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Förord 

 

Denna artikel handlar om vilka transportbehov som är synliga utifrån de konkreta 

levnadsbetingelserna för de glesa bygdernas invånare. Artikeln ingår i det av Vinnova finansierade 

projektet Resande i glesa bygder – kvinnors och mäns livsförutsättningar (Dnr 2006-03308), ett projekt 

som syftar till att belysa och diskutera de olika villkor för dagligt resande och dagligt liv som 

människor i glesare områden har. 

I projektet testar vi tre myter; (i) myten om den homogena glesbygden, alltså det faktum att 

”glesbygden” inte är en, utan många, sinsemellan mer eller mindre olika områden, (ii) myten om 

förstelnade könsrelationer i glesbygd och (iii) myten om en transportpolitik som är anpassad till 

de behov människor i skilda geografiska miljöer har. I denna artikel knyter vi, utifrån ett 

etnologiskt perspektiv, an till den första myten. Det etnologiska angreppssättet utgår från ett 

perspektiv där individernas livsvärldar står i centrum, dvs. de sammanhang som framträder när 

människors vardagliga liv undersöks. Ett grundläggande antagande i denna forskning är att 

företeelser får mening och betydelse genom den roll de spelar i det vardagliga livet. Människors 

uppfattningar, attityder, strategier och vanor existerar därför att de fungerar i den lokaliserade 

vardagen. Det är genom studiet av samspelet mellan det vardagliga handlandet och de processer 

av meningsskapande som sker kring det, som etnologer får syn på det som kallas "kultur" och 

"kulturell identitet". Vår ingång till att förstå dessa företeelser går därmed via konkreta, kvalitativa 

och lokaliserade undersökningar. 

Undersökningarna har gjorts i fyra kommuner; Strömsund, Gislaved, Örnsköldsvik och 

Falkenberg. Strömsund, som är beläget i Norrlands inland, samt Gislaved i Småland, kan 

betecknas som små kommuner. Örnsköldsvik, på den norrländska kusten och Falkenberg, på den 

halländska kusten, kan båda definieras som mellanstora kommuner. I alla fyra finns vidsträckta 

glesbygdsområden och följaktligen utmaningar för kollektivtrafiken. Fältarbetet till denna studie 

har genomförts av Elisabeth Wollin Elhouar. Dock har Kjell Hansen arbetat i Strömsunds och 

Gislaveds kommuner i samband med andra projekt och erfarenheter och empiri från dessa ingår 

också i arbetet. Wollin Elhouar och Hansen har tillsammans författat artikeln. Projektledare har 

varit Kerstin Westin, och hon ställer sig bakom rapportens innehåll och slutsatser. 
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Kollektivtrafik, plats och erfarenhet 
Det är lätt att föreställa sig att det att åka buss på landsbygden är en ganska enkel och 

ensidig upplevelse. Den skulle kunna tänkas handla om att i lugn och ro sitta och betrakta 

landskapet som passerar utanför bussens rutor, dess skogar, åkrar, sjöar och berg. Och, det 

är klart, att åka buss på landsbygden handlar ju om detta också. Men också om så mycket 

mer. Ofta är själva resan resultatet av en ganska omfattande planeringsprocess, som bidrar 

till att omge resandet med stress och osäkerhet. Dessutom finns numera samma positiva 

miljöideologiska laddningar knutna till landsbygdens kollektivtrafik, som vi finner i resten 

av landet och som i hela västvärlden är förknippat med att välja bort den privata bilen. 

Denna artikel handlar om den särskildhet som präglar landsbygdernas resande, 

jämfört med mer tätbefolkade delar av Sverige. 

 

Från landsbygd till landsbygder  

Först behöver vi konstatera att det å ena sidan givetvis är rimligt att tala om landsbygden 

som en särskild livsmiljö med särdrag som skiljer den från staden (jfr Waldenström & 

Westholm, 2008). Det är en särskildhet som bl.a. utmärks av närhet till naturen och gleshet 

i befolkning. Men å andra sidan finns många olika landsbygder. Den generella landsbygden 

består ju i själva verket av tusentals olika bygder, befolkade av människor, fyllda av 

vardagsliv och med olika förutsättningar och betingelser. Några är mer tätbefolkade än 

andra, några ligger vid stora vägen, några nära städer och tätorter. I några är 

befolkningssammansättningen jämn, i andra dominerar de äldre. När man kommer till 

”landsbygden” upptäcker man snabbt att dess små orter kännetecknas av betydligt mer av 

platslig identitet än det som ryms i den övergripande termen ”landsbygd”. Här finns 

speciella lokala förutsättningar som också formar olika utgångspunkter och begränsningar 

för kollektivtrafiken. Det som under planeringen av fältarbetet – på tryggt avstånd från 

verkligheten mest var namn på kartan – Hoting, Gäddede, Hammerdal och Backe – 

framträdde i och med besöket som unika orter. Att vara på plats ger ett perspektiv där det 

till synes generella plötsligt framträder i en mångfald och singularitet, som kräver andra 

typer av resonemang än svepande generaliseringar.  

Den här studien är baserad på en etnografisk undersökning av kollektivtrafiken i 

svenska landsbygder. Studien undersöker hur kollektivtrafiken diskuteras och hanteras i 
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kommunerna Strömsund, Gislaved, Örnsköldsvik och Falkenberg. Intervjuer har gjorts 

med kommunaltjänstemän, buss- och taxichaufförer samt invånare som nyttjar (eller inte 

nyttjar) kollektivtrafiken. Observationer har utförts, till stor del genom att åka buss. Även 

mer generella och övergripande observationer av lokalsamhällena har gjorts. 

 

Bussen som klimathjälte 

I den politiska debatten – inte minst när det gäller trafik och transporter – uppträder ofta 

argument som kretsar kring klimatförändringarna och gärna kopplade till den politiska 

diskursen kring biologisk hållbarhet. Allt sedan Brundtlandkommissionen lade fram sin 

definition av hållbar utveckling1

 

1987 har begreppet vuxit sig fast i den allmänna debatten. 

Hållbarhet har alltmer kommit att bli ett tydligt politiskt mål, inte bara ur ett globalt 

perspektiv, utan även på lokalpolitisk nivå. Även om människor inte alltid agerar utifrån 

hållbarhetskalkyler, kan idag i stort sett alla på en diskursiv nivå redogöra för hur det borde 

vara (jfr Giddens, 1991).  Diskussionen om hållbarhet har därmed blivit en viktig del av 

fältmaterialet självt – den har dykt upp i de samtal vi fört, utan att vi behövt leda 

informanterna fram till det. Nu finns det emellertid i talet om hållbarhet en tydlig tendens 

att kraftigt ekologisera den (jfr Robinson, 2008; Murdoch & Lowe, 2003; Andersson-Skog, 

Hansen & Westin, 2011). Det är därför inte märkligt att även informanterna, när de använt 

begreppet hållbarhet, i första hand anspelat på den ekologiska dimensionen. När de talat 

om sådant som skulle kunna kategoriseras som förutsättningar för ekonomisk och social 

hållbarhet, som arbetstillfällen och tillgång på lokal service, har de använt andra uttryck. 

Som ett sätt att analytiskt problematisera diskussionen har vi emellertid i det följande valt 

att tolka denna typ av utsagor just som utsagor om ekonomisk och social hållbarhet. 

Därmed har vi önskat att diskutera hur de tre olika benen som hållbarheten vilar på 

samverkar. 

 

 

                                                 
1  ”… en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" 
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Turtäthet och tidtabeller 
Anne är 30 år gammal och bosatt åtta kilometer från Hammerdal, på samma gård där 

hennes far fötts. För det mesta tar hon bussen till sitt arbete i Östersund, sex mil söderut. 

Men att resa på detta sätt innebär att hon först måste ta sig en mil med bil från gården till 

busstationen i Hammerdal. Hennes buss går tjugo minuter över sex, och den får hon 

absolut inte missa, för nästa går inte förrän klockan nio. Anne hade gärna sett en annan 

turtäthet och ifrågasätter att det varken finns en buss klockan sju eller åtta. Även om det 

går att få det att fungera på morgnarna, tar Anne alltid bilen när hon vet med sig att hon 

måste arbeta övertid, eftersom det endast går någon buss hem halv fem och halv sex på 

kvällen. 

Annes berättelse är ganska typisk för människor som bor i de riktigt glesa bygderna i 

landet. En liknande och tydlig bild av tidtabellernas strukturerande inverkan på 

vardagslivet fick vi när vi talade med Mattias i Reftele. Han var väl förberedd på att bli 

intervjuad och vikten av tidtabellen framstod tydligt. Inte bara förhöll han sig till den under 

hela samtalets gång, han hade också tagit med sig flera tidtabeller som han bläddrade i och 

läste ur för att kunna uppge exakta avgångar.  

I intervjuer och samtal var turtätheten ett tema som ständigt återkom. För att få 

resandet att fungera, sades det, skulle det behövas flera avgångar. Turtätheten blir också ett 

uttryck för hur mycket makthavarna bryr sig om landsbygden. Turtäthetens materiella 

uttryck är tidtabellen, en bit papper eller ett litet häfte, som fungerar som en sorts 

utomstående och given kraft som strukturerar människors kollektiva rörelser i landskapet. 

Redogörelsen för det dagliga resandet illustrerar ett beroende av tidtabeller, som 

människor i glesbygdsområden är tvingade att förhålla sig till. Det vardagliga livet kan inte 

fungera utan exakt kontroll över när bussen går. Häri ligger en betydelsefull skillnad 

gentemot urbana resenärer, som i regel inte har någon aning om det exakta klockslaget för 

bussen eller tunnelbanan, eftersom turerna går tätt. 

Också för förarna är tidtabellen en central stressfaktor. En förare berättar så här: 

Man skulle vilja köra lugnare och finare men samtidigt är det ju så, att om man kör till Värnamo via 

Gnosjö 5.35, då är det ju en del som ska till Gnosjö och jobba, och så stiger det på en del i Gnosjö som 

ska till Värnamo och jobba och då går det en buss 6.40 upp till sjukhuset där. Så då vill dom ju med den 

så dom kommer till jobbet innan sju på sjukhuset och då så säger dom att nu vet du att vi måste med 

bussen 6.40 så vi hinner till jobbet, och ibland är det dimmigt och halt och så, så då säger man att det kan 

jag inte lova, men jag ska kolla med länstrafiken. Så får man ropa på radion och fråga om dom kan 

ordna så att den väntar på oss, då.(…) När dom ska till jobbet, då är det ju många som åker, och då 
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blir man ju sen, det säger ju sig självt… ska dom betala och så tar dom upp väskan och så tar dom upp 

plånboken och så ska dom leta: ”jag har nog jämna pengar”, säger dom… 

I Gislaveds kommun drivs busstrafiken av det stora brittiska företaget Arriva, medan 

skolskjutsarna och färdtjänsten sköts av de lokala företagen Gislaved Trafik och Västbo Taxi. 

Men oavsett om det företag som utför transporterna är lokalt eller multinationellt tycks 

makten över tidtabellernas utformning ligga i händerna på landstingets politiker och 

tjänstemän. Bland många busschaufförer, både i Gislaved och på andra håll, upplevs 

arbetet genomgående som stressigt på grund av de slimmade tidtabellerna, satta av 

Jönköpings Länstrafik. En chaufför berättar om hur han upplever att Länstrafiken vill visa 

att det inte tar mer än en och en halvtimme till Värnamo, för att visa resenärerna att det 

går bra att åka buss. Han fortsätter med att berätta om hur det skapar en pressad 

arbetssituation för förarna, som får försöka kompensera den tighta tidtabellen genom att 

försöka smyga igång bussen innan passagerarna hunnit sätta sig. Man får köra försiktigt och 

göra nåt slags mellanting, så att det känns bra för en själv och för passagerarna. Man kan ju inte köra 

iväg om det kommer en gammal eller nån som har problem eller så, men om det kommer en pigg 

femtonåring kan ju han hålla balansen även om man kör sakta innan han har satt sig. (…) så det är en 

liten konflikt för föraren då.  

 

 

Kommunal insikt 

På kommunkontoret i Strömsund mötte vi en sorts uppgiven realism när vi talade om den 

kommunala trafiken. Tjänstemännen påpekade att från flera orter var det helt enkelt 

omöjligt att arbetspendla med bussen, för tidtabellens turer räckte helt enkelt inte till. 

Utbudet på en interregional linje, linje 45, som går längs med Europaväg 45, har reducerats 

från tre till två dagliga dubbelturer. Människor som bor längs med vägen berörs inte 

nämnvärt av detta. De som däremot drabbas är de som bor i de mer avlägsna byarna, som 

ligger en bit ifrån väg E45. Det är alltså en avsevärd skillnad, gällande det vardagliga 

resandet, om du är en central bybo eller en glesbygdsbo inom kommunen. Ett exempel på 

problematiken är Backe. Tills ganska nyligen kunde man arbetspendla om man jobbade åtta 

till fem. Men sedan försvann en tur och numera går sista vardagsturen halv fyra. Om man 

då ska kunna pendla kan man inte arbeta mer än deltid. Alternativet är antingen att ta bilen, 

eller att flytta till den ort där arbetet finns. Arbetspendling in till Strömsund är möjligt ifrån 

Hammerdal och Hoting, och några småbyar i närheten, däremot inte från byar som inte 

ligger längs E45.  
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Från kommunalt håll lyfter man fram den s.k. plustrafiken som en möjlighet att 

kunna pendla med kollektivtrafiken fram och tillbaka till arbetet. Plustrafiken, eller 

anropsstyrd trafik, är en kombination av buss och taxi men kräver förbeställning och 

därmed planering. Dessutom går den inte varje dag från alla byar. Därför fungerar denna 

typ av kollektivtrafik inte för arbetspendling.  

Samtidigt som utbudet av bussturer försämrats, har försämringar i lokala 

arbetsmarknader medfört att fler nu behöver pendla för att kunna försörja sig och 

samtidigt bo kvar. När arbetsmarknaden i Hoting blev sämre, skapade det problem för 

invånare i Norråker, några mil norrut, som nu var tvungna att i stället resa till Strömsund. 

Att flytta är inget alternativ för de flesta av de som bor i inlandets byar. Som en av de 

tjänstemän vi intervjuade sade: Sen har det blivit så att bor man kvar så gör man det till sista 

blodsdroppen, närmast. Och då är det mer och mer bilåkande. Och då har ju avdragsmöjligheterna för 

bilåkande till jobbet blivit sämre och är väl på gång att bli igen sämre. Vi sitter ju här och kan höra en 

hel del fina deklarationer från olika regeringar om stöd till glesbygd, men samtidigt är det ju såhär att de 

faktiska åtgärderna, inte bara på regeringsnivå, även andra beslut, det gagnar inte, det försvårar i 

glesbygd, det fördyrar, försvårar. 

Här möter vi en av de motsättningar som finns mellan ekologisk och social 

hållbarhet, som vi kommer att möta fler gånger. Avdragsmöjligheterna för bilåkandet har 

försämrats utifrån en idé om att det är ”bra för miljön” om bilresandet kan minskas. 

Samtidigt hotar detta människors möjligheter att bo kvar i byarna utanför de större 

trafikstråken med bibehållande av en rimlig levnadsstandard.   

I Strömsund är det glesheten i befolkning som anges vara grundorsaken till att 

turtätheten blir låg, även om detta inte kan förklara tidtabellernas utformning, förutom det 

faktum att med låg turtäthet måste det med nödvändighet uppstå ”hål” i tidtabellen. I 

Gislaved, med en helt annan befolkningstäthet, diskuterades också turtäthet och tidtabeller, 

om än utifrån ett annat perspektiv. Här har kommunen satsat på de s.k. Krösabussarna, där 

man både ökat turtätheten och förenklat tidtabellerna. Mia, som är tjänsteman på 

kommunalkontoret, berättar om hur man tidigare inom varje grundlinje kunde låta 

bussarna köra olika väger, vilket innebar att tidtabellen blev svåröverskådlig. Nu har man 

förenklat, så bussarna tar alltid samma väg och dessutom kör de oftare. På kommunen är 

man stolt över försöket, som nu kanske ska lanseras i hela länet. Enligt Mia var människor 

nöjda med de nya Krösabussarna. ”Det är klart att folk är jätteglada, vi har ju inte tagit bort 

någonting. Jag skulle också vara nöjd om jag behövde åka till jobbet och det gick en buss i halvtimmen.” 

Under viss rusningstid gick bussarna till och med med fem minuters intervall mellan 



 9 

Smålandsstenar, Gislaved och Anderstorp. Allt borde alltså vara frid och fröjd men dock 

hörde vi flera missnöjda röster i Gislaved klaga just över samma Krösabussar. Man tyckte 

att det var löjligt och onödigt med bussar var femte minut i lilla Gislaved. I en stor stad är 

det förståeligt, menade man, men här fanns inte befolkningsunderlaget, bussarna var 

tomma och kostade pengar. Men det var inte bara mot det förmenta slöseriet man var 

kritisk, utan här fanns även en kritik av den typ vi känner igen från Strömsund – tidtabeller 

som inte passar de verkliga resbehoven.  

Solveig, bosatt i Skeppshult, åker varje dag buss mellan hemmet och arbetet, som 

finns både i Gislaved och i Smålandsstenar. Hon var mycket kritisk till den nya 

bussatsningen, eftersom hennes specifika busstur till Smålandsstenar, som gått kvart i sex 

på morgonen, var borttagen. Dessutom kommer bussen väldigt sällan i tid, underströk 

Solveig. Hon uttryckte också med emfas att den största nackdelen med att bo på 

landsbygden var just den undermåliga kollektivtrafiken. 

Medan de två kommunerna Strömsund och Gislaved knappast kan sägas ha några 

större tätorter, spelar just tätortstrafiken en viktig roll för planerarna i de två större 

kommunerna. I Falkenberg berättade de två tjänstemän som arbetade med trafikfrågor, Bo 

och Carina, att tätortstrafiken tappat minst tio procent av resenärerna de senaste två åren. 

En av de viktigaste orsakerna till problemen är att turtätheten är så låg: vi har ju 

entimmestrafik här och det är ju inte så attraktivt. När det dessutom är så att det är korta avstånd 

mellan olika platser (som hem och arbete) i en liten stad leder det såväl till att politikerna är 

tveksamma till att satsa på busstrafiken, som till att många människor finner det enklare att 

cykla än att anpassa sig till bussens tidtabeller. För busstrafiken är det ett problem att så 

många väljer cykeln, eftersom det innebär att antalet resenärer sjunker. Och när även små 

variationer får tydliga genomslag i statistiken, blir det svårt både att försvara befintlig och 

arbeta för utvidgad kollektivtrafik. Däremot påpekar de två planerarna att det naturligtvis, 

ur både hälso- och klimatskäl, är bra att människor cyklar.  

Å andra sidan fungerar arbetspendlingen bra med bussarna mellan Falkenberg och 

Ullared med det nationellt berömda köpcentret Gekås, som ligger en bit inåt landet. 

Morgonbussarna från Falkenberg till Ullared är fulla och på vägen tillbaka till Falkenberg 

sitter också enstaka arbetspendlare som ska in till staden. 

I likhet med Falkenberg är Örnsköldsvik en blomstrande stad där det, enligt de 

tjänstemän vi talade med, görs satsningar på infrastruktur utifrån en optimistisk 

framtidstro. Därför kan det tyckas anmärkningsvärt att det helt saknas bussturer i tätorten 

om söndagarna. Kommunens kollektivtransporthandläggare, Ulla, motiverade detta med 
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att kommunen under senare år varit tvungen att spara och dra in på alla områden, 

däribland även kollektivtrafiken. Det som drogs in var de linjer som hade sämst 

beläggning: mitt-på-dagen-trafiken och söndagstrafiken i centrum. Men eftersom den 

kommunala ekonomin fortsatte vara ansträngd, drog man också in söndagstrafik från 

ytterområdena in till centrum. Det enda som lämnades kvar var en tur in till sta’n på sena 

söndagseftermiddagen, så att dom som studerar ska kunna åka vidare. All annan söndagstrafik togs bort, 

det var en stor grej. Ulla menade att detta var olyckligt med tanke på att staden har vuxit så 

pass mycket på kort tid med två nyöppnade gallerior, söndagsöppna butiker och en ny 

hockeyarena. Dessutom är Botniabanan på gång, … så hade stadskärnan sett ut som den hade 

gjort idag, när man upphandlade trafik, då skulle man nog inte ha dragit bort söndagstrafiken. /…/ Nu 

tittar man på möjligheterna att sätta in söndagstrafiken igen. 

I Örnsköldsvik följer jag – Elisabeth – en dag med busschauffören Berit i hennes 

arbete. Denna dag har hon landsortskörning och kör från Örnsköldsvik de nio milen upp 

till Solberg för att sedan vända och åka tillbaka. Den långa distansen gör att turen tar upp 

hela hennes arbetsdag. På vägen talar vi bland annat om de små byarna som inte direkt 

ligger längs med busslinjen och jag frågar henne om hon tror att människor skulle åka buss 

oftare om turerna gick tätare. Berit är tveksam eftersom de små byarna ligger för långt bort 

från stora vägen där bussen går. I stället tar människor bilen och Berit känner att det 

kanske satsas för mycket på bussförbindelser som allt för få utnyttjar: … ibland känner man 

ju att länstrafiken ju kan ta bort den eller den turen och lägga det på något annat istället. Samtidigt är 

ju problemet att utan bussförbindelse riskerar småbyarna att helt dö ut, framför allt för de 

ungdomar som bor där och som ännu inte har körkort och bil. 

Turtätheten, och dess materiella uttryck i tidtabellen, kommer till uttryck som en 

upplevd flexibilitet, eller brist på sådan. Anne från Strömsund, som vi tidigare mötte, 

illustrerade i sin berättelse beroendet av både bussens turtäthet och tidtabellen. Vidare 

redogjorde hon för hur hon, trots intentionen att alltid ta bussen till jobbet, ibland var 

tvungen att ta bilen, eftersom bussens tider inte passade henne när hon jobbade över. 

Bussen var inte ett tillräckligt flexibelt transportmedel. 

Bland trafikplanerarna kunde samma problem snarare uttryckas som att det var 

människor som inte hade tillräcklig vana eller vilja att använda kollektivtrafiken och att de, 

trots de högre kostnaderna, väljer att använda bilen eftersom den ger större frihet och 

smidighet. Därmed, menade en av de vi talade med i Strömsunds kommun, uppstår ett 

slags moment 22: Det är för få som åker idag vilket gör att man måste dra in linjen. Skulle man 
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kunna förmå fler människor att åka kollektivtrafik skulle det förbättra läget för att kunna ha 

kollektivtrafik.  

Ur resenärernas perspektiv framträder den här problematiken som ett beroende av 

tidtabellen. Ett exempel är Annika, som bor i Gäddede, ett samhälle cirka tio mil nordväst 

om Strömsund. Daglig pendling mellan Gäddede och Strömsund är inte möjlig på grund 

av avståndet och bristen på kommunala transportmedel. För Annika är det emellertid inte 

den dagliga arbetspendlingen som är problemet. Hon arbetar, liksom många på orten, på 

det relativt stora industriföretaget GELAB, som ligger i Gäddede, och kan smidigt cykla 

eller gå till och från arbetet. Men när hon behöver åka till sta’n blir det mer problematiskt: 

Det kommer en buss hit vid halv sex så man kan åka ner till Östersund, för det är ju Östersund 

som är huvudorten. Även om det är Strömsund som är kommunens huvudort, så finns sjukhuset i 

Östersund, tandregleringen finns i Östersund osv. Så då åker man dit och så kommer man fram klockan 

tio. Då har man tre timmar på sig där. Då måste man gärna hinna äta också, under den tiden. Sen 

måste man åka tillbaka, kring klockan ett tror jag det är. (…) På fredagar går det en buss tillbaka till 

Gäddede klockan fem, så då kan man vara där några fler timmar. Det är uruselt. 

 

Värdet i att bo kvar 

Trots de stora avstånden och de glesa bussturerna, väljer människor ändå att bo kvar. Att 

flytta närmare centralorten tycks inte vara det första alternativet för flertalet. Ibland 

handlar det om att bevara ett hus eller en gård som föräldrarna, eller äldre förfäder bott på. 

Boendet blir på så sätt något mer än bara ett utbytbart tak över huvudet. Det kan då bli ett 

sätt att skapa kontinuitet mellan släktgenerationer. Men även i andra fall tycks kvarboendet 

vara idealet framför en flytt. Som vi såg i ett tidigare citat uttrycker tjänstemannen på 

Strömsunds kommunalkontor fenomenet på följande vis: ”Sen har det blivit så att bor man 

kvar så gör man det till sista blodsdroppen, närmast.” 

Liksom i Strömsunds kommun, finns det också utsatta och glesa orter i Gislaveds 

kommun, som kännetecknas av att vara små och inte ligga längs det stora trafikstråket. Vad 

som däremot skiljer situationen i Gislaved från den i Strömsund är att här finns många 

småindustrier utspridda på landsbygden, vilket medför att människor inte bara behöver 

pendla ut från, utan även in till, byarna. Detta förklarar delvis varför det varit möjligt att 

satsa på de s.k. Krösabussarna. Dock har satsningen inte löst pendlingsproblemen för alla 

byar. I en del byar, som exempelvis Burseryd och Broaryd, finns inte mycket mer än … i 

princip skolbuss… förtäckt skolbuss eller vad man ska säga, för det åker ju lite folk som pendlar också, 

som en av tjänstemännen på kommunen uttryckte det. Även på andra håll i kommunen 
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kunde resenärer klaga över indragna turer eller över att bussarna inte höll tidtabellen. I 

sådana resonemang blir det tydligt att tidtabellen både utgör en manifestation av gleshetens 

problem och ett slags löfte om hur det borde vara. Men samtidigt finns det flera 

kommuninvånare som framhåller hur Krösabussarna faktiskt förbättrat deras möjligheter 

att pendla till och från arbetet. Ett exempel är Mattias från Reftele, som pendlar till arbetet 

i Anderstorp. Han saknar å andra sidan den numera indragna sena kvällsbussen från 

Jönköping till Smålandsstenar, med hänvisning till att kultursatsningar i länscentrat på det 

sättet inte kommer alla länets invånare till del. Här finns en upprördhet över att 

skattemedel tas från alla länets invånare, men bara kommer jönköpingsborna till del. På så 

sätt blir tidtabellen också ett uttryck för en politik som missgynnar landsbygden. Mattias 

argumenterar för sin sak genom att hänvisa till en rad exempel där man i grannlänen 

Halland och Västra Götaland lyckats lösa motsvarande problem på ett bättre sätt.  

 

Bussar och bussar 
En viktig poäng i diskussionen om kollektivtrafiken på landsbygden är att det egentligen 

finns två typer av kollektivtrafik; den vanliga trafiken och de lagreglerade skolskjutsarna. 

När det gäller skolskjutsarna är det inte tidtabellerna som skapar stress utan snarare 

trafiksäkerheten och i synnerhet de motsättningar som finns mellan chaufförernas och 

föräldrarnas sätt att förstå och definiera den. 

En av förarna, Henrik i Strömsund, berättar om hur föräldrarnas önskemål inte går 

att tillfredsställa utifrån andra krav. Föräldrarna vill helst att deras barn ska kunna åka hem 

med skolskjutsen direkt efter det att de slutat: … det ska ju gå fort, det skulle ju gå att skjutsa 

hur många gånger som helst på eftermiddagen, men skolan har inte råd att betala och vi kan ju inte sitta 

och köra konstant, hela tiden heller. I stället får nu barnen vänta i centralorten på att tidtabellen 

tillåter deras buss att köra.  

Ett annat problem rör hållplatserna. För att öka säkerheten har det byggts säkra på- 

och avstigningsplatser, där bussen kan svänga av. Men, berättar Henrik och använder ett 

konkret exempel för att belysa det allmänna problemet: Då vart en hållplats flyttad lite grann 

då, för att den skulle vara på ett säkert ställe, och då måste ju en liten jänta gå 200 meter efter vägen och 

då blev den föräldern missnöjd. Men samtidigt går det inte att ha hållplatser efter varenda ställe där folk 

bor heller. För den där sträckan som vi kör, som vår skolbuss går då, den är 2,5 mil lång. Och då är det 

50 elever. Så det blir i alla fall 20, 25 stopp. Och det går ju inte att ha så många hållplatser. Kraven på 

ökad trafiksäkerhet i form av säkra hållplatser har inneburit att många barn som tidigare 
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kunnat stiga på direkt vid sitt hus, nu måste gå ett par hundra meter längs vägen …och det 

är dåligt plogat, det kommer lastbilar, mycket timmerbilstrafik och det är höga plogkanter och de här 

ungarna ska gå där då, och vägarna, du vet ju hur breda dom är… så då är ju dom missnöjd. Men 

samtidigt har vi fått ny hållplats, vi kommer av med bussen, vi kan fara därifrån utan att ungarna står 

alldeles efter bussen och såna där grejer då.  

Föräldrar vill självklart att deras barn ska slippa behöva vänta på bussen och att de 

ska komma hem så tidigt som möjligt efter skolans slut. Men de önskar också att deras 

barn ska kunna stiga på bussen så nära hemmet som möjligt och menar att det är 

trafikfarligt om barnen ska behöva gå till hållplatsen längs en trafikerad väg. Föräldrar blir 

oroliga över de nya risker som uppstått medan det för chaufförerna handlar om att färre 

hållplatser, strategiskt utsatta vid säkra ställen, underlättar för möjligheten att hålla 

tidtabellen. Chaufförerna argumenterar således för trafiksäkerhet i relation till tidtabellen, 

medan föräldrarna, i första hand, förespråkar trafiksäkerhet i samband med flexibilitet.  

 

Flexibilitet 
Henriks kommentar i ovanstående citat belyste hur strävan efter flexibilitet i resandet kan 

komma att krocka med aspekter som trafiksäkerhet och tidtabeller. Motsättningen mellan 

tidtabell och flexibilitet fångar den mest besvärliga aspekten vid kollektivtrafik i 

glesbefolkade bygder. Medan kollektivtrafiken styrs av tidtabeller, styrs bilen av flexibilitet. 

Detta är också skälet till den särskilda plats bilen intar i glesbygdsbefolkningens liv. På alla 

de undersökta platserna mötte vi människor som vittnade om bilens betydelse som bärare 

av rörelsefrihet. I varje intervju och varje observation framkommer kopplingen mellan att 

bo i en gles bygd och att vara bilburen. 

Visserligen finns här en skillnad mellan de som bor i centralorten eller längs med 

huvudstråken och övriga invånare. I centralorten och längs med huvudstråken finns bättre 

möjligheter att arbetspendla med kollektiva färdmedel. Utanför dessa områden upplevs 

möjligheterna i praktiken som obefintliga. Men även om man bor relativt bra till i relation 

till bussen, tenderar man i alla fall att välja bilen, just på grund av den större flexibiliteten. I 

kommunhuset i Gislaved menar man att pendlandet mellan Anderstorp och 

Smålandsstenar definitivt var en framgång ur ett kollektivtrafikperspektiv. Likväl åker 23-

åriga Ylva bil de två och en halv milen från hemmet i Anderstorp till arbetet i 

Smålandsstenar. I samtalet med henne framgår att det inte enbart är restiden på bussen 

som är viktig, utan för resenären är det fråga om den totala tid det tar att förflytta sig från 
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hemmet till arbetet och tvärtom. Om det går en buss från Anderstorp kvart i sju måste jag först ta 

mig till stationen, och att gå till stationen tar nog ungefär en kvart, tjugo minuter, att cykla tio, så det 

blir… det tar mig tjugofem minuter att ta mig med bil, och med buss skulle det ta nästan en timme/…/ 

och man är inte bunden, vill man åka och handla efter jobbet så kan man göra det istället. 

Att äga och åka bil är en lösning på de existerande avstånds- och 

flexibilitetsproblemen på landsbygden. Bilen framstår ofta som något som kompenserar 

för att ”bo bredvid allfarvägen”. Ylva igen: Jag tog körkort när jag var arton år och en månad. Det 

är också så när man bor här, då tar man körkort när man fyller arton. /…/  När man är sexton, 

sjutton så tycker man att det här är det tråkigaste stället att bo på i hela världen. För det finns ingenting 

att göra och du måste ta dig nånstans för att göra nånting. Sen när du väl har körkort så tycker du att det 

är rätt bra att bo här, för du har nära till allting. Du har nära till Halmstad, till Jönköping, Värnamo 

och sådär. Men då måste du ha tillgång till bil. /…/ Och på gymnasiet när man går i Gislaved så har 

man kompisar som bor i Hestra, dom bor i Gnosjö, dom bor i Anderstorp, Smålandstenar. Dom är 

utspridda så mycket. Och ska du bara göra nånting med någon en kväll eller någon helg, så var det ju ett 

projekt att ta sig någonstans. 

 

Miljömedvetande 
Trots bilens praktiska betydelse är de flesta vi talat med medvetna om att den rådande 

diskursen kring miljö- och klimatfrågor idag säger att kollektivtrafik är bättre än bilåkande. 

Med den starka koppling som finns i diskursen mellan miljöproblem och personligt ansvar 

blir glesbygdsbor särskilt pressade. Ett exempel på hur bearbetningen av att bilen står i 

motsättning till miljön, ges i följande dialog mellan Anne och hennes pappa, Per-Erik, från 

Strömsund: 

Anne: Alltså, det är ju en stor konflikt, om man tänker på att man försöker att stävja 

bilåkandet, man har den miljöambitionen, men för oss som bor här, vilka är alternativen? Det är 

jättesvårt, för även om man kan ta en buss i Hammerdal så ska man ju ta sig dit. 

Per-Erik: Då skulle man ju kunna komma till den slutsatsen att du bor på fel ställe, du ska ju bo nära 

där kollektivtrafiken är utbyggd. Men då skulle man ju behöva åka, det finns ju väldigt stora arealer av 

Sverige som måste hanteras. Skogarna här måste ju hanteras. Sågverken här och allting. Och då skulle 

man ju få åka andra vägen hit och då får man väl åka bil då (…) Sen är det väl också aspekten att man 

vill bo här. 

Den motsättning som tonar fram här går mellan kraven på minskat bilåkande å ena 

sidan och såväl rätten som nödvändigheten att bo i glesbefolkade områden å den andra. 
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”Nödvändighet” är knuten till naturresursutnyttjandet – skogsbruket – medan ”rätten” är 

knuten till idéer om rättvisa och hemmahörighet. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga 

att det som står på spel är de glesa bygdernas möjligheter att på sikt kunna överleva i 

ekonomisk och social mening, dvs. det som i den rådande diskursen kallas ekonomisk och 

social hållbarhet. I den meningen rör det sig om en konflikt mellan den hållbara 

utvecklingens olika ”ben”: ekologisk hållbarhet versus social och ekonomisk. I samtalet 

utvecklar Anne sina motiv för att stanna kvar i hembygden: Det är för att jag trivs här. Det som 

jag vill göra finns här. Med närheten till fjällen och skogen och friheten… att inte känna sig instängd, det 

tror jag är jätteviktigt för mig. Jag tycker det är jätteroligt att resa till städer och så där också, men jag hör 

inte hemma där. Jag trivs bättre där jag får tänka fritt och har högt i tak. Det är mest kreativt, om jag får 

vara på en sådan här plats. Och det påverkar ju det jag håller på med, om jag vill skriva då måste jag 

vara på ett sådant här ställe. 

Här tonar en helt central tankefigur i hur glesbygdsbor ser på fördelarna i sin 

livsmiljö fram: det rör sig om en stark känsla av frihet, av att kunna leva utan påträngande 

begränsningar (jfr Hansen, 1998). På så sätt kommer bilen att förknippas med frihet – inte 

bara i den konkreta betydelsen att den ökar flexibiliteten i resandet, utan också i en 

överförd och symbolisk mening. 

Anne har valt vad som ofta kallas ett traditionellt sätt att leva på, såtillvida att hon 

bor kvar på familjegården där hon växte upp, omgärdad av både föräldrar och syskon och 

deras familjer. Det är ett starkt familjeorienterat livsval. Men man skulle också kunna tolka 

det som ett modernt val genom möjligheterna att kombinera familj med ett professionellt 

yrkesliv. För Anne tycks det (delvis) familjeorienterade val hon gjort inte innebära ett pris 

eller en börda. Hon upplever en stark tillhörighet till platsen och särskilt till den gård som 

både hon och hennes far fötts och vuxit upp på. Det faktum att familjen är jordägande 

spelar också en central roll. Detta är deras mark, inte bara deras hem. I detta ligger inte 

bara ekonomisk, utan även en kulturell status. Anne och hennes familj är välkända och 

respekterade medlemmar i den lokala gemenskapen och om hon skulle flytta till en mer 

anonym ort, skulle hon förlora detta privilegium. Anne står också nära sin familj och tycks 

anse att ha den nära endast är en bonus. På en strikt individuell nivå framstår Annes val 

som ett hållbart val.  

Frågan blir emellertid lite annorlunda om den ställs på en övergripande och 

strukturell nivå. Då ingår hon ju, genom sitt bilåkande, i den stora grupp av människor 

som bidrar till klimatkrisen. Rimligheten i resonemanget kan dock ifrågasättas, eftersom 
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just de strukturella konsekvenserna av restriktioner på bilåkandet i glesa bygder skulle bli så 

stora.   

 

Hållbara utvecklingar 
Ett av problemen med att koppla en konkret fråga – som exempelvis eventuella satsningar 

på kollektivtrafik i glesa bygder – till ett mer principiellt resonemang kring hållbar utveckling 

är att varje konkret företeelse innehåller aspekter som kan bedömas vara såväl hållbara som 

ohållbara. Om man tar utgångspunkt i den numera välkända definitionen av hållbarhet som 

en utveckling som tillgodoser behoven hos dagens generation utan att kompromettera kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov2

Det som framkommit i våra samtal med människor i bygderna är att de flesta är väl 

medvetna om att kollektivtrafik i princip är ”bättre för miljön” än att var och en kör sin 

privata bil. Å andra sidan finns det framför allt sociala skäl – förknippade med rörlighet, 

flexibilitet och känslan av frihet – att använda egen bil. Denna typ av påpekanden är viktiga 

eftersom diskurserna kring hållbarhet så ofta och närmast katalogmässigt förknippar 

hållbarhet med ord som demokrati, inflytande, frihet, trygghet, respekt för kultur och 

traditioner etc. (se t.ex. SOU 2004:104).  I själva verket är det, som vårt exempel visar, 

betydligt mer komplicerat än så: inte sällan kan man se målkonflikter mellan t.ex. en lokal 

befolkning å ena sidan och företrädare för en mer principiell miljöpolitik å den andra. 

, är det alls inte självklart hur detta ska 

appliceras på konkreta förhållanden. Hållbarhet har fungerat som ett begrepp som beskriver 

ett antal problem som alla kan vara överens om, men som man kan förse med olika 

innebörder (se Jacob, 1999).  

Med utgångspunkt i individen blir social hållbarhet knuten till olika typer av 

institutioner – service, föreningar, nätverk etc. – som underlättar för människor att leva 

tillsammans. Hit hör också mer svårmätta delade värden. Om vi antar att social hållbarhet 

har att göra med hur sociala relationer upplevs och ageras, och hur de bidrar till livskvalitet 

och trivsel, blir det viktigt att uppmärksamma att sociala relationer har en inbäddad karaktär 

– de stärks eller försvagas, blir mer eller mindre hållbara – genom andra verksamheter. 

Gemenskap i en by utvecklas exempelvis genom att bybor gör saker tillsammans – dansar, 

bygger hus, sköter vägen eller pratar. Men verksamheterna i sig är ingen garanti för att det 

ska utvecklas en social sammanhållning som kan utgöra en grund för en socialt hållbar 

                                                 
2 Detta är den definition som lanserades av Brundtlandkommissionen 1987. 
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utveckling. Det är helt enkelt en empirisk fråga om det förekommer aktiviteter, som kan 

stärka sociala band mellan människor.  

I många glesa bygder, både sådana där vi gjort fältarbete och många andra, tvingas 

man kämpa för sin överlevnad, de är med andra ord inte i sig själva helt och hållet hållbara. 

Grunden för en bygds hållbarhet är att det ska vara möjligt att försörja sig och samtidigt 

kunna vara möjligt för människor att bo och leva där. Ett av huvudskälen till utflyttningen 

från landsbygden, det som omvandlat dem till just glesa bygder, har varit att människor 

flyttat därifrån för att få arbete. Samtidigt är befolkningsunderlaget i många bygder idag så 

litet att det, med undantag för rena agrara näringar, knappast är realistiskt att tro att det 

skulle kunna uppstå någon verklig arbetsmarknad där. 

Ett grundläggande problem när det gäller att bygga en mer hållbar utveckling på 

svensk landsbygd är avstånden – framför allt när vi talar om nordsvenska landsbygder. Det 

är långt till marknader, i tid och rum, samt kulturellt.  Turism, som har setts som en näring 

som skulle kunna bidra till att bredda landsbygdernas försörjningsunderlag, framstår inte 

längre som en lika självklar väg på grund av ökat klimatmedvetande och höjda bensinpriser 

(jfr Hornborg, 2008; Sutton, 2000; Virilio, 1977).  

 

Kollektiv flexibilitet 
Ett försök till lösning för människor i glesa bygder, relaterat till kollektivtrafiken, är den så 

kallade kompletteringstrafiken. Man har arbetat för att få den så tillgänglig och flexibel som 

möjligt. Trots ansträngningar tycks människor genomgående bojkotta denna form av 

kollektiva medel. Detta förvånar tjänstemän och planerare. En av tjänstemännen på 

kommunkontoret i Gislaved resonerade så här: Vi har ju kompletteringstrafik som det är nu, 

men den utnyttjas inte i särskilt hög grad. Vi har försökt, med kampanjer och med gå ut med det... men 

det biter liksom inte riktigt. /…/  Du ringer och så får du åka till den serviceort som ligger närmast. 

/…/ Fördelen nu är att de vanliga bussarna går oftare, så om du bor i Reftele till exempel och har långt 

till hållplatsen, så kan du åka kompletteringstrafik till Reftele och sedan hoppa på en av dom vanliga 

bussarna där, till Värnamo eller Gislaved. 

Det sagda belyser en slags dikotomi mellan det formella talet om kollektivtrafik, så 

som det presenteras bland handläggare och tjänstemän å ena sidan, och, å andra sidan, 

resenärernas upplevelser av kollektivtrafik, i detta fall kompletteringstrafiken. Från 

kommunperspektivet tycks man vara förvissad om att orsaken till det låga nyttjandet av 

kompletteringstrafik bottnar i något slags brist på information: de berörda är helt enkelt 
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inte upplysta nog. Lösningen på problemet anses därmed ligga i fler informations-

kampanjer. Tjänstemännens övertygelse kan också kopplas till ett politiskt korrekt 

förhållningssätt till kollektivtrafik. Mot detta står resenärernas utsagor om det vardagliga 

pendlandet, där kompletteringstrafiken helt enkelt uppfattas som för krånglig med 

bokningar, byten och beroende. Den framstår med andra ord inte som tillräckligt socialt 

hållbar eller tillräckligt flexibel. 

 

 

Lokala kulturer 
Många etnologer och andra kulturforskare har studerat norrländska samhällen och deras politiska 

och historiska bakgrund (jfr Ekman, 1991; Hansen, 1998; Frykman & Hansen, 2009). Enligt flera 

varierar de lokala attityderna, liksom sätten att hantera välfärdssamhällets mål, till medel och 

regelsystem. Forskarna menar att lokala kulturer har ett ganska stort spelrum. Även denna 

undersökning visar på sådana signifikanta skillnader i generella attityder och förhållningssätt till 

kollektivtrafik. Flera av berättelserna från orterna kring Strömsund och Örnsköldsvik, vittnar om 

benägenhet och vilja att stanna kvar, i det hem som man alltid har bott i. En aspekt som att 

bussen inte går utanför husknuten påverkar föga ett sådant ideal. Det var detta som så illustrativt 

belystes av kommuntjänstemannen i Strömsund i när han fällde omdömet om lokalbefolkningens 

tendens till att vilja bo kvar till sista blodsdroppen. Nu är det inte i första hand så att människor i dessa 

bygder drivs av någon sorts irrationell dröm, utan snarare är det så att man lever i en nära värld, 

som omfattar släkt, grannar och by och som skapar möjligheter att klara sig. Ute i byarna finns ett 

komplext nät som utgörs av den informella ekonomin, förklarade ett kommunalråd, och fortsatte: Vi har 

potatis, vi har kött, vi har fisk, vi har bär. Det är stor del av det som andra får köpa. Dessutom finns 

bytestjänster, sånt förekommer även i tätbebyggda områden. Känner du någon som är snickare eller elektriker, så 

kan du få hjälp med sådana arbeten. Framför allt innebär detta att man inte är i behov av kontanter i den 

utsträckningen som många andra är. 

Att studera en plats historia är en välkänd metod för att närma sig en förståelse av samma 

plats nutida värdegrunder och ideal (jfr t.ex. Stewart, 1996). Hur man förhåller sig till det 

förflutna varierar likväl. På vissa platser talar man om det förflutna i nostalgisk och längtande ton 

och med tonvikt på kontinuitet, medan man på andra platser diskuterar det förflutna kopplat till 

förändringar, som betraktas som något önskvärt och modernt. Här betraktas anpassning som 

något naturligt och i stället för att blicka bakåt står framtiden i fokus. Olika sätt att förhålla sig till 

det förgångna – och till framtiden – ger olika former för identifiering, samtidigt som de 
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historiebilder som väljs ut och används motsvarar de nutida idealen.  I det norrländska inlandet är 

den lokala identiteten nära sammankopplad med geografin och naturen. Här fungerar berättelser 

om hur det var förr och hur det kom att bli som en typ av folkliga förklaringar med tydlig 

dramaturgi: man är ett offer för omständigheter som utformats av andra. Sådana utsagor kan ses 

som symbolproduktion i den mening som den brittiske socialantropologen Anthony Cohen 

(1986) gett begreppet.  

Att vara inlandsbo innebär ofta att ha tillgång till skoterleder, jaktlag, fiske till försörjning, 

vedtäkt och temporära jobb i skogen. Man behöver inte signalera identitet med titlar eller 

dresskoder, utan är välkänd som den man är och har ett erkännande kopplat till detta (jfr 

Frykman och Hansen, 2009: 180f; Giddens, 1991). Att flytta kan visserligen innebära att man får 

en säkrare och stabilare löneinkomst, men medför samtidigt att alla de sociala, kulturella och 

ekonomiska band som skapar identifiering bryts. Känslan av gemenskap och tillhörighet är en 

viktig del av det som skapar en kulturell uthållighet i ett samhälle. Uthållighet – eller hållbarhet – 

kan användas för att beskriva kännetecken vid ett samhälles förmåga att leva vidare och måste då 

sättas i relation till en bestämd uppsättning värden: uthållighet är en uthållighet i en strävan efter 

att tillfredsställa vissa värden, och det är i förmågan att uppnå värdetillfredsställelse som ett 

samhälle kan sägas vara uthålligt. I det norrländska inlandet har uthålligheten kommit att 

definieras utifrån demografiska faktorer: ett uthålligt samhälle är helt enkelt ett samhälle där det 

fortfarande bor människor.  

I detta sammanhang bör också nämnas den specifika känslan av marginalisering som man 

kan finna i det nordsvenska inlandet. De lokalt förankrade delar inte sällan en upplevelse av att 

motarbetas av centralmakten i Stockholm. När vi talade med människor lyftes bl.a. höjda 

bensinpriser och skattelättnader för den som åker kollektivt fram, som exempel på hur inlandet 

glömts bort och nonchalerats av riksdagen. Ständigt mötte vi argument om att utgångspunkten är 

annorlunda i Norrland jämfört med större städer, beroende på avstånd och gleshetsfaktorer.  I en 

sådan kontext kan kvarboendet betraktas som en politisk protesthandling.  

I Gislaved och Falkenberg presenterades en mer hoppfull och experimentell bild av 

kollektivtrafikens möjligheter. Å andra sidan uttryckte, intressant nog, Gislaveds resenärer 

ett missnöje över att de nya Krösabussarna gick för tätt, då man menade att det var slöseri 

med pengar. Denna hushållartendens kan sägas gå i linje med den historiskt stereotypa 

bilden av den sparsamme smålänningen och tycks även motsvaras av de lokala invånarnas 

egna identitetsuppfattningar. Tron på en förändring av människors rese- och 

rörelsemönster kan också relateras till ekonomi; i Gislaved hade man råd med en 

experimentell attityd, i Strömsund var den ekonomiska situationen mer ansträngd. Men 
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trots den ekonomiska kontexten finns det faktorer som endast kan tolkas i samband med 

en motståndsanda i Strömsund, driven av den specifika förståelsen av den egna historien. 

Bland kommuninvånarna finns en tendens att i vissa sammanhang se kommunledningen 

som en lokal centralmakt, mot vilken man är misstänksam, medan man i relationerna till 

staten, däremot, ofta kan tala om en form av solidaritet mellan invånarna och 

kommunledningen. Emellertid finns, just när det gäller kollektivtrafiken, ett ibland uttalat, 

ibland underliggande, misstroende från invånarna riktat mot kommunen själv.  

 

Genus, klass och färdmedel 
Under fältarbetets gång har vi regelbundet åkt omkring på orternas busslinjer. Vi har åkt 

såväl under rusningstrafik som mitt på dagen och under kvällstid. Vanligast var det att 

möta skolbarn, pensionärer och kvinnliga arbetspendlare på dessa bussresor. Anne i 

Strömsund, som vi mött flera gånger tidigare, skulle kunna beskrivas som ett 

praktexemplar av den kvinnliga arbetspendlaren; socialt och politiskt engagerad, barnlös 

tjänsteman med en någorlunda tilltro till samhällets tjänster, samt dessutom välinformerad 

om de miljöpolitiska målen. Dessa egenskaper stämmer till stor del även in på hennes 

pappa, möjligen med tillägget att han också är bilintresserad. Men till skillnad från sin 

dotter har han konsekvent och medvetet valt bort bussen i sin vardag, till förmån för bilen: 

Nej buss hade aldrig gått. Jag hade aldrig kunnat komma i tid, eller fram, till alla styrelsemöten. 

En annan kvinnlig pendlare som vi mötte var Jemila, 26. Hon gick dagligen upp vid 

halv fem om morgonen för att hinna med den långa bussresan från hemmet i Umeå till 

arbetet som kemist på fabriken norr om Örnsköldsvik. Till bussen från hemmet hade hon 

en överkomlig promenad på tio minuter, men från avstigningshållplatsen fick hon 

promenera i en halvtimme innan hon var framme vid fabriken. Vid arbetsdagens slut var 

det dags för samma procedur. Den dagliga restiden uppgick därför till sammanlagt fem 

timmar. På frågan hur hon orkade, svarade hon att hon blivit så ofattbart glad när hon för 

ett knappt år sedan fick jobbet på fabriken, efter ett års arbetslöshet, att hon till en början 

inte sett något annat alternativ. Optimistiskt lade hon till: Man får gå och lägga sig i tid. Jag är 

glad om jag får sex timmars sömn. Det var jättejobbigt i början, men man vänjer sig och nu har jag 

kommit in i någon slags rutin. Det går ganska bra. Hon trivdes i Umeå, där även vänner och 

familj bodde. På frågan om orsaken till buss framför bil, svarade hon att hon först inte 

hade körkort, men att hon nu tagit ett, med anledning av en bilpool som startats av 

fabriksanställda som bor i Umeå. Vi anade hennes besvikelse när hon tillade att hon inte 
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fått tillträde, med anledning av att hon inte ägde en bil. Även Jemila var utan barn, 

högutbildad, samhällsengagerad och miljömedveten.3

Om det kan konstateras att kvinnor i högre utsträckning väljer bussen framför män i 

landsbygdsområdena, finns det likväl en kvinnlig kategori som inte direkt syns till på 

bussen; mammor med småbarn. Erika, 30, i Hammerdal, mamma till två barn under fem 

år, berättar att trots att arbetet i skolan ligger på promenadavstånd från hemmet, har 

familjen två bilar, en familjeägd och en tjänstebil. Hon behöver bilen, om än inte till 

jobbet, så för att kunna införskaffa allt som hushållet kräver, slippa bära tungt och för att 

kunna hälsa på släkt och vänner. Det är en trygghet också, förtydligar hon, eftersom man 

med barn måste vara beredd på att kunna ta sig snabbt till sjukhus. Hennes man kör 

tjänstebilen till arbetet i Östersund.  

 

Som en röd tråd under fältarbetets gång har män, så gott som genomgående, talat 

oerhört gärna och mycket om ett särskilt ämne: bilar. Manliga ansikten har skinit som solar 

när de redogjort för modeller, årgångar och motorteknik. Varför en viss typ av bil är ett 

måste i en viss typ av (landsbygds)omgivning har också noga presenterats. Kvinnor, å 

andra sidan, fick ofta något ansträngt i blicken, samt blev plötsligt talträngda, när de bads 

berätta om hushållets bil(ar) – oftast med utläggningar om att bilen var ett nödvändigt ont.  

Den bekönade bilen är dock ingen nyhet. Att män och motorer hör ihop har vi fått 

lära sedan barnsben. Ändå var det intressant att få möta den enorma glädje och 

berättarvilja som så många män visade prov på under intervjuerna, just när bilen kom på 

tal. Genusforskaren Dag Balkmar har studerat hur genus görs i trafiken, med särskilt 

intresse för just maskulina konstruktioner i förhållande till bilar, körning och 

trafikbeteenden, kopplat till risktagande och våld (Balkmar, 2007). Vi skulle vilja lägga till 

en ytterligare komponent i förståelsen av trafikbeteenden och kön: gles-/landsbygd. De 

geografiska avstånden och glesheten mellan turerna i tidtabellen är den realitet man möter i 

glesbygdsvardagen. Vi har sett hur bilen blir en nödvändighet, en flexibel lösning och 

kompensation för landsbygdsvillkoren. Bilen görs till den ultimata frihetssymbolen. Den 

blir dessutom ett hjälpmedel, en optimal rekvisita om man så vill, i konstruktionen av 

maskulinitet och heteronormativitet, även om det senare inte framträder på ett lika 

medvetet sätt som det förra i intervjuerna. Den massproduktion av bilar som taylorism och 

fordism möjliggjorde hade också en stärkande effekt på det maskulina 

                                                 
3 Givetvis förekom även pendlare av andra kategorier, som manliga tjänstemän, och arbetare av båda könen, 

dock kanske helhetsmässigt i mindre utsträckning. Emellertid pendlade ett stort antal arbetare till fabrikerna i Ö-vik, 

samt till Gekås, Ullared, i Falkenberg. 
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rationalitetsprojektet. När bilen, under 1900-talets första hälft, blev tillräckligt billig för att 

kunna köpas av många, kunde den också ges funktionen av att understryka manlighet. När 

dessutom själva arbetsprocesserna förändrades i riktning mot en mekanisering av den 

kroppsliga rörelsen (jfr Cresswell, 2006:86), kom bilen att framstå som ett medel som 

kunde låta traditionellt maskulina och heteronormativa värden och egenskaper som 

kontroll, hastighet, motorteknik och fara komma till uttryck.  

De två orterna Hammerdal och Hoting, båda i Strömsunds kommun, är värda att 

omnämnas. De skiljer sig åt rent geografiskt genom att Hoting ligger cirka fem mil norr 

om centralorten Strömsund, medan Hammerdal ligger ungefär fem mil söder om 

Strömsund, och därigenom också betydligt närmare den större staden Östersund. 

Hammerdal är också mer privilegierat i fråga om antal bussturer. Det som fascinerar med 

Hoting är annars fenomenet Ivars bil, den imponerande stora bilförsäljaren som är ett 

begrepp i hela det norrländska inlandet. Ska man köpa bil, är det till Ivar man åker. 

Berättelserna om Ivar faller direkt in i det narrativa mönstret vi så väl känner igen och som 

vi älskar att höra: historien om den fattige och outbildade pojken från bygden, som genom 

sin passion och skarpa affärskänsla lyckas skapa ett imperium med sina två, från början 

tomma, händer. När man kommer till Hoting välkomnas man omedelbart av ett kluster av 

bilföretag, med Ivars bil som juvelen i kronan. Även ett bilmuseum existerar i Hoting, 

också det skapat och drivet av den numera avlidne entreprenören. Mycket av fascinationen 

kring fenomenet ligger i det häpnadsväckande med en imponerande affärsverksamhet i en 

så liten by, långt från allfarvägen. Man kan bara ana vikten av det symboliska värdet detta 

omringas av för de lokala invånarna. 

Men Hammerdal och Hoting skiljer sig också åt på andra sätt. Per, som vi mött 

tidigare resonerar kring orternas historiska bakgrund: Hammerdal är ett sånt utpräglat 

träindustricenter och är ju lite grann av ett jämtländskt Gnosjö. /…/ Hammerdal är från urminnes tider 

en jordbruksbygd. Det var nog så att i början av 1800-talet så var Hammerdals samhälle kanske det 

största i Jämtland. Men det har varit en bondebygd, det här, med förhållandevis lite inslag av 

bolagsägande. Du vet att bolagen kom ju och trängde sig på och köpte skogen här. Och i de bygder där de 

köpte mycket skog, där är det inget folk kvar idag. Men däremot i de genuina bondebygderna finns de 

kvar. Hoting, är lite mer av en bolagsbygd … det blev en lite annan karaktär på boendet där, med 

småbruk och skogsarbete. /…/ Det är sprunget ur två lite olika bakgrunder, Hoting och Hammerdal. 

Vad som tydligt synliggörs i ovanstående dialog är hur skillnaden mellan de två 

byarna, både från ett historiskt perspektiv och från ett nutida, kan förklaras som ett uttryck 

för skilda klasspositioner. Omfattningen av jordägandet i Hammerdalstrakten har bidragit 
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till en levande landsbygd, med många människor som stannat kvar trots strukturom-

vandlingar. Hoting däremot har på grund av sitt mer sårbara läge, men också säkerligen på 

grund av ett större antal skogsarbetare än skogsägare, avfolkats i större utsträckning. Här 

har beroendet av anställningar hos stora arbetsgivare varit stort och inte gynnat framväxten 

av den entreprenörsanda som präglar Hammerdal. Betydelserna av storbolagens uppköp 

av de norrländska skogarna och villkoren för invånarna har intresserat flera forskare. 

Etnologen Ella Johansson har till exempel beskrivit skogsarbetet som relativt fritt och 

okontrollerat (Johansson, 1994). Historikern Mats Roléns forskning har visat hur 

skogsbolagens intåg fått omfattande konsekvenser för den ekonomiska situationen i 

Jämtland fram till 1970-talet (Rolén, 1979).  

Kopplingen mellan detta historiska maktperspektiv och dagens kollektivtrafik kan 

förefalla allt annat än självklar, men Hotings mindre gynnade demografiska position har 

definitivt relevans för att förstå dagens dåliga kollektivtrafiksituation. Den uppenbara 

konsekvensen av avfolkning blir ansträngd ekonomi, vilket i sin tur leder till sämre 

samhällsresurser.   

Citatet i det ovanstående kring Hoting och Hammerdal är också intressant ur en 

annan synvinkel. Trots den gängse och seglivade föreställningen om att alla är lika, vittnar 

utsagan om en medvetenhet kring existerande klasskillnader i Jämtland och går därmed 

emot en dominerande uppfattning om att norra Sverige skulle vara klasslöst, till skillnad 

från landets södra delar. Framför allt gör uttalandet synligt att det finns skillnader mellan 

bygder och att dessa skillnader har stor betydelse och relevans för hur vi ska kunna förstå 

de glesa bygdernas utvecklingsförutsättningar.  

 

Hållbarhet 
Begreppet hållbar utveckling fick politiskt genomslag efter FN-konferensen i Rio de 

Janeiro 1992. Den gängse definitionen av begreppet, som man sedan dess refererar till, är 

hämtad från den så kallade Brundtlandrapporten4

                                                 
4 Efter den forna norska statsministern Gro Harlem Brundtland. 

, vilken lyder: ”development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(citerad efter Jacob, 1999:234). Det är brukligt att, på den politiska nivån, dela in begreppet 

i de tre olika dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social. Vad man i och med 
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uppdelningen strävar efter är en förbättring av hållbarheten i livskvalitet i sin helhet 

(Sutton, 2000:5)5

Hållbar utveckling har blivit ett viktigt politiskt mål, såväl nationellt som inom ramen 

för EU och FN. Av det skälet finns en uttalad press mot svenska kommuner att de måste 

förhålla sig till hållbarhetsbegreppet. Engagemanget varierar dock, vilket vi också märkte 

vid våra besök. I Falkenberg finns ett starkt och uttalad engagemang, som bl.a. kommer till 

uttryck i att hållbar utveckling är ett av ledorden i marknadsföringen av kommunen. Detta 

indikerar just den centrala betydelsen av begreppet, men också att användningen av 

detsamma i kommunal marknadsföring är ett nytt fenomen. Det är därför inte 

överraskande att flera kommuner saknar en övergripande strategi för hållbar utveckling. 

Däremot är hållbarhet – och i första hand i den ekologiska betydelsen av begreppet – ett 

viktigt moment där det är relevant i kommunens löpande verksamhet. Således spelar tankar 

kring hållbar (ekologisk) utveckling en roll för länstrafikplaneringen i svensk landsbygd, 

som därmed blir ett exempel på hur man konkret hanterar, eller gör hållbarhet.  

.  

Hur görs då hållbarhet av de lokala invånarna? Givetvis påverkas de i sin tur av 

hållbarhetsbudskapet som de möter i media, på kommunlednings-, nationell och 

internationell nivå, men också i mötet med andra i den lokala gemenskapen, alltså i de 

mellanmänskliga relationerna. Frida, 22, som bodde på landsbygden mellan Falkenberg och 

Ullared, pendlade dagligen med buss till folkhögskolan i Falkenberg. Hon var tvungen att 

göra ett bussbyte och upplevde det som problematiskt, i likhet med andra resenärer längs 

samma sträcka, att behöva vänta länge mellan bussarna. Trots omaket var bil inget 

alternativ för Frida. Till skillnad från övriga intervjuade uppgav Frida att bussen var ett 

medvetet miljöval och att hon aktivt valt bort att ha egen bil. Hon berättade också att hon 

är starkt influerad av den pågående klimatdebatten och blev vegetarian för ett halvår sedan. 

På många sätt kännetecknar Frida den stereotypa bilden av en ung folkhögskolestudent. 

Hon är lockad och drivs av ett alternativt sätt att leva, där miljömedvetenheten är ett av 

alternativen som står till buds. Engagemanget i miljöfrågor kan med andra ord sägas hjälpa 

hennes identitetsarbete på traven. På sätt och vis kan man tala om en slags dubbelverkan; 

Frida gör (ekologisk) hållbarhet, men hållbarhet gör också Frida.  

På det lokala taxiföretaget i Gislaved förhöll man sig också till hållbarhetsdiskursen, 

om än på ett annat sätt. Den dag då vi besökte dem var det hektisk och ett missförstånd 

                                                 
5 Emellanåt hör man också talas om en fjärde dimension; den humana. Distinktionen mellan det humana och 

sociala syftar till att poängtera att: “human capital is a private good of individuals, rather than between individuals or 

societies” (Goodland 2002:1). 
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kring en färdtjänstbokning hade precis inträffat. Britt, en kvinna i sextioårsåldern som 

administrerar alla resebeställningar, förklarade att skolbussen var välorganiserad, men att 

färdtjänsten fungerade uruselt: Som jag upplever det när jag sitter där och får alla resorna från 

Länstrafiken, så har dom noll koll på geografin, till att börja med. Det är alltså så uppåt väggarna att 

människor ska behöva kuska runt halva Småland i en timme för att bli avsläppta när dom har varit i 

affären till exempel. /…/  Och man blir ju så frustrerad när det är skattepengar det handlar om. Man 

kan alltså ha tre personer som ska till Smålandstenar och så skickar man tre fordon. Det gör dom. Det 

gör ju inte vi. Det är miljö också. För vi är ju miljöcertifierade, så man måste ju tänka på det också. Inte 

kan man skicka bilar kors och tvärs hur som helst. 

Det här exemplet visar att den huvudsakliga angelägenheten i detta fall är den 

ekonomiska situationen. Först på andra plats nämner Britt miljöaspekten. Denna 

rangordning är inte ovanlig att finna i materialet och pekar på hierarkin och statusen 

mellan perspektiven ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Typiskt är att den ekonomiska 

aspekten tenderar att likställas med den sociala, vilket kanske kan sägas vara symptomatiskt 

för vår tid. Människor kan i regel sägas vara påverkade av klimatdebatten på en ytlig nivå. 

Miljöargumenten hamnar lätt på andra plats, eller laddas med alternativa förtecken, som i 

exemplet med Frida. Detta skiljer sig, intressant nog, från hur hierarkin kan sägas se ut på 

den politiska nivån, där den ekologiska aspekten av hållbarhet i det närmaste kan betraktas 

som helt dominerande, åtminstone på en del av arenorna. 

Men i det lokala scenariot i Ullared, finns ett socialt fenomen som vuxit sig stort på 

bekostnad av den ekologiska hållbarheten: Gekås. Gekås är ett enormt köpcenter, 

åtminstone i förhållande till Ullared, orten det är beläget i. Ullared är, med sina cirka 800 

invånare en liten ort, men efter Falkenberg störst inom kommunen, och centrum för 

kommunens inland, som till stor del kämpar med glesbygdsproblem som utflyttning och 

dålig kollektivtrafik. Gekås besöks dagligen av människor från hela landet, ofta genom 

arrangerade bussresor, på grund av sitt rykte som fyndparadis. Gekås är således oerhört 

viktigt för Falkenbergs ekonomi. Men Gekås bidrar också till att skapa en alltför tung trafik 

med medföljande föroreningar längs med den lilla landsvägen mellan Falkenberg och 

Ullared, berättar landsbygdsutvecklaren på det lokala kommunalkontoret i Ullared.  

Det är också, som tidigare nämnts, många människor som arbetspendlar från 

Falkenberg till Gekås. Bussarna är så gott som fulla under rusningstiden. En av dessa 

resenärer som vi talade med, Marita, har arbetat på Gekås i tolv år. Hon hade nu 

busspendlat i fem år, men innan dess åkte hon alltid bil, berättar hon. Färdmedelsbytet var 

dock inte miljörelaterat, utan strikt ekonomiskt motiverat: sedan skilsmässan hade hon helt 
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enkelt inte råd att ha bil. Men övergången till att börja åka buss gav oönskade 

konsekvenser. Tidigare hade hon arbetat i kassan och trivts bra med det. Men då 

kassapersonalen måste jobba längre än övriga, hann hon inte längre med sista bussen hem. 

Hon tvingades att byta till lagret, eftersom de tiderna passade tidtabellen bättre. Marita var 

också kritisk till bilpoolsfolket, som hon sa, eftersom hon visste att dessa lurade 

skattesystemet genom att uppge att de samåkt oftare än de gjort, i syfte att få 

skattelättnader.  

Maritas berättelse visar på den komplexitet som uppstår när människor relaterar sina 

personliga erfarenheter till de stora politiska målen. Marita var mer eller mindre tvungen att 

börja åka buss av personliga ekonomiska skäl men bytet av färdmedel skulle utmärkt kunna 

fogas in i en retorik knuten till strävan efter ett ekologiskt hållbart samhälle. Men i Maritas 

berättelse finns snarare en underton av skepsis mot den betydelse som ekologisk hållbarhet 

fått i samhällsplaneringen: inte bara lyfter hon fram hur hon tvingades byta arbetsuppgifter 

på grund av busstidtabellen, hon menar också att en del använder de ”morötter” som finns 

för att få människor att agera mer miljövänligt för egen personlig ekonomisk vinning.  

 

Sammanfattande reflektioner 
På initieringsstadiet till denna studie var idén att besöka de aktuella orterna enbart genom 

kollektivtrafikens utbud. Dessa tankar kom snart på skam. Elisabeth, som vid tillfället hade 

få egna erfarenheter av det norrländska inlandet, satt vid denna tidpunkt på sitt kontor och 

bläddrade i Strömsunds tidtabeller, i ett försök att planera fältdagarna. Hon kommer 

särskilt ihåg hur hon febrilt letade efter bussturer från Gäddede till Strömsund och hur hon 

felaktigt misstänkte att hon inte hade tillgång till den kompletta turlistan. Något måste ju 

vara fel, ja, ofullständigt, när hon med turlistan framför näsan, ändå inte lyckades hitta 

avgångstiderna. Sakta gick det upp för henne att allt var i sin ordning, hon hade samtliga 

tider framför sig. Saken var helt enkelt den att det inte gick att komma tillbaka från 

Gäddede till Strömsund en vardagseftermiddag. Då insåg vi vikten av bilens möjligheter. 

Genom att behöva förhålla oss till en specifik plats i det norrländska inlandet, som vi 

fysiskt skulle komma att besöka, gjordes denna erfarenhet. Det är inte utan genans vi 

tänker tillbaka på vårt storstadsinskränkta förhållningssätt och bristande kunskaper om 

livsvillkoren i glesbygdsområden. 

Den här artikeln har diskuterat kollektivtrafikens villkor i fyra svenska 

landsbygdsområden med kringliggande glesbygd. Utifrån ett upplevelseperspektiv, med 
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utgångspunkt i lokalbefolkningens erfarenhet, har resonemang förts kring människors 

rörelsebehov. Vad som visade sig ha dominerande betydelse, i relation till det vardagliga 

resandet och kollektivtrafiken, var människors beroende av bussarnas tidtabeller och 

turtäthet. Människor bosatta i glesbygdsområden är tvungna att förhålla sig till dessa i sin 

vardag, i en helt annan utsträckning än människor som bor i städer. Flexibilitet visade sig 

också vara ett tema av central betydelse. I strävan att uppnå flexibilitet var bilen det 

främsta medlet och ibland den enda möjligheten. Platsens betydelse har också vidrörts i 

relation till lokalspecifik kultur. Även strukturella perspektiv som genus och klass har 

analyserats i förhållande till kollektivtrafikens villkor. Slutligen har resonemang förts i 

anslutning till hållbarhetsbegreppet och hur det hanteras och upplevs. Dimensionerna av 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som inte sällan kolliderar inbördes, har också 

belysts.  

Landsbygder och deras förutsättningar för transporter bör också förstås i termer av 

avstånd. Att bo i kommunens centralort, längs med den stora vägen, eller vid den bebodda 

kusten, innebär helt andra möjligheter till kollektivt resande, än om du bor mer avlägset, i 

en by vid sidan av. Det är skillnad på landsbygd och landsbygd, eller gles bygd och gles 

bygd. Det faller på sin egen orimlighet att tro att människor som har långa avstånd till en 

buss som går sällan och långsamt eller som måste vänta länge för byten, ska välja bussen 

framför bilen. Härmed kan det bli komplicerat att diskutera glesbygd som en enhet, eller 

att försöka applicera en enhetlig modell på samtliga glesbygdsområden. Kanske man till 

och med, åtminstone delvis, borde släppa tanken på en buss för alla och i stället fundera 

kring en specifik modell för det fåtal människor som bor isolerat, i syfte att underlätta 

deras vardagliga bilresande?  
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