presenterar en plan 
för de närmaste timmarna. Vi åker ned och fotograferar på isen, sedan 
tillbaks med kameran till Anton som ska låna den för ett privat ärende, 
han får cirka 40 minuter på sig sedan måste han vara tillbaka så att vi 
hinner till Långvattnet där Stig ska fotograferas med sin arbetshäst i 
nysnön vid en timrad stuga. 

Under fikastunden talar Anton om sin fru. Hon skulle tycka om att 
jobba med sådana här saker, säger han, men det är svårt när hon inte 
kan köra bil. Och hon klarar bara att jobba halva dagar. Anna-Karin 
berättar om ett projekt hon känner till som handlar om att kartlägga 
handikappvänliga platser. Kanske det kunde vara något för Antons 
fru? Han lyser upp och frågar lite om projektet. Han ska ta upp det 
hemma, säger han. Efter en stunds ytterligare småprat är det dags att 
ge sig av om tidsplaneringen ska hålla. Jag bär upp fikat till köket och 
Anna-Karin gör sig klar. 

Vi tar bilen ned till campingreceptionen. Där hämtar Anna-Karin 
en skoteroverall, en varm mössa, en påse med fiskedon och en motor-
driven isborr. Nu ska du få vara fotomodell du också skojar hon. 
Några män ser vi inte till nere på campingen. Vi kör förbi bastuflotten 
och bortåt stugbyn. Längst bort står Tomas bil och han själv står 
nedanför en av stugorna. Mikael är uppe på stugtaket. Anna-Karin 
hoppar ut och frågar om de kan ställa upp för fotografering. Jag ser 
och hör inifrån bilen att de inte är så pigga på det. Var är Erik, frågar 
Anna-Karin. Han ska vara borta vid bastuflotten, svarar Tomas och 
Mikael. Då åker vi och letar rätt på honom och så fixar vi det här, 
summerar Anna-Karin. Hon hoppar in och vi kör tillbaka. Mikael och 
Tomas letar vidare efter en vattenläcka i den röda stugan. När vi når 
bastuflotten ser vi Erik. Han sitter i den lilla traktorn som vintertid är 
utrustad med plog. 

Väl på plats parkerar vi och stiger ur bilen. Anna-Karin säger till 
mig att jag ska vara med på bild hur som helst, med eller utan overall. 
Hon frågar Erik vad han vill göra, fotografera eller agera motiv. Han 
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säger sig kunna ställa upp och fotografera och han klarar även 
motorborren. Anna-Karin kränger på sig overallen och så pulsar vi alla 
ut på isen, förbi bastuflotten som ligger vid strandkanten och rakt ut i 
solskenet. Himlen är klarblå och den tidiga vårsolen värmer våra 
ansikten. För ögonblicket känns det inte särskilt jobbigt vare sig att 
fältarbeta eller att utgöra fotomotiv. Anna-Karin och Erik diskuterar 
var på isen vi ska vara, vilken bakgrund som blir bäst och hur vi ska 
gå för att inte trampa upp spår på isen i onödan. De har lärt sig mycket 
under fotokursen i helgen, tänker jag. Vi går ut till holmen där vind-
skyddet finns. Isen och horisonten, där berg och skog tar vid, får 
utgöra bakgrund. Erik borrar och Anna-Karin tar fram två spön. Ingen 
av oss kan den rätta tekniken för den här typen av fiske, men det går 
bra ändå. Det räcker med att det ser ut som att vi fiskar. Vi står och 
sitter om vartannat medan Erik fotograferar. Det tar tid att få allt rätt.   
Anna-Karin är på glatt humör och skojar friskt. Det smittar av sig och 
det blir en glad stund på isen. 

När Anna-Karin precis beslutat att vi är klara ser vi hur Mikael 
och Tomas kommer gående mot oss. Kan de tänka sig att vara med på 
ett kort? Jodå, det kan de. Mikael fimpar cigaretten. Han och Tomas 
böjer sig ned över fiskespöna. Anna-Karin tar två bilder på dem och 
sedan upptäcker hon att klockan är mycket. Nu måste vi iväg, vi har 
redan spräckt tidsschemat! Vi tar den genaste vägen över isen upp mot 
bilarna. Så kör vi upp till Medborgarhuset där Anton får låna digital-
kameran. Anna-Karin tömmer vår kamera och sparar bilderna. Hon 
stoppar ned några porslinsmuggar och ”Varma koppen” i en påse och 
tar med en kanna med varmt vatten. Vår proviant. Det behövs när 
man fotograferar, förklarar hon skrattande när vi sveper förbi dem 
som sitter i datasalen och jobbar. Vi sätter oss i Anna-Karins bil och 
kör mot nästa fotosession. 

I de beskrivna situationerna framträder några av Anna-Karins 
(eldsjälens) egenskaper. Under förmiddagens arbete är hon initiativ-
tagare, ledare, pådrivare, organisatör och genomförare. Hon koordi-
nerar och hon tar kommandot. Dels arbetar hon på ett analytiskt plan 
där sysslor ska planeras och samordnas, dels på ett konkret där allt 
praktiskt ska fungera och där det gäller att veta var människor och 
ting befinner sig. Det är viktigt att det som planerats blir gjort. Tiden är 
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värdefull och noggrant schemalagd. Ändå måste det finnas utrymme 
för flexibilitet, nästan alltid händer något som gör att planerna ändras 
och justeringar måste göras. Det är också nödvändigt att kunna 
kompromissa. När männen vägrar delta insisterar hon inte utan hittar 
en annan lösning. Kompromissandet som balanserande strategi an-
vänds dagligen. Att känna till varandras egenskaper, att kunna stå på 
sig men också ge vika är förutsättningar som behövs för att kunna 
komma överens, hålla sams och få saker gjorda. Anna-Karins förmåga 
att i det ofta intensiva arbetet samtidigt sprida övertygelse, entusiasm 
och god stämning avspeglas i fotograferingsepisoden. Liksom hennes 
förmåga att trots ett snabbt arbetstempo ta sig tid för det personliga, 
som någons svårigheter och bekymmer.     

Den återgivna förmiddagen var det kvinnornas förberedelser inför 
den stundande resan till Tyskland som stod i centrum. Där skulle de 
delta i en turistmässa för att marknadsföra Trehörningsjö som turist-
ort. I förberedelserna ingick flera delmoment och arbetsuppgifter. 
Kvinnorna producerade själva sina marknadsföringsbroschyrer och 
kämpade med uppblossande förkylningar. I telefonsamtal hem med-
delade de sina män att de fick ordna med middag och annat nöd-
vändigt, själva var de upptagna med förberedelserna inför resan.  

Männens stöd underlättade kvinnornas engagemang och möjlig-
gjorde arbetsdagar som kunde inkludera kvällar, nätter och helger. 
Familjens stöd har visat sig viktigt för kvinnors deltagande i 
bygdeutvecklingsarbete och för möjligheten att utvidga handlings-
utrymmet (Stenström-Jönsson & Forsberg 1995). Men familjeband och 
lokala normer och värderingar kan också hindra kvinnors deltagande i 
nätverks- och utvecklingsarbete (Gustafsson-Larsson 2007). En erfaren-
het jag själv haft i möten med aktiva kvinnor på andra orter är att 
aktörskapet påverkat dem personligen på flera plan. En stärkt självbild 
och självkänsla kunde leda till att kvinnorna ifrågasatte sitt val av 
partner och bröt upp från förhållandet. Några sådana erfarenheter har 
jag inte från mina möten med kvinnorna i Trehörningsjö, däremot 
diskuterades relationsproblem och kvinnorna arbetade med särskilda 
satsningar och projekt som syftade till att stärka just kvinnors själv-
känsla och egenmakt.   
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De beskrivna männen var, som nämnts, inte föreningsmedlemmar 
utan anställda eller deltagare i bygdeutvecklingsprojekt, såsom 
bykooperativets projekt för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. 
I den meningen befann sig männen ”utanför”, men de bjöds också in. 
Bygdeutvecklingsarbetets projektgemenskaper utvidgade förenings-
livets gränser för vilka som släpptes in. Ett exempel var fika- och 
lunchstunderna på hälsopoolen eller i Medborgarhuset. Där samlades 
både kvinnor och män, förenings- och projektaktörer, utbildnings-
deltagare med flera i samtal som handlade om arbete, privatliv, det 
senaste som hänt på byn, planer inför helgen, hockeylaget Modos 
senaste och kommande matcher, TV-program och nyhetsrapporte-
ringen i media och allt sådant som man pratar om när man fikar. I de 
samtalen och diskussionerna deltog alla. Det var också så att flera, 
både kvinnor och män, som började som deltagare i något av 
kooperativets projekt även kom att bli aktiva i bygdeutvecklings-
gemenskapen. Utvecklingsprojekten bidrog till att arbetslösa fick 
arbete, dels i utvecklingsprojekten och dels (genom praktik och olika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder) på arbetsplatser i och utanför 
bygden (se även Forsberg 2001: 213-214).      

Männens rum 

För att balansera den kvinnodominans jag oftast befann mig i ville jag 
också spendera tid med männen, de som arbetade med ombyggnaden 
av udden och de som arbetade ute på campingen. Jag behövde veta 
något om hur de såg på det som gjordes (av kvinnorna). Männen, kom 
jag att förstå, utformade egna strategier för att hävda sin ordning. 
Medan kvinnorna försökte bestämma vägrade männen, på olika sätt, 
att låta sig bestämmas över. När de, under den beskrivna för-
middagen, blev tillsagda att delta i fotograferandet så vägrade de. 
Efter att kvinnorna gett upp sina övertalningsförsök och själva 
iscensatt fotograferandet dröjde det inte lång tid förrän männen anslöt 
ute på isen. När männen väl dök upp bjöds de också in att vara med. 
Männen gjorde inte alltid som kvinnorna planerade, önskade eller 
bestämde. Under kaffepausar och pratstunder utarbetade de strategier 
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för att uttrycka sitt missnöje med kvinnornas dominans och för att 
hävda sin mening. Ibland kunde deras agerande, som jag tolkar det, 
handla om en önskan att bli mer delaktiga och involverade, att vara 
något mer än utförare.  

Parallellt med de direktiv männen fick från arbetsledningen 
(kvinnorna) skapade de en egen agenda. Enligt den gjorde de visser-
ligen vad de fått i uppdrag att göra, men i den turordning de själva 
bedömde som lämpligast och på sätt de själva utformade. Därigenom 
fick de mer inflytande över situationen och rollfördelningen. Att ta 
kommandot över betydelser kan göras på flera sätt. Vid ett besök i 
”männens rum” på campingen markerade de sitt missnöje bland annat 
genom att förlöjliga det kvinnorna sysslade med, däribland produk-
tionen av turistbroschyrer och resan till turistmässan i Tyskland.42 

Efter morgonens kaffestund och samtal om det ideella arbetets för- 
och nackdelar, mest nackdelar, funderar männen över vad de ska göra 
idag. De vill göra något som jag har nytta av, säger de. Vi sparar 
stugstädning och snöskottning av hustaken, det kan vi göra senare i 
veckan, bestämmer de. Egentligen ska de göra det de har planerat, 
förklarar jag, det är inte meningen att jag ska ändra på det. De 
insisterar och föreslår en alternativ plan som handlar om att köra upp 
skoterspår i skogen, så att jag får komma ut och åka lite skoter. Det blir 
tal om Hemliden och fäboden, platser där jag inte varit. Va, har de 
(kvinnorna) inte visat dig någonting, säger de lite upprört. Jag berättar 
att jag har varit i Linatorpet (en av hembygdsgårdarna), men det verkar 
de inte så imponerade av.  

Vi tar på oss och går ut. Precis när vi stiger ut kommer en Milkobil 
med en kartongleverans som väger 35 kilo. Männen undrar om bilen 
verkligen kört rätt eftersom de inte känner till någon beställning, men 
de tar emot kartongen, bär in den och öppnar för att se efter vad det 
kan vara. Är det mejerivaror behöver de tas om hand. Sån skit, säger 
en av männen när han kommer ut. Vad var det i lådan, undrar jag. En 
massa jävla broschyrer. De (kvinnornas turistbroschyrer som ska 
marknadsföra bygden) skulle vi kunna kasta i containern direkt, säger 
männen.  

                                                 
42 Fältanteckningar från 2003-03-18. 
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Senare, samma dag, behöver de reda ut en bokning inför helgen. 
Särskolan från Örnsköldsvik vill komma upp och åka skoter. Eftersom 
männen inte kommer in i datasystemet, det sköter kvinnorna, behöver 
de klara ut det med kvinnorna som befinner sig på turistmässan i 
Tyskland eller med bykooperativets administratör (en kvinna). Vi 
ringer och stör Tysklandsresenärerna, föreslår en av männen. Nej, gör 
inte det, säger den andra. Den förste struntar i protesten och ringer 
upp. Ingen svarar. Ett litet irriterat meddelande med humoristisk 
underton lämnas i mobilsvar. 

Sådant som förknippades med kvinnorna och deras arbete möttes 
under mitt besök hos männen på campingen med tystnad eller 
negativa kraftuttryck. Kvinnornas omhändertagande av mig liksom 
Tysklandsresan betraktades med skepticism. Jag blev uppmärksam på 
att bygdeutveckling kan betraktas på många sätt och ges olika 
betydelser i en lokal kontext. Det fanns inte en utan flera bygde-
kontexter. Föreningslivet var en sådan, projekten en annan och arbetet 
på campingen ytterligare en, även om det fanns kontaktpunkter och 
överlappningar mellan dem. Vissa rörde sig lätt och ledigt mellan de 
olika sammanhangen, medan det inte var lika enkelt för andra. 

Männen positionerade sig genom att markera avstånd till 
kvinnornas rum (kontoret) och arbetsområden. Samtidigt fanns det en 
ömsesidighet och respekt mellan mäns och kvinnors arbetssysslor och 
roller, med en ibland ”könsneutral” fördelning av arbetsuppgifter och 
en hel del gemensamt arbete. Män och kvinnor utförde visserligen 
sysslor inom traditionellt ”kvinnliga” respektive ”manliga” områden, 
men det var inte omöjligt att vid behov byta arbetsuppgift och arbets-
område. Till exempel städade männen stugorna och kvinnorna utförde 
tungt kroppsarbete på campingen och i stugbyn (med det inte sagt att 
städning inte är tungt kroppsarbete). Min tolkning är att arbetet för 
männen handlade om ett arbete vilket som helst, medan det för 
kvinnorna handlade om många andra saker.  
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Kvinnornas rum 

Från att en grupp kvinnor 1970 hade samlat tillräckligt med mod för 
att kliva in på idrottsföreningens styrelsemöte (männens rum) var det 
under den första halvan av 2000-talet framförallt kvinnorna jag såg och 
hörde i de bygderum där jag följde föreningslivet och bygde-
utvecklingsarbetet. I de föreningsmöten och träffar jag deltog i var 
kvinnorna flest till antalet. De satt också på, eller intog, ordförande-
posterna i de föreningar jag följde. Intresseföreningens ordförande var 
en kvinna, liksom bykooperativets. Flera som var med på 1970-talet 
var fortfarande aktiva, men även yngre kvinnor fanns med i mötes-
gemenskaperna.  

Förenings- och bygdeutvecklingsarbetet var på många sätt 
kvinnornas rum, även om de inte var stängda för männen. Där 
tillägnade man sig nya kunskaper och färdigheter; gick en språkkurs, 
tog datakörkort, lärde sig om marknadsföring och företagande med 
mera. Utbildningarna och andra mötestillfällen var också stunder när 
kvinnorna under informella former pratade om annat än vad 
utbildningen syftade till eller vad som stod på mötesdagordningen: 
”Ja… broschyrkurs…” säger en av kvinnorna och skrattar, ”jag vet inte 
riktigt vad man ska kalla det, vi gör allt möjligt.”43 I fältanteckningarna 
har jag beskrivit kvinnors mötestillfällen i bygdeutvecklingen som ett 
slags moderna syjuntor. Också kvinnornas träffar innehöll, som jag 
beskrivit i kapitel två, en formell och en informell dagordning. Där 
fanns en i förväg formulerad bygdeagenda, en anledning att ses, men 
också en social och relationell agenda som präglade kvinnornas träffar. 
Båda dagordningarna avverkades effektivt efterhand som träffarna 
fortgick. Ofta löstes flera problem, både individuella och gemen-
samma. Den som hade det svårt gavs stöd, tröst och uppmuntran. När 
mötet/kursen/utbildningen var slut hade bygdefrågor och mer 
personliga frågor och samtalsämnen avklarats och deltagarna gick 
glada och stärkta därifrån. Jag ser i mina anteckningar hur jag själv 
ofta smittades av glädjen och samvaron och fick med mig ny energi till 
skrivarstugan.  

                                                 
43 Fältanteckningar 2001-11-22. 



 

 92 

Engagemanget och arbetet för bygden blev samtidigt ännu en bit i 
”livspusslet” där det gäller att få ihop yrkes-, familje- och privatliv. I 
fältanteckningarna har jag noterat hur kvinnorna i samtalen slits 
mellan olika rum där de känner ett ansvar: hem och familj, förskola, 
skola, föreningar, utbildningar, projekt, bygden, far- och morföräldrar, 
vänner med mera. Samtalen innehåller berättelser om allvarliga 
slitningar, men också råd för att klara dem. Kvinnorna uppmärk-
sammade det faktum att när de tog steget in i de lokala gemen-
skaperna och började agera för bygden försvann männen. En kvinna 
beskriver det på följande sätt: ”I Vård & Omsorgs styrelse sitter nästan 
bara kvinnor idag. Männen är smarta nog att säga ifrån, för de vet att 
det innebär extra arbete.”44 För att kunna ha ett privatliv och inte 
enbart ett ”föreningsliv” valde några av kvinnorna att minska sina 
ideella arbetsinsatser. Det var, som jag uppfattade det, beslut som inte 
var lätta att ta men som gav mer frihet i vardagen. 

Precis som i övriga samhället finns det i Trehörningsjö erfaren-
heter av stress, smärta, sjukskrivningar, arbetslöshet och utbrändhet. 
Projekt med inriktning mot rehabilitering, hälsa och turism blev en 
strategi för att ta sig an en problematik som fanns nära kvinnorna 
själva. Med utgångspunkt i egna erfarenheter utformades kurser och 
utbildningar efter hur de själva skulle vilja bli bemötta. Utbildningarna 
vände sig till personer med smärtproblematik och senare till 
långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa kvinnor och män. Genom 
att ta om hand närliggande problem tog aktörerna sig också an en 
större samhällsproblematik. 

Det finns en logik och samtidigt en paradox i den må bra-vision 
som framförallt kvinnorna drev under 1990-talet och 2000-talet. I 
visionen och aktörskapet för bygden byggde kvinnorna in en strävan 
efter balans i livet där de skapade rum och utrymme för sig själva. 
Bygdevisionen med nya rum för vila och rekreation förverkligades. 
Hälsopoolen och framtidsprojektet – hälsohuset på Kerstins udde – 
blev rum där kvinnorna var initiativtagare, utformare och med-
skapare, där de kunde bli ompysslade, umgås och ge och få kraft av 
varandra. Paradoxen är att de i engagemanget och arbetet för bygden 

                                                 
44 Fältanteckningar 2001-11-23. 
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och sig själva inte bara fyllde på utan också förlorade kraft i det 
handlingsutrymme de skapade. Engagemanget tog mycket av deras 
tid och ork. Ibland satte de också sin personliga hälsa på spel.  

Forskning har visat att kvinnor ofta varit initiativtagare i lands-
bygdsutvecklingsarbete (Bull 1991 och 1993, Stenström-Jönsson & 
Forsberg 1995, Frånberg 1996). De frågor som kvinnor – och bygder – 
mobiliserat kring har inte sällan handlat om ett slags helhets-
perspektiv på bygd och omsorg. Att skapa gemenskap i byn och en 
framtid för barnen beskrivs av kvinnor som ett mål med deras 
engagemang och arbete (Stenström-Jönsson & Forsberg 1995:37). I 
Trehörningsjö har invånarna, som männen beskriver det, prioriterat att 
skapa arbetstillfällen för kvinnor och att göra bygden attraktiv för 
kvinnor att bo i. Kvinnorna delar denna uppfattning. I de berättelser 
och aktiviteter jag följt har de sociala gemenskaperna haft en fram-
trädande roll och betydelse. Ytterligare en viktig sak har varit att 
aktiviteterna öppnat bygderummen för kvinnorna att ta plats på, både 
i och utanför bygden.  

Bygdens sak – kvinnornas sak  

När jag följt bygdeutvecklingen på nära håll har jag fått ett starkt 
intryck av hur kampen, för aktörerna, bottnar i en närmast religiös 
känsla och övertygelse om tro, hopp och drömmar. Även tvivel. Anna-
Karin och andra eldsjälar talar om landsbygdens sak som en igen-
kännbar fråga som inbegriper den egna men också andra bygder. För 
aktörerna är det viktigt att vara starka i sin övertygelse för där ute 
finns många som måste överbevisas om landsbygders värden. ”Saken” 
är en hjärtfråga men också en rättvisefråga, något de kämpar för att 
”bevisa” för andra (jfr Forsberg 2003) och kanske också för sig själva.  

Den normerande ordning som landsbygden och kvinnorna för-
håller sig till är staden och männen. Kvinnorna som aktörer för bygden 
hamnar därmed i en dubbelt underordnad position. Genom att agera 
för bygden kämpar landsbygdskvinnorna på samma gång i och mot 
de köns/maktordningar som bidrar till kvinnors underordning. Makt-
dimensioner är inte statiska; glesbygdsrummet konstrueras gång på 
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gång i relation till staden, skriver statsvetaren och genusforskaren 
Malin Rönnblom (2002:3), som ser kvinnors organisering som en kamp 
för handlingsutrymme och som ett uttryck för politik, med målet att nå 
”en fullvärdig demokrati”.  

I likhet med Rönnblom tolkar jag kvinnornas/Trehörningsjöbornas 
kamp som handlingar för inflytande över glesbygdsrummet 
(Rönnbloms begrepp). Eller snarare rummen, såväl de individuella 
som gemenskapernas, bygdens och i vidare bemärkelse omvärlds-
rummen. Alla de rum som kvinnorna i sitt engagemang och arbete be-
träder. Rönnblom beskriver rummen som symboliska och praktiska, 
oupplösligt sammanflätade med varandra (Rönnblom 2002: 2-3). 
Kampen för bygden (rummen) innehåller många situationer och 
erfarenheter där svårigheterna ges en på samma gång konkret och 
symbolisk innebörd. Bemötandet från politiker och tjänstemän är en 
sådan erfarenhet. Kvinnorna i Trehörningsjö ställdes inför detta bland 
annat i kampen om vårdcentralen.45 
 

När vi försökte få dem att ha kvar vårdcentralen här i Tre-
hörningsjö så erbjöd vi oss att bygga om vårdcentralen. Vi gjorde 
ett förslag, en kostnadsberäkning, och vi fick offert om byggna-
tion. Vi erbjöd oss att hyra ut lokalerna. De fick välja om de ville 
hyra ut lokalerna och vi gav dem ett jättebra pris. Men de trodde 
ju inte på oss. De trodde ju att det där bara var lögn. Det de 
gjorde det var att de osynliggjorde och förlöjligade oss. De 
trodde inte på ritningen, inte på det här förslaget. /---/ 
  

Maktstrategierna som de lokala aktörerna beskriver, osynliggörande 
och förlöjligande, ingår i de av Berit Ås (1982) formulerade härskar-
teknikerna. I sitt politiska uppdrag registrerade Ås maktspelet runt 
omkring henne med fokus på hur hon som kvinna bemöttes av män. 
Resultatet analyserade hon som en rad härskartekniker som männen 
använde för att underminera kvinnors position. Pedagogen och genus-
forskaren Gun-Marie Frånberg (1996: 151-155) beskriver i en studie om 
landsbygdskvinnors kamp och förändringsarbete hur kvinnorna be-
möts med sådana härskartekniker när de rör sig i manliga strukturer. 

                                                 
45 Intervju med representanter från Trehörningsjö Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16. 
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Syftet med härskarteknikerna är, skriver Frånberg, att tala om för 
kvinnorna att de är oviktiga och mindre värda.  

Härskarteknikerna fick just den effekten för aktörerna i Tre-
hörningsjö som upplevde att de inte blev trodda eller tagna på allvar. 
Det är i huvudsak bygdens kvinnor som berättar om nedsättande 
bemötanden i kontakter med ansvariga myndigheter, framförallt 
tjänstemän. Exemplen på att kvinnorna upplever sig ha blivit ned-
låtande bemötta av personer i beslutsfattande positioner är många.46 

        

Så gick vi till landstingspolitiker och sade att vi ville driva det 
här som ett patientkooperativ. Från början när de inte trodde oss 
då var de positiva. Ja, det var väl en käck trevlig idé (ironiskt)! 
Fortsätt så här flickor! Det här är bra! Vad duktiga ni är! Tänk 
vad ni kan! (skratt) Och så ser man det i ögonen att det här fixar 
de inte.  

 
Kvinnorna gör själva tolkningen att bemötandet har med kön att göra. 
Genom sitt fortsatta agerande för bygden har de vägrat underordna 
sig. Trehörningsjökvinnornas erfarenheter av förtryckande bemötande 
delar de med andra kvinnor som varit aktiva i lokalt utvecklingsarbete 
(jfr Bull 1993, Frånberg 1994 och 1996, Stenström-Jönsson & Forsberg 
1995, Rönnblom 2002). Som del av en strukturell maktordning och 
problematik kan kampen ibland kännas tung och svår, för att inte säga 
omöjlig. Men på samma gång erbjuder agerandet för bygden 
kvinnorna en möjlighet att stärka sina och bygdens rum, att om-
definiera sina positioner i förhållande till de maktordningar som på 
olika sätt griper in i, påverkar och bestämmer vad det kan innebära att 
vara kvinna och agera för sin och bygdens sak. 

Med det här kapitlet har jag beskrivit det kollektiva handlandet 
närmare och hur kvinnors rum och gemenskaper fungerat som 
plattform och drivkraft för mobilisering. De beskrivna händelserna 
belyser olika skeenden i kampen, såsom att försvara (vårdcentralen), 
återskapa (jubileet) och skapa nya – fysiska och kognitiva – bygderum 
(hälsopoolen).47 Skeendena går omlott och påverkar varandra. I 
                                                 
46 Intervju med representanter från Trehörningsjö Vård & Omsorg ek för, 2000-03-16. 
47 Hälsopoolen beskrivs i kapitel två. 
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agerandet för bygden har kvinnorna utgått från sina liv och erfaren-
heter. De har närmat sig frågor om och utvecklat lösningar för 
arbetslösa och sjukskrivna, som fått betydelse för dem själva och 
många i närområdet. Det turistiska arbetet tog dem också utanför 
bygdens rum till andra människor, platser och länder.  
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K A P I T E L  F Y R A  

Eldsjälsarbetet  

 

ed kvinnorna flyttas agerandet för bygden mer än tidigare 
utanför lokalsamhället. Kooperativet söker information, 
kunskap och kontakter på andra sätt. Med nationella och 

internationella utblickar och kontaktskapande börjar kooperativets 
arbete bryta upp och förändra gränserna för vad som är möjligt att 
tänka och göra. Den egna bygden placeras i en vidare kontext i vilken 
aktörerna hämtar idéer och inspiration från andra aktörers sätt att lösa 
landsbygders svårigheter. Framtid blir ett väl använt ord, manifesterat 
i kvinnonätverket Trehörningsjö Framtidskvinnor (1991) och framtids-
projektet: visionen att förvandla den gamla dansbanan till ett Spa.48 Att 
kvinnor på landsbygderna vid den här tiden uppmärksammades i 
regionalpolitiken (Friberg 1993) och lyftes fram nationellt genom 
särskilda projektsatsningar hade betydelse för kvinnornas mobili-
sering i Trehörningsjö. Bland annat deltog de i KOD-projektet: 
kvinnor, omsorg och demokrati, en satsning från dåvarande Gles-
bygdsverket som riktade sig till eldsjälar (Bull 1995).  

Syftet med följande kapitel är att belysa det individuella hand-
landet för bygden: eldsjälsarbetet. Att vara eldsjäl är att stå i kampens 
centrum. I centrum för kapitel fyra och fem står en av bygdens 
eldsjälar, Anna-Karin, som jag följt särskilt nära i fältarbetet. Med 
                                                 
48 Framtid är ett väl använt ord i byarörelsen. Där talas om landsbygd – framtidsbygd, om 
framtidsfrågor och om att se framåt (se t.ex. Bygderörelsen. Historia & framtid, Folkrörelse-
rådet Hela Sverige ska leva, 1998). Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva utsåg också, 
under rörelsens första år, framtidsbyar att fungera som positiva exempel på utvecklings- 
och förändringsarbete. 

M 
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utgångspunkt från de erfarenheterna undersöker jag hur det är att 
vara eldsjäl. I sin eldsjälsroll har Anna-Karin varit bygdens spjutspets. 
Hon har intagit en speciell roll och position mellan bygd och omvärld. 

Precis som det inte finns ett lokalt utvecklingsarbete som är det 
andra likt kan eldsjälsarbetet se ut och vara på många sätt (se t.ex. Bull 
1993 för en beskrivning av mångfald i eldsjälars arbetssätt). Jag 
beskriver och diskuterar det som ett translokalt (Hannerz 2001) arbete 
som rör sig mellan platser, rum och miljöer både i och utanför bygden. 
I det translokala agerandet intar eldsjälen nya rum där hon på olika 
sätt agerar för bygdens, och sin egen, viktighet. Eldsjälsarbetet 
analyserar jag som en strategi för platstagande, utvidgat handlings-
utrymme och rätten att (om)definiera sin egen och bygdens betydelse. 

Eldsjälen personifierar det kollektiva handlande som jag beskrivit i 
föregående kapitel. För det krävs särskilda egenskaper och förmågor. 
Arbetet stöter på motstånd i olika former. Gemensamt för det 
eldsjälsarbete jag studerat i Trehörningsjö och på andra ställen är att 
det kräver ett visst mått av mod och olydnad. Det krävs av dem som 
engagerar sig att de ibland vågar bryta mot det gängse och gå bortom 
rådande ordningar (jfr Forsberg & Westlund 1999:54, ”att simma mot 
strömmen”).  

Ingen av dem jag mött i fältarbetet har använt benämningen 
eldsjäl om sig själv. Istället har de talat om sitt arbete som kamp, 
bygdeutveckling, engagemang eller som konkreta aktiviteter och 
verksamheter. De mest engagerade använder begreppet ”bygde-
utvecklare” för att beskriva sin roll. Anna-Karin, som under lång tid 
haft en ledande roll i arbetet för bygden, omnämns som eldsjäl av de 
andra aktörerna. De gånger begreppet kommit på tal har hon varit 
noga med att påpeka att hon inte är ensam, samhället har flera 
eldsjälar och alla har olika roller. Hon har framhållit det kollektiva före 
det individuella. Utan gemensamma insatser skulle ingenting kunna 
genomföras. Att inte förhäva sin egen betydelse kan också ses som 
anpassning till den kollektiva gemenskapen eller som en del av vad 
det är att vara kvinna. Eldsjälen balanserar mellan att anpassa sig till 
respektive utmana strukturerna. Kollektivets förtroende behövs i 
agerandet för bygden. Det gäller att balansera det individuella mot det 
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kollektiva, olydnad mot anpassning, tradition mot förändring, kvinn-
ligt mot manligt. 

Jag använder eldsjälsbegreppet deskriptivt som ett etablerat be-
grepp med referens till personer med starkt engagemang. Forskningen 
om eldsjälar i bygdeutveckling har ett klart könsperspektiv där 
kvinnor stått i fokus för undersökandet. Det gör de även här.  

Forskning om kvinnor som eldsjälar 

De studier som enbart riktar fokus mot eldsjälsarbetet porträtterar i 
regel kvinnors eldsjäls- och utvecklingsarbete (Bull 1991 och 1993, 
Frånberg 1994 och 1996, Stenström Jönsson & Forsberg 1995, Forsberg 
2003). Möjligen beror det på att kvinnor varit drivande i lokalt 
utvecklingsarbete. På många platser har kvinnors initiativtagande och 
organisering varit en förutsättning för utvecklingsarbete. Eldsjäls-
arbetet tolkas även med entreprenöriella termer där eldsjälarna 
benämns som samhällsentreprenörer eller sociala entreprenörer som 
håller samman och skapar nya möjligheter för bygden (se t.ex. 
Stenström-Jönsson & Forsberg 1995, Lithander 2002, Bergström et al 
2003, Landsbygdsnätverket 2007). 

Eldsjälsarbetet är centralt i bygders förändrings- och försörjnings-
strategier. Jag har själv tidigare analyserat det som ett relations-
skapande arbete för synliggörande av bygd och aktörer (Forsberg 
2003). Det har beskrivits som en särskild roll i lokalsamhället avhängig 
personens talförmåga och ledaregenskaper (von Rosen 2003:242 ff), 
som en nödvändig drivkraft i mobiliseringsprocessen (Gunnarsdotter 
2005:105) eller som en funktion av spindeln i nätet (Andersson & 
Johansson 2004). De lokala grupperna själva understryker eldsjälarnas 
viktiga roll som motor i utvecklingsarbetet (Herlitz 1998, Forsberg 
2001). 

Studier med genusperspektiv (Frånberg 1994 och 1996, Rönnblom 
1996 och 2002) fokuserar på könsmaktsordningen i samhället i relation 
till kvinnors arbete och organisering. Det lokala utvecklingsarbetet 
beskrivs som mobilisering och organisering för förändring, vilket 
ligger nära de tolkningar jag själv gör. Forskning har visat att det 
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handlar om förändringar på många plan; kvinnors livssituation, lokal-
samhällets kultur (attitydförändringsarbete) och/eller en traditionell 
samhällsstruktur (könsmaktsordning). 

Bull (1993) har undersökt hur omgivningen reagerar på eld-
själarna. Det handlar om allt från att de får pris för sitt engagemang till 
att de får eller blir av med tjänster eller vägras kommunal service. 
Modet, eller olydnaden, kan följaktligen få både materiella och känslo-
mässiga personliga konsekvenser. De svåraste upplevelserna handlar 
enligt Bull om stark negativ respons eller likgiltighet (1993:37): ”Alla 
de intervjuade ger uttryck för en djupt känd ödslighet kring sitt 
engagemang.” Maria Modig (1984), som arbetat med beslutsprocesser 
inom byråkratiska organisationer, talar om den sorg den olydige bär i 
sin ensamhet. Bull (1993) beskriver hur bybor och myndigheter inte 
alltid reagerar positivt på kvinnors förändringsarbete. Svårast har de 
kvinnor haft det som befunnit sig i kommunal förvaltning, kommunal-
politik eller skola samtidigt som de arbetat för och tänkt ”förändring”. 
Bull tolkar det som att kvinnors arbetssätt blir hotfullt i etablerade 
strukturer med manlig dominans. Som en konsekvens har kvinnor 
tvingats bort från de verksamheter de försökt förändra. De har dock 
sällan gett upp sina förändringssträvanden utan växlat till mindre 
hotfulla strategier där de valt att ”arbeta vidare osynliggjorda” 
(1993:38).          

I en studie av Västerbottniska kvinnor anlägger Gun-Marie 
Frånberg (1994) ett könsperspektiv på mobiliseringsarbetet. Kvinnors 
mobiliseringsarbete står för någonting särskilt, menar hon. Ytterst 
tolkar hon det som en maktkamp om materiella och immateriella 
resurser. Kvinnors resursmobilisering i landsbygdens mansdomi-
nerade miljö utmanar vad som är kvinnligt respektive manligt. Folk-
livsforskaren Yvonne Verdier (1979) beskriver i sin studie av kvinnor i 
en fransk by, från sekelskiftet och fram till mellankrigstiden, hur det 
inte gillades i byn att kvinnor gick två och två eller samlades till-
sammans. Varje sådant försök motarbetades (1979:369): ”I samma 
utsträckning som männen framträder ’i gäng’ och i ’grupp’ i en rad 
aktiviteter – i samma utsträckning framstår kvinnorna som ensamma.” 
Att utmana kulturella mönster kan få konsekvenser. Genom att synas 
och höras, vara på platser som tidigare förbehållits männen (utanför 
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hemmet) och agera kollektivt utmanar kvinnorna landsbygdens köns-
maktsordning (jfr Gustafsson-Larsson 2007). Det kan leda till 
förändringar, bland annat attitydförändringar, men aktörskapet 
innebär samtidigt en risk för att eldsjälar tillfälligt bränner ut sig eller 
helt slocknar. I en senare studie beskriver Frånberg (1996) hur många 
av de landsbygdskvinnor hon studerat funnit det nödvändigt att strida 
för att kunna få till stånd förändringar.  

Med ett feministiskt perspektiv betraktar Malin Rönnblom (1996 
och 2003) kvinnors organisering och lokala projekt som politisk 
aktivitet. Med ett sådant perspektiv blir kvinnors organisering något 
mer än en tillfällighet, det blir genomtänkta politiska handlingar som 
tar ställning mot respektive för en särskild ordning. Kvinnors 
handlande på landsbygderna tar sig dock andra uttryck och skiljer sig 
från de gängse i kvinnorörelsen, menar Rönnblom, genom att 
kvinnorna utformar strategier som inte riktar sig mot männen. 
Kvinnors lokala utvecklingsprojekt i glesbygd ställer inte några 
uttalade krav och kräver inga stora omvälvningar av samhället. 
Målsättningen är att ”göra den egna bygden bättre att leva i för alla, 
även män och barn” (1996: 75-89). Rönnblom (2003:276) tolkar 
kvinnornas (landsbygds)politiska arbete som en kamp för en avkönad 
politik, ”en offensiv radikal praktik som syftar till att utmana den 
ständiga kategoriseringen av ’kvinnor’”. 

Motivet för kvinnors organisering i nätverk, föreningar och 
kooperativ i Trehörningsjö tolkar jag i likhet med Rönnblom som ett 
förändringsarbete för kvinnorna och bygden i sin helhet, inte mot 
männen. I arbetet för bygden ompositionerar kvinnorna i Trehörning-
sjö sitt handlingsutrymme och sin betydelse i lokalsamhället. Genom 
att placera sig i beslutspositioner, planlägga och organisera 
handlandet, styr de arbetet mot mål som de i samspråk med andra 
formulerat. Syftet är att göra något bra för kvinnorna och bygden, och 
att få med sig männen i det arbetet. I sitt hävdande av ett relationellt 
helhetsperspektiv som politisk formulering utgör kvinnors och lokala 
gruppers handlande en utmaning mot den etablerade politiken och 
ordningen. Därför är det viktigt hur det lokala utvecklingsarbetet 
benämns och beskrivs. Med ett oproblematiserat utvecklings-
perspektiv tenderar agerandet för bygden att osynliggöras som 
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politisk handling. Kamp ser jag som ett perspektiv som synliggör att 
det existerar olika tolkningar och positioner, och att det finns lokala 
(”kvinnliga”) tolkningar värda att kämpa för, vilket jag förstår som 
själva kärnan i den ”bygdeutveckling” jag studerat i Trehörningsjö. 

Anna-Karin – presentation av en eldsjäl 

Invånarna i Trehörningsjö beskriver att det varit avgörande att de haft 
någon i bygden som kunnat kliva fram och driva igenom projekt-
förslag, som haft en förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och som 
har knutit kontakter och varit länken mellan bygden och omvärlden. 
Utan en sådan person skulle mycket av vad som åstadkommits aldrig 
ha kunnat genomföras. Parallellt med de kollektiva gemenskaperna 
har alltså eldsjälarna, bland dem Anna-Karin, varit viktiga för att idéer 
och projekt genomförts. Mellan kollektiv och individuell handling 
finns ett ömsesidigt beroende. Anna-Karin har varit ”spindeln i nätet”, 
ett uttryck invånarna använder när de beskriver hennes roll i arbetet 
för bygden.  

Anna-Karin är bygdeutvecklare49 och företagare (se även Forsberg 
2003). Hon är också inflyttad. 1980 flyttade hon med sin familj från en 
angränsande trakt till en gård i en by några kilometer utanför 
Trehörningsjö samhälle, där hon fortfarande bor. Hon har tre barn 
varav samtliga födda på 1980-talet. Tillsammans med sin man driver 
hon en getgård med ca 60 getter.50 Ostproduktionen distribueras lokalt 
och nationellt. Arbetet med getgården upptar tre-fyra av veckans 
arbetsdagar. Engagemanget i getgården medförde att hon började 
engagera sig i frågor som rörde branschen. Hon valdes också som 

                                                 
49 På kommun- och ibland länsnivå finns anställda tjänstemän med titeln bygdeutvecklare. 
De lokala aktörer jag följt kallar sig själva bygdeutvecklare. Till skillnad mot kommunens 
anställda arbetar de helt eller delvis ideellt. Det ideella arbetet kombineras när det är 
möjligt med projektfinansiering eller annan finansiering som ger viss ersättning för arbetet 
för bygden.  
50 Anna-Karin gick tvåårig social linje på gymnasiet. Tillsammans med sin syster började 
hon 1973 med getter. Några år senare startade hon, tillsammans med sin man, det företag 
som de fortfarande driver. När de 1980 flyttade till gården strax utanför Trehörningsjö 
fördubblade de getbesättningen för att båda skulle kunna försörja sig heltid på gården. 
Under mitt fältarbete kombinerade Anna-Karin sitt arbete hemma på getgården med delvis 
finansierat projektledarskap i bygdens (bykooperativets) projekt.        
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ordförande i svenska getostförbundet. Arbetet innebar myndighets-
kontakter och projektskrivande, bra erfarenheter att ha i bygde-
utvecklingssammanhang. 

Nyttigheten har varit en ledstjärna i de livsval hon gjort, som hon 
själv säger: ”Getostproducent är det väldigt nyttigt att vara.” Denna 
pragmatiska strategi ingår i hennes sätt att ta sig an uppgifter, frågor 
och problem samt att lösa dem. Hon går gärna direkt på problemen 
och har en förmåga att välja ut och fokusera på det hon tycker är 
viktigt. Annat rensas bort. Tiden är dyrbar och måste användas på 
bästa sätt. I de kurser och utbildningar hon deltog i under mina besök 
följde hon inte direkt kursupplägg, mallar eller regler utan tog till sig 
och koncentrerade sig på det hon fann användbart och ”nyttigt”. Så 
här berättar hon om hur det gick till när hon tog sitt datakörkort.51 
 

Jag hade egentligen inte tid men jag for och gjorde de där proven 
och det gick ju alldeles utmärkt. Jag mådde jättedåligt. Jag var 
rejält dålig och låg på sjukhus men så tänkte jag äh, jag far och 
gör de där proven! Och klarade det första provet och tänkte att 
då kan jag göra ett till på en gång. Så gjorde jag det och klarade 
det. Men sedan så blev det inte att jag gjorde det tredje på 
kvällen. Jag tänkte att man kan ju inte bara ta datakörkort utan 
man måste ju träna lite också. Så då for jag väl hem och tränade 
emellanåt någon gång. 

 
Anna-Karin är uppväxt med ett engagemang för djur, natur och 
kulturtraditioner. Getgården och kulturarvet engagerar lika mycket 
som att utveckla nya projekt. I arbetet för bygden förenar hon tradition 
med förnyelse. Bygden är hennes utgångspunkt men identitets-
skapandet och platstagandet begränsas inte till bygden som arena utan 
sker även i möten med människor från andra platser, länder och 
kulturer. Besök hos kvinnokooperativ i Grekland eller hos före-
tagerskor i skotska högländerna, liksom europeiska kvinnors besök i 
Trehörningsjö, har påverkat henne (Forsberg 2001: 222-226):  
 

                                                 
51 Intervju med Anna-Karin och en annan kvinna från kooperativet Nolagjort ek för, 2000-
03-15. 
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Kanske hade Jauqline från Inverness, som är med i Feminova-
projektet, berättat /---/ om sina minnen från Trehörningsjö när 
dom åkte skoter över isen i Norrsken till Linatorpet där svamp-
soppan serverades från öppenspisen och följdes av älgstek samt 
hjortron till efterrätt. När hon gick på torrdass i skogen med 
stormlyktan som sällskap eller när hon för första gången gick på 
is. Det trodde jag skulle bli hennes bestående minnen, men det 
var vaggvisan som jag sjöng vid öppenspisen hon minns bäst. 
Vaggvisan är en del av mitt kulturarv /---/. Mitt kulturarv består 
också i att ysta getost. Det finaste jag gör, har jag upptäckt efter 
mina studieresor i Frankrike och Spanien, är den traditionella 
färska getosten och getmesen, för den hör till vår matkultur i 
Nolaskogs. 

   
Kulturtraditionen ”Nolaskogs”, norr om skogen eller skogarna, ligger 
henne varmt om hjärtat. ”Det finaste”, ett uttryck som invånarna 
använder om det som görs gemensamt (se kapitel två), använder 
Anna-Karin här om sitt kulturarv. I sitt agerande för bygden befinner 
hon sig i den traditionsbundna och på samma gång föränderliga miljö 
som är bygden. Hon beskriver en skillnad mellan föreningarna där 
några arbetar förvaltande medan andra utvecklar och förändrar. Själv 
trivs hon bäst med att arbeta för de föreningar som vill utveckla 
någonting, vilket kommit att bli kooperativet.  

De projekt kooperativet driver gör att hon kan försörja sig genom 
att kombinera en projektledarroll med arbetet i den egna getgården. 
Projektanställningarna täcker dock inte arbetstiden under sena kvällar, 
nätter och helger eller den tid hon lägger på att samordna och planera 
för och mellan olika projekt, aktiviteter och föreningar. I den 
betydelsen är det ideella engagemanget och arbetet fortfarande 
väsentligt. Det behövs för att koordinera och binda ihop allting. Att 
vara eldsjäl är ett dygnetruntarbete. Bilturerna mellan det egna 
hemmet och samhället är flera per dag (eller dygn). Mobiltelefon och 
internetuppkoppling är ett måste. 

Jag undrade över varifrån Anna-Karin fått sitt engagemang. Under 
milslånga bilfärder på väg till och från möten utanför bygden talade 
hon ibland om sin far som var träslöjdslärare. I en tidningsartikel 
(odaterad och oklart vilken tidning) läste jag om hans engagemang. 
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Där skildrades hur han spridit intresset för snickeri och gamla tekniker 
i hembygden, hur han fört vidare en berättartradition som han lärt 
som liten då han låg och lyssnade på berättelser från sin fars faster och 
hur han som pensionär var mer upptagen än någonsin med att leda 
snickarkurser, vara medlem i en blåsorkester och sjunga i två körer. I 
över tjugo år hade han också lärt ut konsten att bygga nyckelharpor. 
Han nås bäst före sju på morgonen och efter elva på kvällen, sades det 
i artikeln. Det är en målande beskrivning också för Anna-Karin, fast 
hon investerar sin tid och sitt engagemang på lite andra sätt än sin far. 
Hennes åtaganden är en ständig kamp mot klockan som innebär 
många sena kvällar och nätter. Ibland betyder det att hon inte ens 
kommer hem utan övernattar i något hotellrum någonstans i Sverige 
eller världen.  

Konsten att beträda olika rum och arenor 

Anna-Karins samordnande roll i bygdeprojekten har inneburit att hon 
ofta rest utanför lokalsamhället: till projektmöten, konferenser och 
andra sammankomster. Kommun-, läns- och landsgränser passerades. 
Norrbotten, Jämtland och Gävleborg var några av de län dit jag följde 
henne. Resorna och mötena förde med sig nya erfarenheter som kunde 
innebära nya projekt och samarbetspartners, men också motstånd som 
behövde övervinnas och erfarenheter som behövde hanteras. Beroende 
av sammanhang växlade Anna-Karin strategi och roll. Ibland befann 
hon sig bland likasinnade och fyllde på med energi och idéer. Ibland 
beträdde hon rum med andra spelregler där den påfyllda energin 
behövdes.    

Förflyttningarna mellan platser och rum – arenor – skapar en för-
ståelse av eldsjälsarbetet som translokalt. Att befinna sig i bygde-
gemenskaperna, bland bygdeutvecklare, tjänstemän, politiker eller 
forskare innebar att tala om bygden på olika sätt, att i olika 
sammanhang hitta ord för att förklara vad som var viktigt och varför. 
Kontakter med andra bygdeutvecklare knöt samman, möjliggjorde och 
utvidgade på samma gång det egna arbetet. Nya erfarenheter 
hämtades hem och egna erfarenheter delgavs till andra. Anna-Karin 
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och många av de eldsjälar hon mötte och samarbetade med var också 
gränsöverskridare i geografisk mening, med många internationella 
kontakter. En röd tråd i arbetet var att hitta strategier för att hantera 
strukturella hinder som omöjliggjorde de förändringar som efter-
strävades. 

Med vad som kan tyckas vara ett omöjligt syfte, nämligen att 
förändra strukturerna, engagerade sig Anna-Karin och bykooperativet 
i det strukturförändrande projektet ”Glesbygdens förnyelse”, finan-
sierat genom Europeiska Sociala Fonden (ESF). I projektet träffades 
starka bygdeaktörer från norrlandslänen för att utforma strategier som 
skulle möjliggöra förändringsarbete och i möjligaste mån undanröja 
strukturella hinder. Jag deltog vid några av träffarna. Där tänktes, som 
deltagarna själva uttryckte det, ”revolutionära tankar”. Allt eftersom 
projektet fortskred tenderade det revolutionära att maka på sig för att 
hålla sig inom EU-programmens ramar. Samtalen som inledningsvis 
gav kraft blev så småningom till ett förhandlande om projektinriktning 
och mål där förändringsidéerna, baserade på bygdeaktörernas mång-
åriga erfarenheter, slutligen förvandlades till pragmatiska lösningar i 
en ganska konformistisk anda. Att göra nytt visade sig i praktiken vara 
svårt. Det krävde också mycket arbete av redan fullt engagerade 
människor.    

På de arenor Anna-Karin beträdde tilldelades hon olika status. 
Föränderligheten blev särskilt märkbar när hon förflyttade sig. När 
hon gick in i och ut ur rum tillskrevs hon olika uppmärksamhet och 
värde. Ibland befann hon sig bland dem som förstod (andra 
bygdeaktörer), ibland bland dem som intresserat ville förstå eller 
undersöka (forskare) och ibland bland dem som avkrävde bevis – helst 
mätbara – för bygdens viktighet (tjänstemän och politiker). Att som 
Anna-Karin förflytta sig mellan rum och arenor är att byta social och 
kulturell kontext, att anpassa sig till sammanhang, att behärska olika 
slags möten och människor. Det är att i förflyttningarna inneha olika 
positioner, att bli betraktad och bemött på olika sätt. 

Jag kunde se hur förflyttningarna mellan olika arenor innebar att 
Anna-Karin iklädde sig olika roller. Begreppet arena kommer från 
antikens Rom och förklaras i ordböcker och uppslagsverk som: ”Den 
med sand beströdda stridsplatsen i romarnas amfiteater. Fäktarbana, 
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skådeplats, tjurfäktningslokal etc.” Den egentliga betydelsen är sand.52 

Som en scen på en amfiteater, skådebana på cirkus eller tävlingsbana 
för sport53 utgör arenan en plats där man visar upp sig, blir sedd och 
kämpar för att vinna. Det är betydelser som jag uppfattar fanns i 
Anna-Karins agerande på utomlokala arenor, där hon och andra 
bygdeaktörer med ord och bilder kämpade för ”sin sak”, i utvidgad 
betydelse landsbygdens sak (se även Forsberg 2003). För att behärska 
den lösa sanden behövde eldsjälarna vara både skådespelare, cirkus-
artister och tävlingsmänniskor. Vilka egenskaper som iscensattes 
berodde på den arena som beträddes.   

Bygdens rum tolkar jag som Anna-Karins hemmaarena. Som 
sådan är den inte oproblematisk. Där fick Anna-Karin bekräftat att hon 
gjorde bra insatser, men på samma gång förblev en stor del av det hon 
gjorde utanför bygden aldrig synliggjort på hemmaarenan. Arbetet i 
bygdegemenskaperna gav mening, stöd och kamratskap. Där gjorde 
Anna-Karin någonting för andra samtidigt som hon, genom att delta i 
utbildningar och projektaktiviteter, kompetensutvecklade sig själv. 
Dagar av ständigt problemlösande var också dagar av gemensam 
samvaro, skämt och skratt. Arbetet för bygden och Anna-Karins 
personliga och sociala liv var nära sammanflätade med varandra. 
Almanackan var mer än fulltecknad. Hon var alltid nåbar. Erfaren-
heterna utifrån blev, upplevde jag, nedtonade i bygde- och förenings-
gemenskaperna. Att överföra vad hon upplevt och uträttat i samman-
hangen utanför lokalsamhället var inte lätt. Det kunde vara svårt att 
finna både utrymme och ord för att berätta om erfarenheterna, oavsett 
om de var positiva eller negativa. Anna-Karins upplevelser förblev 
därför ofta hennes egna att bära och bearbeta. Det som var viktigt för 
henne hade kanske mindre viktiga betydelser i de lokala gemen-
skaperna där projekt- och mötesdeltagare var tacksamma för hennes 
insatser. Men vilka de var och vad de krävde förblev på många sätt 
osynligt (se kapitel fem).  

                                                 
52 Nordstedts uppslagsbok, 1982, 1985, åttonde omarbetade upplagan. Stockholm: P A 
Norstedt & Söners förlag. 
53 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 1986, 11 upplagan, Stockholm: 
Norstedts förlag. 
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En aspekt av eldsjälsarbetet är att det skapar känslor av ensamhet 
och osäkerhet. Anna-Karin körde med jämna mellanrum ”slut på sig”. 
Vid ett sådant tillfälle skickades hon tillsammans med maken på 
hälsohem för vila. På sådana sätt månade invånarna om henne och 
hennes arbete för bygden. Uppskattningen och omtanken gav styrka 
att ta sig an uppgifterna på de utomlokala arenorna där Anna-Karin 
hade den centrala rollen. Arenaegenskaper såsom skådespeleri, 
artisteri och tävlingsinstinkt blev synliga i samtal, möten och 
diskussioner med myndigheter och organisationer, vid seminarier och 
konferenser, där Anna-Karin talade för bygdens sak. Argumenten och 
framförandet, att göra och säga rätt sak i rätt sammanhang, blev 
viktigt. Jag tänker på det som en konst som Anna-Karin behärskade, 
som krävde mod och tog mycket kraft. Anna-Karin betraktade det 
mesta – problem, frågor och svårhanterliga situationer – som 
utmaningar att tackla. Agerandet för bygden förde henne till nya rum 
och platser som var både utmanande och stimulerande, där hon kunde 
knyta nya kontakter behjälpliga i det fortsatta arbetet för bygden. Hon 
behärskade och stimulerades av arbetet på de utomlokala arenorna 
där hon ibland var ensam aktör, ibland tillsammans med andra 
bygdeaktörer. När det blev för tufft i dessa rum kunde hon återvända 
till bygdens arena för vila och påfyllnad av energi.  

På nära håll kunde jag följa hur Anna-Karin brottades med och 
klarade de förvandlingar som krävdes när hon växlade arena, steg in i 
olika rum och intog dem oavsett om det var i eller utanför bygden. 
Eldsjälsarbetet blir på andra arenor än den lokala något som synliggör 
inte bara bygden utan även eldsjälen. Det blir ett sätt för kvinnor och 
män att själva bli synliga, en språngbräda för platstagande och stärkt 
identitetskänsla. Uppmärksamheten på konferens- och mötesarenor 
utanför lokalsamhället ger status och legitimitet till bygdesaken men 
också till individerna. Så uppfattar jag att det var för Anna-Karin. Att 
ta plats på utomlokala arenor var att kämpa för bygdens och 
landsbygders värden, men också för en individuell erkänsla och 
synlighet (se även Forsberg 2003).  

Det är emellertid inte självklart att den legitimitet och status 
eldsjälen upplever på en arena, till exempel en forskningskonferens, 
kan överföras till andra arenor. Det är tvärtom så att de arenor och 
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miljöer eldsjälsarbetet beträder i sina förflyttningar skiljer sig mycket 
åt. Att förflytta sig kan, som för Anna-Karin, ibland göra det svårt att 
komma hem. Att få uppskattning i ett rum och att sedan tas för given 
eller bli osynliggjord i nästa, är svårt att hantera. Det väcker många 
frågor som upptar eldsjälens tankar och energi. 

Forskning har visat att eldsjälar behöver stöd för att orka. 
Individens handlande räcker inte som förändringskraft. För att åstad-
komma förändring krävs att man är flera. Det är också viktigt att få 
stöd utanför lokalsamhället. Under ett möte i Härnösand där Anna-
Karin träffar en grupp aktiva kvinnor hämtar hon kraft i igen-
kännandet hos de andra och i deras diskussioner. Gruppen träffas med 
jämna mellanrum. Där kan hon ”lätta på trycket”, diskutera och få 
förståelse från andra för vad hon är med om i eldsjälsarbetets många 
turer. Personer som eldsjälarna knyter kontakt med utanför den egna 
bygden har viktiga stödjande roller som mentorer och bollplank (Bull 
1998 och 2000). Den närmsta familjen och andra lokala aktörer nämns 
av Anna-Karin och andra eldsjälar som viktiga stödjande personer 
(Stenström-Jönsson & Forsberg 1995:46, Forsberg 2001). Stöd från 
närstående kan vara avgörande för att engagemanget fortsätter (Bull 
1993). Flera studier påtalar riskerna med utbrända eldsjälar (Forsberg 
2001 och 2003, Emma Advice 2002, Andersson & Johansson 2004). Blir 
motståndet för stort fungerar det inte längre som en utmaning och 
drivkraft (Frånberg 1994:68): ”Manliga byråkratiska, ogenomträngliga 
strukturer, manliga härskartekniker, motstånd och misstänksamhet 
från andra kvinnor, som själva inte ifrågasätter genussystemet – allt 
sådant kan bli för mycket även för en eldsjäl /---/.” Liknande 
erfarenheter beskrivs i andra studier av kvinnors eldsjälsarbete (Bull 
1993, Stenström-Jönsson & Forsberg 1995). 

Sätta ord på känslorna 

I kampen om bygderummens betydelse (jfr Lindström 2005) blir det 
formulerade särskilt viktigt. Ord och handling går hand i hand. Mitt 
första egentliga möte med Trehörningsjö var genom Anna-Karin och 
ett kåseri som hon skrivit i en tidning. Kåseriet berättade om hur det 
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känns att vara eldsjäl och att kämpa för sin bygd. Texten beskrev en 
hopplöshet och maktlöshet som grep tag i mig och blev anledningen 
till att jag första gången besökte Trehörningsjö. Om jag ville förstå mer 
om kamp som perspektiv på bygdeutveckling behövde jag veta mer 
om de känslor tidningskåseriet gav uttryck för. Orden berörde och 
drog mig till platsen och invånarna.54  
 

’Jag står här på ett torg ett cirkuståg passerar, en clown en vind 
passerar men jag är fylld av sorg’. Så börjar Lars Forsells svenska 
text till Le Déserteur som Boris Vian skrev när det algeriska 
frihetskriget kulminerade. Den franska regeringen förbjöd 
omedelbart sången. 
 
Det känns som att det är jag som står på det där torget när 
nedläggningsvindarna åter sveper runt landsbygden. Åter 
kommer ett cirkuståg med aningslösa eller kallt beräknande 
tjänstemän och politiker, ledda av en lika aningslös eller kallt 
beräknande clown, som med ett penndrag gör sina indragningar 
och bidrar till Örnsköldsviks avfolkning. Idag går mycket av 
våra krafter och vårt engagemang till att försöka rädda kvar 
försäkringskassan och nu senast biblioteket. /---/  
 
Sången fortsätter: ’Jag vet att jag är dum, säg ingenting om riken 
de Gaulle och politiken för då så blir jag stum.’ Stum blir jag av 
återhållen vrede. Det knyter sig i magen och i halsen. Det är så 
idiotiskt att jag inte förmår prata om det. Som tur är har jag fått 
det här tillfället att skriva av mig. Nog är det märkvärdigt att vi 
ska behöva använda våra krafter för att försöka hindra tjänste-
män och politiker från att fatta vansinniga beslut som påskyndar 
avfolkningen av länet. Hur många utvecklingsprojekt vi än 
driver så hinner vi aldrig med att kompensera nuvarande ner-
dragningshysteri på landsbygden. Det är som att spotta i mot-
vind. EU-miljoner och positiva tillrop till trots. För hela tiden 
dyker det upp nya cirkuståg och clowner som med ett penndrag 
drar in service, avskedar folk och stryker bort mycket mer än vad 
vi nånsin hinner bygga upp. /---/  

                                                 
54 Utdrag från enkätsvar 2000-12-27, tidningskåseri publicerat i en lokaltidning 1997  
(se också Forsberg 2001).  
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Slutet på sången lyder så här: ’O alla ni med makt, jag ville bara 
säga låt människorna leva och gör som jag har sagt. Å gör som 
jag har sagt.’ 
      

Beskrivningen berättar om känslor av maktlöshet, sorg och vrede, 
förmedlade genom symbolik och metaforer. Texten visar att Anna-
Karin har orden i sin hand. De är ett verktyg hon använder. Att 
behärska ordet är att vägra låta sig bli satt på plats, tolkad och 
definierad av andra. I hennes beskrivning framträder bygdearenan och 
den politiska arenan som motsatspar med olika viljeinriktningar och 
förståelser. Maktens aktörer, politiker och tjänstemän, ställs mot ett 
”vi” som är bygdens invånare. Texten illustrerar maktens osynlighet 
och på samma gång dess påtagliga närvaro, hur ”det knyter sig i 
magen och i halsen”.  

Kampen liknas vid ett frihetskrig och en cirkusarena. Här handlar 
det om något viktigt som inte verkar tas på allvar. Orden är 
uppfordrande. De kräver att makten och läsaren lyssnar. Anna-Karin 
(författarjaget) representerar ett vi, som är Trehörningsjö men som 
också kan vara andra landsbygder, som bjuder motstånd när ”ned-
läggningsvindarna åter sveper runt landsbygden”. Bygdeutveck-
lingens lokala projekt och myndigheters positiva tillrop räcker inte för 
att vända den motvind som blåser. I den symboliska beskrivningen 
framstår klyftan mellan arenorna, den lokala och den där makten 
finns, närmast oöverstiglig. 

Erfarenheterna av makt och motstånd tar hos Anna-Karin gärna 
gestalt i berättelser med liknelser och symboler. Genom dem för-
medlas eldsjälserfarenheter och kan delas med andra. I studien Eld-
själar, nätverk och lokal gemenskap (Bergström et al 2003: 131-132) 
nämner författarna hur de slagits av ”alla metaforer och symboler som 
människor använder när de beskriver sin närmiljö och dess rela-
tioner”. Metaforerna är inte enbart poetiska eller retoriska utan 
påverkar tanke och handling. På vilka sätt gärdesgårdarna används 
som identitets och gränsmarkörer i människors prat i och omkring 
Siljansbygden säger något om Dalabygdens platskultur, sociala 
struktur och lokala gemenskaper. De lokala uttrycken behöver förstås i 
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relation till sin kulturella kontext, poängterar författarna. För utom-
stående är det inte lika självklart vad gärdesgårdarna symboliserar.55 

I Trehörningsjö återkommer en symbolik som berättar om strid 
och kamp. I föregående kapitel analyserade jag gemensamma händel-
ser och berättelser som ett omtolkningsredskap som betydelsegör 
bygden. De metaforer som använts i Trehörningsjö har ibland varit 
lokalt kulturellt bundna, som vårdcentralen som symboliserade 
bygden, men de har även plockats från omvärldshändelser, som elfte 
september, och getts lokal mening. Genom att uttrycka ”moraliska och 
känslomässiga stämningar inför olika företeelser” (Bergström et al 
2003: 131-132) sätter bilder och berättelser ord på maktförhållanden 
och hur de kan upplevas. 

Trehörningsjöborna har använt platshändelser och berättelser som 
motkraft för att peka på och samtidigt bekämpa vad de uppfattar som 
orättvisor. Metaforer som begravningsannonsen har fungerat som 
verktyg för att inför omvärlden påtala bygdeinvånarnas utsatta 
situation. Ett exempel på en omvärldshändelse som ges lokal mening 
är den om mötet med den statliga tjänstemannen, ett möte som liknas 
vid ”elfte september”56. En annan generell symbolik som ges lokal 
betydelse är berättelsen om tjänstemannen som klargjorde att 
framtidsprojektet inte hade ”en snöbolls chans i helvetet” att lyckas. 
Båda dessa berättelser återkommer i Anna-Karins beskrivningar av sitt 
arbete. Hon berättade dem vid särskilda tillfällen. Jag tolkar dem som 
att de sätter ord på makten och det motstånd hon möter, främst hos 
myndighetsrepresentanter, så att erfarenheterna i någon mån kan 
göras förståeliga för andra. Liknelserna understryker aktörernas 
utsatthet, men också förmågan att ifrågasätta och omdefiniera vad som 
uppfattas vara möjligt att göra. Den sistnämnda liknelsen fick sin 
sprängkraft genom att motbevisas av aktörerna (se kapitel fem). 
Snöbollsberättelsen blev efter att bygden lyckats driva igenom sitt 
projekt en historia som symboliserar hur makten kan ha fel och hur 
den kan överlistas. Orden är en motkraft att sätta in när ”byråkratin 
stjäl energi och utvecklingskraft” (Forsberg 2003). Att benämna makt 
                                                 
55 Ann-Kristin Ekman (1991) uppmärksammar också de symboliska betydelserna i arbetet 
och känslorna för det lokala.  
56 ”Elfte september” syftar på terrorattacken som riktades mot USA, 11 september 2001. 
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på särskilda sätt, som i kåseriet om cirkusen och clownerna, gör den 
kanske också mer uthärdlig? Även berättelser om hopplöshet ut-
trycker en ståndpunkt.  

I bilder och berättande är utgångspunkten mycket tydligt bygden. 
Samtidigt rör sig Anna-Karins beskrivningar mellan olika erfarenhets-
världar och över tid och rum (jfr Palmenfelt 2006). Det lokala 
perspektivet blir en möjlighet att som Anna-Karin säger ”vända på 
kalejdoskopet” (Forsberg 2001). När Anna-Karin pratar om bygden 
och sitt arbete är det med en självklarhet som inte är lika självklar för 
den som inte är insatt. Hon tar det lokala för självklart och tycker att 
alla andra också borde göra det. De gånger jag frågat eller inte förstått 
har även jag ibland mött irritation. Jag har kommit att betrakta 
förståelsen av det lokala som utgångspunkt, som ett nödvändigt 
motdrag till den ”nerdragningshysteri på landsbygden” som        
Anna-Karin och de andra aktörerna upplever. 

Eldsjälen och representationsproblematiken  

Vilka blir eldsjälar? Något enkelt svar på frågan finns inte. Begreppet 
eldsjäl tycks vara ett epitet som kvinnor och män tilldelas av andra. 
Det kan vara en roll att växa in i eller en uppgift som följer av en 
situation som uppstår. Vid kritiska situationer behövs någon som går 
före, tar ansvar, driver frågor och håller samman olika viljor och 
intressen. Det kan också vara så att tillfället gör eldsjälen. Den som 
väljer att ta strid i en fråga eller att försöka förändra någonting och 
upptäcker att det går att påverka, kan med stöd från omgivningen 
fortsätta att utveckla sitt engagemang och på så sätt komma att 
betraktas som eldsjäl (Andersson & Johansson 2004). Den framskjutna 
position Anna-Karin hade i bygdearbetet och de lokala gemen-
skaperna var en roll som hon inte omedelbart tagit utan växt in i. De 
invånare som följt henne berättade om en förvandling, från att ha varit 
ganska lågmäld till att bli en mer utåtriktad person som i olika 
sammanhang talade för bygden och bygdeprojekten.  

I forskningen nämns inflyttare, återflyttare, pensionärer eller 
personer med en specifik yrkes- och statustillhörighet i bygden, som 
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till exempel präst eller företagare. Det kan också vara personer som är 
uppväxta och kvarboende i den bygd de kämpar för. I en intervju-
studie av eldsjälars roll i lokalt utvecklingsarbete i Kalmar län beskrivs 
hur kvarboende (åtta individer) refererar till återflyttare eller inflyttare 
som typiska eldsjälar, fast de själva har samma egenskaper och roller 
(Andersson & Johansson 2004). Det skapas således föreställningar om 
vem som är eldsjäl. Möjligen är det mer tillåtet för inflyttare och 
återflyttare, som inte är så inordnade i lokala gemenskaper och bygde-
hierarkier, att ta på sig en sådan roll. För kvarboende kan det vara 
svårare att genom lokalt engagemang utveckla nya sidor hos sig själva 
som accepteras i bygden. 

I en tidigare beskrivning av eldsjälsarbete har jag sammanfattat 
det som att det handlar om personer som brinner för någonting 
(Forsberg 2003). Eldsjälarna är handlingskraftiga, påhittiga, drivande, 
orädda och har en förmåga att få med sig andra i förverkligandet av 
idéer och visioner. Personerna är visionärer och möjliggörare med en 
förmåga att omsätta tanke till handling. De ser till att idéer och projekt 
genomförs. Där andra ser svårigheter ser de möjligheter. Eldsjälsrollen 
gränsar till en informell ledarroll. Andersson & Johansson (2004:44) 
finner så stora likheter mellan eldsjälsarbetet och organiseringen av 
det lokala utvecklingsarbetet att de presenterar en gemensam 
beskrivning som de menar gäller för båda.  

Kultur och social struktur har betydelse för hur eldsjälsarbetet och 
det lokala utvecklingsarbetet utformas, för vilka som bjuds in att delta 
och för vilka som stängs ute. Hur demokratiskt utvecklingsarbetet är 
har ifrågasatts och granskats (se t.ex. Jonsson et al 2002 och Jonsson 
2005). Kön, klass, generation och etnicitet är viktiga frågor med 
ständig aktualitet inte minst för den lokala nivån där arbetet görs. 
Demokratiaspekten har jag diskuterat i kapitel två. Att försöka hålla 
sams och att göra det bästa för bygden är ingen enkel sak. Viljorna i 
bygdeutvecklingsarbetet är många. I Trehörningsjö har personer, 
grupper och gemenskaper mer eller mindre att säga till om beroende 
av graden av engagemang och andra mekanismer som utestänger 
respektive inkluderar, som beskrivits tidigare. Kvinnorna har för-
ändrat i betydelsen stärkt sin roll på den lokala arenan och blivit 
självklara bygdeaktörer. På andra platser har kvinnorna inte samma 
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självklara roll eller del i arbetet för bygden (von Rosen 2003). Men med 
ett kontextuellt perspektiv kommer demokratifrågan att handla om 
något annat än ett ideal (jfr Jonsson 2005). Den kommer att handla om 
att hantera bygdefrågor i olika sociokulturella kontexter. De demokra-
tiska ambitionerna kan i praktiken bli svårhanterbara, det gäller också 
eldsjälsarbetet som ofta handlar om att försöka balansera demo-
kratiska strävanden mot att få saker och ting gjorda. 

Kulturantropologen Carl von Rosen (2003) har i en studie av 
strandbygden När på Gotland uppmärksammat denna eldsjälarnas 
balansgång. Studiens titel, ”jämlikhet och ledarskap”, innefattar den 
dubbeltydighet som är inbyggd i eldsjälsrollen, individen i förhållande 
till kollektivet. Utifrån bygdens kulturtradition beskriver von Rosen 
problematiken som en ömtålig balans mellan att gå före respektive att 
lyssna till andras synpunkter. Denna ”eldsjälarnas excellens” eller 
balansgång som några bemästrar är en förutsättning för att kunna 
driva förändringsfrågor. I När handlar det om att visa sig duglig utan 
att skryta eller få för mycket medial uppmärksamhet och om att ha ett 
brett kontaktfält som kan gynna bygden. Det handlar enligt von Rosen  
inte om dubbla utan om flerdubbla positioner (2003:243): ”Eldsjälarna 
har genom sina goda kontakter och avlyssningsytor flerdubbla 
positioner lokalt, regionalt och även nationellt inom föreningslivet, 
den politiska sfären och kooperationsvärlden. Dessa personer upp-
skattas av övriga sockenbor genom att de excellererar och arbetar för 
sin bygd. Samtidigt ses det som positivt att de håller en relativt låg 
profil, särskilt vad gäller deras egen roll. Dessutom inkorporerar 
eldsjälarna de viktigaste grunderna för respekt, de ’duger’.” 

Eldsjälarna uppskattas men på vissa villkor. Deras kontaktytor 
utanför lokalsamhället gillas samtidigt som de förväntas anpassa sig 
till den lokala kulturen. I När får man inte sticka ut för mycket, och 
kvinnorna har ingen särskilt framträdande roll i arbetet för bygden. 
Eldsjälarna får gärna vara duktiga men inte alltför skrytsamma, 
skriver von Rosen. Inte heller i När används begreppet eldsjäl. 
Möjligen plockas det fram när folk utifrån kommer på besök och 
projektidéer ska presenteras. Den lokala benämning som ligger 
närmast eldsjälsbegreppet är ”han jär int laisn”, vilket betyder ”han är 
inte ledsen av sig”. Den maskulina beteckningen antyder att det är 
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männen i bygden som haft denna roll, vilket till stor del bekräftas av 
studiens empiriska material. En person som inte är ledsen av sig 
struntar i konventioner, argumenterar för sina och gruppens idéer och 
får med sig andra personer. 

Försiktigheten, som von Rosen beskriver som starka drag i 
bygdens kultur och de flesta invånares beteende, finns inte hos dessa 
personer. Tvärtom ger de sig in i situationer där de räknar med mot-
stånd: ”Existensen av dem som inte är ’ledsna’ är en förutsättning för 
socknens handlingskraft, att få något gjort. Det är en egenskap som, i 
ljuset av allmän försiktighet och uttalat motstånd från nejsägare, är 
eftersökt på När.” Som ja-sägare är eldsjälen någon som tillåts 
komplettera de kulturella normer som övriga invånare omfattas av. De 
krav som ställdes på de personer som gavs förtroendet att vara eldsjäl 
kontrasterade mot andan av försiktighet i bygden. ”De kunniga”, med 
sin talförhet och skrivkompetens, representerade vad bygden annars 
saknade, de fick en utåtriktad och sammanbindande roll. Studien av 
När är viktig för att den visar hur komplext och kulturellt bundet 
demokratiskapande kan vara på lokal nivå och hur invånarna själva 
försöker hantera konflikter och svårigheter i arbetet för bygden, där en 
lokal lösning blev att balansera nej-sägare med ja-sägare.  

Bygdeaktörerna i Trehörningsjö har haft en inkluderande strategi 
där de bjudit in samhällets invånare att delta. Stormöten, framtids-
verkstäder (koncentrerade tematiska arbetsdagar som fokuserat på en 
särskild fråga) och röstningsförfaranden har varit öppna för alla att 
delta i. Nyhetsblad, notiser på anslagstavlor och muntlig information 
har varit andra metoder som använts för att inkludera fler än de 
föreningsaktiva i lokala beslutsprocesser. Som drivande och hand-
lingskraftig kan det vara lätt att springa före och förbi övriga. Det 
betyder att eldsjälsegenskaperna som behövs för att förverkliga projekt 
också kan bli ett problem i betydelsen ett demokratiskt irritations-
moment som det kan vara viktigt att uppmärksamma i tid. Att inte 
springa för fort är något som Anna-Karin ständigt påminner sig om. 
Samtidigt är det hon som springer när ingen annan gör det. Denna 
dubbelhet och eldsjälens informella ledarroll är en central fråga som 
för eldsjälen många gånger innebär en balansgång av att gå före 
respektive vänta in, göra det oväntade respektive hålla sig inom 
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ramarna, vara drivande respektive inte sticka ut, jobba kontakt-
skapande utåt respektive förankra och hålla låg profil inåt, fatta 
snabba beslut respektive värna delaktighet genom långsamma demo-
kratiska processer. 

Frihetssång i Lyons rådhus 

Anna-Karins förmåga att uttrycka sig väl både i tal och i skrift har varit 
betydelsefull i hennes utåtriktade och kontaktskapande eldsjälsarbete. 
I synliggörandet av bygden, på arenor långt utanför lokalsamhället, 
har hon också själv blivit mer synlig. Att synas och höras är att betyda 
någonting. Anna-Karins kåseri, som beskrivits tidigare i kapitlet, 
liknar utvecklingsarbetet vid en frihetskamp. Orden får mig att tänka 
på Ninni i Mumindalen. Ninni, som går omkring och är osynlig eller 
halvt osynlig tills den dag hon blir riktigt arg, ryter till och säger ifrån. 
Då blir hon synlig igen, för sig själv och andra. Jag tänker att det kan 
vara lite grand på samma sätt med kampen, att den kan fungera 
synliggörande för individer men också för grupper och för en bygd. 
Men det räcker inte att höja rösten en gång. Det måste göras igen och 
igen och igen. 

I september 2004 deltar Anna-Karin och jag i en internationell 
forskningskonferens i Lyon i Frankrike. Det har gått några år sedan 
mitt första besök i Trehörningsjö. Vi går nedför trapporna i det 
majestätiska trapphuset i Lyons rådhus och Anna-Karin sjunger högt. 
Nåja, hon sjunger kanske inte så högt men sången ekar mellan 
stenväggarna. Det är Lars Forsells svenska text till Boris Vians ”Le 
Déserteur”, allegorin om det algeriska frihetskriget. Sången påminner 
mig om Anna-Karins och de andra invånarnas kamp i Trehörningsjö. 
Jag tänker på kåseriet, mitt egentliga första möte med Anna-Karin, 
som refererar till samma text. De här orden är alltså viktiga. Återigen 
tänker jag att kampen handlar om frihet. En frihet som har med den 
egna bygden att göra. Men kanske också med Anna-Karins egen 
känsla av frihet, att kunna påverka vad som händer och att vara del i 
samhälls-utvecklingen. Kampen känns plötsligt väldigt levande. Den 
får också något allmängiltigt över sig. 
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Vi befinner oss i Frankrike, det land som förbjöd frihetssången. 
Anna-Karin går alldeles bredvid mig och sjunger med klar röst. Hon 
struntar i alla förbud liksom i den lågmälda tystnad av ordentlighet, 
att göra rätt, som har vilat över mottagningsceremonin. För henne är 
det inte så viktigt att göra som andra eller att smälta in. Hon glömmer 
aldrig sitt ”uppdrag”. Jag tänker att hon i varje ögonblick, varje stund, 
är uppfylld av ett slags bygdens patos eller landsbygdens patos. För 
henne är det verkligen en kamp, en strid som måste utkämpas. Vid 
alla tillfällen som bjuds gäller det att göra sin röst hörd. Att ha modet 
att våga. Några huvuden vänds åt vårt håll, jag undrar över vad de 
internationella gästerna runtomkring oss tänker och skäms lite fastän 
sången är vacker när den rullar nedför trapporna. Det uppstår en 
känsla av högtidlighet och allvar. Det slår mig att det var den här 
sången som drog mig till platsen den där första gången. Hade jag alls 
åkt dit om det inte varit för symboliken i det medsända kåseriet och 
sången som nu ljuder i trapphallen? Troligtvis inte. Orden måste 
sägas, skrivas eller sjungas, så att de hörs. Så att någon lyssnar.  

Vi har deltagit i det cocktailparty som välkomnar deltagarna, 
druckit vin, ätit delikatesser och minglat bland finklädda människor 
varav majoriteten män i kostym. Konferensen har ännu inte börjat. 
Följande dag ska vi hålla ett gemensamt föredrag om lokalt 
utvecklingsarbete på den svenska landsbygden, med Trehörningsjös 
arbete som lokalt exempel. För mig är det ett tillfälle att i ett 
internationellt sammanhang prata om det jag forskar om. För Anna-
Karin är det ännu en chans att (re)presentera bygdens utvecklings-
arbete som en glädjerik men också problematisk resa. Det är inte första 
gången vi deltar i samma konferens men det är första gången vi ska 
göra något tillsammans. Ibland har jag blivit inbjuden genom Anna-
Karin och andra gånger har det varit tvärtom, beroende av samman-
hang och syfte. Bygdeutvecklingsarbetet har sina arenor liksom 
forskningen har sina. Men det finns också arenor där båda aktörerna 
är välkomna. Trehörningsjö har genom utvecklingsarbetet även skapat 
sin egna lokalsamhälleliga arena där seminarier och konferenser ingår 
som en del av samhällslivet i bygden. Invånarna behöver inte åka till 
Örnsköldsvik, Umeå eller någon annan stad för att lyssna till 
intressanta föreläsningar eller delta i högskole- eller universitets-
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utbildningar. Sådant ordnas lokalt genom utvecklingsarbetet. Till 
denna bygdens arena har jag haft tillträde under fältarbetet. Därför är 
det inte helt enkelt att svara på om jag är i Lyon tack vare att jag följer 
Anna-Karin och Trehörningsjös kamp eller om Anna-Karin är här tack 
vare att jag skriver om henne och bygden? Jag vet sedan tidigare att 
mitt skrivande öppnat vägen för henne till arenor utanför bygden. 
Anna-Karin har också öppnat vägen för mig till Trehörningsjö och 
många andra rum under fältarbetets gång. Jag vill gärna tänka att det 
finns en ömsesidighet i hur vi omväxlande förflyttat oss mellan 
varandras arenor. Vi kanske använder oss av varandra, fast så tänker 
jag inte på det. Det låter alltför enkelriktat och i förväg planerat. 
Riktigt så planlagt är varken mitt fältarbete eller den kamp jag följer. 

När vi senare sitter och jobbar på hotellet med förberedelser inför 
presentationen tänker jag många olika tankar om ömsesidigheten i 
fältarbetet, hur svårbeskrivbar och ömtålig den är. Jag tänker på mitt 
ansvar för den och vad jag gör av den. Medan vi jobbar med presenta-
tionerna pratar vi om sådant som har med bygden att göra. Om vad 
som hänt sedan jag sist var där och om hur det går med olika projekt. 
Anna-Karin har blivit min nyckelperson och dörröppnare till bygdens 
många rum. Som så många gånger förr uppdaterar hon mig, inte på ett 
redogörande sätt utan mer som en reflekterande berättelse med 
situationer hon ställts inför i agerandet för bygden, svårigheter som 
har behövt lösas, problem som inte ser ut att ha någon lösning, misstag 
hon gjort, funderingar över vad hon kunnat göra annorlunda och så 
vidare. Jag tror inte att hon förväntar sig några lösningar av mig, det är 
inte den sortens relation vi har. Det är mer ett slags resonerande 
samtal där jag lyssnar, kommenterar och reflekterar ”tillbaka”. Jag 
upplever inte att jag ger några direkta råd, men det kanske jag gör? Jag 
kan inte låta bli att tänka på min egen roll och mitt ansvar för att vi 
befinner oss i Lyon. Det är en hektisk tid för Anna-Karin. Hon är 
utarbetad och trött. Jag oroas över att jag, genom vårt deltagande i 
konferensen, bidrar till att förstärka tröttheten. Borde jag kanske ha 
tackat nej till deltagandet? Roller och gränser förefaller så otydliga i 
det här fältarbetet där jag hela tiden förflyttar mig över och mellan 
osynliga gränser som ändå är förnimbara. Gränser som jag föreställer 
mig att Anna-Karin och jag upplever på olika sätt. De finns till 
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exempel inbäddade i kombinationen forskare-praktiker, som inte är 
riktigt ”comme il faut” trots att den efterfrågas. Jag är osäker på om vi 
med vårt deltagande kan bryta mot normen och skaka om gräns-
sättningen eller om vi tvärtom bidrar till att förstärka de i förväg 
uppdragna gränserna. 

På konferensen i Lyon är Anna-Karin en av få praktiker. Nästan 
alla andra är forskare, politiker eller tjänstemän. Vi har betalt för att 
vara där. Anna-Karin deltar ideellt för sin övertygelse om vikten av 
frågorna och det hon brinner för. Under några dagar har hon lämnat 
bygden och gårdsmejeriet som hon får sin huvudsakliga utkomst från, 
och alla praktiska sysslor som har med utvecklingsarbetet att göra. 
Med sitt deltagande överskrider hon gränser för vad som är brukligt. 
Det krävs mod för att göra alla de här sakerna, något jag vid det här 
laget vet att Anna-Karin har. Hursomhelst är min oro inte till någon 
nytta i det här skedet. Nu är vi på plats för att genomföra vår forskar- 
och praktikerpresentation. Att delta som praktiker är ett nytt grepp 
från arrangörernas sida. De vill kombinera de två perspektiven, 
forskarens och praktikerns, och vi har blivit inbjudna att delta som ett 
exempel just på detta. Vad det egentligen betyder känns osäkert. 
Frågorna återvänder. Vad är det att vara forskare respektive praktiker? 
Får Anna-Karin och hennes bygd en förstärkt legitimitet genom att 
delta i ett internationellt forskningssammanhang? Kanske det tvärtom 
kan uppfattas som hotfullt när hon återvänder hem? Varför skulle just 
hon åka (möjlig kritik från bygden och kommunen)? Detta var väl bara 
ännu ett exempel på den besvärliga bygden som alltid ska lägga sig i, 
sticka ut och göra sig märkvärdig (kommunen och länsstyrelsen)? Blir 
hon kanske av med krafter här, som hon bättre behöver för att uträtta 
saker på hemmaplan? Legitimerar hennes deltagande en redan 
förutbestämd hierarkisk och på forskningsfältet definierad ordning 
där hon (och för all del även jag själv) får rollen av ett slags gisslan, 
livs levande representanter från praktikens värld och ett pittoreskt 
exempel på samarbete mellan praktik och forskning? Bidrar jag till att 
förstärka istället för att överbrygga klyftan mellan forskning och 
praktik? Frågorna är många och svaren svävande. Jag kan bara hoppas 
att Anna-Karin med sitt deltagande och jag med den text jag 
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formulerat57 kan motverka farhågorna. Någon garanti finns förstås 
inte. 

När Anna-Karin senare intar scenen gör hon det med sedvanlig 
pondus och självklarhet. I det ögonblicket flyger mina farhågor sin 
väg. Hon har gjort sina överväganden och val. För henne är det här 
ännu ett tillfälle att nå ut med bygdeutvecklingsarbetet och knyta nya 
kontakter. På scenen i en konferenssal i Lyon berättar hon om 
Trehörningsjö på engelska och visar den powerpoint presentation som 
hon lagt ned mycket arbete på. Konferensdeltagarna lyssnar. Jag 
tänker att hon blir synlig där hon står. Genom berättandet får hon 
betydelse. Det är en berättelse som också lyfter fram de andra i 
bygden. Deltagandet kan förhoppningsvis användas som en erfaren-
het att referera till i kommunala eller regionala diskussioner om frågor 
som berör bygden, och bli till nya verktyg i eldsjälens outtröttliga 
arbete. Konferensen i Lyon är ett exempel på hur bygdeutveckling tar 
plats på andra fält än i lokalsamhället och hur aktörerna förflyttar sig. 
Den är också ett exempel på hur roller och fält interagerar, hur 
aktörernas positioner och dispositioner förhandlas och omförhandlas i 
olika sammanhang. På Lyonkonferensen (re)presenterar Anna-Karin 
inte bara sin bygd, hon representerar också den lokala praktiken. Utan 
lokala aktörers närvaro skulle praktiken inte ha någon egen röst, den 
skulle bli talad om och refererad till av forskarsamhället. Dialogen 
mellan ”vi” och ”dom” skulle utebli. De eldsjälar jag mött i fältarbetet 
vill ha en dialog, de kräver plats och lägger sig i. De vill inte bara bli 
talade om utan själva samtala med andra aktörer på samhällsarenan. 
Därför är Anna-Karin här. För henne är jag en av de andra, någon att 
föra samtal om landsbygder med. Att samsas på samma arena gör 
gränserna både tydligare och otydligare men också möjliga att föra en 
dialog om.  

                                                 
57 Det paper jag presenterade på CIRIECs 25:e konferens, 2004, hade den engelska titeln 
”Local responses to structural changes: local development groups in rural communities in 
Sweden”. Det beskrev bygderörelsen i Sverige med fokus på Trehörningsjös och Anna-
Karins arbete som eldsjäl. Anna-Karin hade bidragit med synpunkter på texten men fram-
förallt förberett en egen presentation av bygdens utvecklingsarbete som beskrev processen 
med dess svårigheter och möjligheter. Vår gemensamma powerpointpresentation hade 
Anna-Karin, den av oss med bäst datorkunskap, gjort det mesta jobbet med.   
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Att vara engagerad i bygdeutvecklig behöver inte innebära att ta 
steget in i nationella eller internationella sammanhang och diskus-
sioner. Men Anna-Karin har valt att navigera i gränslandet mellan den 
lokala platsen, Sverige och de internationella arenorna. Hon står inte 
ut med enbart lokalsamhället som arena. Hon behöver utmaningar och 
hon vill uträtta någonting. Hon är i Lyon för att hon har något viktigt 
att säga. Den ekande frihetssången i Lyons rådhus blir till en kamp-
sång för Trehörningsjö, för friheten att bestämma över sin egen och sin 
bygds framtid. Eller i alla fall för rätten att vara med och påverka den. 
Plötsligt känns det självklart att den kamp jag undersöker handlar om 
en av demokratins grundläggande rättigheter: att göra sin röst hörd.  
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K A P I T E L  F E M  

Bygdedrömmar möter 
byråkrati 

akt omtalas av dem jag följt som något som finns utanför 
bygden, bortom synfältet, någon annanstans. Ibland är den 
personifierad, ibland symbolisk men ofta ansiktslös. Det är 

på det sättet jag valt att skriva om och använda maktbegreppet. Som 
något odefinierbart men ändå närvarande och påtagligt, en känsla mer 
än något annat. I Trehörningsjö har kvinnorna släppts fram i lokal-
samhället men mött hinder på andra samhällsnivåer, såsom den 
kommunala och regionala. Maktens representanter, oavsett man eller 
kvinna, tycks slå ned särskilt hårt när kvinnorna agerar. Är de dess-
utom högljudda och stridbara kan de förvänta sig ännu mer av ett 
sådant bemötande.  

Aktörerna är stolta över den egna bråkigheten: den kollektiva 
mobiliseringen, protesterna och bevakningen av lokalsamhället. Får vi 
inte som vi vill så bråkar vi, säger de. Då blir de (läs politiker och 
tjänstemän) rädda för oss. Så blir det möjligt att åtminstone retoriskt, 
och kollektivt, bekämpa makten. Men i direkta möten med maktens 
representanter kan upplevelsen av maktlöshet vara mycket påtaglig. 
Att göra det omöjliga kostar på, somligt måste offras på vägen. Om det 
berättar jag i det här kapitlet. Med start i en faktisk mötessituation 
undersöker jag vad det kan betyda att kämpa för en relationell 
förståelse av bygd och vad det är för motstånd som aktörerna möter. I 
blickpunkten står en mötesskildring från kommunens näringslivs-
kontor. Mötet antar formen av ett ”icke-möte” där de medverkande 

M 
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har svårt att förstå varandra. Med beskrivningen vill jag belysa makt- 
och bemötandeproblematiken i bygdeutvecklingen. Jag vill förmedla 
hur det kan gå till och hur det kan kännas att möta makten öga mot 
öga, i samma rum. De tjänstemän som i föregående kapitel tog 
symbolisk form som krigsherrar och clowner, är här faktiska personer i 
en yrkesutövande profession. 

Mötet analyserar jag som ett spänningsfält mellan olika 
perspektiv. Ett lokalt möjlighetsperspektiv ställs emot maktutövandets 
omöjlighetsperspektiv. Vägledande för min förståelse är den femi-
nistiska forskningen, som tolkar kvinnors lokala utvecklingsarbete 
som ett förändringsarbete som handlar om maktstrukturer på olika 
plan (Frånberg 1994, 1996, Rönnblom 1996, 2002). Teoretiska perspek-
tiv med utgångspunkt i lokalt aktörskap – Alberto Meluccis (1991) 
teori om sociala rörelser och kollektiv handling, Anthony Giddens 
(1997) modernitetsteori om livspolitik samt Berit Ås (1982) makt-
begrepp härskartekniker – vävs in i beskrivning och analys. I arbetet 
med den här studien har det blivit allt viktigare för mig att hitta sätt att 
överföra fältarbetets erfarenheter till text (Ehn & Klein 1994), att 
förmedla vad handlandet för bygden kan innehålla och hur det kan 
upplevas. Mötesskildringen som följer har ett sådant syfte. Den 
mynnar ut i en analys av olika tankesystem där bygdeutvecklingens 
relationella perspektiv har svårt att komma till tals eller uttryck då det 
in- och omtolkas i det ekonomiska paradigm som präglar EU-program, 
myndighetsstrukturer samt en tillväxtinriktad regional- och lands-
bygdspolitik.  

Framtidsprojektet ”Mötesplats Kerstins Udde” 

I efterhand framträder Trehörningsjöbornas framtidsprojekt som en 
bekräftelse på en lyckad utvecklingsprocess. På Kerstins Udde står 
idag en ny mötesplats i form av ett ekologiskt hälsohus och Spa.58 Där 
har hållits föreningsträffar, konferenser, fester och bröllop. Det är 
förstås inte bara vid högtidliga tillfällen mötesplatsen används, den 
finns där som ett nytt inslag i vardagen som erbjuder nya möjligheter. 

                                                 
58 Se: www.trehorningsjo.se. 
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Bykooperativet har flyttat sitt kontor dit och bytt namn från 
Trehörningsjö Vård & Omsorg ek för, till Kerstins Udde Spa & Turism ek för. 
Där finns ett välutrustat kök och en restaurangdel som med en 
skjutvägg kan delas i två rum. Det nedmonterade varmbadet, från den 
tidigare hälsopoolen, har fått nytt liv i Spa-delen. Genom fönster-
väggarna bildar naturen bakgrund oavsett årstid. Bygdens invånare 
liksom besökare är välkomna att ta del av vad anläggningen har att 
erbjuda i form av bastu, pool och relaxrum med tillhörande behand-
lingar. Jag har varit på besök några gånger efter att byggnaden blev 
klar. Med vetskap om allt arbete som lagts ned för att projektet skulle 
bli verklighet är det fantastiskt att ligga och plaska i varmbadet med 
utsikt över sjön. 

Att stiga in genom dörrarna ger en nästan vördnadsfull känsla. Jag 
minns mina besök på byggarbetsplatsen, hur det arbetades sommar, 
vinter, vår och höst oavsett väder, byggledarens berättelser om sina 
minnen – människorna, danserna, musiken och artisterna – de där 
ögonblicken när tiden försvann och bygderummen var förr, nu och 
framtid på samma gång, längtan tillbaka, oron över framtiden, det 
känslosamma att riva och bygga nytt. Men allt förändrades inte. På 
invånarnas önskan och genom gemensamt beslut lämnades den gamla 
dansbanan orörd. Jag minns också de oräkneliga ideella arbets-
timmarna. Arbetsgrupperna som målade, planerade och koordinerade. 
Byggjobbarna som ställde upp frivilligt. Projektledningen som slet 
med att komma ifatt förlorad tid i byggstarten och med att lösa diverse 
problem och svårigheter. Parallellt med allt praktiskt som skulle lösas 
på själva byggplatsen kom administrativa krav och påbackningar från 
strukturfondskansliet. Det fanns en misstänksamhet och en kontrol-
lerande mästrande ton i deras skriftliga brev och förfrågningar. Gjorde 
bykooperativet vad de sagt att de skulle göra? I Trehörningsjöbornas 
förverkligande av den nya mötesplatsen fanns inslag av myndighets-
utövande som nära nog fick aktörerna att ge upp (jfr Frånberg 1994).  

I fokus för diskussionen nedan står en projektansökan om by-
kooperativets framtidsprojekt; omvandlingen av Kerstins udde från 
dans- och festplats till ekologiskt hälsohus och Spa. Som bygdens 
representant försvarar och argumenterar Anna-Karin för den EU-
ansökan som var en förutsättning för genomförandet av bygdens 



 

 126 

ditintills största projekt, en vidareutveckling av erfarenheterna från 
jubileet, kampen om vårdcentralen och byggandet av hälsopoolen. 
Tanken med framtidsprojektet var att skapa en plattform för fortsatt 
utveckling av lokala projekt inom främst turism, hälsa och före-
tagande. Det var det mest omfattande och kostsamma, för att inte säga 
arbetsamma, som bykooperativet och bygdegemenskaperna engagerat 
sig i. 

Vid mötestillfället var det en särskilt arbetsam period som för 
Anna-Karin innebar omskrivning på omskrivning av ansökan för att få 
den godkänd av strukturfondskansliets tjänstemän. Ett godkännande 
behövdes för att i nästa steg skicka ansökan för behandling till ett 
beslutsgruppsmöte. Ansökningsprocessen pågick i ett och ett halvt år. 
Medan invånarna planerade och stod i startgroparna för att få sätta 
igång att förverkliga sitt drömprojekt, lanserade strukturfondskansliet 
med jämna mellanrum nya direktiv och förslag. Anna-Karin överlade 
med bykooperativet och bygdens invånare och satt i möten både i och 
utanför lokalsamhället. Beslut om beviljade medel bordlades ett antal 
gånger, varje gång med olika motivering.  

Forskning har visat att bemötandet av lokala grupper och eldsjälar 
är en viktig fråga. Bemötandet liksom bedömandet är maktens privi-
legium. Myndigheten kan gilla eller ogilla, säga ja eller nej, tolka och 
tillämpa de regler som de själva har bäst kännedom om. I en för-
handlingssituation har bygdeaktörerna en mer utsatt position. Från ett 
lokalt perspektiv finns en rad osäkerhetsfaktorer i själva mötet med 
dem som har tolkningsföreträdet. Det finns både skrivna och oskrivna 
regler att följa. Under mitt fältarbete talade aktörerna om svårigheten 
att kommunicera med myndigheter som en återkommande känsla av 
att inte duga, att stöta emot en vägg eller att prata olika språk. 

Under det möte som skildras nedan visar sig tjänstemännens 
överordning som ett tillrättaläggande av hur saker och ting ska vara. 
Den byråkratiska (ekonomiska) tolkningsramen och maktteknikerna 
(härskartekniker, Ås 1982) osynliggör det perspektiv som bygde-
aktören representerar. Det inte bara osynliggörs, det misstänkliggörs 
och förlöjligas.  Att osynliggöra och förlöjliga är två av de härskar-
tekniker som Ås (1982) redan på tidigt 1980-tal formulerade utifrån 
egna upplevelser i den politiska världen. De andra teknikerna är: 
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undanhållande av information, dubbelbestraffning samt påförande av 
skuld och skam. Ytterligare tekniker har därefter lagts till dem som Ås 
identifierat och synliggjort. Teorin om härskartekniker beskriver mäns 
systematiska undertryckande av kvinnor, men belyser också makt-
utövning oavsett kön. 

Mötets maktuttryck är inte alltid påtagliga men de finns där i 
makt- och härskartekniker som går att avläsa i mötessituationen, i val 
av mötesplats och rum, i hur ord sägs eller inte sägs, i hur handlingar, 
gester och ögonkast understryker hierarki och position. I mötet på 
näringslivskontoret blir makt något som framförallt känns. De faktorer 
som ligger till grund för hur en projektansökan, och de sökande, 
slutligen bedöms är både uttalade och outtalade. För att få sitt projekt 
beviljat krävs att aktören spelar sina kort väl, är tillmötesgående, inte 
säger emot för ofta eller för starkt, inte uppträder oförskämt, blir arg 
eller upprörd. Hon/han får gärna kämpa för sin sak, men det ska göras 
på ”rätt” sätt.  

Projektmöte på näringslivskontoret 

Här följer en beskrivning av hur tillgång till respektive frånvaro av 
makt visar sig i ett möte på kommunens näringslivskontor, ett möte 
under vilket jag närvarade. Framställningen har gjorts utifrån de 
anteckningar jag förde under och efter mötet. Anteckningarna har 
kompletterats med mina upplevelser av, minnesbilder från och reflek-
tioner kring mötet. Den beskrivande texten varvas med kursiverade 
reflekterande stycken som syftar till att tydliggöra, diskutera och ge ett 
analytiskt djup till konversationen. 

Projektmötet hålls i ett konferensrum på kommunens näringslivs-
kontor. Mötesrummet är avskalat och ordningsamt. Ingenting onödigt 
ligger framme. Ett avlångt bord med tillhörande stolar upptar det 
mesta utrymmet. Anna-Karin har rest till kommunens centralort, en 
resa på cirka sju mil, för att föra bygdens talan. Jag har mött upp och 
sitter vid bordets kortsida. I rummet finns, förutom vi, två tjänstemän. 
På vänster sida har jag kvinnan från strukturfondskansliet, som varit 
tveksam till min närvaro. Hon står upp under en stor del av mötet. 
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Anna-Karin sitter på min högra sida. Bredvid sitter hennes och 
bygdens allierade för dagen, mannen från kommunens näringslivs-
kontor. Tjänstemännen benämns fortsättningsvis som ”kvinnan” 
respektive ”mannen”. Namnlösheten symboliserar hur jag uppfattar 
representationen och utövandet av makt som en strategi i skydd av det 
opersonliga. Anna-Karin har inte något sådant skydd. Tvärtom är hon 
mycket personlig. Jag noterar att hon är finklädd. Hon har tagit på sig 
linnevästen som brukar få följa med vid särskilt viktiga tillfällen. 

 
Jag tänker att västen ger Anna-Karin en speciell kraft. Det krävs någon form 
av rustning inför möten med makten. I just det här projektet har bygden stöd 
från kommunen som beslutat ställa sig bakom ansökan. Det förväntade 
motståndet kommer från strukturfondskansliet och länsstyrelsen. Invånarna 
är vana att stöd respektive motstånd skiftar i olika frågor. Vem som är ens 
allierade eller fiende avgörs från fråga till fråga, och från gång till gång.   
 
Dagens diskussion ska enligt dagordningen handla om vilken åtgärd i 
strukturfondernas mål 1 program som projektet bör söka pengar från. 
Hittills har bygdens invånare investerat i projektet i form av otaliga 
planerings- och arbetsmöten utan några garantier. Ansökningsför-
farandet har kommit till en kritisk punkt där frågan är hur länge och 
till vilket pris bykooperativet orkar fortsätta med arbetet.  
 
Utan lokalt engagemang blir det ingen ny mötesplats, inget ekologiskt 
hälsohus, inget Spa. Jag tänker på Anna-Karin som en upprätthållare och för-
svarare av de gemensamma drömmar som bygdens invånare formulerar i sina 
projekt och visionen att må bra. Anna-Karin bär drömmarna med sig, 
argumenterar för dem och försvarar dem i diskussion efter diskussion som om 
hon redan ser dem förverkligade någonstans där borta i framtiden. Eldsjälen 
möter nu kommunens och strukturfondskansliets handläggare. Med bygde-
invånarnas förtroende i ryggen sitter hon den här dagen ensam med dem som 
har makt att påverka vilka beslut som bör fattas om bygden. Hon ser lugn och 
samlad ut. Det går inte att se på henne hur viktigt det här mötet är eller hur 
osäker hon kanske känner sig. Valet av mötesplats försätter henne i en 
situation där någon annans regler gäller. I maktens rum är hon på bortaplan.  
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Diskussionen startar med att kvinnan från strukturfondskansliet hän-
visar till den rådande beslutsgången som innebär att hon inte kan 
lämna några löften till de andra under mötet. Som myndighets-
representant är hon endast en av flera personer i det beslutande ledet. 
 
Ett löfte eller ett besked är vad de lokala aktörerna helst av allt önskar sig. Det 
skulle betyda att de kunde sätta igång med arbetet. Men kvinnans inledning 
av mötet visar hur svårt det kan vara att få syn på makten och att avkräva ett 
svar. Vi sitter i ett av maktens rum och ändå är den inte där utan någon 
annanstans. Var är den? Den går att ana som någonting obestämt i 
atmosfären där vi sitter, i stämningar, ord och gester.  
 
Mannen från näringslivskontoret betonar hur viktigt det är att kvinnan 
från strukturfondskansliet under mötet förstår honom (kommunen) 
och Anna-Karin (bykooperativet), så att projektets förs vidare till 
beredningsgrupp och beslutsgrupp på ett bra sätt.  
 
Myndighetsrepresentanterna inleder med att markera sina revir. Mannen 
talar för ett ”vi” som innefattar kommunen och bygden. Med den öppningen 
ställer han sig redan inledningsvis på Anna-Karins och bygdens sida. Anna-
Karin håller en ovanligt låg profil genom hela mötet. Eftersom jag lärt känna 
henne vet jag att hon anstränger sig för att engagemanget inte ska ta över och 
orden ta en annan riktning än den hon tänkt sig. Hon låter mannen föra sin 
och bygdens talan. I det här rummet är hans status högre än hennes. Att 
lägga band på sig är i sammanhanget en väl vald strategi. Jag tänker på hur 
makt har en tendens att skapa tystnad och lågmäldhet. 
 
Samtalet rör sig kring formuleringen av projektets namn, syfte, inne-
håll och budget samt i vilken åtgärd, det vill säga i vilken insats i mål-
programmet, det är lämpligast att söka medel. I fråga efter fråga har 
mötesdeltagarna olika uppfattningar. Mannen och kvinnan har olika 
uppfattning om syftesformuleringen. Den är tillfredsställande tycker 
mannen medan kvinnans uppfattning är att syftet gärna får vara 
övertydligt. ”Mötesplats” blir kanske lite luddigt, håller mannen med 
om. Kvinnan vill ha en tydligare förklaring till finansieringen av 
bygget: ”Vad landar projektet på?” Anna-Karin svarar att projektet nu 
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är på cirka fem miljoner kronor. Det är en rejäl bantning av projektet, 
kommenterar kvinnan. Det har gjorts genom att bygden dragit ned på 
det egna arbetet, säger Anna-Karin. 
 
De ideella arbetsinsatserna har skrivits ned i ansökan. Men för att projektet 
ska bli möjligt att genomföra krävs fortfarande mer ideella arbetsinsatser än 
vad som går att få motfinansiering för. Kvinnans uppmaning till Anna-Karin 
att förklara återkommer under mötet. Uppmaningen riktas till Anna-Karin 
med en ifrågasättande och nedvärderande ton. Hon talar till, inte med, Anna-
Karin. Jag tänker på kvinnans kommunikation som ett slags förhörsteknik, 
med markeringar av misstänksamhet och maktdemonstration. Men Anna-
Karin svarar (tillkämpat?) lugnt och vänligt på de frågor hon får. 
 
Mannen och kvinnan har en lång diskussion om lämplig åtgärd i mål-
programmet att söka bidrag från. Mannen understryker att han är 
angelägen om att projektet hamnar rätt den här gången. Projektet 
berör hela bygden och inte enbart lantbruket, poängterar han.  
 
Det är en markering gentemot kvinnan och den långbänk projektet hamnat i 
under ansökningsförfarandet. 
 
Mannen har förberett sig genom att gå igenom projekt som tidigare 
fått pengar från den åtgärd han nu föreslår. Det bör underbygga 
bygdens chanser menar han, men kvinnan är tveksam: ”Det kändes 
som att det var det stora bygget…” (ett för stort projekt), säger hon om 
bygdens framtidsprojekt. ”Det är väl bra med stora ambitioner”, 
svarar mannen. Kvinnans tveksamhet visar sig nu i en rad frågor och 
uppmaningar som hon riktar till Anna-Karin. 
 
Känslan av korsförhör gör sig åter påmind. Spänningen i rummet stiger. 
Kvinnan återkopplar till regler och radar upp hinder efter hinder. Myndig-
hetsrollen blir i hennes användande av den till ett slags omöjlighetsperspektiv. 
Projektets olika delar plockas isär, närgranskas och ifrågasätts. Anna-Karin 
svarar genom att prata om vad hela projektet betyder för bygden. I hennes sätt 
att tala om projektet handlar det om att överkomma alla hinder, ett slags 
möjlighetsperspektiv där helheten är viktigare än de enskilda delarna. Mannen 
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väljer en medlande roll och ger strategiskt stöd till Anna-Karin vid kritiska 
lägen. 
 
Hur lång tid beräknas för projektet, undrar kvinnan. Tre år, svarar 
Anna-Karin. Kvinnan varvar frågor med påpekanden: Är det rea-
listiskt uppfyllda mål? Start av antal företag får inte överstiga projekt-
tiden! Och vad är det för slags företag? Anna-Karin ger exempel på 
vad hon kallar företagsturism. Företagen ska alltså finnas en period i 
byggnaden sedan ska de ”ut”, kommenterar kvinnan skeptiskt. Vad 
händer om företagen flyttar ut ur byggnaden och den blir tom, frågar 
hon. Anna-Karin svarar att ambitionen hela tiden ska vara att 
lokalerna ska vara fyllda med aktivitet. Kvinnan avbryter: ”Vad jag 
menar är: Finns det tillräckligt med företag?” 
 
Frågorna är nog, från ett tjänstemannaperspektiv, viktiga att ställa. 
Påpekandena reflekterar farhågor som även byinvånarna är medvetna om och 
som de diskuterat. Men det är en företagsam och företagsrik bygd, och 
invånarna har en plan och en idé som de måste tro på. Jag tänker att det hand-
lar om hur frågandet går till. Kvinnans förhörsteknik lämnar aldrig öppet för 
någon dialog om sammanhang. Frågorna kommer i rapp följd och kräver 
snabba svar. De är lagom otydliga vilket ger kvinnan tillfälle att förtydliga. 
Tillvägagångssättet bidrar till att förstärka aktörernas olika position i 
rummet/samtalet och klargöra vem som sätter agendan. 
 
Som svar börjar Anna-Karin berätta om hur hon och invånarna tänker 
sig projektets betydelse i förhållande till företagsaktiviteter och till 
huset som en mötesplats i bygden. 
 
Ett nytt försök att beskriva helheten, projektets roll i bygdekontexten.   
 
Anna-Karin ställer en motfråga: ”Är det fel?” Hon får inget svar. 
 
Med sin fråga bryter hon mötesordningen. Frågandet är tjänstemannens 
privilegium, hans/hennes maktvapen. Försöket att bryta ordningen möts med 
en annan maktstrategi: tystnad. 
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Istället diskuterar kvinnan och mannen om det är tillåtet eller inte för 
företag att hyra in sig i huset. Kvinnan säger att föreningen inte får 
tjäna pengar genom att hyra ut lokaler medan mannen, med motiva-
tionen att ”det är bara att titta på andra beslut”, inte ser några problem 
med det. 
 
Maktens representanter gör återigen olika tolkningar av regelverket. 
 
När vi diskuterade det här tidigare så var det en stor satsning, säger 
kvinnan. Jag tycker fortfarande att det är en stor satsning, svarar 
mannen. Diskussionen återgår till indikatorer. För att kunna bedöma 
projektet behövs indikatorer i form av förväntade och mätbara 
resultat. De bör vara realistiska, varken för högt eller lågt satta, och 
mätbara. Kvinnan säger att det är bättre att de är i underkant än 
överkant. Ni ska ju också tro på det, ni som ska prata för projektet, 
säger Anna-Karin, och föreslår att de skriver in svårigheten med att 
mäta antalet startade företag under projekttiden. Det behövs inte, 
säger kvinnan, det vet hon redan. Men du måste också vara övertygad, 
vidhåller Anna-Karin. Det låter mycket, säger kvinnan till slut, och 
medger att hon inte är riktigt övertygad om indikatorerna i ansökan. 
 
Anna-Karin framhärdar eftersom det här är en verkligt viktig punkt. Den som 
handlägger projektet bör vara överens med de projektsökande (bykooperativet) 
liksom de som stödjer projektet (här kommunen), så att det som förs fram blir 
trovärdigt. Om kvinnan inte tror på projektet, hur ska hon då kunna 
argumentera för det? Känslor av misstro och bristande tillit virvlar runt i 
förhandlingssituationen och rummet. Går det att lita på motparten? 
 
Samtliga mötesdeltagare diskuterar hur de ska räkna; antal företag, 
sysselsatta eller nätverk? Ingen är säker på hur den tabell som skulle 
kunna vara till hjälp för diskussionen ska tolkas. Kvinnan lovar att 
undersöka saken. 
 
Mötesdeltagarna drar mestadels åt olika håll, men plötsligt befinner de sig i 
samma osäkerhet. Ingen vet mer än någon annan, ingen har övertaget. Makt-
positionerna utjämnas för ett ögonblick.  
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Mätbara indikatorer kontra den omätbara bygden 

Det kanske ser mycket ut med start av sex nätverk, resonerar Anna-
Karin, samtidigt som hon räknar upp tänkbara verksamhetsområden. 
Efter en stund föreslår hon en minskning till tre nätverk. 
 
Projektets resultat förväntas bli sådana som går att kontrollera och utvärdera. 
Det betyder att många ”resultat” kommer att passera obemärkt förbi eftersom 
de inte (kan) räknas. Drömmarna och visionerna om allt vad den nya mötes-
platsen kan komma att betyda för invånarna utifrån ett mänskligt, socialt och 
kulturellt perspektiv lämnas därhän. Hur mäter man förverkligandet av 
drömmar? Gemenskap? Framtidstro? Att må bra? Att förverkliga drömmar, 
är inte det ett ganska fint resultat? Projektet som en del i bygdens över-
levnadskamp, är det alls översättbart till enskilda indikatorer i ett struktur-
fondsprogram? Projektidén är så sammanvävd med invånarnas upplevelse av 
och föreställning om bygden och dess framtid att det är svårt att särskilja den 
från sitt sammanhang. Målsättningen med projektet är mycket mer än vad 
reduceringen till antal nätverk, företag eller sysselsatta kan förmedla. 
 
Ett namn på en icke närvarande person, en av länsstyrelsens ledande 
tjänstemän, förs in i diskussionen.  
 
Utifrån min genomgång av föreningsmaterial känner jag till tjänstemannens 
maktposition och långa ”relation” till bygden Trehörningsjö. Hans namn 
dyker upp i föreningsdokument redan på 1970-talet. Till honom adresserade 
en annan tjänsteman, från Vägverket, en förfrågan om byn ”i bushen”, det 
vill säga Trehörningsjö, som då krävde av Vägverket att få sitt namn skyltat 
vid vägen. Nu är det 2000-tal… 
 
Kvinnan säger att tjänstemannen i fråga reagerat på idén om stugbyn. 
Han har tolkat projektet som ett stöd för stugbyn och bokningen, 
indirekt ett förtäckt projekt som utger sig för att göra något annat än 
vad det säger sig vilja göra. 
 
Det är ett misstänkliggörande av projektets syfte och de lokala aktörerna. 
Tilliten är plötsligt långt borta. Till saken hör att just denne tjänsteman i sin 
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centrala position dömt ut projektet med orden att inte ha ”en snöbolls chans i 
helvetet”. Men det finns tjänstemän som ser annorlunda på projektet, såsom 
mannen från kommunen. Han sätter in projektet i den kontext som är bygden. 
 
Mannen presenterar sin och kommunens tolkning: ”Jag ser det som en 
styrka att stugbyn finns med som en aktör bland andra, det stärker 
infrastrukturen.” 
 
För dem som bedömer projektet finns hela tiden valet att betrakta det före-
slagna som ett problem eller en möjlighet. I samtalet uppstår strider om vems 
tolkning som är den rätta. Att finansiering endast ges utifrån vissa kriterier 
som i sig kan vara svårtolkade betyder att de lokala aktörerna har att anpassa 
sig till en existerande mall som är både detaljerad och oklar. Det gäller att 
genom alla möten och diskussioner försöka hålla fast vid sin lokala idé, men 
också att klä den i ett språk som möjliggör förverkligande (finansiering). I den 
inordnande anpassningsprocess som ansökningsförfarandet är riskerar 
aktörernas ursprungliga idé att göras om och ikläs ord och struktur som om-
formar den till något som till slut kan vara svårt även för aktörerna att känna 
igen, eller att förklara. Programmens målbeskrivningar och ord ersätter 
bygdens ord och beskrivningar. Bakslaget kan bli att den ursprungliga idén 
slutligen framstår oklar, även för aktörerna själva, och att vad de än gör eller 
säger så blir det ”fel”. 
 
Enligt länsstyrelsetjänstemannen bör stugbyns roll tonas ned, vidhåller 
kvinnan som lägger stor vikt vid dennes synpunkter. Mannen 
argumenterar emot, det ska nämnas att det finns en populär stugby, en 
infrastruktur. Det är ett bra underlag, menar han. Kvinnan svarar att 
man kanske inte ska göra en så stor grej av det. Mannen avbryter. Det 
är ingen stor grej. Arbetet med stugbyn och bokningen måste kunna 
ske genom den nya receptionen. 
 
Medan mannen placerar projektet i den helhet som är bygden har kvinnan 
svårare att göra detsamma. Tjänstemännen företräder skilda synsätt. De 
pratar om samma projekt men det skulle lika gärna kunna vara två olika 
projekt de talar om. Så åtskilda är bilderna som de förmedlar. Medan mannen 
i sin tjänsteutövning och argumentation kopplar projektet till ett 



 

 135

bygdesammanhang, är det för kvinnan mer en fråga om de ord som står på 
papperen, de regler som måste följas och vilken bedömning som gjorts i den 
egna tjänstemannahierarkin. Vad projektet i slutändan ska syfta till eller i 
vilken lokal kontext det ingår tycks mindre viktig. 
 
Anna-Karin går in i diskussionen för att förklara hur hon och hennes 
medaktörer har tänkt. Den sökande föreningen äger inte stugbyn, 
säger hon. Den förening som gör det får hyra tjänster av receptionen i 
den nya byggnaden.  
 
För Anna-Karin är det självklart hur föreningssammanhangen fungerar, för 
mannen och kvinnan är det inte lika självklart. Här förstår jag dem. Hela min 
fältarbetstid går åt till att undersöka och förstå detta svåra… de lokala 
sammanhangen och bygden som en odelbar helhet. Det är inte lätt att redo-
göra för vilken förening som gör vad. Det är dessutom ständigt föränderligt. 
Sakfrågor, intresseriktningar och verksamheter skiftar med medlemmar och 
över tid, relationen mellan de olika föreningarna likaså. Den förening som står 
bakom den projektansökan som just nu diskuteras är densamma som bildades 
under striden om vårdcentralen: ”Trehörningsjö Vård & Omsorg ek för.” 
Stugbyn ägs av ”Trehörningsjö Fritid ek för” som bildades 1996 för att köpa 
den då nedläggningshotade stugbyn och campingen av kommunen. Mellan 
kommunen och bygden finns en ömsesidighet. Kommunen har genom tidigare 
samarbeten och frågor en relation till bygdeinvånarna och föreningarna. De 
har kunskap om de arbetsinsatser som gjorts och görs, och känner kanske 
därför ett större ansvar för att hitta lösningar än länsstyrelsen och struktur-
fondskansliet. Närhet spelar, trots kommunsammanslagningar som ökat 
avstånden mellan kommuninvånare och beslutsnivå, fortfarande en roll när 
det gäller att förstå bygdeproblem och möjligheter. 
 
Samtalet vänds mot vad mannen kallar ”hälsodelen” i projektet. Olika 
tolkningar av vad som ingår diskuteras. Ingår hälsopoolen i bygget 
eller inte, frågar kvinnan rakt på sak. Anna-Karin svarar att föreningen 
vill bygga skalet med strukturfondspengar och utveckla innehållet 
med hjälp av landsbygdsmedel.  
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Det finns inget målprogram eller liknande som kan stödja projektet i sin hel-
het. Delar av projektet kan få stöd på ett ställe, andra delar på andra ställen.  
 
Mannen upprepar att det är en tolkningsfråga hur man ska se på att 
bygga hus för att sedan utveckla… kvinnan avbryter och frågar vad 
det är för ”utveckling” att flytta in redan befintlig verksamhet, det vill 
säga hälsopoolen, i den nya byggnaden. Diskussionen hettar till och 
stämningsläget är fortsatt spänt. Anna-Karin tar fram och visar 
ritningen över byggnationen. 
 
Jag tänker på allt vad hälsopoolen betyder, på hur den och framtidsprojektet 
symboliserar bygdens vision med tankar om framtiden som invånarna enats 
kring. De känsliga bygderummen som är kontinuitet, förändring och framtid 
– det som varit, det som är och det som ska bli – på samma gång. Men sådana 
värden eller förståelser syns inte på ritningen och hade de skrivits in i 
ansökan hade de behövt omformuleras till (mätbara) indikatorer. 
 
Vi måste vara på det klara med att det här inte är ett förtäckt projekt 
för att flytta hälsopoolen, börjar mannen. Det är så det har känts, säger 
kvinnan, att ni vill flytta hälsopoolen till en ny fin plats. Så är det inte, 
säger Anna-Karin bestämt, pekar på ritningen och förklarar att det 
finns ett behov i bygden av en ny plats att samla turismen på. Någon 
sådan byggnad finns inte idag. 
 
Vad kan hon säga utan att projektet ska gå i stöpet? Hälsopoolen är tänkt att 
flyttas till den nya byggnaden på udden. Men det handlar om mycket mer än 
en flytt av poolen. Nya verksamheter ska utvecklas och bygden behöver en ny 
mötesplats som också kan bli ett modernt centrum för stugbyn, campingen 
och de turismaktiviteter som är på gång att bli en allt viktigare inkomstkälla. 
  
Kvinnan håller fast vid att hon har svårt att se hur den här projekt-
ansökan ska kunna finansiera allting och hon är kritisk till hälso-
poolen. Mannen håller med om att det vore bättre att bygga till en 
annan byggnad senare, för hälsopoolen. Det är svårtolkat vad projekt-
medlen ska finansiera. Det här ställer jag mig tveksam till, säger 
kvinnan. 
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Med de orden blir det tyst i rummet, plötsligt är det ett nytt kritiskt läge för 
projektet. 
 
Det har antytts att hälsopoolen borde utgå ur planen på grund av för 
höga kostnader men ingen annan anledning har nämnts, påminner 
mannen och fortsätter: Vi måste komma vidare, hur gör vi det på bästa 
sätt? Kvinnan säger att hon förstår problemet med en uppdelning men 
vill ändå veta ”vad vi ska satsa våra pengar på”. 
 
”Vi” och ”våra pengar” är i det här fallet strukturfondsmedel samt del-
finansiering från länsstyrelsen. Medel som kvinnan och andra tjänstemän har 
att förvalta och fördela enligt den närhetsprincip som är tänkt att råda inom 
strukturfondsarbetet, det vill säga att beslut ska fattas så nära dem som berörs 
som möjligt. Denna närhetsprincip känns i mötesdiskussionerna mycket långt 
borta och villkorad på premisser som berörda inte har någon eller mycket lite 
insyn i. 
 
Kvinnan frågar efter kostnaden för byggets hälsodel. Mannen ger inget 
svar utan säger istället att han kunnat föreställa sig de som gått den 
fula vägen och till exempel angett ”konferenssal” istället för ”bassäng” 
på ritningen. Kvinnan skämtar och skrattar för första gången under 
mötet. Med ens lättar stämningen men kvinnan undrar fortfarande 
varför man vill bygga ett nytt hus för redan existerande verksamhet, 
vad är det för utveckling? 
 
Det kunde inte uttryckas klarare och kanske är det den stora fråga som borde 
tas upp till diskussion: vad är utveckling, och för vem? De bilder och visioner 
som Anna-Karin och de andra bygdeaktörerna ser framför sig, liksom 
erfarenheterna av bygdens omvandling och kampen för att den ska fortsätta 
finnas som ett levande samhälle med allt vad det innebär, är osynliga för 
kvinnan.  
 
Anna-Karin förklarar hur bygden tänkt finansiera ”innehållet” men 
avbryts av både kvinnan och mannen som menar att det inte är 
intressant i det här läget. Som jag förstår det handlar det om att slå 
ihop alla verksamheter som finns i en gemensam byggnad, summerar 
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mannen. Finansieringsfrågan, som nyss föreföll så viktig, skjuts på 
framtiden. Anna-Karin försöker föra in bygdens perspektiv i diskus-
sionen genom att förklara hur viktig baddelen är för turismen och hur 
den hänger ihop med företagsutveckling. Mannen underbygger 
hennes resonemang. Diskussionen handlar återigen om gränssätt-
ningar och tolkningar som avgör finansieringsmöjligheterna. 
 
Gränserna förefaller på samma gång fasta och omtolkningsbara, men alla 
mötesdeltagare har inte samma tolkningsrätt...  
 
Nu reagerar kvinnan med en suck: ”Så det ska vara badturism där 
också!” Ja, baddelen är ju inte bara för byborna, förklarar Anna-Karin. 
 
Varmbadet (f d hälsopoolbassängen), en större simbassäng, ångbastu, vanlig 
bastu och specialbadkar för Spa-behandling; allt ingår i den tänkta ombyggna-
tionen med olika slags bad- och hälsoutrymmen. Det är en del i satsningen för 
att göra bygden mer attraktiv för bybor och turister samt för att utveckla 
kringaktiviteter och verksamheter inom hälsa och rehabilitering, företagande 
och turism. I den fortgående diskussionen antyds att detta är verksamheter 
som av den ovan nämnda länsstyrelsetjänstemannen bedöms ha för låg status 
för att vara intressanta.    
 
Mannen säger att han antar att länsstyrelsetjänstemannen (som han 
tycks känna väl) inte tycker att hälsoturism är någonting. Vad menar 
du med hälsoturism, kontrar kvinnan. 
 
Här är ett begrepp som Anna-Karin kan mycket om, bland annat genom 
kooperativets medverkan i det nationella turismprojektet där de lär sig mer om 
marknadsföring, med särskild inriktning mot den tyska marknaden. Frågan 
blir en öppning där Anna-Karin kan vända sin nedtonade roll i diskussionen 
och lyfta fram sin kompetens, men hon väljer att hålla fast vid sin låga profil 
och säger inte så mycket om det som hon är väl insatt i. 
 
Anna-Karin förklarar på ett enkelt sätt vad hälsoturism kan vara och 
skämtar lite, men läget är fortsatt ansträngt. Kvinnan vägrar släppa 
ämnet och frågar: Vad gör hälsopoolen idag? 
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Vid mötestillfället var hälsopoolen inrymd i industrihuset i utkanten av byn. 
”Poolen” fungerade både som mötesplats för bygdens föreningar, som 
utbildningslokal samt som en hälsolokal för bygdeinvånare och besökare (se 
kapitel två). 
 
Anna-Karin berättar. Där finns sjukgymnast, badgymnastik och en del 
badturism redan idag. Hon fyller på med andra verksamheter och 
avrundar med uthyrningen av bastuflotten med tillhörande aktiviteter. 
Mannen förstärker Anna-Karins berättelse och ser sin chans att betona 
utvecklingsperspektivet: ”Du pratar vidareutveckling av det ni har”, 
slår han fast. Kvinnan ställer ytterligare frågor om bakgrunden till 
hälsopoolen och inleder en ny frågestund: Hur är efterfrågan kopplad 
till turismföretagen? Har ni gjort någon undersökning? ”Så att ni inte 
blåser upp något stort och så kommer det inga”, säger hon. Anna-
Karin svarar tålmodigt medan mannen börjar tappa tålamodet. 
”Behövs det siffror för att övertyga så har kommunen sådana”, säger 
han. Kommunens bedömning är positiv. 
 
Siffrorna verkar ge legitimitet. De lugnar i alla fall ned diskussionen. 

Det flummiga och luddiga 

Mannen beskriver projektet som hälsoturism. Samtidigt påpekar han 
att kommunen försökt tona ned bygdevisionen att ”må bra”. Kvinnan 
håller med om att ”det är för flummigt”. 
 
Bygdevisionen är i både mannens och kvinnans ögon för ”flummig”. Mötes-
plats uppfattas som alltför ”luddigt”. Med de två orden, som inrymmer och 
symboliserar det som invånarna uppfattar som viktigt, avfärdas bygde-
perspektivet som något som inte är tillräckligt bra, som inte passar in. 
Känslan av att inte duga, som aktörerna förmedlat till mig, blir plötsligt 
förståelig. Det som inte går att formulera till byråkratispråk, indikatorer eller 
att översätta till siffror, betraktas av tjänstemännen som oviktigt. Fältarbetet 
har gett mig en annan förståelse av bygdeutvecklingen. I den förståelsen är 
det flummiga och luddiga värdefullt. 
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Vi måste vara klara över rätt åtgärd, påpekar mannen. Man kan se det 
på olika sätt, det får vi diskutera på strukturfonden, säger kvinnan. 
 
På strukturfondskansliet och i beslutsgruppen finns det absoluta tolknings-
företrädet. 
 
Mannen slår fast vilken åtgärd han anser vara den rätta att söka bidrag 
från. Att projektet handlar om landsbygdsutveckling har han förankrat 
hos en av sina kollegor.  
 
Den kollega han diskuterat med är en man med stark ställning i närings-
livsfrågor i kommunen. Både kvinnan och mannen använder sina personliga 
kontakter i maktspelet sinsemellan. Frånvarande personer med hög status 
inom respektive myndighet används som referens för att förstärka den egna 
argumentationen. 
 
Det kan bli en diskussion mellan åtgärder, menar kvinnan: ”Det vill till 
att vi är överens om hur vi ska göra.” Hon ska kontakta länsstyrelse-
tjänstemannen, som är hennes samtalspart, och återkomma under 
morgondagen, säger hon. Mötet börjar lida mot sitt slut. Alla tittar på 
ritningarna som under diskussionerna lagts fram på bordet. Man ska 
inte göra sådär, säger mannen när han tittar på de första färggranna 
arkitektritningarna av byggnaden. Det är för flashigt! 
 
Han syftar på invånarnas dröm så som den ursprungligen såg ut. 
 
Nej, lägg bort den, håller Anna-Karin med och viker ihop den fina 
färgritningen. Istället tar hon fram den svartvita nedbantade versionen 
i lagom A4-storlek. 
 
Med några ord och en gest anpassas drömmarna till tjänstemännens regelverk 
och ordning, till bilden av vad som går för sig. Det får mig att tänka på väg-
skyltarna som möter mig varje gång jag kör in i bygden. Skyltarna är två. 
Först Vägverkets blåvita som ser ut som alla andra ortnamnsskyltar. Sedan 
den färgrika välkommen-skylten som är lokalt utformad. De står där båda två 
och symboliserar olika perspektiv, det lokala och det statliga, det flummiga och 
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det rätta. Jag tänker att detta att kompromissa med visioner eller att få dem 
nedlåtande beskrivna kan få drömmar och engagemang att blekna… och 
kanske helt försvinna?  
 
En budgetdiskussion avslutar mötet. Anna-Karin uppmanas se över 
finansieringen av bygget. Det måste bli klart hur den kan delas upp 
mellan olika stödformer. Det har inte så mycket med storlek att göra 
menar mannen utan det handlar om att tänka utifrån en helhet. 
Projektet har bantats med en miljon kronor genom att andelen ideellt 
arbete skurits ned. ”Trehörningsjö är känt för att inte ligga på latsidan 
precis”, säger mannen. De har redan gått in med mycket eget arbete i 
projektet, de ska inte behöva belastas med mer. Därmed sätter han en 
gräns för vad han tycker att kommunen och övriga myndigheter kan 
kräva i form av ideella insatser. 
 
Mannens kommentar återspeglar hur bygdeinvånarna blivit kända inne på 
kommunkontoret, som arbetsamma och företagsamma. De är också kända för 
att aldrig ge upp, vilket gör dem både starka och besvärliga.  
 
Kvinnan säger att hon tar med sig allt som sagts för att diskutera det 
vidare. 
 
Under mötet har jag noterat att hon antecknat en och en halv rad i sitt block. 
”Allt” som sagts och som hon ska föra vidare är hennes tolkningar av mötet. 
Någon annan dokumentation av vad som ägt rum finns inte (förutom min vid 
just det här tillfället). Mannen och Anna-Karin har varit fullt upptagna med 
diskussionen och har inte heller fört några anteckningar.  
 
Mannen är mån om att det som återstår att göra ska göras i tid. Han 
vill inte att det ska bli som i ett annat fall säger han, då kommunen fick 
besked för sent för att kunna göra någonting. Anna-Karin säger att hon 
skulle vilja få besked innan föreningens styrelsemöte som ska äga rum 
måndag kväll. Kvinnan svarar, med en på samma gång självklar som 
nedlåtande ton, att på kvällen kommer hon i alla fall inte att ringa. 
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Den ideellt engagerade respektive den statligt anställdes arbetstider skiljer sig 
åt. För Anna-Karin och de andra bygdeaktörerna har engagemanget och 
arbetstiden varken början eller slut. Det följer ingen klocka. Samma sak är det 
med projekten och processerna i samhället, de stängs inte av eller sätts på vid 
bestämda tidpunkter. De pågår. I bygdeutvecklingen är kvälls- och helgarbete 
en del av arbetsordningen och ett måste för att ro allt i land. Kvinnans 
arbetssituation är en annan, och någon vilja att gå bygdeaktörerna till mötes 
tycks hon inte ha. För henne är det otänkbart att ringa ett samtal kvällstid. 
Hon arbetar inte då, och det är hon som bestämmer. 
 
Kvinnan beslutar att Anna-Karin och mannen ska invänta hennes 
diskussion med länsstyrelsen och strukturfondskansliet. Efter en 
timme och fyrtiofem minuter avslutas mötet. Precis som kvinnan in-
ledde med att säga, har inga nya besked lämnats. Anna-Karin och jag 
lämnar rummet medan kvinnan och mannen stannar kvar. De har 
enats om en kort enskild överläggning. 
 
Ett maktens interna möte där den lokala aktören inte har tillträde. 
 
Vad tyckte du, frågar Anna-Karin, när vi kommit utanför rummet. Jag 
vet inte vad jag ska säga för jag är tagen av hur makten har visat sig 
genom kvinnans demonstrativt ogillande och nedvärderande attityd, 
främst gentemot Anna-Karin. 
 
I min återgivning av mötet märker jag hur maktutövandet, som jag så tydligt 
känt i rummet, inte så mycket finns i orden som uttalas. Det finns i hur 
personerna positionerar sig rent fysiskt i rummet, där kvinnan väljer att stå 
upp under större delen av mötet, medan Anna-Karin och mannen sitter ned. 
Makten kommuniceras genom blickar, tonfall och gester, som underströmmar 
till det sagda. Därmed blir den också svår att förhålla sig till. Att de lokala 
aktörerna talar om den som något abstrakt och diffust men ändå närvarande 
förstår jag bättre efter mötet. Mer än något annat framstår ”makt” som en 
osynlig men mycket påtaglig känsla.  
 
Men Anna-Karin ler och ser oväntat glad ut och säger att det där var 
ingenting. Det där gick bra! Idag visade sig kvinnan från sin bästa sida, 
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lägger hon till och berättar om andra möten med maktens represen-
tanter medan vi förflyttar oss till lunchrestaurangen där hon stämt 
träff med en annan kommuntjänsteman som hon råkat träffa i 
kommunhuset. Lunchsamtalet handlar om vad bygdegrupper, näring-
livskontor och andra aktörer kan göra för att tillsammans verka för att 
inte enbart kommunens centralort utan även omkringliggande bygder 
ska ha en framtid. Landsbygdernas och bygdeaktörernas roll i 
kommunens vision inför 200859, som finansierats med ett antal 
miljoner kronor, beskrivs av Anna-Karin och kommuntjänstemannen 
som i det närmaste osynlig. Det borde ligga i allas intresse att också 
byarna lever vidare, säger han. Som ett exempel på en svår mötes-
situation beskriver Anna-Karin ett annat möte än det vi precis närvarat 
vid. Exemplet handlar om en tjänsteman från en annan statlig myndig-
het, ett möte som hon beskriver som ”värre än elfte september”. Det är 
en berättelse jag hört tidigare. Den plockas fram vid särskilda tillfällen. 
Jag tolkar den som en illustration av det motstånd aktörerna ibland 
upplever. Det är inte någon slump att Anna-Karin väljer att presen-
tera berättelsen efter det möte som vi just närvarat vid. Inte ens en 
eldsjäl står ut med vad som helst. 

Maktutövande som osynliggör och förminskar 

Mötet på näringslivskontoret hade många bottnar. Det är, förstår jag, 
inte någon enkel sak att som tjänsteman, med regelverk och många 
perspektiv att ta hänsyn till, möta och bemöta människors bygde-
engagemang. Bakom maktens ansikten, röster och gester döljer sig 
också människor. Men här har min avsikt varit att åskådliggöra hur 
makt kan utövas och uppfattas. Makt som något både subtilt och 
påtagligt i tjänstemännens utövning blir något som bygdeaktören själv 
lämnas att hantera. Det kan vara en arbetsam hantering. Berättelser 
som ironiserar över maktens verkningar, och kåserier som förvandlar 
maktutövarna till clowner, kan vara sätt att mildra förminskandets 
effekter. 

                                                 
59 Se: www.ornskoldsvik.se/vision2008.  
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Bevisföringen av bygdens viktighet (jfr Forsberg 2003, se även 
kapitel sex) – att inför forskare, politiker och tjänstemän försvara, 
förklara och på olika sätt belägga betydelsen av den egna bygden och 
värdet av mobiliseringsarbetet – som upptar mycket av aktörernas tid, 
blir i mötet synligt som Anna-Karins försök att svara på och försvara 
sig mot maktens ifrågasättanden och tillrättavisanden. Det språk som 
är Anna-Karins och bygdens passar inte in i åtgärder, program eller 
tjänstemännens föreställningar om hur ett projekt bör se ut eller be-
nämnas. Framtidsprojektet som mötesplats och del av bygdens må bra 
vision definieras av maktutövarna som alltför flummigt och luddigt, 
vilket blir till ett förminskande av de värden bygdeaktörerna försvarar 
och strider för. Att behärska språket blir i beskrivningen ovan något 
mer än att behärska orden som sådana. För att föra en dialog med 
makten behöver aktörerna behärska maktens språk men också allt som 
ingår i och omger själva mötessituationen och den byråkratiska proces-
sen. Att förmedla ord med personliga betydelser och förväntningar 
låter sig inte eller svårligen göras i de opersonliga rum där maktspråk 
härskar. Den informella mötesordning som råder i bygdens rum 
existerar inte här. Mötesdeltagarnas svårighet att förstå varandra 
menar jag ger samtalet karaktären av ett icke-möte. 

Tjänstemännen fokuserade på olika delar i projektet och hur de 
kunde passa in i målprogrammet för EU-bidrag. De var mindre intres-
serade av hur projektet var en del av en större bygdekontext, även om 
mannen ibland förmedlade en sådan förståelse. Medan tjänstemännen 
försökte hitta rationella lösningar handlade mötesdiskussionen, för 
Anna-Karin, om existentiella och mänskliga värden som gemenskaper, 
hopp och framtid. Knappast något som låter sig beskrivas i mätbara 
eller rationella termer. I samtalet och de maktordningar som regerade 
tystades det kollektiva handlandets protest (Melucci 1991), och idén 
om en annan, relationell, ordning. Den ekonomiskt styrande och i mål-
dokumentet reglerade formen tog över. I det enskilda eller kollektiva 
agerandet för bygden både utmanar och anpassar sig bygdeaktörerna 
till den dominerande ordningen. För att ta sig förbi hindren valde 
Anna-Karin att kompromissa sig fram, att tona ned det som var hon, 
projektet och bygden. Tjänstemännen fick leda och avsluta. Så klarade 
sig projektet vidare och det lokala gavs ännu en chans. 
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Den utsatta situation det innebär att vara bygdeförsvarare och 
upprätthållare blir på olika sätt synlig i beskrivningen. Anna-Karin 
ställdes inför en rad svåra och ibland omöjliga frågor, som vad 
”utveckling” är. Hon ifrågasattes och misstänkliggjordes. Under mötet 
kunde strukturfondshandläggaren inte se att projektet handlade om 
utveckling utan misstänkte att det var ett förklätt projekt som egent-
ligen handlade om någonting annat. Kvinnans val att vara stående 
under en stor del av mötet medan Anna-Karin förblev sittande för-
medlade en tydlig maktordning. En osynlig men märkbar hierarkisk 
atmosfär vilade över samtalet som ytterst styrdes av den icke 
närvarande chefstjänstemannen på länsstyrelsen. Makten var både 
närvarande och frånvarande. På flera sätt fick Anna-Karin besked om 
att hon och dem hon representerade inte passade in, eller passade in 
med viss tvekan och på vissa villkor. I stunden anpassade sig Anna-
Karin till den rådande ordningen. Hon vek undan den färgglada 
originalritningen för en svartvit anpassad version. Linnevästen (rust-
ningen) och de personliga kontakterna med kommuntjänstemännen 
var hennes försvar. Utan kommunens stöd vid just det här tillfället, 
och för projektet i sin helhet, är det tveksamt om det alls blivit av. 

Känslan av osynlighet som invånarna på många och olika sätt gett 
uttryck för i mitt fältarbete, var en känsla som genomsyrade mötes-
rummet. I byråkratins rum och språk förminskades och osynlig-
gjordes bygdeaktören, bygdeprojektet och i förlängningen bygden. 
Anna-Karins handlingsutrymme, kunskaper och kompetens beskars. 
Som bygdeaktör förväntades hon inta en underordnad position. En 
konsekvens av bemötandet blev att Anna-Karin också förminskade sig 
själv. Den person som gavs och tog plats på scenen i en internationell 
konferenssal i Lyon (se kapitel fyra) blev aldrig synlig i mötet på det 
lokala näringslivskontoret. Där höll Anna-Karin tillbaka en stor del av 
sitt kunnande om bygdeutveckling, föreningsliv, företagande, 
strukturfondsproceduren, nationellt och internationellt partnerskaps-
arbete. På kommunkontoret var hon en ideell bygdeaktör (och kvinna) 
med tveksam status. En annan tolkning är att hon genom sina 
erfarenheter och sin kompetens blev så hotfull att hon måste sättas på 
plats (jfr Bull 1993, Frånberg 1994, 1996, Rönnblom 1996, 2002). 
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Frånberg beskriver de manliga strukturer och maktstrategier som 
bygdeaktörer/kvinnor drabbas av med referens till Ås begrepp 
”härskartekniker” (Frånberg 1996:151 ff). Strategierna används, skriver 
Frånberg, för att påminna kvinnorna om deras mindre värde och 
oviktighet. Teknikerna används för att punktera kvinnors försök till 
protest mot genusbaserade (manliga) maktstrukturer. I mötet som 
beskrivits är den mest maktutövande och nedtryckande tjänstemannen 
en kvinna, vilket inte hindrar användandet av de ”manliga” härskar-
teknikerna (Ås 1982). Under mötet pågick ett ifrågasättande av 
projektidén och av Anna-Karin. För att inte störa ordningen, och ge 
bygdeprojektet en chans, lät Anna-Karin tjänstemännen ta ledningen. 
Hon lät det passera att kvinnan bemötte henne med nedlåtande mar-
keringar som tystnad, ifrågasättanden och påpekanden i härskar-
teknikernas anda. Genom att på flera sätt förminska sig själv offrade 
Anna-Karin sin integritet i förhandlingssituationen, för projektet och 
bygden. Tjänstemännens förståelse av bygdeprojektet som uppdelbart 
och avgränsbart till olika indikatorer innebar att den nya mötesplatsen 
heller aldrig blev sedd som det komplexa, värdefulla och omätbara 
bygderum jag förstår det som. Med en struktur och könsmaktsordning 
där man, stad och tillväxt är norm blir det svårt för kvinnor, lands-
bygder och relationella perspektiv att göra sig gällande.  

Det ekonomiska och det mänskliga språket 

Det lokala utvecklingsarbetet är i behov av något slags samverkan 
med etablerade strukturer (myndigheter), formellt eller mer lösligt, för 
att få tillgång till resurser för utveckling och förändring. 
Gunnarsdotter (2005:139) benämner situationen ”bygderörelsens 
dilemma”; ett balanserande mellan att vara en motkraft till etablis-
semanget och att institutionaliseras (jfr Olsson & Forsberg 1997). 
Skildringen ovan belyser hur mötesrummet blir en spelplan för detta 
dilemma: att värna det lokalas särskildhet och samtidigt anpassa sig 
till byråkratiska ramar och strukturer. På denna spelplan har 
bygdeaktören lite att sätta emot i förhållande till dem som tillämpar 
ramarna och reglerna.  
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I projektens ansökningsförfarande sker en transformeringsprocess 
där lokala idéer omformas att passa EU-stödens ramar och regelverk. 
EU-medlens krav och handläggares tillämpning av dem formar de 
lokala idéerna till sådant som byråkratin och politiken kan förstå: 
innovativa idéer, arbetstillfällen och tillväxt. Förändringsarbetet vill-
koras och styrs i en viss riktning (jfr diskussionen om ”rent-seeking”, 
det vill säga aktörers anpassning till en stödstruktur, Lithander 2005). 
Bygdeprojekten modelleras till något för myndigheter igenkännbart. 
Paradoxen är att den byråkratiska strukturen blir ett hinder för just det 
nyskapande den säger sig vilja stödja. Programmen skapar en retorik 
som handläggare och beslutsfattare åläggs att tolka. Som skildringen 
ovan visar är denna tolkningsprocess inte enkel vare sig för besluts-
fattarna eller för de lokala aktörerna. Det blir upp till varje mötes-
situation, projekt och handläggare att göra en lämplig bedömning, 
vilket lämnar öppet för godtycklighet och ett bedömande där den i 
maktposition har tolkningsrätten. Att som bygdeaktör göra sig ovän 
med strategiskt viktiga tjänstemän är inte någon framkomlig lösning 
för att få ansökningar beviljade och understödda.  

I den projektprocess som beskrivits hade strukturfondskansliet 
och länsstyrelsen tolkningsrätten på sin sida. För att det lokalt tänkta 
ska ges ekonomiskt stöd måste det formuleras så att det passar in i 
program och ramverk. Det som lyfts fram handlar sällan om bygden 
som social och kulturell plats (livsrum) eftersom sådana värden eller 
betydelser aldrig eller mycket sällan efterfrågas. Mötesplatser, som är 
den ”aktivitet” bygdegrupper främst engagerar sig i (se t.ex. 
Alexandersson & Rönnlund 1995, Herlitz 1998, Forsberg 2001), är inte 
något finansieringsbart begrepp. Då bygdebetydelser sällan efterfrågas 
eller skrivs fram annat än som indikatorer och mätbara mål inom EU-
strukturens ramverk blir bygdearbetet aldrig riktigt synligt i sin helhet 
eller komplexitet. När det lokalt tänkta i sitt möte med makten byter 
språkdräkt, och invånarnas ord och beskrivningar byts mot mer 
mätbara termer, döljs de sociala och kulturella värdena. Kanske döljs 
de inte helt, men de tonas ned till förmån för andra sätt att uttrycka sig 
som är mer i linje med det ekonomiska tillväxtparadigm som domi-
nerar politiken och byråkratin. 
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Det ekonomiska språkets dominans och tolkningsföreträde i 
bygdeutvecklingen är en erfarenhet lika aktuell idag som för sexton år 
sedan då Lotta Gröning (1994) beskrev och diskuterade ekonomismens 
tolkningsrätt i Anden i flaskan! En debattbok om en regional inneboende 
kraft. Det kanske inte spelar någon roll hur högt man ropar utan det 
handlar om hur, resonerar hon, och föreslår resignerat att bygde-
rörelsen byter taktik. För att påverka politiken måste bygderörelsens 
aktörer tala politikens språk konstaterar hon med en blandning av 
allvar och ironi (1994:97):  

 
Vi ska inte tala om de mänskliga aspekterna eller om den ökande 
demokratin, istället ska vi tala om hur vi bäst förvaltar de 
ekonomiska resurserna. Med andra ord - hur mycket pengar vi 
spar, hur många arbetstillfällen vi skapat - helst utanför den 
offentliga sektorn samt hur mycket dessa arbetstillfällen kan 
tänkas bidra till landets bruttonationalprodukt. Vi bör kanske 
fundera på om vi ska döpa om eldsjälarna till projektledare och 
byarna till arbetsenheter eller bikupor som är ett nytt inneord i 
företagskretsar. Vår huvudsakliga målsättning bör vara vinst-
intresset, och den mänskliga vinsten kan vara mer som en 
humanaspekt. /---/ Ekonomismens sätt att tala och framföra ett 
budskap på bereder egentligen inga svårigheter. Det är bara det 
att vi blir så uppfyllda av den rent mänskliga sidan av 
byapolitiken. Den som engagerar människor och får oss att 
kämpa så hårt för den by vi lever i. 

 
Byarörelsen brinner för det mänskliga, skriver Gröning, men den 
(pragmatiska) strategi den bör ha är att visa att bygdeutvecklings-
arbetet skapar jobb och sparar pengar. Tillväxttermer och entreprenör-
skapsbegrepp har idag blivit ett vanligt sätt att tala om bygde-
utvecklingsarbete på. Hållbar tillväxt, antal bevarade och skapade 
arbetstillfällen, samhällsentreprenörskap och företagande har blivit 
ledord för att lyfta bygdeutvecklingen in på ekonomismens och 
tillväxtens arena. Först där, omformad och igenkännbar till något 
ekonomiskt rationellt, tillerkänns den politisk status och legitimitet.  

På kommunal och regional nivå fortsätter bygdeutvecklingen, som 
mötesskildringen i det här kapitlet har visat, att vara en angelägenhet 
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som handlar om hur den kan passas in i administrativa regelverk (jfr 
Westlund 2007). Bygdeaktörernas legitimitetsproblematik utanför den 
lokala arenan blir en fråga som hanteras från fall till fall av enskilda 
tjänstemän som kan ta sig rätten att avfärda och förminska aktörerna 
och deras arbete. Under ett och ett halvt år kämpade Anna-Karin och 
bykooperativet för att behålla så mycket som möjligt av sin originalidé 
om Kerstins udde som en ny mötesplats. De fortsatte tro på det 
tjänstemännen inte trodde på. Samtidigt var de strategiska och gav det 
mänskliga, om vi kallar det så, ett ekonomiskt språk som besluts-
fattarna kunde förstå. De fick igenom sin ansökan och de byggde sitt 
Spa. Det leder till några oundvikliga frågor. Vad är det för politik som 
inte förstår det mänskliga? Och vad får den ekonomiska omtolkningen 
av det mänskliga för effekt, på kort och lång sikt? 

En dröm förverkligad 

Jag har i det här kapitlet beskrivit hur kampens möjlighets- och 
meningsskapande har ett pris och hur aktörerna offrar mycket, som 
sin egen integritet, på vägen. Kampen är ändå en möjlighet att påverka 
och ett ställningstagande oavsett om frågor vinns eller förloras. Med 
sin betoning av hopp blir den en nödvändig motberättelse till hot, 
nedläggning och avfolkning. Drömmar kan, om än något beskurna, 
förverkligas. Och gemenskaperna kan, åtminstone tillfälligt, besegra 
byråkratins omöjlighetsperspektiv.  

Bykooperativet beviljades 5 275 000 kronor i EU-bidrag och 
offentlig finansiering. Med det ideella arbetet inräknat blev kostnaden 
för projektet 8 730 000 kronor.60 Arbetet med omvandlingen av udden 
och byggandet av Spaanläggningen startade i mars 2002 och målet 
nåddes i december 2004. I efterhand framträder framtidsprojektet som 
en bekräftelse på en lyckad utvecklingsprocess. I bygden finns idag en 
ny mötesplats i form av ett ekologiskt hälsohus och Spa. Men en dröm 
förverkligad betyder i bygdeutvecklingen inte ett lyckligt slut, det 
betyder mer arbete. Parallellt med bykooperativets fortsatta arbete har 
nya hot riktats mot vårdcentralen, biblioteket, affären och skolan. Det 

                                                 
60 Uppgifter från bygdeaktörerna.  
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gör det svårt att tala om vinst eller förlust eller något överskådligt slut 
i kampen för bygden. Exempel som i bygdeutvecklingssammanhang 
gärna lyfts fram som goda modeller, framgångsrika bygder eller 
lyckade projekt innehåller även andra erfarenheter. Vad som anses 
framgångsrikt eller inte beror av var och när nedslaget i under-
sökandet görs, och förstås betraktarens ögon. Politiskt lyfts gärna det 
lyckade och framgångsrika fram. I följande kapitel och den avslutande 
diskussionen lyfter jag blicken från Trehörningsjö till den nationella 
nivån för att beskriva och analysera hur förståelser av bygdeutveckling 
och landsbygd synliggörs, eller osynliggörs, i forskning och politik.   
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K A P I T E L  S E X  

Bygdeberättelserna 

följande kapitel, med fortsättning i slutdiskussionen, relaterar jag 
min tolkning av Trehörningsjöbornas kamp till en vidare sam-
hällspolitisk kontext. I fältarbetet fick jag ofta frågan från bygde-

aktörerna om varför de inte blev tagna på allvar, en fråga som saknar 
ett enkelt svar. Efter mer än tjugo år av bygdeutvecklingsarbete i 
Sverige kämpar bygdegrupper och aktörer fortfarande för att uppnå 
status, legitimitet och erkänsla för sitt arbete och engagemang. 
Osynlighetskänslan hos de aktörer jag följt har genomsyrat mina 
upplevelser. Kampen för bygden förstår jag därför också som en kamp 
för synliggörande. För att bygdefrågorna ska få genomslag på alla 
nivåer och inte stanna vid att vara enskilda bygdeprojekt, godtyckligt 
hanterade av enskilda tjänstemän och politiker, behöver de lyftas fram, 
undersökas och diskuteras. Här och i den avslutande diskussionen 
lyfter jag därför blicken för att beskriva och problematisera det lokala 
utvecklingsarbetet, som jag ser det, i byarörelse (praktik), forskning 
och politik.  

Då kampen för bygden är translokal och berör fler än en arena har 
min studie behövt göra detsamma. Jag ser byarörelsen, forskningen 
och politiken som tre arenor där det formas kunskap om bygde-
utveckling och där det finns aktörer med olika roller, intressen och 
status. I det verkliga livet är arenorna inte renodlade utan griper in i 
och påverkar varandra, vilket mitt fältarbete varit ett exempel på. 
Genom hur jag följt och tolkat bygdeaktörerna samt rört mig på 
”fältet”, det vill säga på och mellan de olika arenorna, har det blivit 

I 
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viktigt att skilja ut kamp som ett särskilt perspektiv, en särskild 
ordning.  

Landsbygdskampanj och bygderörelse för mobilisering 

Jag börjar med att beskriva några av landsbygdsrörelsens fram-
trädande drag och hur jag ser på rörelsens utveckling och förändring. 
Bygderörelsen (eller byarörelsen) kan definieras som en drygt tjugo-
årig rörelse, men kartläggningar visar att föreningar bildats i mobili-
serande syfte sedan andra världskrigets slut. Landsbygdsrörelser finns 
också i andra skandinaviska och europeiska länder.61 Ungefär lika 
länge som rörelsen existerat har det forskats om den och de lokala 
utvecklingsgrupperna. De mer omfattande kvantitativa studier som 
genomförts har grundat sig på data hämtade hos Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva62, den samordnande organisation som formaliserades 
efter Hela Sverige ska leva-kampanjen (1987-1989). Våren 2007 
övergick Folkrörelserådet till att bli en medlemsorganisation, med 
både medlemsorganisationer och lokala grupper som medlemmar. 
Samtidigt förändrades namnet till Riksorganisationen Hela Sverige ska 
leva, förkortat till Hela Sverige ska leva! Landsbygdskampanjen eller 
kampanjerna, de var egentligen flera, blev bygderörelsens genombrott 
och ledde till att många nybildade lokala grupper började arbeta för 
sin bygd eller sitt närsamhälle samtidigt som redan existerande 
grupper inspirerades till omstart (se t.ex. Bull 1998; Herlitz, 1998, 2002; 
Berglund 1998; Forsberg 2001; Gunnarsdotter 2005).63  

                                                 
61 Se: www.helasverige.se.  
62 Tre kartläggande studier har baserats på Folkrörelserådets registrering av lokala grupper 
i bygdenet och enkätundersökningar riktade till dessa grupper (Bull 1998, Herlitz 1998, 
Forsberg 2001). Bull och Herlitz har använt sig av samma material, med något olika urval. 
Bull (1998:23) studerade de grupper som ingick i projektet Byapolitiken (563 inkomna svar 
från grupper fördelade över de 58 kommuner som lämnade rapport om sitt Byapolitik-
arbete, se vidare nedan om detta projekt). Herlitz (1998:9) studerade samtliga grupper som 
besvarade samma enkät (uppgifterna avsåg tidsperioden 1990-1995, svar från 1 660 grupper 
innebar en svarsfrekvens på 74 procent). Själv (Forsberg 2001:153 ff) gjorde jag en upp-
följning av de 346 grupper som i Herlitz studie svarat att jobbskapande ingick i deras 
aktiviteter (svar från 155 grupper, uppgifterna avsåg tidsperioden 1995-1998). 
63 För utförligare beskrivningar och problematiseringar av bygderörelsen se t.ex. Bull 
(2000:21 ff) och Forsberg (2001:189 ff).  
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Vid en tillbakablick framträder åren 1945, 1970 och 1987 som 
”brytpunkter” då många grupper bildades (Herlitz 1998:29). Vid andra 
världskrigets slut 1945 fördubblades antalet grupper. 1970 i samband 
med den andra kommunreformen, vilken genomfördes 1962-1974, 
tredubblades grupperna.64 Reformen innebar en sammanslagning av 
små kommuner till större enheter. När kommunkontor och därmed 
politiska beslut centraliserades bildades lokala föreningar för att värna 
bygders intressen i de nya storkommunerna.65 Landsbygdskampanjen 
vid 1980-talets slut resulterade i den mest markanta ökningen av 
antalet grupper; 79 procent av grupperna startade 1970 eller senare, 
varav 50 procent från 1987. Bygderörelsens stora genomslag 1987 kan 
förutom kampanjen förklaras av den tradition av föreningsbildande 
som fanns i Sverige sedan tidigare. Årtalen för brytpunkter berättar 
om att det sker mobilisering vid särskilda tillfällen, då landsbygds-
samhällena av olika anledningar är extra utsatta: som efter kriget, i 
samband med kommunsammanslagningen och – i slutet av 1980-talet 
– som en motreaktion mot en fortgående utarmning av lands- och 
glesbygder.    

”Hela Sverige ska leva!” registrerar lokala utvecklingsgrupper, 
som är den officiella termen på bygdegrupperna. Begreppet lokal 
utvecklingsgrupp började användas under slutet av 1980-talet. Kultur-
geograf Ulla Herlitz (1998) beskriver hur användandet blev formellt 
accepterat från 1989, samma år som Glesbygdsverket publicerade en 
katalog över 871 lokala utvecklingsgrupper i Sverige. ”Hela Sverige 
ska leva”-registret bygger på att grupper registrerar sig själva. När jag 
under mitt kartläggande av utvecklingsgruppers jobbskapande 
(Forsberg 2001) ”upptäckte” Trehörningsjö som en plats med aktiva 

                                                 
64 Bulls (1998:24) utvärdering av Byapolitikgrupperna uppvisar en jämnare bild, men då är 
heller inte alla registrerade grupper medräknade. Enligt Bulls studie bildades ungefär 
samma antal under perioden fram till 1949 (38 grupper), mellan 1950-69 (43 grupper) och 
mellan 1970-79 (49 grupper). Därefter sker en tydlig ökning av bildade grupper 1980-89 (166 
st), 1990-1996 (196 st). Grupper som bildades före och under 1960-talet tycks i högre grad ha 
bildats utifrån särskilda intressen som ”bygdens historia eller kring väg och belysning”. De 
flesta, 53 procent av grupperna, bildades 1987-1994 vilket visar på kampanjens betydelse. 
65 I den första kommunreformen 1952 reducerades antalet kommuner från cirka 2 400 till 
lite över 1 000 (SOU 1999:84). I den andra kommunreformen 1962-1974 reducerades antalet 
kommuner ytterligare till 278, vilket senare utökats till 289 (Glesbygdsverkets årsbok 
2003:21). 



 

 154 

invånare som kämpade för sin bygd, var endast två av bygdens många 
föreningar registrerade i bygdebanken. Det illustrerar slumpmässig-
heten i hur registreringen går till (se Bull 2000:23 ff eller Forsberg 
2001:195 ff, för mer utförliga diskussioner kring detta). Eftersom 
ideella föreningar66 inte behöver registrera sig i Sverige är ”Hela 
Sverige ska leva” – registret ändå värdefullt. Grupperna skulle annars 
vara svåra att få vetskap om. 2010 anges cirka 4 700 lokala grupper 
vara registrerade.67 I början av 2000-talet beräknades de över 4 000 
grupperna omfatta cirka 80 000 aktiva i ”Hela Sverige ska leva”-
nätverket (Herlitz 2002:28). Det är dessa och liknande föreningar, 
bygdegrupper eller lokala utvecklingsgrupper som sammantaget 
brukar benämnas bygderörelsen eller byarörelsen. Mycket kort handlar 
det om grupper/ föreningar som verkar för sina bygder.  

Byarörelsen kännetecknas av att den drivit fram idén om en fjärde 
planeringsnivå: den lokala nivån där grupperna verkar. På kommun-
nivå, till exempel i Västmanland och Dalarna, har arbetet börjat 
samordnas i så kallade kommunbygderåd. På regional nivå finns 
länsbygderåd och på nationell nivå samordnas och stöds arbetet 
genom riksorganisationen. Den nationella organisationen liksom de 
flesta länsbygderåd och lokala grupper är organiserade som ideella 
föreningar. ”Hela Sverige ska leva”-kansliet är placerat i Stockholm. 
Utöver registreringen av grupper fungerar kansliet som samordnare 
av och språkrör för landsbygdsfrågor. På hemsidan beskrivs 
organisationens uppgift som att ”ge råd och stöd till lokala 
utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt 
lokalt arbete”.68 Sedan starten har organisationen verkat på nationell, 
regional, kommunal och lokal nivå bland annat via lobbyverksamhet, 

                                                 
66 I Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt (Kulturdepartementet 1999: 
51-52) bedöms med hänsyn tagen till några olika beräkningar att det finns cirka 150 000 
ideella föreningar, cirka 20 000 ekonomiska föreningar, 30 000 - 50 000 stiftelser och cirka 2 
000 organisationer i övriga former, i Sverige. Det blir sammantaget cirka 200 000 organisa-
tioner i den så kallade tredje sektorn (frivilligsektorn). Organisationerna omsätter minst 120 
miljarder kronor om året och har cirka 200 000 anställda, enligt Statskontorets uträkningar 
1998, gjorda utifrån SCB:s företagsregister.   
67 www.helasverige.se (2010-02-15) 
68 Se källa i föregående not. 
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landsbygdsriksdagar, länsbygderåd, projektverksamhet och utbild-
ningsinsatser. Landsbygdsriksdagen 2010 hålls i Sunne, i Värmland. 

År 2000 antog ”Hela Sverige ska leva!” ett ”Landsbygdspolitiskt 
program”, en programförklaring med tio viktiga områden, så kallade 
landsbygdslyft69, som skulle ”bana vägen för framtidens landsbygd” 
(Landsbygdspolitiskt program 2000:12). Programmet efterfrågade en 
kraftfull landsbygdspolitik och gav förslag på förnyelse av lands-
bygdspolitiken. Begreppet ”landsbygdslyft” användes redan under 
den europeiska landsbygdskampanjen under 1980-talet ur vilken Hela 
Sverige ska leva-kampanjen delvis växte fram. Uttrycket ger en bild av 
landsbygder som områden som behöver lyftas upp och fram. I det 
politiska programmet beskrivs det lokala utvecklingsarbetet som 
förebild för en ”uthållig utveckling”. Ett annat begrepp som används 
för att beskriva utvecklingsarbetet är ”lokal kraft”. ”Lokal kraft och 
lika villkor skapar utveckling”, sägs det i programmet. Lokal kraft har 
blivit ett återkommande begrepp i retoriken och politiken kring 
bygdeutveckling, medan lika villkor lämnats mer eller mindre därhän. 
Lokal kraft används ofta med referens till vad de lokala grupperna har 
uträttat respektive förväntas uträtta och bidra med till samhället. 
Någon diskussion om villkoren eller de resurser som ställs till den 
lokala kraftens förfogande omnämns sällan från politiskt håll (se t.ex. 
prop. 2001/02:4, sida 185 ff eller SOU 2006:101). 

Herlitz (1998) har beskrivit bygderörelsen som en proteströrelse 
mot glesbygdens avfolkning och nedrustning, en skapare av lokal 
identitet och en förnyare av lokal demokrati. Det är en analys som 
återspeglar den nästan revolutionära ton som under 1990-talet fanns 
inom byarörelsearbetet, med nya framväxande lokala demokrati-
modeller runt om i Sverige och en tro på och förslag om att fastställa 
den lokala (fjärde) nivåns deltagande i beslut rörande närsamhället. 
Hur lokala grupper på olika sätt bidragit till att utveckla nya modeller 
för lokal demokrati, omsorg, service, entreprenörskap och företagande 
är väl beskrivet (se t.ex. Bull 1991, 1993; Lindberg 1994; Boëthius 1997; 

                                                 
69 Det landsbygdspolitiska programmets tio ”landsbygdslyft” definierades som (Folk-
bildningsrådet, 2000): Bo på landet, infrastruktur, landsbygdsföretagande, uthållig grön 
utveckling, grundservicepaket, social ekonomi, kultur på landet, kunskap, lokalt 
utvecklingskapital samt lokalt inflytande.    
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Herlitz 1998, 2002; Lithander 2005). Lokalt utformade modeller har 
uppstått både i städer (Ronnby 1994, Svensson 1998, Stenberg 2001) 
och på landsbygder (Olsson & Forsberg 1997, Herlitz 2002). Exempel 
på platser som har provat lokala demokratimodeller med högre eller 
lägre grad av självstyrelse, eget budgetansvar och/eller egna val till 
lokala styrelser är Graningebyn i Västernorrlands län (Forsberg et al 
2001:16), Svågadalen i Gävleborgs län (Bergroth, Alf & Maria 1992; 
Olsson & Forsberg 1997: 24-45; Herlitz 2002: 47-48) och Kallbygden i 
Jämtlands län (Herlitz 2002: 48-49). 

Utvecklingssynen  

Alberto Melucci (1991:58 ff) hävdar att de nya sociala rörelsernas 
protester finns inbyggda i själva formen och att rörelserna protesterar 
på otraditionella sätt. Analysen av rörelserna som ”protester” får inte 
begränsas, menar Melucci, till en politisk sfär utan innefattar 
människors meningsskapande i vidare mening. Byarörelsens lokala 
grupper och nyskapande former kan ses som en protest mot en 
rådande samhällsordning där landsbygders ”helhetsperspektiv” och 
värdesättande av sociala och kulturella gemenskaper inte hålls särskilt 
högt, eller har svårt att få gehör. Lokala utvecklingsgruppers idéer, 
visioner och modeller om demokrati och inflytande över närsamhället 
är i den meningen kollektiva handlingar som hävdar särskilda 
ordningar och värden. Till skillnad mot etablerad politik karaktäri-
seras bygdeutvecklingsarbetet av att det är partiopolitiskt.  

Herlitz (2002:18) menar att byarörelsen ”bildats spontant ur ett 
lokalt behov”. Jag ser det som att den gjorts och tänkts fram i en 
kombination uppifrån och nerifrån och att kombinationen gett 
mobiliseringsarbetet ett starkt genomslag. ”Hela Sverige ska leva!” och 
andra fristående organisationers underifrånsyn på bygdearbetet, i 
betydelsen att utgå från lokala behov, ser jag också som viktigt för det 
gensvar kampanjen fick på lokal nivå. Uppföljande projekt som följde 
på kampanjen, med stöd från ”Hela Sverige ska leva!”, syftade till att 
bereda väg för de lokala grupperna på kommun- och länsnivå. Från 
riksorganisationens sida fanns en medvetenhet om att de grupper som 
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mobiliserat/mobiliserats skulle komma att stöta på motstånd i sina 
möten med myndighetsförvaltning, administration och besluts-
fattande. Särskilda projekt, som byapolitikprojektet, lanserades natio-
nellt för att ta sig an denna problematik. Betydelsefullt för rörelsens 
genomslag var även samarbetet med andra rörelser och organisa-
tioner som parallellt understödde landsbygders mobiliseringsarbete, 
såsom den nykooperativa rörelsens och kvinnorörelsens aktörer (se 
Forsberg 2001:191 ff). På landsbygderna har det därutöver funnits och 
finns en stark föreningstradition, som har fungerat som plattform för 
mobilisering och kollektiv handling. 

Kampanjen med start 1987 satte lokala initiativ och kollektiv 
handling i rörelse. Den riktade strategier mot lokala grupper 
respektive tjänstemän och politiker, främst på kommunnivå. Grupper 
tilläts och uppmuntrades att växa fritt. Samtidigt styrdes och 
kontrollerades arbetet genom projekt, metoder och modeller, fram-
tagna av ”Hela Sverige ska leva!”. Bull (1998:12) menar att bya-
politikprojektet, som riktade sig till byar och kommuner, saknade en 
teoretisk diskussion och problematisering av den utvecklingssyn som 
projektet presenterade, som hon beskriver som en logiskt ordnad 
trappstegsmodell för makt- och resursfördelning som följer en i förväg 
fastställd ordning. Utveckling förutsattes enligt denna modell ske 
”enligt en linjärt kumulativt tvingande utvecklingsprocess”: från 
mobilisering till organisering och formaliserad samverkan. Bull 
beskriver hur de deltagande kommunerna och byarna passerade 
trappan stegvis och i rätt ordning, men på skilda sätt och olika snabbt. 
Parallellt med en tänkt utvecklingsmodell fanns utrymme för 
”mångfald i arbetssätt och samverkansmodeller”. 

Byarörelsen innehåller drag av både mot och med. Även om 
”brokigheten” fortfarande framhålls som viktig på verksamhets-
ansvarignivå i ”Hela Sverige ska leva!”, har det utvecklingsspår som 
kommit att gälla tonat ned kamp och konflikt för uttryck som bättre 
passar in i en samsyn på utveckling och tillväxt. Undvikandet av ett 
konfliktperspektiv kan tolkas som att byarörelsen är en rörelse i 
svensk politisk- och föreningstradition, mer i enlighet med konsensus 
än konflikt (jfr Olsson & Forsberg 1997). Idag är kamp, skulle jag vilja 
påstå, ganska osynligt i rörelsens egna beskrivningar. Snarast betonar 
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de ett politiskt korrekt konsensusperspektiv i linje med den utveck-
lingssyn Bull beskriver. Med användandet av begrepp som mångfald, 
tillväxt och hållbar utveckling ansluter rörelsen till ett globalt samtal.70 
Vid sin tillblivelse var bygderörelsen, som beskrivits, en protest mot en 
fortgående statlig centraliseringspolitik där lands- och glesbygder 
lämnades därhän, till förmån för centralisering och storstadssats-
ningar. Av inledande protester och kamp märks idag mycket lite. Det 
är möjligt att konsensus valts som en medveten förändringsstrategi 
från byarörelsens centrala organisation.  

De aktiva 

Vilka är det då som är aktiva i bygdeutvecklingsarbetet och hur ser en 
grupp ut? En uppdatering 2008-2009 av bygdebankens uppgifter om 
registrerade grupper och deras verksamhet bekräftar i stort tidigare 
kartläggningar. Enligt genomsnittssiffror karaktäriseras en bygde-
utvecklingsgrupp av följande (Herlitz 1998:48): ”En lokal utvecklings-
grupp har ett ’befolkningsomland’ på 875 invånare, en aktiv kärna på 
19 personer varav 9 är kvinnor och 10 är män. Två aktiva i gruppen är 
under 25 år. I två fall av tre har gruppen en manlig kontaktperson. 
Tillsammans arbetar de 156 ideella arbetsdagar om året med gruppens 
verksamheter. Om de har ekonomisk verksamhet satsar de själva 98 
000 kr och får 85 000 kr i bidrag från samhället under ett år.” 

Ideell förening är den vanligaste organisationsformen. Verksam-
heterna bygger på ideellt arbete och grupperna satsar mer än vad de 
får i bidrag. Uppdateringen 2008-2009 vittnar om att egna medel är 
den fortsatt viktigaste finansieringskällan (84 av 106 grupper), medan 
kommunen kommer på en klar andra plats (49 av 106 grupper). 

Bygderörelsen är så här långt ingen ungdomsrörelse. Ungdoms-
satsningar som gjorts beskrivs inte ha fått något brett genomslag 
(Månsson 1993). Särskilda projekt i byarörelsearbetet har heller inte 
lyckats engagera ungdomar i någon högre utsträckning (Bull 1998: 7-
9). Lokala undantag finns säkert. Barn och ungdomar har däremot 

                                                 
70 Se till exempel ”Landsbygdspolitiskt program 2000” eller ”Hela Sverige ska leva!”s 
hemsida: www.helasverige.se (2010-02-15). 
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berörts indirekt. Inte sällan har lokala projekt riktat sig mot att 
förbättra villkoren för barn och ungdomar i bygderna (Lindberg 1994). 
Under 2000-talet har ungdomar allt mer, genom nätverksarbete och 
egen organisering, börjat göra sina röster hörda med självvalda 
metoder och arbetssätt.71 

Det är ungefär lika många kvinnor som män som är aktiva, men 
män har oftare en ledande ställning i arbetet. Herlitz studie (1998) 
visar att könsfördelningen bland aktiva män och kvinnor är jämn, 
medan det är övervägande män som fungerar som kontaktpersoner i 
grupperna. En uppföljande studie visar i stort sett samma resultat 
(Forsberg 2001). Andra studier visar detsamma, kvinnor är aktiva men 
intar mer sällan ledande positioner (Skoglund K. 1997). Bull skriver i 
sin utvärdering (1998:4): ”Kvinnors lokala utvecklingsarbete är omvitt-
nat i ett antal studier ändå saknas kvinnor ofta i ledande positioner 
såväl lokalt som kommunalt. Byapolitikprojektet har hittills inte 
ändrat detta mönster.” Bull påtalar ett behov av vad hon kallar 
”nydanande arbetssätt” och ”brytstrategier” för att nå större med-
verkan av ungdomar, invandrare och kvinnor i det praktiska och 
beslutande bygdeutvecklingsarbetet. Frågor om inkludering och 
exkludering är idag mycket aktuella i europeisk landsbygdsforskning 
(se t.ex. Neal & Agyeman 2006).  

Genusfrågorna uppmärksammades i byarörelsen redan under 
landsbygdskampanjen. Speciella statliga satsningar gjordes72, till 
exempel Glesbygdsverkets pilotprojekt ”Kvinnor, omsorg och 
demokrati”, KOD-projektet, i vilket Trehörningsjö ingick (se även 
kapitel fyra). KOD-projektet (1992-1994) riktade sig till de fem 
nordligaste länen och syftade till att ”aktivt stödja kvinnogrupper som 
arbetade med sektorsövergripande lösningar kring bygdens framtid” 
(Bull 1998:53). Projektet resulterade bland annat i att kvinno-
gruppernas självförtroende ökade, gruppdynamiken förbättrades och 
nya nätverk skapades. De flesta grupper möttes av ökad respekt och 
fler engagerade handläggare, skriver Bull. Att kvinnors 

                                                 
71 Ett exempel är organisationen U-land, Ung på landsbygden (Glesbygdsverkets årsbok 
2008: 115-117). 
72 Resurscentrumarbetet för kvinnor, som drivits via NUTEK, är också en sådan satsning (se 
till exempel Forsberg 2001:193 ff). 
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initiativtagande i Trehörningsjö fick inspiration och stöd utifrån var 
betydelsefullt för att kvinnorna skulle se möjligheter och ha mod att 
agera. I Trehörningsjö har kvinnorna intagit en fortsatt stark ställning i 
förenings- och förändringsarbetet i bygden, vilket inte är fallet på alla 
platser. 

Hur deltagande och inflytande är fördelat mellan generationer och 
kön, utvidgat till frågor om innanför- och utanförskap i gemenskaper 
och grupper, ser jag som viktiga och avgörande frågor för bygde-
utvecklingen och för framtidens landsbygder. Här finns stora 
kunskapsluckor i forskningen. Ekonomihistoriker Hans Westlunds 
studie av 47 lokala utvecklingsinitiativ, där Trehörningsjö ingår, är 
utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv dyster läsning 
(Westlund 2007:21): ”I de intervjuer som gjorts framkommer en tydlig 
bild av ett manligt ledarskap på landsbygden. Byutvecklingsgrupper 
leds i högre grad av en man, även om kvinnor deltar i styrelser och 
som aktiva medlemmar och resurspersoner. Med andra ord förefaller 
en relativt traditionell ledarstil vara förhärskande på landsbygden. Det 
är i huvudsak den framgångsrike manliga företagaren som besitter en 
stor mängd förtroendekapital och framförallt ett brett nätverk på 
orten, som dominerar.” 

Vad betyder den manliga dominansen för landsbygders framtid 
och utveckling, på kort och lång sikt? Och vad får den för effekter för 
”bygdesaken”, sådan den förs fram av kvinnor (se kapitel tre)? Utifrån 
Westlunds resultat blir det viktigt att ställa sig frågor om, och att 
närmare undersöka, kvinnors och ungdomars tillträde till och 
inflytande över lokala arenor, rum och gemenskaper på lands-
bygderna. Även i studiens mest ”framgångsrika” exempel är kvinnligt 
och manligt ledarskap ojämnt fördelat, med få exempel på kvinnligt 
ledarskap. Studiens inriktning mot entreprenörskap och företagsamhet 
kan möjligen ha bidragit till en överrepresentation av män. Ojämn-
heten kan även bero av att projekten ofta handlat om byggnader, 
utemiljöer eller röjningsarbeten. Kvinnorna arbetade, enligt studien, i 
större utsträckning med försäljning och olika sociala evenemang. 
Bland de studerade lokala initiativen utgör Trehörningsjö ett undantag 
i det att kvinnor varit och är ledande och drivande i förändrings-
arbetet. 
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Uppgifter från den centrala organisationen ”Hela Sverige ska 
leva!” bekräftar Westlunds studie. Från centralt håll iakttar de 
ansvariga en ”förgubbning” av byarörelsen på alla nivåer.73 Det görs 
dock insatser inom rörelsen för att motverka den iakttagna processen.74 
Särskilda insatser görs för att ge unga större utrymme i verksamheten. 
”Hela Sverige ska leva!” har också antagit en jämställdhetsstrategi 
med målet att bli den bästa organisationen i Sverige. Även integration 
och mångfald lyfts fram i planeringen av verksamheten. Den fortsatta 
manliga dominansen och Westlunds ”ojämnställda” resultat om 
ledarskap, ledarstil och aktivitetsfält gör det angeläget med mer 
forskning och kunskap om hur män och kvinnor, men också 
ungdomar och personer med annat etniskt ursprung än svenskt, är 
delaktiga i lokalt utvecklingsarbete på landsbygderna idag.   

Mötesplatser, verksamheter och gemenskapsanda 

I det lokala utvecklingsarbetet pågår många verksamheter och 
processer samtidigt. Bull gör följande definition (2000:21): ”Lokalt 
utvecklingsarbete handlar om att på ideell basis skapa en positiv 
livsmiljö och realistiska möjligheter för ett kvarboende.” Det är vanligt 
att grupperna arbetar brett och med flera frågor. I uppföljningen av 
bygdebankens grupper, 2008-2009, anger 56% av de svarande ”allmän 
utveckling” som huvudsyfte med sina föreningsverksamheter, 25% 
anger ”annat” och 19 % ”arbeta med en/några sakfrågor”. När 
grupperna redovisar vad de gör är de främst engagerade i trivsel/ 
fester (60%), kultur (50%) och samlingslokaler (54%). Endast 12% säger 
sig syssla med att skapa jobb/företagande.75 Utöver nämnda områden 
engagerar sig grupperna i (i fallande skala): Miljö/natur, annan 
verksamhet, studiecirklar, turism, arrangemang av lokala marknader, 
ungdomsverksamhet, varit på studiebesök, vägar, nyhetsbrev, 
bad/idrottsplats, tagit emot studiebesök, IT, vandring/ridleder, skola, 

                                                 
73 Uppgifter från Staffan Bond, verksamhetsansvarig för riksorganisationen ”Hela Sverige 
ska leva!”, januari 2007.  
74 Komplettering av uppgifter, Staffan Bond, mars 2010. 
75 Källa: ”Några siffror och diagram ur nya enkäten”, 2008-2009, arbetsmaterial från ”Hela 
Sverige ska leva!”. 
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lokal utvecklingsplan, bostäder, stimulera inflyttning, utbildning/ 
kompetensutveckling, äldreboende, kommunikationer, butik, egen 
affärsverksamhet och barnomsorg. 

Verksamheterna visar hur gruppernas engagemang spänner över 
många områden. Resultaten överensstämmer med Herlitz kart-
läggning där sociala aktiviteter som trivsel/fester, kultur och samlings-
lokal är de aktiviteter som flest grupper är engagerade i (1998:50). 
Herlitz kartläggning visar att kulturaktiviteter engagerar flest grupper 
både i storstad samt på lands- och glesbygder. Bland landsbygds-
grupperna tycks det vara särskilt viktigt. En uppföljning bekräftar att 
grupperna värderar kulturella och sociala aktiviteter högst (Forsberg 
2001:153 ff).   

De viktigaste resultaten beskriver grupperna själva som stärkt 
gemenskap och socialt liv i bygden samt framtidstro (Forsberg 2001: 
172-173). Stolthet, stärkt självkänsla och identitet är andra viktiga 
resultat, liksom genomförande av konkreta projekt. Att göra saker 
tillsammans fungerar gemenskapande och mobiliserande. Mötes-
platser och gemenskapsanda lägger en grund för fortsatt aktivitet och 
handling (se t.ex. Lindberg 1994, Herlitz 2002, von Rosen 2003, 
Gunnarsdotter 2005, Svensson 2006). Att bygga eller renovera en 
samlingslokal är något som de flesta grupper, ofta i en inledningsfas, 
engagerar sig i. I Trehörningsjö byggde bykooperativet, som be-
skrivits, en hälsopool och ett Spa- och konferenscenter som kom att 
fungera som nya mötesplatser för bygdens invånare och besökare. 
Badplatsen och slalombacken var andra platser som invånarna gjorde 
tillsammans. Gunnarsdotter (2005: 93-98) beskriver hur mötesplatser 
har skiftat men ständigt funnits i den småländska bygd hon studerat, 
där föreningslivet precis som i Trehörningsjö (åter)skapat mötes-
platser.  

Sociala och kulturella aktiviteter framträder således som det på 
lokal nivå allra viktigaste i bygdeutvecklingsarbetet. Det är samtidigt 
områden som svårligen låter sig värderas eller beskrivas i kvantitativa 
termer (jfr Melucci 1991). Att utvecklingsarbetet tenderar att värderas 
(politiskt) först när det når ekonomisk framgång, i termer av 
entreprenörskap, företagande och bevarande eller skapande av arbets-
tillfällen, blir utifrån gruppernas drivkrafter missvisande. Den 
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ekonomiska tolknings- och värderingsmallen missar bygdeutveck-
lingens sociala och kulturella värden, som är de områden inom vilka 
de lokala grupperna i första hand verkar. Med en ekonomisk tolk-
ningsram osynliggörs också bygdeutvecklingsarbetets bredd och dess 
intentioner. Det helhetsperspektiv som arbetet, och särskilt kvinnors 
insatser och engagemang, berättar om försvinner också ur sikte. Det är 
olyckligt då kvinnors roll varit och är viktig i många bygders föränd-
rings- och utvecklingsarbete.  

Kvinnors helhetssyn 

Bygdeprocesserna präglas av ett helhetstänkande. Den helhetssyn på 
bygd som det lokala utvecklingsarbetet förmedlar har kopplats till 
kvinnors sätt att närma sig frågor, problem och lösningar. Forskning 
har visat att kvinnor spelar en aktiv roll i lokalt utvecklingsarbete, men 
som i samhället i stort är det män som fortsätter att inta ledande 
positioner.76 Bull menar att det finns en dokumenterad ”kvinnlig 
särart” i kvinnors idéformuleringar och genomförande av konkret ut-
vecklingsarbete. Kvinnors förändringsarbete har också beskrivits som 
ett sätt att få utlopp för en kreativt ”skapande” förmåga, där engage-
mang för bygdeutveckling kombineras med skapande konstformer 
som hantverk, måleri, keramiktillverkning, trädgårdsodling med mera 
(Frånberg 1994: 22-23, Stenström-Jönsson & Forsberg 1995: 71-72).  

Mina erfarenheter från Jämtlands län är att kvinnorna på 1990-talet 
oftare än män var initiativtagare i bygders förändringsarbete. På de 
jämtländska landsbygderna var det hot eller beslut om nedläggning av 
affär, skola, barn- och äldreomsorg som engagerade och mobiliserade 
motstånd. Kvinnorna visade sig vara mer orädda och snabba att ta till 

                                                 
76 Att kvinnor spelar en aktiv roll i bygdeutveckling har belysts i flera studier liksom att det 
fortfarande tycks vara män som sitter på flest ”ledande” positioner i de lokala utvecklings-
grupperna. I Kjerstin Skoglunds studie (1997: 85-86) av ett pilotprojekt i Stockholms 
skärgård beskriver hon hur kvinnor ”funnits med” i framtagandet av fördjupade 
översiktsplaner i samtliga undersökta grupper men hur de ansvariga, liksom projekt-
ledaren, alla var män. Till de intervjuade ställdes frågan om det blev någon skillnad i 
planeringen om det var män eller kvinnor som dominerade arbetet. De intervjuade kunde 
inte se någon större skillnad men menade att ”kvinnor vanligtvis lyfter fram mer sociala 
frågor och ’jordnära’ aspekter i planeringen”.   
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handling än männen, som anslöt när de såg att kvinnors protester fick 
gehör. Aktiviteterna gav kvinnor uppmärksamhet och handlings-
utrymme som stärkte deras självkänsla och handlingsförmåga (jfr t.ex. 
Bull 1998). Några påbörjade nya yrkeskarriärer och blev proffs på 
projekt- och EU-samarbeten. För andra blev engagemanget en platt-
form att utveckla och prova nya vägar och inriktningar i både liv- och 
arbete. Men kvinnors engagemang var inte problemfritt. På det 
personliga planet kunde det innebära att relationer avslutades, på 
bygdenivå att kvinnors initiativ kunde ha svårt att erkännas som en 
del av det lokala föreningslivet och gemenskaperna (jfr Gustafsson-
Larsson 2007) samt på kommunal och regional nivå att arbetet upp-
muntrades och understöddes till en viss nivå (läs glastaket). 

Westlunds studie (2007) pekar på att kvinnor är mer aktiva än män 
bland de lokala initiativ som beskrivs innehålla motstånd. Det kan 
tolkas som att kvinnor måste gå emot rådande ordningar om de vill 
förändring. Kvinnors lokala initiativ stannar inte vid en ”lokal” 
betydelse, utan kommer att handla om de könsmaktsordningar som är 
inbäddade i den samhällsstruktur de finns och agerar i. Frånberg 
(1996) beskriver i sin studie av kvinnors initiativ och lokala utveck-
lingsarbete i Åsele att kvinnorna måste strida för förändring. Att agera 
som kvinna blir indirekt att ge uttryck för motstånd. Frågan om 
kvinnors respektive mäns sätt att arbeta med lokal utveckling är 
komplex och behöver relateras till kvinnors och mäns livssituation (jfr 
Friberg 1993, Frånberg 1994, Rönnblom 1996, 2002, Gustafsson-Larsson 
1997). Bull (1998: 55-56) skriver att kvinnors lokala förändringsarbete 
ofta innebär ”sektorövergripande multilokala problemlösningar”. 
Hennes förklaring är att kvinnor lever i en mångfasetterad vardag där 
de strävar efter kollektiva och komplext sammansatta lösningar med 
utgångspunkt från ”en helhetssyn på bygdens framtida överlevnad”. 

Rönnblom (1996 och 2002: 84-91) som studerat kvinnors organi-
sering i glesbygd menar att det är en organisering som inte betraktats 
eller synliggjorts som en kvinnorörelse för att den innehåller ett 
tänkande och ett språk, men framförallt ett görande, som inte överens-
stämmer med det urbana sättet att tolka vad en kvinnorörelse är eller 
bör vara. Rönnbloms benämning av kvinnorna som aktivister under-
stryker deras roll som handlande aktörer. Det är genom det faktum att 
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de organiserar sig, inte hur eller vad de gör, som de blir hotfulla för 
den kommunala politiska makten menar hon. För att få till stånd 
förändring behövs mer av helhetssyn i politiken, menar de aktivister 
som Rönnblom (2002:167) studerat. Genom att arbeta på andra sätt än 
vad som anses politiskt korrekt uppfattas kvinnornas organisering 
som ett hot mot den etablerade ordningen (jfr Frånberg 1994, 1996). 

Som jag beskrev i kapitel fem kan kvinnor som går i täten för ett 
förändringsarbete och en helhetssyn på bygd, tryckas ned av den 
etablerade ordningen genom förminskande maktstrategier. En helhets-
syn på bygd, när den knyts till kvinnors organisering, är således inte 
någon politiskt okontroversiell position. På samma sätt är bygders 
organisering inte heller politiskt okontroversiell. Som kollektiva hand-
lingar utmanar både kvinno- och bygdeinitiativ rådande makt-
ordningar som inte så lätt ruckas på. När handlandet sammanfaller så 
att det handlar om kvinnor och bygd blir det möjligen särskilt hotfullt.  

Motiv, stöd och hinder för lokal mobilisering  

Hur skulle en främjande struktur för förändringsarbete kunna se ut? 
Forskning har visat att många faktorer samverkar vid starten (se t.ex. 
Skoglund K. 1997:21, Ronnby 1994: 132-133 och 1995). Utifrån en norsk 
kontext utarbetade Reidar Almås (1985) den nödvändiga triangeln. 
Den är en förståelsemodell över tre faktorer som behöver interagera 
för att lokalt utvecklingsarbete ska ha förutsättningar att lyckas: lokal 
mobilisering, offentlig uppbackning samt extern stimulans och stöd. 
Modellen håller fortfarande som grundläggande förklaring för vad 
som behöver fungera, och samspela, för att lokalt utvecklingsarbete 
ska ha möjlighet att vidareutvecklas. Bull (2000) gör en liknande 
beskrivning med tillägget lagom mycket uppmärksamhet från media. 

En bygds mobiliseringsarbete startar vanligtvis med någon form 
av kris eller krismedvetenhet alternativt kulturaktivitet som fortsätter i 
utvidgat lokalt engagemang och arbete. I Trehörningsjö var mobili-
seringen vid 1990-talets början ett samspel mellan firandet av 
samhällets hundraårsjubileum och en kamp för vårdcentralen. Bygden 
hotades och gemenskaperna samlade sig, på kvinnors initiativ, till 
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försvar. Kamp, liksom att se möjligheter, kan fungera igångsättande 
(jfr Alexandersson & Rönnlund 1995:73). Hela Sverige ska leva-
kampanjen och en allmän samhällsdiskussion om jämställdhetsfrågor, 
parallellt med att ekonomiska resurser tillsattes, bidrog under 1990-
talet till att kvinnors mobiliseringsarbete uppmärksammades och tog 
fart (se t.ex. Friberg 1993, Herlitz 199677, Forsberg 2001: 199-202).  

I Trehörningsjö fick kvinnorna inspiration och fortsatt stöd genom 
att knyta an till omvärldsprojekt, som det kommunala ”Kvinnors 
företagande i Örnsköldsvik” och det nationella ”Kvinnor och demo-
kratiprojektet” (se också Forsberg 2001:202 ff). Att i större projekt 
samverka med andra har varit en fortsatt strategi i kampen för 
bygden. Kvinnors mobilisering och gemenskapande har i Trehörning-
sjö haft en igångsättande och upprätthållande betydelse, där stödet 
från externa projekt och projektledare också varit viktigt. Det har hänt 
att politiker och tjänstemän uttryckt uppskattning för de arbetsinsatser 
Trehörningsjöborna gjort i och för sin bygd. Särskilt kommunen 
omnämns som ett sådant stöd. Kommunalrådet har backat upp lokala 
initiativ vid kritiska tillfällen. Landshövding, kommunalråd och 
landstingsråd har kommit på besök och klippt band vid särskilt 
högtidliga ögonblick, som under jubileet av järnvägen/samhället eller 
invigningen av vårdcentralen och Kerstins udde Spa & Konferens. 
Sådana besök har inte varit oviktiga. De har gett, en åtminstone 
tillfällig, status och legitimitet. Invånarna och bygden har blivit sedda. 
Som platshändelser med stark symbolladdning har dessa stunder och 
upplevelser stärkt invånarnas tolkning av bygden som värdefull. Men 
på samma gång som enstaka situationer, möten och händelser kan 
legitimera kan de också, som jag beskrivit, göra motsatsen. 

Stöd från kommunal nivå är en viktig förutsättning för bygde-
utvecklingsarbete. Civilsamhällets aktörer är särskilt beroende av 
kommunens välvilja och samarbete (Waldenström 2004). Forskning 
visar att kommunen är den största möjliggöraren och på samma gång 
bromsklossen för de lokala utvecklingsgrupperna (Nilsson 1995, Bull 

                                                 
77 I studien Kvinnliga nätverk på landsbygden - nätverkens roll i lokal och regional utveckling 
(1996) studerade Herlitz drygt 100 kvinnliga nätverk och pekade på deras betydelse främst 
som mötesplats. Starten för 90 procent av nätverken sammanföll med lokala utvecklings-
aktiviteter av olika slag. 
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1998, Herlitz 1998, Forsberg 2001). I Westlunds studie (2007:37) av 
lokala initiativ ”är det samlade intrycket att kommunerna inlednings-
vis har svårt att hantera lokala utvecklingsinitiativ när de inte själva 
kontrollerar dem”, men det finns exempel på kommuner som efter-
hand utvecklar samverkan på olika sätt. Dock konstateras att koopera-
tiv barnomsorg och till viss del äldreomsorg är ”de enda genombrott 
på bred front som de lokala initiativen gjort gentemot kommunerna”. 
Det tar följaktligen tid att förändra attityder samt att få still stånd 
samverkan mellan bygdeaktörer och (kommun)politiska företrädare.78 
Liknande erfarenheter beskriver Bull tio år tidigare i sin utvärdering 
av Byapolitikprojektet där effekterna, i till exempel Ljusdal, blev att 
byarna fick ”större självtillit och initiativkraft” men att resultatet ”inte 
blivit något ökat formellt inflytande för grupperna” (1998:29).     

I Westlunds studie ingår, som nämnts, Trehörningsjö som en av 47 
lokala utvecklingsinitiativ som undersökts. Studien anger tre behov 
som kännetecknar hur lokalt engagemang väcks (2007:16): 
 

1. Organisationer som kommer till för att bevara något vid 
hot och som utvecklas för att motverka en förändring 

2. Utvecklingsgrupper som verkar för att 
bygdens/grannskapets livskvalitet på olika sätt ska höjas 

3. Företag som på olika sätt blir en lokal utvecklingsmotor     
 
Sex av de 47 initiativen bedöms ha initierats utifrån motstånd som 
bakgrund, däribland Trehörningsjös utvecklingsarbete. I alla tre typer 
av initiativ leddes verksamheten huvudsakligen av män. De kvinnliga 
ledarna var något fler i gruppen ”motstånd” vilket Westlund tolkar 
som en följd av att det varit deras arbetsplatser, offentlig omsorg och 
service, som hotats av nedläggning eller nedskärningar. I Trehörning-
sjö har det i hög grad varit kvinnors arbetsplatser som försvunnit 

                                                 
78 En utvärdering av Byapolitikens samverkansformer (Olsson & Forsberg 1997) visade på 
långsamma och komplexa processer som i grunden handlar om attitydförändringar och 
synen på medborgerligt inflytande. Erfarenheter från Storbritannien och Skottland 
understryker att lokalt utvecklingsarbete handlar om fleråriga processer  
(www.rural.carnegieuktrust.org.uk). Processperspektivet betonas även i den internationella 
forskning som refereras i SOU 2003:29.  
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och/eller hotats, vilket kan ha bidragit till att det är just kvinnorna som 
mobiliserat ”motstånd” (jfr diskussionen ovan om kvinnor och mot-
stånd). Vid en närgranskning av initiativen tror jag att det kan visa sig 
att de flesta platser, i olika utsträckning, har inslag av de tre typer av 
engagemang som Westlund beskriver. I Trehörningsjöbornas aktör-
skap för bygden är de mobiliserande inslag som beskrivs i Westlunds 
studie nära sammanvävda med varandra. Vilka föreningar och/eller 
företag som engagerar sig i vilka frågor beror på omständigheter och 
vad som är möjligt att göra under olika tidsperioder. ”Allting kommer 
och går i vågor” utifrån vilka som kan, vill och orkar engagera sig i 
olika frågor över tid (Forsberg 2001:210 ff). Både föreningar och företag 
är aktörer i bygdeprocesserna (jfr Bull 2000). Dessa och ovan beskrivna 
omständigheter och förutsättningar visar att bygdeutvecklingsarbetet 
istället för att betraktas som linjära processer från ideellt (förenings-
arbete) till kommersiellt (företagande), en beskrivning som åter-
kommer i politik och offentlig debatt (och även i byarörelsens 
utvecklingssyn), är mer komplext och behöver förstås på andra sätt. 

Bygderörelsedilemmat - självständighet och 
samverkan 

Efter mobiliseringsfasen (1987-1989) initierade och drev ”Hela Sverige 
ska leva!” två uppföljande projekt: ”90-talets Byapolitik” (1990-1993) 
och ”Byapolitikprojektet” (1994-1996). Syftet var att förankra det lokala 
mobiliseringsarbetet och sprida kunskap om det på kommunal nivå. 
Olika samverkansmodeller mellan medborgare/lokala grupper och 
berörda kommuner formades.79 Det medborgarengagemang som 
väcktes genom landsbygdskampanjen ledde till att lokala grupper 
började ställa krav, utveckla idéer och projekt vilka inte alltid formade 
sig enligt den rådande kommunala politiska strukturen. Bygd som 
något helt överensstämde inte med myndigheters sektoriserade 
administrativa system (se t.ex. Olsson & Forsberg 1997). Det lokala 
                                                 
79 För mer information om Byapolitiken se (1994), 90-talets byapolitik. Erfarenheter av ett 
kommunprojekt, Glesbygdsmyndigheten, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och Svenska 
kommunförbundet, respektive (1996), Byapolitik. Inför tredje perioden. Lägesrapporter från 
kommunerna, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. 
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arbetet tog nya och oväntade vägar. Hur skulle det nya hanteras 
(politiskt och administrativt)? Genom sina två fortsättningsprojekt 
försökte ”Hela Sverige ska leva!” tillmötesgå behoven av en förbättrad 
dialog mellan lokala grupper och kommunalt beslutsfattande som 
börjat uppmärksammas på olika håll (Olsson & Forsberg 1997, Bull 
1998). Dialog och samverkan valdes av samordningsorganet som en 
framkomlig strategi. 

I de två byapolitikprojekten ingick 20 respektive 70 kommuner 
(ibid). I den utvärdering av samarbetsmodeller som jag under ledning 
av statsvetaren Jan Olsson deltog i, ifrågasattes på kommunal nivå 
varför man skulle släppa ifrån sig sin makt och expertroll till ideella 
lokala grupper. De lokala grupperna å sin sida ifrågasatte varför de 
blev så nedlåtande bemötta av kommunens tjänstemän och politiker. 
Små tecken på förståelse mellan erfarenhetsvärldarna framskymtade 
(jfr Johannisson 1985, Bull 1998). Resultaten visade att någon egentlig 
förändring för de lokala gruppernas arbete och initiativ blev möjlig 
först när det fanns en uttalad förändringsvilja på den kommunala 
nivån, bland politiker och tjänstemän. Vilken modell som valdes var 
mindre viktig (Olsson & Forsberg, 1997:77): ”Attitydförändringar är A 
och O. Det spelar ingen roll vilken organisationsmodell man väljer om 
det inte finns en ambitiös strävan från kommunens representanter att 
åstadkomma förändringar. /---/ Det finns ingen organisationsmodell 
som kan ersätta bristande vilja och engagemang från ledande 
kommunala företrädare.”  

Hur nära kan eller bör samarbetet vara? Hur självständiga får de 
lokala grupperna bli? Det kan vara ett sundhetstecken att det lokala 
utvecklingsarbetet undviker att införlivas i kommunal organisering 
och istället väljer att behålla ett visst mått av självständighet (ibid:79): 
”Det är viktigt att understryka byarörelsens betydelse som mylla och 
undervegetation för det politiska systemet. Det är en mycket grund-
läggande funktion för en väl fungerande demokrati, som vi ska vara 
rädda om.” Samtidigt förutsätter det lokala utvecklingsarbetet något 
slags samverkan med etablerade strukturer (myndigheter), formellt 
eller mer lösligt, för att de lokala aktörerna ska få tillgång till resurser, 
kunna utveckla och genomföra bygdedrömmar och planer. Denna 
dubbelhet innebär en balansgång som Gunnarsdotter (2005:139) 
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benämner ”bygderörelsens dilemma”, ett balanserande mellan att vara 
en motkraft till etablissemanget och att institutionaliseras. Olsson 
(Olsson & Forsberg 1997:79) pekar på samma dilemma: ”Vi står här 
inför ett grundläggande dilemma mellan ett relativt självständigt 
lokalt utvecklingsarbete och ett mer formaliserat politiskt samspel med 
kommunalpolitiska institutioner. Det är fråga om en avvägning mellan 
självständighet, å ena sidan och formell makt och ansvar, å den 
andra.” 

Landsbygdskampanjen, rörelser som nykooperationen och 
kvinnors nätverksarbete på landsbygderna, tillsammans med statligt 
stöd i projektform, mobiliserade och banade väg för lokalt inflytande. 
Tjugo år senare handlar essensen för invånarna i Trehörningsjö, och 
föreställer jag mig många andra platser, fortfarande om att kommunalt 
och regionalt försöka göra sin röst hörd och vinna erkänsla för det 
lokala utvecklingsarbetets tanke- och arbetssätt. Den svåra och 
känsliga frågan om balansgången mellan självständighet respektive 
samverkan tycks ha gått från att vara en problematik som hanterats på 
flera nivåer, inte minst centralt av ”Hela Sverige ska leva!”, till att bli 
allt mer av ett situationellt problem för varje individ, lokal grupp och 
bygd att lösa. En anledning till detta kan vara begränsade resurser för 
fortsatt informations- och kunskapsskapande om bygdeutveckling. 

Mobiliseringens dubbeltydighet 

I sin studie av den svenska landsbygdens omvandling under den så 
kallade folkhemsepoken, från 1930-talets början och fram till tidigt 
1990-tal, skriver Hansen (1998) om att fylla tomrummet. Han frågar sig 
varför människorna på landsbygderna inte gjort mer motstånd utan 
nöjt sig med ”motsträvighet” som strategi. Motsträvigheten preciseras 
som individuella oorganiserade handlingar. Hansens studie drar en 
gräns vid den tidpunkt då byarörelsens kollektiva och organiserade 
arbete tog fart. I början var rörelsen, som beskrivits, ett tydligt uttryck 
för en motståndsstrategi med särskilda krav och ambitioner vad gällde 
lands- och glesbygdsområdens omvandling. Jag vill nog hävda att 
bygdeutvecklingsarbetet fortfarande har de betydelserna men att man 
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får söka efter dem och motståndet långt ned i rörelsehierarkin, på den 
lokala nivån, bland aktörerna. På högre nivåer ger rörelsen idag 
intryck av att vara del av det etablissemang, den konsensus och de 
etablerade politiska ordningar man ursprungligen vände sig emot. I 
andan av goda exempel, som slagit igenom med EU-medlemskapet, 
kan ”Hela Sverige ska leva!” uppvisa en samling av ”170 goda exem-
pel” för den intresserade att ta del av. Det är ett sätt att presentera 
byarörelsens brokighet och en möjlighet att sprida erfarenheter bygder 
och bygdeaktörer emellan, men ger inte intryck av att direkt utmana 
eller ifrågasätta.   

Jag har beskrivit hur aktörerna i Trehörningsjö kämpat mot den 
försämring av levnadsvillkoren i lokalsamhället som pågått under 
flera decennier. Det är dock inte alltid enkelt att se vem, vilka eller vad 
man kämpar mot. Bygdeaktörerna riktar sig till en politisk och 
administrativ struktur som på samma gång är oerhört påtaglig och 
märkligt frånvarande. Många gånger är det oklart var makten finns 
och vem de ska vända sig till för att avkräva svar eller komma med 
motförslag. Gemenskaperna har varit både medel och mål. Med 
utgångspunkt från sina erfarenheter och upplevelser av landsbygds-
omvandlingen (läs avvecklingen) har invånarna genom det kollektiva 
handlandet (om)formulerat bygden som värdefull. När aktörerna 
berättar om vad de gjort och gör använder de ord som frivilligarbete, 
ideellt arbete, eller anger konkreta aktiviteter av olika slag. 
Berättelserna är dubbeltydiga. Dels innehåller de en ilska över att som 
landsbygdsbo förväntas att ideellt ordna sådant som kommunen eller 
någon annan ordnar och erbjuder i centralorter och städer. Utöver 
ilskan finns en stor trötthet hos dem som ägnat kvällar och helger 
under många år av sitt liv till ideella arbetsinsatser. Samtidigt så är det 
just det gemensamt gjorda, ”det fina”, som stärkt bygdegemen-
skaperna och gett invånarna en stolthet över allt de genomfört och 
uträttat.   

Trehörningsjös kamp och byarörelsen som ett mobiliserings-
initiativ från statlig nivå kan med ett kritiskt perspektiv tolkas som en 
rad framtvingande aktiviteter som återspeglar frånvaron av en aktiv 
landsbygdspolitik (SOU 2003:29). Landsbygdsinvånare och lokala 
grupper tvingas ta till handling när ingen annan gör det (Forsberg 
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2001:175). Genom insatser inom en mängd områden förväntas de 
kvarboende på landsbygderna hålla livsgnistan uppe, skapa en positiv 
miljö och framtidsmöjligheter. De områden som grupperna är 
verksamma inom är också områden som ingår i redan etablerade 
politikområden (basservice, infrastruktur, arbetsmarknad och kultur). 
Herlitz kartläggning (1998: 52-58) visar att samlingslokal, vägar och 
barnomsorg sysselsatte grupperna på lands- och glesbygderna i 
betydligt högre grad än i städerna. I städerna var insatserna istället 
riktade mot kollektivtrafik, grundskola, post och utbildning. Det 
stärker tolkningen att de frågor grupper engagerar sig i är dem där de 
upplever brister eller behov som kräver insatser. Samlingslokalerna på 
landsbygderna är mötesplatser och mobiliseringsplattformar som 
upprätthåller gemenskaper och gör mobilisering möjlig. När mycket 
försvunnit och förändrats i bygderna blir det, som jag tolkat 
Trehörningsjöbornas kamp, ännu viktigare att hålla de sociala gemen-
skaperna och det kollektiva handlandet vid liv. 

Jag har beskrivit hur skapande och vidmakthållande av mötes-
platser är vad lokala grupper själva värderar som viktigast i sitt arbete. 
Samlingslokaler är den klart vanligaste aktiviteten. Medan samhälls-
politiken bidrar till nedläggning av skola, post, affär och bensinmack 
upprätthåller bygdegrupperna så långt de förmår dessa rum och 
skapar nya mötesplatser. Det behöver finnas rum för trivsel och fest, 
men också för nätverk, föreningar, projekt, utbildningar och andra 
aktiviteter. I mötesrummen och gemenskaperna blir bygdens ange-
lägenheter gruppens och individens, och tvärt om. Där diskuteras allt 
från små vardagliga ting till de stora frågorna om skola, service, barn- 
och äldreomsorg, arbete, boende, miljö, hälsa, vägar och kommunika-
tioner. Berättelserna är många om hur iordningställandet av ett 
vindskydd, byggandet av en båtbrygga, genomförandet av en kultur-
aktivitet eller en kamp för att bevara omsorg och service lett vidare till 
samtal om och engagemang i fler frågor. För att mobilisering, kollektiv 
handling och motstånd ska vara möjlig behöver det finnas rum där 
man kan träffas och diskutera och försöka enas kring de frågor som 
berör.  

Landsbygdsforskningen uppmärksammade tidigt en tvingande 
aspekt i mobiliseringen (Gidlund 1988, Ekman 1991). Forskare varnade 
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för och kritiserade de allt för stora förväntningarna på den lokala 
mobiliseringen och det ansvar som lades på enskilda individer och 
redan utsatta regioner (Gidlund 1988:166): ”Lokal mobilisering för att 
’vända strukturomvandlingen till sin egen fördel’ anges från centralt 
håll som ett relativt konfliktfritt sätt att på sikt stärka de svaga 
regionernas ställning i den nationella ekonomin. Det blir emellertid i 
detta läge de svagaste på arbetsmarknaden som skall ta sin framtid i 
egna händer. De orter som i den nuvarande strategin har de sämsta 
näringspolitiska förutsättningarna, skall själva stärka det lokala 
näringslivet. De ungdomar, som efter utbildning och ungdomsplatser 
inte vinner tillträde på den reguljära arbetsmarknaden, uppmuntras 
att starta eget.” 

Denna kritik menar jag fortfarande är aktuell och översättbar till 
dagens samhällssituation och politiska läge, till vad som förväntas av 
det ideella arbetet och civilsamhällets aktörer: den lokala kraften (se 
också kapitel sju). Bygdeutveckling, eller landsbygdens sak som de 
lokala aktörer jag följt uttrycker det, har kommit att handla om att på 
lokal nivå synliggöra och hitta lösningar för vad som kan betraktas 
som övergripande strukturella samhällsfrågor. Bygdeaktörerna tar 
redan ett stort ansvar för sina lokalsamhällen. Forskning visar att 
bygdearbetet skapar nya lokala lösningar, stärker den lokala identi-
teten och inflytandet över närsamhället (se t.ex. Lindberg 1994, Herlitz 
1998, von Rosen 2003, Gunnarsdotter 2005 eller Westlund 2007). I 
landsbygdsutvecklingssammanhang används ofta uttrycket ”att ta liv 
och arbete i egna händer” som ett resursstärkande uttryck för kvinnors 
nätverksarbete (Nilsson 1995) och bygdegruppers arbete (von Rosen 
2003). Att ta liv och arbete i egna händer kan läsas som ett uttryck för 
egenmakt men också som en metafor för mobiliseringens dubbeltydig-
het som gör att invånarna, inte minst kvinnorna, på landsbygderna 
tvingas agera för att hålla sina bygder levande. I slutändan handlar det 
om vad de landsbygdsboende orkar, kan och inte minst ges rimliga 
förutsättningar att göra.  
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Landsbygders osynlighet och bevisbörda 

Bygdeaktörernas upplevda osynlighet kan sägas ha en motsvarighet i 
den svenska landsbygdsforskningens relativt svaga ställning (SOU 
2006: 101 och 104) i förhållande till andra forskningsområden. Lands-
bygdsforskningen är ganska osynlig i Sverige och det avsätts inga 
stora eller särskilda medel för den. Det är inget ”hett” område att 
forska om lands- och glesbygder, det ger ingen akademisk status. Till 
förståelsen av bygdeaktörernas känsla av osynlighet kan läggas 
landsbygdsforskningens osynlighet. På samma sätt som bygdeaktörer 
kämpar i det lokala har landsbygdsforskarna problem med plats-
tagande och legitimitet bland forskningsmedel och program. En 
liknande problematik finns i politiken där landsbygder länge varit ett 
bortglömt och inte särskilt prioriterat område för politisk handling, 
vare sig det handlat om kommunalpolitik, regionalpolitik eller frågor 
på nationell politisk nivå (se t.ex. SOU 2003:29, om bristen på och 
behovet av en sammanhållen svensk landsbygdspolitik). 

I den nya forskningsstrategin för landsbygden SOU 2006:104 samt 
i landsbygdskommitténs betänkande SOU 2006:101 motiveras behovet 
av ett mer kraftfullt stöd till landsbygdsforskningen utifrån lands-
bygders särskildhet, som definieras som dess fysiska miljö och gles-
heten. Ett annat motiv för mer forskning är att landsbygders sociala 
och ekonomiska strukturer uppfattas som problem i samhälls-
byggandet, det vill säga att samhällsdebatt och politik fortfarande, och 
kanske allt mer, präglas av en urban norm (SOU 2006:104, s 9): 
”Kunskapen om människans livsvillkor i urbana miljöer tenderar att 
bli normerande medan landsbygden blir en slags restprodukt vars 
möjligheter och långsiktiga resurser inte tas tillvara”. Utredarna menar 
att på samma självklara sätt som vi pratar om urbana miljöer bör vi 
kunna prata om, undersöka och analysera rurala miljöer, inte minst 
hur de förhåller sig till varandra. När jag läser landsbygds-
forskningsstrategin får jag en känsla av att inte heller den går fri från 
vad jag vill benämna som bevisbörda eller bevisföring, det vill säga 
detta att ständigt motivera, underbygga, försvara och bevisa lands-
bygdsfrågors och landsbygders viktighet. Att tala om landsbygds-
frågor är fortfarande och märkligt nog, eftersom en så stor del av 
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Sverige består av lands- och glesbygder, att avvika från en norm som 
tar sin utgångspunkt i (stor)staden.  

Själva titeln på landsbygdskommitténs slutbetänkande, ”Se lands-
bygden!” (SOU 2006:101), är en uppmaning som samtidigt antyder att 
landsbygden är osedd eller i alla fall inte tillräckligt sedd. Glesbygds-
verket, forskningen och skönlitteraturen har på senare år poängterat 
att vi bör tala om landsbygder istället för landsbygden (se t.ex. 
Glesbygdsverkets årsböcker, Persson & Westholm 1994, Forsberg G. 
1996 och Greider 2003 för beskrivning och diskussion om lands-
bygders nykolonisation och brokiga bild). En medvetenhet om 
landsbygders olikheter börjar överrösta förståelsen av landsbygden 
som homogen. 

Studier av lokalt utvecklingsarbete belyser skilda frågor och 
perspektiv i olika geografiska och kulturella kontexter. Ändå tycker 
jag mig se något gemensamt i det som beskrivs, analyseras och 
problematiseras. Trots min förförståelse, kanske just därför, tog det tid 
innan jag upptäckte detta. Jag började reflektera över samstämmig-
heterna och upprepningarna. Så många studier som belyste och 
berättade om landsbygders värde, det lokala utvecklingsarbetets 
bidrag till samhällslivet och kvinnors organisering och roll i detta. Vad 
betydde det? Studier med olika ingångar och fokus med en upp-
maning att lyssna. Också här tycktes det handla om ett slags 
bevismaterial i en viktig fråga. Vad var det för fråga som var så viktig, 
som krävde ett så övertygande bevisunderlag? Jag började allt mer 
tänka även på forskningen som gemensamma berättelser om lands-
bygders viktighet. Varje fallstudie och platsbeskrivning satte ljus på 
bortglömda landsbygdsmiljöer. I denna bevisföring kunde jag också 
placera in mina tidigare publikationer om Trehörningsjö (Forsberg 
2001, 2003 och 2005). 

Studierna förmedlade en dubbel nödvändighet (jfr Rönnblom 
2002), hos både aktörer och forskare: att göra någonting samt att berätta 
om det på ett övertygande sätt. Men det räckte inte. Det berättade 
måste dessutom bevisas. Jag började tänka på forskningens berättelser i 
relation till aktörerna på fältet och vad de talade om som ”lands-
bygdens sak”. Var det landsbygders betydelser som behövde synlig-
göras, berättas och bevisas? Och av forskningen analyseras och 
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problematiseras. Parallellt med den kamp jag följde i Trehörningsjö, 
som bland annat handlade om att bevisa för tjänstemän och politiker 
att bygden var viktig, tolkade jag det jag fann i studierna om lokalt 
utvecklingsarbete som ett slags bevisunderlag för landsbygders 
värden. I forskningen gick en sådan tråd att härleda till studier av 
bygdeutveckling redan på 1980-talet (se t.ex. Herlitz & Hahne 1986, 
Guldbrandsen 1989).  

Hur förklarar man denna landsbygdernas bevisföring som den 
visar sig i praktiken, forskningen och politiken? Är det så att den 
passerar obemärkt förbi? Glesbygdsverket som inrättades 1991, vid 
tiden för byarörelsens genombrott och ett återuppvaknat regional-
politiskt intresse, och vars uppgift det varit att särskilt värna kunskap 
och kompetens om lands- och glesbygdsfrågor, lades ned 2009.80 Den 
31 mars 2009 avvecklades Glesbygdsverket och 1 april fördes delar av 
verksamheten över till de två nystartade myndigheterna: Tillväxt-
verket och Tillväxtanalys – Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser. Glesbygdsverkets breda syn på hållbarhet och 
utveckling inordnas i två nya analysmyndigheter där tillväxt är norm. 
Jag tolkar det som att det ekonomiska tolkningsparadigm jag tidigare 
beskrivit stärker sin ställning. 

De nödvändiga framtidsberättelserna 

Landsbygders osynlighet står inte oemotsagd utan motsägs av en 
överlevnadskamp med en olydnadslogik som genom att trotsa det 
omöjliga visar på möjligheter. När bygdeutvecklingsarbetet studeras 
på nära håll, och bygdeaktörerna sätter ord på vad de gör och varför, 
blir de sociala och kulturella värdena särskilt framträdande. Bygde-
aktörernas beskrivningar och handlingar är också fantastiska berättel-
ser om hur människor, kollektivt och individuellt, trots hinder och en 
samhällsutveckling som inte alltid tycks innefatta dem, kan genomföra 
till synes omöjliga ting. Som att i Trehörningsjö omvandla en över-
given dansbana och festplats till ett Spa- och konferenscenter. Att följa 

                                                 
80 Se www.glesbygdsverket.se (2009-01-30), www.tillvaxtverket.se 
och www.tillvaxtanalys.se. 
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aktörernas kamp och engagemang ger nästan känslan av något 
religiöst. Tron, envisheten och handlingskraften genom vilken bygde-
grupperna förverkligar sina idéer och visioner berör. Det är svårt att 
som forskare stå oberörd inför engagemanget. Att träffa bygde-
aktörerna är också att känna med dem och försöka förstå dem. Mina 
möten med aktörerna och invånarna i Trehörningsjö har lärt mig att 
bygdekampen kan vara svår, kännas omöjlig och förminskande. Men 
den kan också vara hoppingivande i värnandet av det lokala, opposi-
tionen mot förminskandet och upprätthållandet av gemenskaps- och 
meningsskapandet. Invånarna både anpassar sig och bjuder motstånd. 
Omvandlingen av landsbygden är särskilt för de äldre, med andra 
minnesbilder, en saknad och sorg att bära. En saknad och sorg som 
finns i ord, ansikten, ögon och röster när de berättar om bygdens 
förändring. 

Kollektiv handling som förändringskraft upplevs i samtal med de 
engagerade, i föreningsmöten och aktiviteter. Men där blir förstås 
också mycket annat synligt. Jag har försökt förmedla det komplexa i 
den bygdekamp jag följt. Det är lätt hänt att entusiasmen i bygdeut-
vecklingsarbetet välter över i förskönande eller ensidiga beskriv-
ningar av detsamma, vilket forskare tidigare noterat (Berglund 1998). 
Sådana framskrivningar har namngetts som en tendentiös sida av 
landsbygdsforskningen (Berglund 1998, Ceccato et al 2000). Men 
kanske har sådana beskrivningar behövts för att de säger något 
viktigt? Jag har nog själv bidragit till framskrivningar som belyst 
människors vilja och förmåga att åstadkomma förändring, snarare än 
att jag belyst problem. När man kommer nära ger bygdeaktörernas 
arbete ett slags intryck av Davids kamp mot jätten Goliat, de smås 
kamp mot en dominerande ordning, och drömmar som ibland blir 
verklighet. 

Det är svårt att avfärda bygdeberättelserna just för att de är så 
hoppfulla. De förmedlar en tro på förändring, på att det omöjliga kan 
göras möjligt. Berättandet om, beskrivningar och granskningar av det 
kollektiva handlandet synliggör vad som faktiskt händer på lands-
bygderna, så också ”Hela Sverige ska levas!” exempelsamling av 170 
bygdeutvecklingsprocesser. Men beroende av var blicken riktas mot 
byarörelsen framträder kamp olika starkt. Det är framförallt på den 
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lokala nivån som bygdekampen blir synlig. Där motsäger den bilden 
av lands- och glesbygder som platser för nedläggning, avfolkning och 
tillbakagång. I den meningen blir bygdeaktörernas handlande till 
överlevnadsberättelser om den egna bygden och i förlängningen andra 
bygders viktighet. 
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K A P I T E L  S J U  

Bygdekamp och  livspolitik 

ubileet, hälsopoolen samt Spa- och konferenscentret säger mig att 
det behövs gemensamma upplevelser som motsäger budskapen 
om oviktighet som skickas till invånarna utifrån. Mot myndig-
hetsrepresentanter, administrativa strukturer och politiska priori-

teringar som förminskar är bygdekampen en nödvändig strategi för 
vidmakthållande av bygd och bygderum i existentiell mening. Plats-
händelser och kollektiv handling fyller bygderum och gemenskaper 
med betydelser som invånarna själva definierar.  

Trehörningsjöbornas kamp är translokal (jfr Hannerz 2001), den 
pågår både i och utanför bygden. Aktörerna rör sig mellan arenor, 
platser och rum, vilket inneburit att jag har behövt göra samma sak. 
Läsaren har fått följa med till platshändelser och mötesrum i bygden 
men också till eldsjälens arenor utanför lokalsamhället. I föregående 
kapitel beskrev jag Trehörningsjö i relation till bygderörelsen, forsk-
ning om densamma samt en samhällspolitisk kontext. Här för jag 
avslutningsvis samman och diskuterar de erfarenheter och kunskaper 
som tillgången till de olika arenorna gett mig. 

Med utgångspunkt från aktörerna handlar bygdeutvecklingen, 
som aktörerna själva beskriver den, om en kamp för överlevnad och 
att hålla levande. Jag har beskrivit kampen som motstånd och 
aktiviteter, men också som en identitets- och värdeskapande process. 
Gemensamma aktiviteter har återskapat framtidstro. Strider har för-
svarat bygderummen. Projekt för arbetslösa och sjukskrivna har stärkt 
bygdeinvånare och deltagare. En rad kurser och utbildningar, vissa på 
universitetsnivå, har genomförts. Datorbaserade utbildningar, ibland 
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via länk, har varit möjliga tack vare den datasal som en av bygde-
föreningarna förverkligat. Det ideella arbetet har varit en förutsättning 
för upprätthållandet av traditioner, genomförandet av förenings- och 
projektaktiviteter samt skapandet av bygderum som badstranden, 
slalombacken, hälsopoolen och Kerstins Udde, Spa & Turism.  

Kampen som kollektiva handlingar för värdeskapande har jag 
tolkat som en strid om olika ordningar, olika sätt att förstå och värdera 
vad en bygd är och betyder. Kampen ”håller levande” bygden i en 
tidsrumslig och existentiell dimension som kommer att handla om 
invånarnas känslor för och upplevelser av bygden som en värdefull 
plats. I bygdekampen, som jag lärt känna den i Trehörningsjö, är 
människor och plats nära sammanbundna med varandra. Gemen-
skaperna upprätthåller och försvarar den lokala tolkningen av bygden 
som viktig, en förståelse som utmanas av samhällsomvandlingens 
effekter och en politik där stad mer än landsbygd varit/är norm. 
Invånarna beskriver sin kamp med metaforer för strid och krig, men 
också med konkreta uttryck.  ”Dom ska se att vi kämpar!”, sa en av de 
yngre kvinnorna under ett av de föreningsmöten jag deltog i. I det 
offentliga samtalet om bygdeutveckling tenderar kamp, motstånd och 
konflikt att, omedvetet eller medvetet, döljas bakom normerande och 
konsensusladdade begrepp som tillväxt, hållbar utveckling och lokal 
kraft. Här diskuterar jag detta närmare och vad det får för betydelser. 
Jag uppmärksammar också begreppen civilsamhälle och social 
ekonomi, som liksom bygdeutvecklingen innehåller tankar om ett gott 
liv.  

Som livspolitik (Giddens 1996, 1997), med både för- och meta-
politiska drag (Melucci 1991), kommer bygdekampen att handla om 
nära frågor av direkt betydelse för invånarna men också om större 
samhällsfrågor som berör närsamhället och omvärlden, hur man vill 
leva sitt liv, hur man ser på sig själv och omgivningen och vad man 
värderar som meningsfullt. Mötesplatser och rum, sociala och 
kulturella dimensioner, blir centrala. Men för att urskilja bygde-
utveckling som kamp och livspolitik krävs ett seende bortom det 
utvecklingsperspektiv som begränsar innehåll och betydelser till en 
konsensuspräglad ekonomisk och tillväxtinriktad förståelse. 
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Friheten att välja, skapa och göra81 

Erfarenheterna från fältarbetet av aktörer som på olika sätt, i bygden 
och utanför, försöker göra sig hörda, har styrt min framskrivning. I en 
kamp om rum och betydelser spelar det roll vilka ord som används, 
hur de används, vems röster som hörs, vilka arenor och rum som får 
beträdas och av vem/vilka (jfr Stark & Hamrén 2000, Lindström 2005). 
Genom fältarbetet har jag även tvingats vända blicken mot mig själv 
och reflektera över min tillgång till rum, arenor och röst och hur jag 
använder den. Fältarbetserfarenheterna har inneburit att jag blivit 
försiktigare med att definiera vad bygdegruppernas arbete är och inte 
är, vilket förstås blir problematiskt. Utan benämningar och begrepp 
blir det svårt för att inte säga omöjligt att beskriva och förstå något alls, 
eller för den delen att se och förstå på nya sätt. 

Kamp har varit ett perspektiv som hjälpt mig ifrågasätta och 
reflektera kring min förförståelse av bygdeutveckling. Aktörskap och 
värdeskapande är andra begrepp som blivit viktiga. Att följa Tre-
hörningsjöborna har varit att följa aktörer som handlar och betydelse-
gör, som skapar och omskapar bygd och bygderum i fysisk och 
symbolisk bemärkelse, och som ställer sig frågor om sig själva och 
andra. Kampen för bygden blir i den senare betydelsen en menings-
skapande process, ett identitetsarbete och ett lärande, med aktörer och 
projektdeltagare i samspråk med varandra och med röster utanför 
lokalsamhället. Genom kollektiv handling, samtal och diskussioner 
blir det möjligt att i förhållande till samhällsutveckling och omvärld, 
(om)definiera en förståelse av bygden och sig själv som viktig, att 
skapa bilder och berättelser om tro, hopp och framtid som gör det 
lokala värdefullt. Att som bygdeaktörerna gör, placera det lokala i 
centrum, blir ett sätt att motsäga (lands)bygders periferi. 

I de strider invånarna i Trehörningsjö under 1990-talet och därefter 
utkämpat för sin bygd har framför allt kvinnorna varit initiativtagare, 
utformare och genomförare. Männen har tvivlat men stöttat och 
deltagit utifrån sina villkor. Medan kvinnornas handlingsutrymme 
vidgats i lokalsamhället, har det varit svårare på de utomlokala 

                                                 
81 Uttrycket återfinns i Maud Eduards (2002:135) tolkning av Simone de Beauvoir 
(1949/1995).  
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arenorna där eldsjälen ges bekräftelse i vissa rum men stöter på 
motstånd i andra. Kampen för (friheten) att kunna välja, skapa och 
göra blir synlig i de platshändelser och möten jag beskrivit. På många 
sätt och på flera platser hävdar bygdeaktörerna rätten till denna frihet 
(jfr Giddens ”frihet till” 1996: 146-147). Genom att göra en ideell 
arbetsinsats, formulera en skrivelse till en myndighet eller möta 
tjänstemän och politiker, försvaras lokala ställningstaganden, som 
utan de kollektiva gemenskaperna som plattform för mobilisering och 
handling knappast skulle vara möjliga. 

När Anna-Karin sjunger ”sin” frihetssång i Lyons rådhus, och jag 
själv lite förlägen går bredvid, representerar den för mig allt detta: 
strävan efter att utvidga bygdens och det egna handlingsutrymmet, en 
frihetssträvan som berör individ, grupp och bygd. Bygdeaktörerna i 
Trehörningsjö, med kvinnorna längst fram, är på väg från en position 
till en annan. Från att vara definierade av andra till att bestämma sitt 
eget värde. Så vägrar gemenskaperna att underordna sig. Över-
levnadskampen blir en politiskt framtvingad ordning vars kollektiva 
och individuella handlingar upprätthåller, försvarar och hävdar en 
relationell förståelse av bygd och bygderum (jfr ”gemensamma 
erfarenhetsrum”, Ekman 2008). Det jag i början av mitt undersökande 
tänkte på som två skilda saker, kamp och värdeskapande, har kommit 
att bli ett och detsamma. 

Civilsamhälle och social ekonomi 

Civilsamhälle och social ekonomi är begrepp/områden inom vilka 
demokrati och ideellt arbete och engagemang värderas som viktigt. 
Teorier om sociala rörelser och civilsamhället har kritiserats för sin 
tendens att fokusera allt för mycket på idéer om det samhälleligt goda 
som en följd av demokratiska processer. Hoeber Rudolph (i Prakash & 
Selle 2004: 64-87) målar en bild av olika sätt att förstå civilsamhälles-
begreppet som hjälper betraktaren att bli uppmärksam på vilka 
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föreställningar som påverkar den egna förståelsen (ibid:69, min över-
sättning82): 

 
Forskares och aktivisters bilder av civilsamhället innehåller 
många olika föreställningar. Några föreställer sig det som något 
ostyrigt och utmanande. Andra föreställer sig det i pianissimo, 
mjukt och finstämt. Åter andra betraktar det som en arena på 
vilken aktivister organiserar motstånd mot staten. Några ser det 
som en plats där människors potentiella aggressiva uttryck hålls 
tillbaka genom strategier som mildrar humör och beteenden. 

 
Civilsamhället och dess aktiviteter blir ett utrymme som kan upplevas 
och tolkas på flera sätt: frigörande, utmanande och begränsande 
(disciplinerande). Vilken tolkning man gör menar jag beror av vem 
man är och var man befinner sig. I Trehörningsjö har jag upplevt mot-
stånd och olydnad, aktörer som protesterar och utmanar. På andra 
arenor och i andra rum finns andra föreställningar. Bland den sociala 
ekonomins förespråkare och på central nivå i byarörelsen, hos ”Hela 
Sverige ska leva!”, lyfts gärna de många goda exemplen, det finstämda 
fram. I den tillväxtinriktade politiken formas kamp, enligt tillväxt-
linjen, till lokal utvecklingskraft som ska främja entreprenörskap och 
företagande. 

Både civilsamhälle och social ekonomi refererar till andra 
dimensioner av livet än enbart de ekonomiska. De öppnar för sätt att 
se på och tänka om samhället som kan handla om vad Giddens (1997) 
benämner som livspolitik, ett samtal som inte är begränsat till en 
politisk sfär utan berör djupare tankar och meningar om livet. Civil-
samhället och den sociala ekonomin rymmer föreställningar om sam-
hället som uppdelat i olika områden eller sfärer: staten (det offentliga), 
marknaden (det privata) och en tredje (”ideell”) sfär. Begreppen har 
tillsammans med termer som tredje sektorn, den ideella sektorn och 

                                                 
82 ”Scholars and activists who evoke civil society do not always imagine it in similar ways. 
Some imagine it as obstreperous and challenging. Some imagine it in pianissimo, gentle and 
mannerly. Some see it as the arena in which activists organize resistance to the state. Others 
see it as a place where the natural human potential for aggression is reined in by artificial 
conventions that gentle the temper and sweeten manners.” (Hoeber Rudolph i Prakash & 
Selle 2004:69, med referens till Keane 1998:115)    
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frivilligsektorn kommit att användas i det närmaste synonymt (se 
Nordfeldt & Lundstedt 2001: 124-126). 

Vid 1990-talets början och mitt pågick en livlig debatt om 
civilsamhällets och den sociala ekonomins roll i Sverige liksom i andra 
länder. I debatterna diskuterades och presenterades idéer om det goda 
livet, inte sällan på en utopisk nivå (se t.ex. Sommestad 1995). Det  
civila samhället eller den sociala ekonomin sågs som lösningar för ett 
svenskt välfärdssamhälle under förändring, där arbetslösheten steg 
och det gjordes nedskärningar i den offentliga sektorn. 1990-talet var 
en tid som präglades av stora omställningar och förändringar, inte 
minst i arbetslivet. I Sverige engagerade sig politiker, forskare och 
andra offentliga personer i debatter som stundom blev en dragkamp 
om rätten att definiera begrepp och om dess placering på politikens 
höger eller vänsterskala. Tydligast var dragkampen i debatten om 
civilsamhället där olika (politiska) åsikter bröts mot varandra 
(Trägårdh 1995 och 2000, Amnå 1999).83  

Social ekonomi, ett begrepp importerat från Frankrike via Sveriges 
medlemskap i EU, blev ett både använt och oklart begrepp. Var det 
möjligt att definiera social ekonomi i relation till svenskt samhällsliv? 
Regeringen tillsatte 1997 en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga och 
definiera den sociala ekonomins villkor och betydelse i det svenska 
samhället (Ds 1998:48). Arbetsgruppen presenterade tre rapporter med 
resonemang, förslag och exempel på hur social ekonomi skulle kunna 
förstås i en svensk kontext.84 Någon definition gjordes aldrig. Istället 
mynnade arbetet ut i en beskrivning av form, syfte och värden utifrån 
svenska förhållanden. En igenkännbar kärna med töjbara gränser 
eftersträvades (Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och 
tillväxt? 1999:37), med social ekonomi avsågs ”organiserade verksam-
heter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska 
värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga 
sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvud-

                                                 
83 En stor debatt om civilsamhället fördes i Sverige 1992-1993 (se Trägårdh 1995, Stark & 
Hamrén 2000: 17-19 eller Nordfeldt & Lundstedt 2001: 122-124). 
84 Ds 1998:48 Social ekonomi i EU-landet Sverige – tradition och förnyelse i samma begrepp, 
Rapport från en arbetsgrupp 1999 Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och 
tillväxt samt Bilagor till sistnämnda. 
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sakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande samman-
slutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta 
eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft”. 

Införandet av begreppet skapade möjligheter för finansiering av 
verksamheter i ideell sektor, såsom till exempel bygdeutveckling och 
nykooperativa verksamheter. I Trehörningsjö anammade aktörerna 
social ekonomibegreppet och presenterade gärna sitt arbete med den 
benämningen. De uppfattade det som positivt att det fanns ett ord som 
förklarade vad de gjorde (jfr Beck & Martin 2005), det gav en känsla av 
legitimitet och öppnade dörrar till nya rum och arenor. Till exempel 
deltog eldsjälen Anna-Karin i den sjunde europeiska konferensen om 
social ekonomi i Gävle 200185, där hon presenterade Trehörningsjös 
bygdeutvecklingsarbete. Samtidigt ”genomskådade” aktörerna etiket-
teringen av sitt engagemang som social ekonomi och använde 
begreppet som en strategi för synliggörande och för att få tillgång till 
resurser.  

Den svenska arbetsgruppens tolkning av social ekonomi skiljer sig 
på några punkter från den europeiska förståelsen. Arbetsgruppen (Ds 
1998: 55) betonar att social ekonomi inte är något i sig självt utan 
”uppstår när verksamhet bedrivs med vissa syften”. Vidare utmärks 
den svenska tolkningen av att den sociala ekonomin betraktas som en 
sektor med verksamheter som ingår i, och inte står utanför, samhälls-
ekonomin. Verksamheters syfte och den demokratiska dimensionen 
betonas också.86 I en europeisk kontext handlar den sociala ekonomin 
mer eller främst om att stärka utsatta grupper och individer som har 
det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Wijkström 1999, Olsson 
2006), något som ser ut att bli allt mer aktuellt även i Sverige.   

Ingen reträttplats 

Lena Sommestad (1995: 231-242) kritiserar i Civilt samhälle kontra 
offentlig sektor bland andra Peter Aronsson och Lars Trägårdh för deras 

                                                 
85 Konferensen arrangerades i Gävle 7-9 juni 2001, under Sveriges ordförandeskap i EU, och 
hade titel “The Social Capital of the Future”, översatt: Framtidens sociala kapital. 
86 För en utförligare diskussion om social ekonomi, se antologin Social ekonomi i Sverige 
(Westlund 2001).    
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ovilja att inkludera ”klass-, köns- eller generationsperspektiv” i sina 
analyser av civilsamhället, vilket hon menar gör begreppet och 
tolkningarna till ”en utopi för medelklassens män”. Det är viktiga 
påpekanden, också i relation till min studie av Trehörningsjöbornas 
kamp. Civilsamhället framställs i nämnda debattskrift gärna som 
något annat än staten och marknaden, som en reträttplats för den 
autentiska kärleken och gemenskapen (se även Hans L. Zetterbergs 
inlägg i samma bok).  

Civilsamhället som en reträttplats har inget stöd i tolkningen av 
social ekonomi som aktiviteter som är en del av samhället och 
samhällsekonomin. Jag finner inte heller något stöd för ett sådant 
synsätt i min förståelse av Trehörningsjöbornas kamp, tvärtom. I Tre-
hörningsjö är det civila samhället – i form av nätverk, föreningar, 
aktiviteter och projekt – en integrerad och aktiv del av bygdelivet. Det 
är ingen plats där man drar sig undan eller en konfliktfri zon, utan en 
plats för gemenskap, samtal och ställningstaganden kring bygde-
problem och samhällsfrågor. Handling sker i den mån aktörerna kan, 
vill och orkar. Det ”frivilliga” i frivilligarbetet ifrågasattes av många 
jag mötte. Även om jag beskrivit föreningarnas gemenskapande som 
centralt så betraktar jag inte gemenskapsrummen som tillflyktsplatser 
där godhet råder. Där samsas trivsel med motsättningar och 
diskussioner. Att hantera svårigheter ingår i gemenskapandet. Vidare 
finns det hierarkier och mekanismer som innesluter och utesluter och 
alla ges inte en plats. Istället för en utopi med total harmoni berättar 
Trehörningsjöbornas kamp om olydnad, motstånd och försvar. I den 
meningen är bygdekampen inte en isolerad sfär utan just den spelplan 
för spänning och strid om värden som Filip Wijkström och Tommy 
Lundström (2002:13) beskriver den som.  

Civilsamhälle och social ekonomi är närbesläktade begrepp. ”Kärt 
barn har många namn”, kommenterar Agneta Stark och Robert 
Hamrén (2000:16) när de beskriver frivilligsektorns förändring från 
filantropi till social ekonomi med hjälp av en rad närbesläktade 
begrepp. Stark och Hamrén för ett resonemang kring varför så många 
olika begrepp används för att beskriva samma samhällssfär. En 
förklaring de för fram är att intresset för sektorn finns i många olika 
discipliner som använder olika begreppsapparater och har intresse av 
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olika forskningsfrågor. Det tror jag är en viktig förklaring. En annan 
förklaring menar de är att begreppen används som ”förskönande 
omskrivningar till något med obehagligt innehåll” (ibid:18). Kampen 
om språkets betydelser är viktig att undersöka och analysera för att 
den synliggör olika tolkningspositioner och samhälleliga makt-
strukturer, skriver de (Stark & Hamrén 2000:16).  

Genom att försköna eller omladda begrepp förändras betydelser. 
När bygders överlevnadskamp benämns som lokalt utvecklingsarbete 
och lokal kraft osynliggörs konflikter, motstånd och kamp. Det bygde-
aktörerna kämpar för att synliggöra ges ett annat, mindre utmanande, 
innehåll. Bygdekampen inordnas i etablerade strukturer och kontrol-
lerbara sammanhang där den görs till en del av etablissemang och 
konsensus. 

Ny samtalsordning  

Den svenska välfärdspolitiken har gynnat landsbygderna på många 
sätt (Hansen 1998). De traditionellt nära relationerna mellan frivillig-
organisationer och statlig politik har varit bidragande till den svenska 
välfärdspolitikens reformarbete (Stark & Hamrén 2000:58). Frivillig-
organisationerna har haft en pådrivande roll att ge röst åt folkliga 
opinioner och krav som sedan hittat vägen in i politiken. Folkrörelse-
sektorns, hittills, relativa frihet har bidragit till att organisationerna 
kunnat ställa krav på staten. 

Filip Wijkström (1997, 1999) pekar på en ”omvänd samtals-
ordning” där staten och kommunerna börjar ställa krav och ha 
förväntningar på frivilligsektorn och deras organisationer. Rege-
ringens arbetsgrupp om den sociala ekonomin skriver i sin social 
ekonomirapport (1999: 54-56) att folkrörelseperspektivet, med upp-
gifterna att ge röst åt olika grupper och att organisera aktiviteter, 
tjänster och service, tappar mark gentemot ett sedan 1980-talets mitt 
framväxande statligt synsätt, och EU-perspektiv, som ser frivillig-
sektorn och den sociala ekonomin som ”en outvecklad potential som 
komplement och uppdragstagare till den offentliga sektorn”. Folk-
rörelseperspektivet och EU-perspektivet representerar två synsätt som 
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formar två olika slags ordningar. I blickpunkten för det politiska 
intresset står allt tydligare EU-perspektivet, det som är sysselsättnings-
skapande, ekonomiskt intressant och tillväxtfrämjande. Det svenska 
välfärdssamhället stöps om och nu handlar det om hur alla aktörer 
kan bidra till tillväxt.   

Ett allt starkare drag i det lokala utvecklingsarbetet i Sverige (se 
t.ex. SOU 2006:101) och den ideella sektorn i andra länder är att 
individer åläggs mer ansvar och att politiken förlitar sig till 
människors ”lokala kraft” som en bekväm (och billig) lösning. Redan i 
debatten om civilsamhället såg förespråkarna möjligheter till nya 
lösningar medan motståndarna varnade för utnyttjande av människors 
engagemang och ideella arbete som en statlig ursäkt för fortsatta 
nedskärningar i offentlig sektor (Trägårdh 1995). Bygdeutveckling är i 
huvudsak ideella insatser som investeras i frågor och områden där 
kommunerna och staten frånsäger sig ansvar, men den är också som 
jag beskrivit i den här studien, en kamp för särskilda värden och 
ordningar. Stående på arenor utanför bygden kan man anföra en 
argumentation om disciplinering av människors tankar och hand-
lingar. Där blir det möjligt att kritiskt tolka inte bara politiken utan 
också civilsamhället och den sociala ekonomin som begrepp och 
debatter där den lokala nivån, dvs. bygdeutvecklingsarbetet, används 
på sätt som passar de politiska intressen som styr. På fältet, bland 
aktörernas ord och handlingar, känns en sådan analys alltför snäv i sin 
reducering av aktörernas medvetenhet och kollektiva handlings-
strategier. Att befinna sig på kampens translokala fält är att se och 
uppleva hur bygdeaktörerna, inte omedvetna om omskrivningarna, 
kämpar vidare för att ge röst åt sina definitioner och tolkningar, och 
kräva tillträde till politikens och forskningens arenor där begrepps- 
och innehållsbestämningarna görs.  

Landsbygder i media, politik och forskning 

Den politiska dagordningens etikettering av de lokala gruppernas 
arbete skiftar med tidsanda och samhällsströmningar, som i sin tur 
reser förväntningar och krav på landsbygdsaktörerna. Det politiska 
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och även mediala intresset för lands- och glesbygderna tycks gå i 
vågor. År 2009 inleddes med att landsbygders situation uppmärk-
sammades av media. Nyhetssändningar (Rapport, onsdag 4 februari 
2009) rapporterade om ”Sveriges döende landsbygd” och att ”två 
procent av befolkningen bor på motsvarande halva Sveriges yta”. 
Glesbygden i norra Sveriges inland uppmärksammades i särskilda 
program där bygdeutveckling och bygdekamp lyste med sin frånvaro. 
I ”Uppdrag granskning” (onsdag 4 februari 2009) får tittaren följa med 
på en resa i Norrbotten, genom döende byar och övergivna hus: till en 
del av Sverige som håller på att försvinna, till gleshet, långa avstånd 
och bygdeinvånarantal som minskar. Aldrig har så få bott i den 
svenska glesbygden får tittaren veta. Reportern stannar till i Lansjärv, i 
Överkalix kommun. Sittande vid köksbordet berättar en kvinna att 
förr slogs och kämpade de i bygden men ”nu finns det inte mycket att 
kämpa för, nu har man nästan gett upp måste jag säga”. Den mesta 
servicen har försvunnit. De unga har flyttat. Affären, skolan och 
bensinmacken omnämns som symboliskt viktiga. När de försvinner så 
försvinner också hoppet. Skolan symboliserar framtid, säger berättar-
rösten. Stora delar av Sverige är idag avfolkat, samhället överger 
glesbygden, säger berättarrösten vidare. Några frågor ställs: Behöver 
vi en levande landsbygd?  Har vi råd att satsa skattepengar? Har vi 
råd att låta bli? 

Landsbygdernas situation står åter på den politiska dagordningen, 
men har under valåret 2010, i skrivande stund (februari), inte trätt 
fram som någon stor valfråga. Under 2000-talets början genomfördes 
en rad utredningar med förslag om både politik för och forskning om 
landsbygderna (SOU 2003:29, SOU 2006:101 och SOU 2006:104). I ett 
pressmeddelande (Näringsdepartementet, 29 juni 2007) tillkännagav 
regeringen att de höjt bidraget till ”Hela Sverige ska leva!” från 10 
miljoner kronor till 12 miljoner kronor 2008, 14 miljoner kronor 2009 
och 15 miljoner kronor 2010. En handling genom vilken man säger sig 
vilja visa sitt stöd för de lokala gruppernas arbete. ”Med detta vill vi 
visa på den betydelse som de lokala utvecklingsgrupperna runt om i 
landet och deras Riksorganisation har för människor som tillsammans 
arbetar för sina bygders utveckling och för att skapa en attraktiv och 
levande landsbygd”, sade näringsminister Maud Olofsson. 
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Näringsministern och jordbruksminister Eskil Erlandsson har i 
pressmeddelanden, interpellationsdebatter och konferensdeltaganden 
talat om ”helhetsgrepp” och ”helhetsperspektiv” på landsbygder. 
Riktigt vad innebörden i detta helhetsbegrepp står för är svårt att 
avläsa, men arbetssättet under framtagandet av regeringens lands-
bygdsstrategi ska kanske ses som ett försök att närma sig landsbygds-
frågorna på ett nytt sätt, med ambitioner om helhet. Under 
framtagandet av strategin valdes ett interdepartementalt arbetssätt där 
arbetsgrupper inom de flesta av departementen tog sig an landsbygds-
frågor utifrån sitt respektive ansvarsområde, men också på tvärs över 
departementsgränserna. Representanter från regeringen reste runt i 
landet och informerade om det nya arbetssättet och om att en strategi 
för handling, med konkreta förslag och åtgärder, var på väg. Den 
skulle bli något mer än bara ord, sade den regeringsutsända jag 
lyssnade på vid ITPS’s (Institutet för tillväxtpolitiska studier) konfe-
rens ”Regionernas tillstånd” i Åre, i februari 2008. Så kom regerings-
skrivelsen (2008/09:167) och pressmeddelandet (Näringsdepartementet 
och Jordbruksdepartementet 17 mars 2009) som berättade om en ”Ny 
strategi för landsbygdernas tillväxt” och ”ett unikt samlat grepp för att 
stärka utvecklingskraften och skapa förutsättningar för tillväxt i alla 
delar av landet”. Ord som jag har svårt att tolka på något annat sätt än 
som en betoning av tillväxtnormen. 

Strategin, sade näringsministern, uttrycker ett värderingsskifte i 
synen på landsbygderna där de inte längre ses ”som varken museum 
eller en tärande sektor” utan som utvecklingsmotor för jobbskapande 
och tillväxt. Utvecklingskraften ska stärkas. Vidare ska landsbygds-
perspektivet integreras i alla politikområden och en organisation för 
en modern och tillväxtinriktad politik för Sveriges landsbygder ska 
skapas genom tillsättandet av en arbetsgrupp ledd av närings- och 
jordbruksdepartementet. Till landsbygdsstrategin och det tillhörande 
landsbygdsprogrammet (Jo 08.007) kan läggas landsbygdsnätverket87, 
som kanske också kan ses som en strävan efter mer helhetsgrepp på 
landsbygdsfrågorna, men med tyngdpunkt på effektivisering. Nät-
verket, som administreras via Jordbruksverket, håller i en rad aktivi-

                                                 
87 www.landsbygdsnatverket.se (2010-02-23) 
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teter som tematiska arbetsgrupper, forskarnätverk, nätverksträffar och 
internationellt utbyte.88  

Landsbygdsforskningen har uppmärksammat landsbygders sär-
skildhet som något att undersöka närmare. Forskningen formulerar 
också, som sig bör, en rad nya frågor. Landsbygdskampanjens slogan 
från sent 1980-tal – Hela Sverige ska leva! – som bärs vidare av riks-
organisationen med samma namn, är i forskningsvärlden inte längre 
någon självklarhet. Landsbygdsutveckling har blivit ett värdeladdat 
ord, konstaterar Forskningsrådet Formas i samband med utgivningen 
av en populärvetenskaplig antologi (Formas 2008), där de ställer 
frågan: Ska hela Sverige leva? I en annan debattbok (Edman & 
Lindvall 2002) reflekterar författarna kring ”visionerna och den krassa 
verkligheten” och formulerar frågan på ett något annorlunda sätt: Kan 
hela Sverige leva? Så blir tre yttranden en spegling av hur landsbygder 
kan betraktas i olika tider och sammanhang. 

Bilderna av landsbygderna, förståelserna och föreställningarna är, 
som framgått, många och olika. Unga bygdeaktörer arbetar med att 
stärka en positiv bild, bland annat genom att förändra föreställ-
ningarna om ”unga losers” på landsbygden89, medan media gärna 
presenterar den dystrare bilden. Avfolkning och fortsatt försämring av 
service är för många invånare på landsbygderna inte enbart en bild 
utan en realitet. Också i Trehörningsjö, bygden som kämpar, är den en 
levd erfarenhet som finns i invånarnas medvetande och kommer till 
uttryck i deras samtal med varandra och med andra. Men invånarna 
har lyckats skapa andra bilder och föreställningar om bygden. I 
Trehörningsjö tror många invånare fortfarande, 2010, att det går att 
vända den utveckling som inneburit avveckling av Sveriges 

                                                 
88 Genom landsbygdsnätverket samordnas Leaderarbetet, den metod Sverige valt för att 
påverka lokal utveckling. Leader bygger på partnerskap mellan ideell, offentlig och privat 
sektor, formerat i LAG-grupper (local action groups). 
89 För olika exempel på ungdomars initiativ att förändra bilderna av landsbygd, se: Gles-
bygdsverkets årsbok 2008: 107-117. U-land, Ung på landsbygden, är en organisation som 
startade som ett nätverk för unga. Organisationen arbetar med att på olika sätt ”ladda om” 
glesbygden och vara en motvikt till media. Det finns även forskare som valt andra 
perspektiv än de gängse, som etnologen Helena Kåks, Dalarnas forskningsråd, som driver 
ett forskningsprojekt där fokus inte handlar om varför ungdomar lämnar landsbygderna 
utan varför de väljer att stanna. 
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landsbygder. De har ännu inte, som i Lansjärv och på många andra 
platser, gett upp. 

Livspolitik om de bortträngda frågorna 

De lokala initiativ och det motstånd jag följt i Trehörningsjö har varit 
möjligt tack vare gemenskaperna och kvinnorna. I förhållande till 
Lansjärv har det funnits tillräckligt många invånare, föreningar och 
engagerade människor för att genomföra aktiviteter, projekt och 
utbildningar samt för att protestera och strida. Att handla för bygden 
är att gå emot bilden av en utdöende ”landsbygd”, en bild som 
invånarna också är bärare av, och fylla den med andra innebörder. Det 
är att uttrycka en politisk vilja om en annan syn på landsbygder. Med 
kollektiva handlingar (om)laddas ”bygd” och ges symboliska värde-
fulla betydelser. I ett sådant meningsskapande blir varje genomfört 
projekt ett led i bevisföringen av landsbygders och landsbygdsbors 
värde och viktighet.  

I en vidare bygdekontext kan byarörelsen, med den betydelse 
Alberto Melucci (1991:10) ger rörelsebegreppet, tolkas som en social 
rörelse. Melucci definierar en social rörelse som ett handlingssystem 
med tre dimensioner: solidaritet, social konflikt och social förändring. I 
byarörelsen finns en känsla och presentation av ett vi som agerar för 
landsbygdens sak (solidaritet). Byarörelsen generellt uppstod som en 
reaktion mot en avsaknad av landsbygdsperspektiv hos beslutsfattare 
och i politiken (social konflikt). Rörelsen överskrider också, numera 
tydligast på den lokala nivån, som jag tolkar det, gränserna för de 
sociala system inom vilka de agerar (social förändring). De lokala 
grupperna hävdar särskilda värden och agerar för att i bred mening 
upprätthålla sina bygder och en helhetssyn på bygd. 

Melucci (ibid:223) beskriver det kollektiva handlandet som en vilja 
att kontrollera de egna handlingarna och definiera de lokala behoven. 
Istället för att vara antipolitiska har rörelserna vad Melucci kallar 
förpolitiska och metapolitiska drag. Det förpolitiska kännetecknas av 
att handlandet sker i vardagslivet där informella nätverk och 
föreningar utprovar nya möjligheter och meningar. Det metapolitiska 
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innebär en insikt om att det finns grundläggande problem som inte 
kan lösas genom politiska beslut. Frågor som inte har några enkla eller 
slutgiltiga lösningar. Ur det perspektivet handlar överlevnadskampen 
om frågor av både förpolitisk och metapolitisk karaktär. Den äger rum 
i landsbygdsinvånares vardagsverklighet, i lokalsamhället och på 
arenor utanför bygden, där aktörerna berättar om och kämpar för sina 
sätt att tänka och göra. Den innehåller existentiella frågor om gemen-
samma värden och drömmar som inte kan reduceras till administrativ 
kontroll. 

I sin teori om livspolitik pekar Anthony Giddens (1997) på 
betydelsen av att i politiken uppmärksamma värdekonflikter. I snäv 
mening handlar livspolitik om beslutsprocesser i stat och regering. I en 
vidare betydelse definierar Giddens alla frågor som innehåller 
konflikter med motstridiga intressen eller värderingar som livs-
politiska frågor (ibid: 263-264). De bortträngda existentiella frågorna, 
som modernitetens institutioner förskjuter, tvingar sig tillbaka till 
dagordningen, skriver Giddens. Bygdegruppers aktiviteter och kamp 
kan läsas som en sådan dagordning. Det är en agenda som med sitt 
breda innehåll präglas av en helhetssyn på bygd, livsvillkor och 
framtid. I kampen för bygden formas lokala ordningar som med 
livspolitikbegreppet (ibid:247 ff), på ett djupare plan, kan tolkas som 
individers, gruppers och bygders självreflexiva projekt. Bygde-
utveckling kommer då att handla om landsbygdsinvånares och 
bygders självbild och identitetsarbete, och om att i förhållande till 
omvärld och politik synliggöra landsbygdsbetydelser. 

Tolkningen av kampen som ett identitetsarbete gäller nog inte alla 
platser, landsbygdsbor eller aktörer.90 Men för aktörerna i 
Trehörningsjö, där identiteten varit nära kopplad till bygd, bygde-
gemenskaper och en levd erfarenhet (jfr Häggström 2000) av 
landsbygdsrummens omvandling, blir kampen ett identitetsarbete 
och, som jag tolkar den, en protest mot en ordning som tar alltför lite 
hänsyn till det mänskliga: det relationella och kontextuella som är 

                                                 
90 För ”resursstarka” inflyttare med hög utbildning, starkt socialt och kulturellt kapital, utan 
koppling till den landsbygd de flyttar till får bygdeutvecklingen förmodligen andra 
betydelser än som identitetsarbete. Intersektionella perspektiv, som närmare undersöker 
klass, kön, etnicitet och generation, ser jag som viktiga för landsbygdsforskningen.  
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bygd. Det existentiella återförs inte till dagordningen som en själv-
gående process, skriver Giddens. Det krävs kollektiv kamp som 
återupprättar frågor och för fram dem till offentlig debatt. Sociala 
rörelser har en avgörande roll för att ge frågorna offentlig uppmärk-
samhet och för att skapa arenor där livspolitiska frågor kan debatteras. 

Det lokalt värdefulla 

Jag har ovan refererat till Wijkströms & Lundströms (2002:13) bild av 
civilsamhället, som en arena för kamp om grundläggande frågor och 
värden. Filip Wijkström (1999) beskriver de samtida sociala rörelserna 
och deras roll i samhället som rörelser med nya former och uttryck 
som utmanar. Kollektiv identitet, nätverksorganisering och projekt 
nämns som sådana former och uttryck. Symboliska uttrycksformer får 
också en allt viktigare betydelse, menar han. Kollektiva handlingar 
med symbolisk laddning fungerar som sätt att nå ut med budskap till 
media och omvärld. Jag har belyst hur symbolik spelat en viktig roll, 
som bygdemarkör och vapen, i Trehörningsjöbornas kamp. Det var 
också den starka symboliska laddningen i Anna-Karins kåseri (kapitel 
fyra) som förde mig till bygden och sysselsatte mina tankar under den 
där första bilresan till Trehörningsjö en marsdag 2000.  

När service och omsorg fortsätter att försämras och glesheten 
tilltar (Glesbygdsverket 2008) kan bygdeprojekten, menar jag, spela en 
både reell och symboliskt viktig roll. Men för att kampen ska få 
betydelse bortom bygdegemenskaperna krävs att det institutionellt 
bortträngda får politiskt gehör. Som livspolitik utmanar bygde-
aktiviteter rådande normer och värderingar. Men då måste bygde-
utvecklingens kollektiva och individuella handlingar också förstås 
som utmaningar som innehåller andra synsätt. På samma gång som 
lokalt utvecklingsarbete ges legitimitet i politiska propositioner och 
lyfts fram i utredningar och landsbygdsprogram som ett intressant 
område, inte minst för sina lokaldemokratiska modeller, skrivs 
”kamp” om till det mindre utmanande ”kraft” (se t.ex. regeringens 
proposition 2001/02:4, s 185; ”kraft” eller SOU 2000:87, s 108; 
”kraftkällor”). Omskrivningen bidrar till att osynliggöra ett konflikt-
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perspektiv till förmån för konsensus och rådande normer om utveck-
ling och tillväxt. Med en alltför snäv byråkratisk tolkningsram blir det 
också svårt att få syn på de andra ordningar och värden som växer 
fram ur det kollektiva handlandet (Melucci 1991). En relevant fråga är 
vilket utrymme livspolitiken kommer att ges i de två nystartade 
tillväxtmyndigheterna?  

Tjänstemän kan, som jag beskrivit, tala om att bygden och dess 
invånare inte är särskilt viktiga eller betydelsefulla. Med tillväxt-
perspektivet, och den reglering och formalisering i program och 
modeller som (om)formar bygdeutvecklingen till något för myndig-
heter och byråkrati igenkännbart och mätbart, följer att det kan ta så 
mycket kraft av de lokala aktörerna att engagemanget dör. Civil-
samhällets och statens omvända samtalsordning, där staten och 
kommunerna börjat formulera uppdraget åt civilsamhället och styra 
det i särskilda riktningar motverkar ytterligare, som jag ser det, 
chansen för bygdeperspektiv och livspolitiska frågor att synas och 
höras. Kanske utmanar och ifrågasätter ändå bygdekampen, med brett 
innehåll och nya former, delar av den politiska strukturen och 
systemen genom att påminna om att det finns något annat än 
ekonomiska ordningar. Bland begrepp och fina formuleringar om det 
lokala utvecklingsarbetets, den sociala ekonomins eller civilsamhällets 
värden är det lätt att tappa de lokala aktörerna ur sikte, de som 
förväntas skapa och genomföra visionerna av det goda samhället. Dem 
har jag velat ge plats och placera i centrum i den här studien. 
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Epilog, mars 2010: Julklappar och nya hot 

 
De möten och relationer som skapas i ett fältarbete avslutas inte så lätt. 
För många fortsätter de, på något sätt. Så har det varit för mig. Jag 
hade svårt att skiljas från platsen, att dra en gräns för fältarbetet. Efter 
att det formellt ”avslutats” fortsatte jag att följa Trehörningsjö, privat 
och genom arbetet, på avstånd och genom återbesök. Trots ett 
Göteborgsalternativ med studiebesök på en glassfabrik (!) valde min 
sons klass Trehörningsjö som mål för sin klassresa. Det oväntade valet 
gjorde att jag tillbringade en annorlunda vecka på min fältarbetsplats. I 
maj 2007 deltog jag vid Örnsköldsviks kommuns bygdefullmäktige i 
Trehörningsjö. Under 2008 följde och deltog jag med erfarenheter och 
synpunkter i den arbetsprocess som pågick kring Leaderprogrammet.  

De meddelanden jag regelbundet får från Anna-Karin förmedlar 
både hoppfulla och hotfulla nyheter. I november 2008 kom, för känne-
dom, en inbjudan till informationsmöte i grannbygden Långviksmon: 
”Viktigt informationsmöte som gäller våra barn och vår bygd”, stod 
det med stora bokstäver. Mötet gällde ett sparförslag som berörde 
mellanstadieeleverna i årskurs 4-5 i Trehörningsjö och två andra 
bygder. Förslaget innebar, enligt uppropet, att barnen skulle tvingas 
åka buss cirka två timmar per dag. Något bygdeinvånarna inte såg 
positivt på.   

I december kom ett annat mejl, en God jul-hälsning från by-
kooperativet, med julklappsförslag på presentkort till Kerstins udde 
med ”Vintermys och Spa” eller ”Spaweekend för två med naturupp-
levelser”. Brevet berättade också om två julklappar till Trehörningsjö 
och kooperativet. Den första kom från SJ Norrlandståg som 
meddelade att de någon gång i början av 2009 skulle börja göra 
”behovsuppehåll” i Trehörningsjö med nattågen, för grupper om 10 
resenärer eller fler. Den andra julklappen kom från länssatsningen 
”Världsklass 2015” och Örnsköldsviks kommun, som tagit beslut om 
att medfinansiera uppbyggnaden av den stationsplattform som börjat 
byggas av kooperativet, cirka 300 meter från Kerstins udde. Ett par 
månader senare kom ett nytt mejl som berättade om den nattliga 
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festen och invigningen av den nya plattformen och att tågen åter, dock 
på begäran, stannade i Trehörningsjö.  

Ett år senare, i februari 2010, är situationen åter förändrad.    
Anna-Karin berättar att ”i år är sista året man säkert kan åka med SJ:s 
nattåg till oss och stanna på vår egen perrong”. Därefter invigs 
Bottniabanan och tågtrafiken får en annan bansträckning. På Kerstins 
udde är man i behov av fler bokningar, berättar hon, men den senaste 
helgen var bra. En ny kurs i norrländsk matkultur, med cirka 30 
deltagare, hade sin första träff. Tillsammans med ett skotergäng som 
var på tillfälligt besök blev det cirka 80 personer på udden. En bra 
siffra. Företagarföreningen, berättar Anna-Karin vidare, har arbetat 
med att skapa ett mångfaldsprojekt, men fått avslag från migrations-
verket. Så fortsätter nyheterna. Något som glädjer och något som inte 
känns fullt lika glatt. Jag tänker på allt jag lärt mig i mötet med 
Trehörningsjöborna. På att kampen för bygden alltid är aktuell. Och 
att den bygd som jag vid första anblicken uppfattade som tyst och 
tom, är allt annat än just det.  
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Summary  
 
Struggle for Community  

An Ethnological Study of Local Development Work in a Rural Context 
 
1. Introduction 

Politically, community action is often defined as local development 
and understood in terms of growth and economics. The aim of this 
thesis is to look into community action as it is experienced and ex-
pressed by rural inhabitants: as a struggle for community survival. The 
field of study was formulated out of my former studies and personal 
experiences of local development work. In this way the study consti-
tutes a reflexive research process that deals with understandings and 
interpretations that are presented throughout the thesis.  

The study is based on fieldwork in a rural northern inland village 
named Trehörningsjö, with approximately 230 inhabitants. Using the 
village as a point of departure, I followed the community activists and 
activities, then the field of study grew to include places beyond the 
village. Translocal actions took the struggle for community to the are-
nas of research and politics. This stressed a need to analyse and dis-
cuss my fieldwork experiences in relation to perspectives and defini-
tions of local development work that were made visible in these are-
nas.  

  
2. The Community Associations 

In this chapter the collective experiences and understandings of com-
munity are described and analysed as a prerequisite for joint action. I 
find the villagers’ understanding of community to be relation based 
and to comprise a holistic perspective. Everyone has there own under-
standing of and relation to the community, but there are also under-
standings that the villagers have in common. The village is described 
as being alive, almost organic, consisting of a heart with parts that re-
late to each other and have to be protected and taken care of. The place 
and the people become in a sense one and the same, which gives rise 
to a strong community identity. This is reflected in the many voluntary 
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associations that help to keep the collective and individual identities 
interwoven. Community matters that are collectively accomplished, 
such as the health pool, are referred to by the inhabitants as “fine”. I 
interpret the collective accomplishments as an ongoing process that 
(re)insures a sense of community worth and pride.  

At the association meetings and discussions that I analyse, the 
worth-creating process focused on two parallel agendas: a formal and 
an informal agenda. Whereas the formal agenda dealt with the current 
questions that needed to be solved, a major part of the meetings were 
comprised of informal discussions on life and community where the 
participants expressed thoughts about themselves and others, on the 
village and on worldly events. In contrast to another study that inter-
prets this kind of “loose talk” in voluntary associations as a waste of 
time and stopping things from getting done, I understand the informal 
activities at these meetings as a vital aspect in keeping up their spirits 
and upholding the participant’s feelings of community and identity. I 
find it to be the foundation of the community action that I studied. 
This chapter also deals with questions of democracy in relation to par-
ticipation and (re)presentation. Not everyone is, or wants to be, in-
cluded in the community spirit of togetherness and the voluntary 
work is not always experienced as being “voluntary”. 

 
3. Women, Mobilisation and Collective Action 

While chapter two deals with the preconditions that enable 
community action, this chapter focuses on examples of mobilisation 
and collective action. It also describes the role of the women. 
Trehörningsjö’s history of community action goes back to the nine-
teenth century and even then the inhabitants acted collectively to 
defend their right to influence the concerns of the community. The 
village flourished but from the 1950s to the 1970s it lost half of its 
population. This led to a huge sense of loss and a need to mobilise 
against the continuing process of downsizing that affects employment, 
service and identity. The word “development” means “depopulation” 
to the villagers, and is imbued with feelings of loss, unworthiness; 
protests and struggle. 
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For a long period of time there were no women on the community 
associations’ committees, but from the end of the 1980s and onwards 
the women have been the driving force of collective action. It all 
started with a women’s network that initiated collective activities such 
as the jubilee of the railway, struggles such as the fight for the health 
care centre and several community projects. Collective activities like 
these have lifted the spirit of community and enforced meanings of 
identity. I use the concepts of situated events, collective action and 
symbolic expressions of community to analyse how the activists 
demand influence over their community and how they reclaim it in 
terms of importance and value. With the women in the forefront, the 
inhabitants formulated a “feel good” vision of community. This helped 
to direct their community actions into areas of health, rehabilitation 
and tourism. What I discuss is that in some ways the issues of the 
community have become the issues of the women. Paradoxically, at 
the same time as the “feel good” vision of the community has been 
accomplished by the women, thus increasing their sphere of influence, 
they also risk their own health due to the added work load and 
responsibility.  

 
4. The Leading Activist(s) 

The focus of this chapter is the leading female activist in the village: 
Anna-Karin. My analyses of the role of the real enthusiast, is fore-
grounded by a presentation of research on community activists. 
Special attention is given to Anna-Karin’s translocal position which 
involves the village and other arenas such as a research conference in 
France. 

I describe what it can be like to move between the community and 
outside arenas. I also address some of the problematic questions of 
community (re)presentation and how Anna-Karin deals with them.  In 
terms of translocal activities the community struggle is more about 
creating contact and relations to the outside world than maintaining a 
distance to it. For Anna-Karin this is inspiring. The local community 
itself does not fulfil her needs and wishes. She sees translocal action as 
a challenge in making community and rural questions both visible and 
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vocal in arenas outside the community. In doing so she also gets 
attention and makes herself more visible. While engaging in the 
struggle for community, she creates a platform that strengthens the 
community simultaneously as she creates a space for her own needs 
and ambitions. However, the recognition of international research 
arenas does not mean that she, nor the community that she represents 
for that matter, receive recognition from the Swedish local and 
regional authorities.       

 
5. Community Dreams vs Bureaucracy 

In this chapter I describe how a relation based and holistic under-
standing of community collides with bureaucratic interpretations that 
have their origins in economic and administrative understandings. The 
focus of contestation is the village cooperative’s project, which aims to 
convert an open-air dance floor into a spa and conference centre. With 
the trust of the community inhabitants Anna-Karin was to present and 
defend the village project in a meeting with two civil servants. The 
meeting, which I was allowed to attend, took place at the trade and 
industry office in the municipality of Örnsköldsvik.  

My participation in this meeting became a fieldwork experience 
that made me understand more about the villagers’ experiences of 
being of less worth, which they often expressed to me: that is, how 
they in relation to authority representatives were being made small 
and insignificant. I analysed the meeting in terms of a non-meeting 
where the civil servants use master techniques and have the power to 
state what is right and wrong, what counts and what not. The 
perspectives and expressions of the community were made fun of or 
dismissed as non appropriate. Anna-Karin dealt with the community 
and her being belittled by keeping a low profile and refraining from 
arguing against what was stated by the civil servants. In doing so she 
reduced her own competence and worth, so that the community 
project could succeed. I discuss the paradoxical fact that Anna-Karin 
(in chapter four) was given approval as a community actor on a 
research arena in Lyon, whereas on “home ground” in the 
municipality arena, she was made insignificant and invisible. The 
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economic and bureaucratic understandings that dominated the 
meeting with the civil servants created the idea that the community 
values that were presented were muddled and confused. In order to 
receive funding the village cooperation had to adept to the definitions 
used by the administrative system. I discuss how the process of 
adaptation to the administrative system’s definitions contributes to 
making the humane aspects and meanings of community work 
invisible and highlights the economic understandings that are put 
forward by EU-programmes and the dominating growth paradigm. In 
doing so, the system reduces community work to the discursive arena 
of economics whilst the humane perspectives and meanings that are 
the main focus of the community activists, are rejected.    

 
6. The Community Narratives 

My fieldwork experiences remain important for the analyses in the 
following chapters, but from here on the focus changes from Tre-
hörningsjö to a national context of rural community development. I 
describe how the rural development movement in Sweden, which was 
launched by the state in late 1980s, began as a fairly radical movement 
that stated the importance of a fourth (local) level of influence that 
complemented the municipal, regional and national levels.  In my 
interpretation, the movement has gradually aligned itself with the 
growth and economic perspective that is expressed by the govern-
ment. The dilemma of the rural movement, to remain independent or 
to be considered as part of the establishment, is still a pressing issue.   

At the local level, meeting places such as village halls and social 
and cultural activities are the focal points of community action. The 
local groups also engage in a broad spectrum of activities that are of a 
national political concern, such as services, employment and infra-
structure. Consequently, community action can be interpreted as 
examples of spontaneous collective initiatives but also as activities that 
people who live in rural areas are forced to undertake. I discuss this as 
the dual face of mobilisation, where one side consists of governmental 
policies that enhance collective action as a local force for development 
and growth, and the other side of that are local activities that are 
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undertaken to uphold rural communities. Towards the end of the 
chapter I discuss how, in both research and politics, it seems to be a 
need for evidence that rural issues matter. In a similar fashion, 
community action and studies about community action adopt the 
meanings of rural narratives that tell about forgotten places. As such, I 
find them to be of importance. These narratives tell about seemingly 
impossible things that form necessary statements of rural communities 
as visible and valuable places.  

 
7. Community Struggle and Life Politics 

In the last chapter the discussion and analysis from chapter six is 
continued. My understandings of the struggle for community in 
Trehörningsjö are related to understandings expressed through 
concepts such as social economy and civil society. The community 
activist’s struggle is analysed as an aspiration for freedom, which acts 
a symbolic word in the struggle for influence over the worth and 
development of the community. I interpret the struggle for community 
to be about worthcreating processes. To call community action “local 
development” instead of a “struggle to defend the community” 
becomes problematic because it reduces the meaning(s) of community 
action to development projects rather than promoting it as action that 
is focused on rural visibility, voice and worth. Anthony Giddens 
concept of life politics and Alberto Meluccis concept of social move-
ments are used to emphasize and discuss alternative ways of thinking 
about community action. In order to understand what the concept of 
community struggle expresses, it needs to be acknowledged as a form 
of action that has the potential to challenge established bureaucratic 
and political definitions, which, in practice, proves to be difficult.  
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Bilaga 1 

 
Befolkningsutvecklingen i Trehörningsjö kyrkobokföringsdistrikt 
(församling), 1870 – 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet bygger på uppgifter från Lars Lundgren, Örnsköldsviks 
kommun, 2008.  
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Bilaga 2 

 
Invånare efter åldersfördelning i Trehörningsjö samhälle och 
församling, 2007. 
 
 
Ålder Samhälle Församling 

0-2 6 12 
3-5 6 14 
6 1 4 
7-9 2 12 
10-12 5 18 
13-15 14 25 
16-17 9 23 
18-19 4 17 
20-24 6 13 
25-34 9 26 
35-49 41 90 
50-64 57 131 
65-69 16 35 
70-74 17 33 
75-79 18 38 
80-84 5 16 
85-w 11 25 

Summa 227 532 
 
Uppgifter hämtade från Befolkningen i Örnsköldsviks kommun 2007, PM 
Nr 1, mars 2008, s 3 och 57. Örnsköldsviks kommun. Trehörningsjö 
samhälle är indelat i ett innerområde (014300) och ett ytterområde 
(014301), med vardera 191 respektive 36 invånare, alltså totalt 227.  

Jag har valt att redovisa siffror och åldersfördelning för de båda 
områdena tillsammans.  
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