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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att ur ett strukturellt perspektiv lyfta fram hur invånarna i Gällivare 

kommun upplever landsbygden.  Invånarantalet är något som minskar i ett stort antal 

kommuner samt att invånarna i arbetsför ålder sjunker. Det har framkommit att resurser som 

skola och butik är viktiga faktorer för landsbygdens vara eller icke vara. Butiken fungerar 

som en träffpunkt samt en samordningsplats för olika tjänster vilket leder till stora 

konsekvenser för invånarna om butiken försvinner. Skolan på landsbygden beskrivs många 

gånger som en puls i bygden och prat om nedläggning väcker ofta starka känslor. Utan skola 

blir det svårt att locka till sig några barnfamiljer som också beskrivs som en viktig faktor för 

bygdens överlevnad. Landsbygdens vara eller icke vara är därför ett aktuellt ämne som det 

debatteras mycket om i media. Genom att utföra intervjuer med invånare på landsbygden 

vilket är en kvalitativ metod får jag en mer djupgående information om deras upplevelser av 

landsbygden. Statistiken kommer att synliggöra den förändring som sker på landsbygden. Det 

teoretiska ramverket bygger på Anthony Giddens, Göran Ahrne och Hans Månssons teorier 

som berör strukturer samt vardagslivets rutiner. Vad som har framkommit i studien är att 

informanterna upplever strukturen olika beroende på avståndet från byn till tätorten. En annan 

viktig faktor är avstånd till arbete. Finns inte arbete inom rimliga avstånd blir det också svårt 

att bo kvar på lansbygden.  
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Abstract 
 

The purpose of the study is from a structural perspective brings out how the people in 

Gällivare municipality experience the countryside. The population is decreasing in a lot of 

communities along with the working age population. Resources such as a school and grocery 

stores are important factors for the village's survival. The grocery store is a social meeting 

place and a service center of various kinds so closing of the store would greatly affect the 

population. The village school has been described many times as the pulse of the village and 

talk of closing it brings forth strong emotion.  Without a school it will be difficult to recruit 

families with young children, which is an important factor for the village survival. The 

survival of the villages is a topic of immediate interest.  By interviewing the population in the 

countryside and looking at statistics of the structural change I made the connection to 

different relevant theories. The theoretical references are based upon theories concerning 

structure and everyday routines presented by Anthony Giddens, Göran Ahrne and Hans 

Månssons. The result shows that the experience of structural change varies depending on the 

geographical location of the village.  Distance is another important factor.  The closer you are 

to the city, the easier it is to take care of errands.  Villages located a greater distance from the 

municipal centre will experience inconvenience associated with the closure of stores and 

schools. In addition, distance to work plays a key role when it comes to people moving into 

rural areas, if the distance of commute is long, people are not willing to live in these areas.  
 

Keyword: structure, countryside, future  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
Förord 
 

Eftersom jag själv är uppvuxen på en liten ort ligger frågor som berör landsbygden mig varmt 

om hjärtat. Med studien vill jag lyfta fram hur invånarna på landsbygden upplever den 

strukturella förändring som sker. Jag vill verkligen tacka alla som på olika sätt har deltagit i 

min studie. 

 

Ett särskilt tack till alla informanter som har medverkat och låtit mig ta del av era berättelser 

och kunskaper.  

 

Tack till Rosmarie som har ställt upp och gett tips och råd under arbetes gång. 

Du är guld värd! 

 

Ett tack även till min handledare Antony Lindgren. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj och vänner som har haft förståelse under dessa 

tio veckor som studien pågått. 

 

 

Tack! 

 

 

Anna Dyrlind 
Luleå Maj 2009 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en inblick i ämnet som jag har valt att studera för att sedan beskriva 

syftet, frågeställningar följt av avgränsningarna samt disposition för uppsatsen. Kapitlet 

avslutas med tidigare forskning.  
 

1.1 Problemformulering 

År efter år visar statistik att den ena kommunen efter den andra minskar och invånarna blir 

allt äldre. Enligt Glesbygdsverket bor cirka 24 procent av Sveriges befolkning i gles- och 

landsbygd
1
 Om utvecklingen fortsätter kommer stora delar av gles- och landsbygden att vara 

helt avfolkat inom 20 år
2
 

Antalet barn ser ut att öka i storstadsregionerna medan i skog- och glesbygdsregioner ser 

barnafödandet ut att minska. Stora delar av Sverige kommer att drabbas men norrlands inland 

kommer att drabbas hårdast.
3
 Människor som valt att bo på landsbygden har oftast begränsad 

tillgänglighet till olika sorters service, antalet dagligvarubutiker och bensinstationer minskar 

ständigt. En stängning av den lokala butiken är inte gynnsam för orten oavsett dess storlek 

eller geografiska läge men för befolkningen i gles- och landsbygden där avstånden redan är 

stora kan konsekvenserna bli oerhörda vid en nedläggning.
4
  

I vissa kommuner finns en riktig kämparglöd där invånarna engagera sig för att hålla bygden 

levande. Sveriges Televisions program Uppdrag granskning visade ett reportage om hur den 

Norrländska landsbygden är på väg att avfolkas. Vi fick följa med reporten genom byar där 

människor gett upp hoppet om att det skulle gå att vända den negativa trenden på grund av 

avsaknad av bland annat skola, butik och arbete.
5
 De senaste 25 åren har Norrbottens län 

minskat invånarantalet med 5,6 procent, en av de kommuner som drabbats hårt av 

minskningen är bland annat Gällivare kommun.
6
  Landsbygdens vara eller icke vara är en 

aktuell fråga som debatteras mycket i media, på olika debattsidor i lokalpressen kan vi läsa 

människors inställningar till landsbygden.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett strukturellt perspektiv lyfta fram hur invånare i Gällivare 

kommun upplever landsbygden. 

För att besvara syftet kommer jag att använda mig av dessa frågor: 

 Vilken service erbjuds på landsbygden? 

 Hur är det att leva och bo på landsbygden? 

 Hur ser framtiden ut? 

 

1.3 Avgränsning 

 Eftersom Gällivare till ytan är en stor kommun kommer jag att titta på byar som ligger inom 

en 3-6 mils radie till tätorten.  Åldern är något som jag inte anser är relevant för studien 

eftersom jag ville ta reda på hur invånare upplever landsbygden ung som gammal.  

1.4 Definitioner  

Det finns ett antal olika definitioner av glesbygd och landsbygd inte bara i Sverige utan också 

i andra länder. Olika definitioner har tagits fram för att tillgodose särskilda syften och 

avgränsningar. Människor uppfattar också ordet landsbygd olika även om begreppet 

innehåller vissa gemensamma nämnare. Detta visar på svårigheter med att enas om en 

definition av begreppet som passar alla sammanhang.  Jag kommer att använda mig av 

Glesbygdsverkets definition vilket innebär att till glesbygd räknas byar som har mer än 45 

minuters bilresa till närmsta tätort med mer än 3000 invånare. Tätortsnära landsbygder har en 

bilresa på 5 till 45 minuters bilresa från tätorter med mer än 3 000 invånare. 
7
 

1.5 Disposition  

Kapitel ett innehåller en introduktion till uppsatsen där bland annat problemställning, syfte 

och frågeställningar presenteras. Kapitlet avslutas med tidigare forskning.  I andra kapitlet 

presenteras valet av metod och tillvägagångssätt för studien. I kapitel tre ges en inblick i den 

strukturella förändring som skett på landsbygden.  De valda teorierna för studien redogörs i 

kapitel fyra samt empirin redovisas i kapitel fem. Avslutningsvis kommer diskussionen för 

studien.   
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1.6 Tidigare forskning 

Det är lite forskat om livet på landsbygden ur ett sociologiskt perspektiv, Glesbygdsverket har 

tidigare varit den kanal som bidragit med olika studier om landsbygden men är nu nedlagd 

och det tycks inte finnas någon organisation som understödjer denna typ av forskning.  Nio 

små Pajalapojkar är en studie som är gjord av Daniel Nilsson och Lars Österberg på Luleå 

Tekniska Universitet om Pajala kommun där många invånare väljer bort glesbygden för att bo 

i mer tätbefolkade områden. Syftet med studien var att få en förståelse för hur strukturella och 

sociala förändringar påverkar ungdomars val och handlingsutrymme när det gäller att stanna 

kvar eller flytta från orten.
8
  De tycks inte finnas någon studie som berör liknande problem 

område som det jag har valt men Nio små Pajalapojkar benämner strukturen som ett problem 

för ungdomars val att stanna på orten, min studie lyfter fram att det är tack vare människorna 

som bor på landsbygden som strukturen upprätthålls och det är de olika resurserna 

(människor, skola, butik) som finns på orten som bidrar till att landsbygden kan fortsätta leva. 
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2 Metod 

Jag anser att en kvalitativ metod är lämplig på grund av att jag får en mer djupgående 

information i ämnet genom att utföra intervjuer. Huberman (1994) beskriver insamling av 

data i form av ord är beskrivning av verkligheten.
9
 För att bättre kunna beskriva den 

utveckling som sker på landsbygden kommer jag att ta hjälp av statisktik vilket till stor del 

kommer att hämtas från Glesbygdsverket men även Statistiska Centralbyråns hemsidor.  

Enligt Huberman (1994) förstår vi oss lättare på världen om vi använder oss av både ord och 

siffror.
10

  

2.1 Intervjuerna 

Intervjuer är gjorda med invånare i olika byar inom Gällivare kommun. Har gjort totalt sju 

stycken var av sex intervjuer är gjorda hemma hos informanterna där de kan känna sig trygga 

och det blir ett avslappnat samtal. Den sista och återstående är en bandad telefonintervju detta 

på grund av att det var svårt att hinna träffa alla informanter på grund långa avstånd mellan 

byarna. Intervjuguiden är semistrukturerad med bestämda teman som bakgrund, landsbygden, 

service samt framtiden. Samtliga intervjuer utfördes under en vecka och varade mellan 30 till 

60 minuter. Intervjuerna bandades, därmed kunde jag fokusera mig på informanterna samt 

göra stödanteckningar. Efter intervjun transkriberade jag materialet för att det skulle 

underlätta analysen av arbetet. 

 

2.2 Urval  

Enligt Rosengren är det syftet som styr urvalet. Urvalet för min studie har skett via privat 

kännedom eller via föreningar på orten. Valet av informanter gjordes stegvis mycket på grund 

av att informanterna tipsade mig om vem jag kunde vända mig till. Rosengren menar att 

urvalet kan ske stegvis snarare än att välja alla informanter på en gång. Detta på grund av att 

utgångsläget kan förändras efter varje intervju vilket i sin tur kan leda till att vi intervjuar 

individer som inte har bidragit något till forskningsfrågan. Enligt Rosengren skall vi först 

välja en informant som vi tror kan komma med mycket information för att sedan välja någon 

som kan ge en annorlunda syn på ämnet. Detta bidrar till att vi samlar in information från 

olika individer, gammal, ung, man eller kvinna.
11
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2.3 Reliabilitet 

 Det finns många saker som kan gå fel under en mätning vilket kan ge missvisande svar. 

Noggrannhet i mätprocessen är viktig för att bilda en uppfattning om att informationen är 

tillförlitlig, vilket jag anser är något som skett i denna studie
12

 Vad som dock kan vara till en 

liten nackdel i min studie är telefonintervjun. Detta på grund av att informanterna inte tar sig 

tid till att ge utförliga svar samt vid inspelning av samtal kan ljudkvaliteten bli dålig. Detta 

var något som dock inte inträffade vid min intervju. De återstående intervjuerna bandades 

också detta på grund av att jag skulle kunna fokusera mig på intervjun och vad som sägs.  

Eftersom en stor del av min släkt och mina vänner fortfarande bor kvar i kommunen samt att 

jag själv brukar besöka Gällivare får jag en inblick i hur strukturen på landet ser ut och 

därigenom har även mitt intresse för landsbygdsfrågor väckts. En del informanter har 

kontaktas via privat kännedom, bekantas bekanta men jag anser att resultatet inte har 

påverkats på grund av detta, studien skulle kunna upprepas och samma slutsatser skulle 

uppnås.  

2.4 Validitet 

Vid utformande av mätinstrumenten är det viktigt att fundera om vi verkligen mäter det som 

är tänkt att mätas eftersom det kan vara lätt att tappa sin ursprungliga idé .  
13

 Studiens syfte 

var att lyfta fram hur invånarna upplever landsbygden därigenom har intervjuguiden anpassats 

efter syftet för studien. I empirin är det informanternas egna berättelser som lyfts fram och har 

knyts till de olika teorierna för studien. Många av informanterna hade ett liknade resonemang 

när det gäller strukturen på landsbygden vilket förstärker trovärdigheten, därigenom svarar 

resultatet mot dess angivna syfte och god validitet har därmed uppnåtts.  

 

2.5 Etik 

För att inte skada eller kränka människors integritet vid forskning har vetenskapsrådet satt 

upp fyra krav som ska uppfyllas, samtycke, information, konfidentiellitet samt krav på 

nyttjande.
14

 Innan intervjuerna utfördes gav jag en utförlig information om att allt de säger 

behandlas konfidentiellt samt att de kommer att vara anonyma. Har under arbetes gång använt 

mig av fingerade namn detta på grund av att det lättare skall gå att hålla isär informanterna 

men citaten i arbete kommer att presenteras utan namn. För att undvika att någon skall kunna 

avläsa vem informanten i fråga är kommer jag heller inte att namnge de byar jag har besökt 

samt att när informanten pratar om byar i dess närhet kommer jag endast att skriva ut ett X. 

Har även informerat om hur materialet kommer att publiceras. Genom detta anser jag att 

personuppgifterna behandlas konfidentiellt.  
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3 Livet på Landsbygden 

Med hjälp av statistik kommer jag i detta kapitel ge en inblick i den strukturella förändring 

som gles- och landsbygden genomgår. Informationen är hämtad från Glesbygdsverket som är 

en kunskapsmyndighet som följer utvecklingen i Sveriges glesbygder, landsbygder och 

skärgårdar.  

3.1 Service 

Att servicen försämras på gles- och landsbygden är något som har pågått under många år och 

det ser inte ut som att det kommer att ske någon förändring. Från år 1996 har antalet butiker 

minskat med 20 procent. De är de små butikerna som oftast läggs ner medan stormarknaderna 

i storstadsregionerna ökar. Till de mindre butikerna räknas de butiker som har en har en 

mindre yta än 400 kvadratmeter, där är minskningen på cirka 64 procent. Denna 

omstrukturering är något som påverkar hela landet
15

 

 

 Orsakerna till nedläggning av små butiker är ett resultat till följd av minskad befolkning.  

Förutsättningarna för att bedriva handel utanför tätorten har försämrats i och med 

stormarknadernas framfart eftersom de kan locka med lägre priser och större utbud av varor 

vilket gör att allt fler åker in till tätorterna för att handla. I och med att allt fler butiker minskar 

i antal får invånare på gles- och landsbygden allt längre till närmsta butik. Norrlandslänen har 

den största ökningen av antalet människor som har långa avstånd till närmsta butik. När en 

bygd förlorar sin dagligvarubutik kan effekterna bli stora för invånarna. Många gånger 

fungerar butiken som en samordning av olika tjänster som till exempel post och 

systembolag.
16

 Tillgängligheten till läkemedel är relativt god i hela Sverige eftersom det finns 

ett stort antal apoteksombud, men även där har en förändring skett och sedan 1999 så har 

ombuden minskat med cirka 100 stycken. Detta leder till att om butiken lägger ner försvinner 

all den service som tidigare har kunnat utföras i bygden. 
17

   

 

 

3.2 Mackdöden 

Enligt statistik från Glesbygdsverket visar att cirka 300 000 personer har mer än 10 kilometer 

till närmsta bensinstation. Vad gäller Norrlandslänen är avstånden störst men det finns många 

andra delar av Sverige som även har långt till en bensinstation. Svensk bensinhandel som är 

en branschorganisation har gjort en bedömning att 1 000 stationer kommer att läggas ner 

under de närmsta 3 åren. 
18

 

 

 En övergripande orsak till förändringen är oljebolagens syn på att de råder en överetablering 

av bensinstationer. Men en annan bidragande orsak är den så kallade ”pumplagen” vilket 

innebär att alla stationer som säljer mer än 1000 kubik drivmedel per år senast 2009 även 

måste sälja minst ett förnybart bränsle som till exempel etanol eller biogas.  Stationer med en 

liten omsättning får det svårt att själva finansiera de investeringar som krävs.  Under 2007 

minskade antalet försäljningsställen med 3 procent och under 2008 har den så kallade 

mackdöden gått fortare.  För invånare som bor på orter där bensinstationer läggs ner resulterar 
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i att det blir svårare att bo och verka på gles- och landsbygd. Detta medför även att de blir 

längre avstånd till närmsta tankställe vilket talar emot miljölagstiftningens goda syfte.
19

  

 

 

3.3 Skola 

En skola har stor betydelse för människors val av boendemiljö. Glesbygdsverket gör varje år 

en uppföljning hur utvecklingen av antalet grundskolor och på vilket sätt tillgängligheten till 

dessa har förändrats. Enligt glesbygdsverket har det skett en kraftig minskning av skolor i 

gles- och landsbygd under 1990 talet som sedan planades ut i början av 2000 talet. Det 

senaste året har antalet grundskolor fortsatt att minska och då framför allt i glesbygden. 

Skolor som har elevantal under 50 stycken har blivit allt vanligare, vilket kan leda till allt fler 

skolor kan vara nedläggningshotade.  

  

De barn som bor i skogslänen kan ha en lång resväg till skolan upp till fyra, fem mil. Enligt 

Glesbygdsverket är det cirka 70 barn som berörs och de är bosatta i Jämtlands, Västerbottens 

och Norrbottens Glesbygder. 

 Under 2000 har inte bara gles- och landsbygdsskolor drabbats av nedläggningar utan även 

andra områdestyper.
20

 

 

 

3.4 Infrastruktur 

För att människor ska kunna bo på gles- och landsbygden krävs det ett välfungerade 

kommunikations och transportnät. Invånarna har ett större behov av bil än de som bor i en 

tätort mycket på grund av att kollektiv trafiken många gånger är dåligt utbyggd.  Enligt 

Glesbygdsverket är en annan förutsättning att IT- infrastrukturen byggs ut och att invånarna 

får samma möjlighet till ett välfungerade datakommunikations system och till ett likvärdigt 

pris som i storstäder. 
21

  

 

 

3.5 Befolkning 
 
Vid årsskiftet 2007/2008 var Sveriges befolkning 9 182 927 vilket innebar en ökning från året 

innan. Invandringen var det som bidrog med den största ökningen men även ett högre 

födelsenetto. Befolkningsökningen sker inte i hela landet. Under åren 2007 och 2008 

minskade befolkningen i Norrbottenslän, Västernorrlands, Gotlands, Gävleborgs, Dalarnas 

och Jämtlands län. Stockholm hade den största befolkningsökningen, följt av Västra Götaland 

och Skåne. När befolkningsunderlaget minskar får det konsekvenser. Minskade skatteintäkter, 

leder till en neddragning av servicen.
22
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3.6 Gällivare Kommun 

Gällivare kommun är ett gruvsamhälle som ligger norr om polcirkeln. Tätorten omges av en 

stor landsbygd och kommunen har ett invånarantal på 18 703.
23

 Landareal är på 15 825 

kvadratkilometer med vilket gör kommunen till en av de större kommunerna i Sverige.
24

  För 

att det ska vara lättare att förstå hur stor kommun är till ytan kommer jag att jämföra den med 

Luleå kommun som också ligger i Norrbottens län och har ett invånarantal på 73 406 och en 

landareal på 2110 kvadratkilometer. Det bor 34,8 invånare per kvadratkilometer i Luleå 

medan i Gällivare kommun bor det endast 1,2 invånare per kvadratkilometer. 
25

  

   

 

Källa: regionfakta.com 

 

Eftersom kommunen till ytan är stor blir det långa avstånd till olika sorters service. 9,2 

procent av befolkningen har längre än 15 kilometer till närmsta butik. Näringslivet domineras 

av gruvindustrin och de stora gruvbolagen Boliden och LKAB har sin verksamhet i anslutning 

till centralorten Gällivare vilket gör att en stor del av befolkningen arbetar åt gruvbolagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 www.scb.se        090502 
24

 www.bd.lst.se     090502 
25

 www.regionfakta.com 090605 

http://www.scb.se/
http://www.bd.lst.se/
http://www.regionfakta.com/
joakim.nilsson
13



 

 
 

4 Teori 

 Detta kapitel innehåller en sammanfattning av de teorier som jag har använt mig av i studien 

vilket också ligger som grund för resultatet i studien.   

 

4.1 Struktureringsteori 

 

Anthony Giddens struktureringsteori grundar sig på att människan har en förmåga att 

reflektera och reglera sina handlingar. Människan funderar inte alltid över varför de agerade 

på ett visst sätt men de kan ändå presentera någon slags förklaring enligt Giddens. 

Förklaringen behöver inte vara korrekt men den hjälper oss att förstå dessa handlingar. Livet 

består i stora delar av rutiner vilket innefattar regelbundna återkommande beteenden, rutiner 

utförs oftast automatiskt utan att reflektera.
26

  Till viss del styrs mänskligt beteendet av 

omedvetna motiv. Giddens skiljer mellan det praktiska, det omedvetna och det diskursiva 

medvetandet. Skillnaden mellan dessa är oftast knutna till människors förmåga eller oförmåga 

att kunna reflektera över sina handlingar samt med ord kunna förklara sina tankar och motiv. 

Det praktiskt medvetande är enligt Giddens människors förmåga att själva reflektera över sina 

beslut och styra sina handlingar. Giddens menar att det oftast finns en möjlighet att handla 

annorlunda, människan är sällan begränsad av faktorer som inte kan påverkas eller 

kontrolleras.
27

  Det omedvetna formas av olika mekanismer som hindrar människor från att 

minnas specifika händelser och upplevelser. Det handlar i stor utsträckning om känslomässigt 

färgade minnen från barndomstiden och om minnen som är knutna till kroppen och till 

människan förmåga att använda sig av bilder som stöd för minnet. Omedvetna handlandet kan 

därför inte uttryckas i diskursiv form, det är svårt att reflektera och redogöra sitt handlande.
28

  

 

Praktiska medvetandet består av minnen och kunskap som människor har tillgång till och som 

används i vardagslivet för att hantera olika situationer. Människor har en förmåga att 

reflektera över sina beslut samt styra sina handlingar. Med det menar Giddens att det alltid 

finns en möjlighet att ”handla annorlunda”.  Det menar Giddens är en tyst kunskap som bidrar 

i stor utsträckning till att strukturera de dagliga samspelen människor emellan. Det sociala 

livet fungerar enligt Giddens med andra ord utan att behöva diskutera reglerna som styr det 

sociala samspelet och ständigt behöva reflektera över hur vi ska agera i olika situationer.  Att 

diskuterar och reflekterar över sina handlingar kallar Giddens för det diskursiva medvetandet. 

Det finns alltid en möjlighet att förändra de rutiner som utvecklats i vardagslivet. Att 

identifiera och påverka våra omedvetna motiv som styr vårt handlande kan många gånger 

vara svårt. Vardagslivet handlar till stor del om att utveckla rutiner och en känsla av 

ontologisk trygghet, det vill säga en känsla av att kunna lita på omgivningen och klara av att 

hantera olika hot och faror. 
29

 

 Människan utvecklar successivt tillit, trygghet i relation till sin omgivning. Genom att 

strukturera upp vardagen med rutiner bygger vi även upp ett skydd mot ångest och känslor av 

otillräcklighet. 

 

                                                           
26

 Månsson Per, Moderna Samhällsteorier ( 1998)  Rabén Prisma, Smedjebacken  
27

 Ibid 
28

 Ibid 
29

 Ibid 

joakim.nilsson
14



 

 
 

 Enligt Giddens bildar rutiner och regler ett kitt som håller samman vardagslivet. Det är först 

när rutinerna bryts som människor inser hur viktiga dessa är 
30

 

Giddens menar att när människor genomgår drastiska förändringar som leder till att de inte 

kan upprätthålla sina rutiner uppstår så kallade kritiska situationer. Ett exempel som Giddens 

tar upp för att tydlig dessa kritiska situationer är när han refererar till Bruno Bettelheims bok 

The Informed Heart (1960), vilket innehåller en analys av de dramatiska förändringarna som 

de flesta judar genomgick under fångenskap i koncentrationslägren. När trygghetssystemen 

raseras får det svårt att klara av vardagen. De som lyckas bevara en privat zon där de 

fortfarande har en viss kontroll och möjlighet att upprätthålla en större självkänsla har större 

möjlighet att överleva fysiskt och psykiskt.
31

  

En central tanke i struktureringsteorin är att strukturer betyder begränsningar av och 

möjligheter till social handling. Strukturer hjälper att ge form åt en rad individuella sociala 

handlingar vilket i sin tur leder till reproduktion av sociala system. Regler och resurser är 

något som också innefattas av en struktur.  

Enligt Giddens är regler ett begrepp för att beskriva diffusa och tysta föreskrifter som uppstår 

i vardagslivets interaktioner. Idén bygger vidare på praktiskt medvetande, 
32

 

”tanken att alla aktörer är kompetenta och aktiva medskapare av de regler som bidrar till att 

ge form åt den vardagliga interaktionen.”
33

 

Detta bidrar till meningskapande men även gränsdragningar och sanktioner. Regler är oftast 

inte nedskrivna, utan skapas genom handlande. Giddens menar att de informella reglerna som 

finns i vardagslivet oftast har en större betydelse än de lagar som återfinns i lagböcker. 
34

 

”När regler relateras till resurser, det vill säga kapacitet att förändra den sociala omgivningen, 

leder detta till skapande av strukturer.” 
35

 

Giddens gör en skillnad mellan allokativa och auktoritativa resurser. Den först nämnda 

handlar om att kraft att påverka den materiella omgivningen, medan auktoritativa är relaterade 

till att kunna styra och kontrollera människor. Med andra ord handlar resurser om makt. När 

det finns en möjlighet att agera annorlunda det vill säga vi har möjlighet att agera på ett annat 

sätt, har vi också makt.
36

 

Giddens olika medvetanden samt rutiner och strukturer påverkar varandra ömsesidigt, enligt 

honom är inget ensidigt. Vi har alltid ett val och kan själva bestämma hur vi ska handla. 
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4.2 Livsutrymme  

Att människor flyttar till andra delar av landet under sitt liv är inget nytt, många gånger är 

utbildning eller arbete en bidragande orsak. En del längtar till storstaden för att få ett större 

utbud medan andra söker sig bort för att komma närmare naturen.
37

  

Ett viktigt flyttmotiv för människor som lämnar tätorten för ett liv på landet är att många vill 

ha ett fysiskt utrymme och möjlighet till självförverkligande. Människor som flyttar till 

landsbygden vill själva utveckla kombination av arbete och ett boende som ger livskvalitet 

vilket innebär större livsutrymme.
38

 

Livsutrymme beskrivs enligt Westholm som ett geografiskt rum, vilket innefattar större 

tomtyta, tillgång till odlingsmark eller större boende. Marken på landsbygden är mindre låst 

till restriktioner än vad den kan vara i en storstad, detta leder till möjligheter för om och till 

byggnationer eller odling. 
39

Landsbygdsborna är inte mer öppna för förändringar utan att 

avstånden mellan husen gör att det kan förverkliga sina idéer. 
40

 

 

4.3 Vardagsliv 

Vardagslivet präglas av rutiner lämna och hämta barn, jobba och till slut komma hem. Ibland 

kan det ske förändringar av dessa rutiner som till exempel byta jobb. Rutinerna fortsätter men 

i nya former. Alla dessa rutiner kan också brytas genom att till exempel en arbetsplats läggs 

ner eller vi genomgår en separation.
41

 

 Även om människor gör saker som det kanske inte skulle göra om de själva fick bestämma, 

finns alltid en smärtgräns för vad som accepteras. Var gränsen går kan bero på olika 

omständigheter. Ibland så uppstår nya möjligheter som ger folk kraft att förändra sina liv. 
42

 

Avstånden krymper och olika delar av världen knyts samman. Det är nu möjligt att ha kontakt 

med människor långt borta med datorns hjälp. Men det finns även en risk att vardagslivet 

fragmenteras eftersom vi rör oss i allt fler miljöer vilket kan bidrar till att vardagslivet styckas 

upp.  Som exempel nämner Ahrne att det inte bara handlar om att arbeta och bege sig hem 

utan även förbi skolan, hinna med träning och inköp för att slutligen åka hem.
43

 Många 

invånare på landsbygden är engagerade i idrottsföreningar, byalag och hembyggsförening 

som tillsammans lägger ner ofantligt mycket arbetstid med syfte att på det ena eller andra 

sättet förbättra den lokala miljön. Det medför ökad gemenskap och bättre service i byarna 
44
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5 Empiri 

Detta kapitel är informanternas uppfattning om landsbygden. Informanterna beskriver här 

med egna ord hur de upplever strukturen samt landsbygden som boendemiljö. Avslutningsvis 

kommer synen på framtiden att beröras. 

 

5.1 Landsbygd 

 

Eftersom det finns en rad olika definitioner av ordet landsbygd var det intressant att låta 

informanterna beskriva ordet.   

 
 

”Ehh, lugn och ro, harmoni, det är underbart att bo på landet. Jag skulle inte byta. 

Jag har bott i stan men jag står inte ut med det, grannar uppe, nere, Nej det är jobbigt.” 

 

”Landsbygd, frihet, skog och sjöar” 

        

”Landsbygd för mig det är, ska jag säga det i ett ord, då säger jag ytor” 

        

                

”Någonstans där det är lite folk som bor och landsbygd är ett litet ställe och visst är det trygghet, lugnet det 

skall finnas, landsbygden är speciell det är ju. Vet inte hur jag ska säga, avkoppling det är ju det här, 

landsbygden ska finnas allt det här måste finnas. Tänk för barnen att växa upp här det är ju så här det är. Tänk 

att få åldras och bo kvar här, vara här” 

 

”Trygghet, i och för sig jag vad ska jag säga, skratt” 

 

 

5.2 Resurser på landsbygden 

 

När en butik lägger ner sin verksamhet på landsbygden är det inte bara servicen som 

försvinner, många gånger är butiken även en samlingsplats för invånarna. 

 
 

”Skratt, nej man ska inte se negativt men, jag tycker jag är ganska lunga faktiskt, det är ju det här med butiken 

är det största problemet och det skulle jag säga nu också man gick alltid till affären och det är som i X. Nu ser 

man inte människor, skratt man ser dem på byn men brukar säga å vad länge sedan vi brukade alltid träffas på 

affären. Så den saknar jag för jag är en social människa jag tycker det var hemskt. Men har alltid haft så, den 

biten. Man for dit och träffa folk. Allt försvann, det blev så (visar med händerna, tvärt) 

Men jag ser ändå ganska ljust, skratt 

 

 

Etableringar av stormarknader i tätorterna gör det svårt för butikerna på landsbygden att 

överleva. Kundunderlaget minskar till viss del på grund av sviktande invånarantal samt att 

alla invånarna inte är köptrogna i butiken.  Enligt informanterna är det viktigt om det finns en 

butik på orten att vara köptrogna för att få behålla den servicen. Om inte butiken skulle finnas 

innebär det att invånarna skulle få åka flera mil för att uträtta sina ärenden.  

 
”Vi brukar så ofta prata om det här, utan för att jag tycker det från själen av mitt hjärta att vi är, har vi en affär 

i bygden så ska vi vara köptrogna. Så tycker jag för att, istället för att köra in till Gällivare, det blir ju också 

dyrt”. 
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Är det någon slags service som ni känner att ni saknar? 

 

 

”Vi har post, vi har affär, vi har apotek, vi har till och med systembolag om vi vill. Vi har tipset och vi har 

tidningar” 

 

 

”Ja den har en väldigt stor betydelse, för var, då skulle vi få åka i väg för att göra allt, det finns apotek, system 

bolag det finns, tips och skulle den lägga ner skulle det inte finnas nått. Då skulle vi få åka iväg för att göra allt. 

Nej, då skulle jag nog inte bo kvar, för nej vad gör man då. Då har man absolut ingenting” 

 

”Det är klart det har betydelse, bensin, affär och post eller jag vet inte post men man kan i alla fall göra 

ärenden, betalservice eller vad det nu heter. Det är viktigt, det är klar det är viktigt” 

 

 

 För en del invånare i kommunen innebär det flera mils bilkörning för att ta sig till närmsta 

butik vilket än så länge går bra trots den dåliga vägen. Det blir en trevlig utflykt som de ser 

fram emot att göra varje vecka när de ska till grannbyn för att handla. 

 
 

”Men det går bra så länge Peter kör, men han är också 78 år så gör han det bra som kör en gång i veckan efter 

den där dåliga vägen.  Vi säger det är ju roligt att åka dit, det blir en liten utflykt. Jo, det är trevlig personal och 

dom tar emot oss, ibland blir det nästan så att ska ni inte komma för dom vet att en gång i veckan så kommer vi 

dit. Och är det någon som behöver något så hör vi med dem att nu ska vi åka behöver ni något, då kan ni ringa 

för vi åker” 

  

 

Beroende på byns geografiska placering uppgav en informant att de inte känner någon 

avsaknad av service. 

 

”Det beror väl på lite hur byn ser ut. Det har ju funnits affär och post och i och med att vi inte bor så långt från 

stan så, är det mycket därför det inte går, vi handlar inne i stan, det är svårt att hålla ett bra utbud på en mindre 

butik” 

 

Att bo utanför tätorten kräver kanske lite mer planering av sina inköp och om det finns en 

butik eller service ställe är öppet tiderna oftast begränsade. På grund av stora avstånd finns det 

en oro att bli utan mat vilket leder till stora inköp.  

 
 

”Om det inte finns skola eller affär så, som vi också när vi skulle förlora X det känns ju hemskt man vill ju, man 

börjar tänka man måste handla så man har, man har ju bunkrat upp så mycket så man har. Men sen i slut ändan 

så fick man börja slänga för att man har varit rädd att, jag måste ju ha grejerna” 
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Hur löser de som inte kan ta sig? 

Jag menar det måste ju finnas äldre som inte kan ta sig? 

 
 

”Det är ju, dom som har hemtjänsten ringer väl in och så får dom från X 

En gång i veckan, men då måste man kunna planera. Jag är dålig på det där, jag handlar, tänker att inte 

behöver jag så mycket och när jag kommer till affären så är vagnen full. Men det är av rädsla att det ska ta slut 

och det är den biten” 

 

 

”Man lär sig att planera, bor man på landet så lär man sig planera på ett annat sätt, i stan så kan det vara mer 

impuls, jag har glömt just det har jag glömt” 

 

 

Det kan skilja sig åt hur postgången fungerar på landsbygden en del invånare kan ha boxar i 

butiken där det kan hämta ut sin post medan i andra byar är det lantbrevbäring som gäller. 

Citaten nedanför beskriver hur informanterna upplever servicen.  

 
 

”Vi skojade faktiskt om det i lördags vi var i väg till Haparanda med några kusiner Kajsa och jag om det här 

med tidningen, visst skulle man önska att man fick morgon tidningen mycket tidigare, då säger våra kusiner vi 

har inte fått läsa morgon tidningen först kl 8, lyckosta dom säger jag och Kajsa då. Det skulle man önska att den 

kom tidigare.” 

 

”Lantbrevbärare, post varje dag.  Förutom söndag och lördag i och för sig” 

 

”Nej, det är postfack i X, då är det ju facken. De är öppen från 7 på morgonen till 6 på kvällen vardagar 

förutom på fredagar då stänger de kl 16 och på lördagar får vi posten sätter de en låda baki lokalen så vi kan 

hämta tidningen på lördagen, så vi kan hämta tidningen men just fredagar är besvärliga för det är ju sällan man 

kommer hem före kl 16. Så fredagar brukar oftast bli kvar till måndag om vi inte får någon bekant som kan 

hämta. Man försöker ju lösa det” 

 

 

”Ja, jag vet faktiskt inte vad det heter när det är i boxar, man hämtar posten från ett visst ställe” 

 

 

Tidigare har invånarna kunnat ta ut pengar i samband med att lantbrevbäringen kom ut med 

posten men även där har det skett en förändring. Informanterna uppger att de inte ens har 

möjlighet att köpa frimärken.  

 
 

”Sen så har Lantbrevbäringen har jag tyckt vara bara men den också men nu får vi inte några pengar och vi får 

inte betala med några pengar” 

 

Hur löser ni det med räkningar? 
 

”Ja vi har en sån där person 

Men annars så har vi kunnat ta ut pengar, vad spelar det för roll att jag har kort jag kan inte 

gå och betala till Maja, nej, det går inte” 
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Finns det ingenstans som ni kan ta ut här? 
 

”Men det kan vi göra i X där också tog dom bort Svensk kassa service men då får vi ta ut pengar. Tidningsbilen 

kommer varje dag och sen kommer posten. Vi får inte ens köpa frimärken för dom har inte hand om några 

pengar.” 

 

 

I kommunen är det många invånare som har långt till närmsta bensinstation vilket kan 

upplevas som besvärligt.  

 
 

”Det är också där, så det är egentligen ganska jobbigt. Säkert för många äldre man är ju inte last gammal än, 

men det blir” 

 

 

 Avsaknaden av olika aktiviteter beror lite på vilken ålder i livet människor befinner sig i. Om 

de känner att de vill gå på teater eller något annat evenemang som erbjuds utanför orten 

behöver de inte känna sig isolerade för det finns alltid en möjlighet att åka i väg en helg men 

enligt informanterna kan det dock bli problem ju äldre de blir. 

 
 

”Förr var det mer föreningsliv också, det har som blivit lite mer ja, jobb självklart det beror på vilken, vilken. 

Man saknar olika saker beroende på vilken ålder man är. Har man små barn, det finns rätt mycket ändå men 

försvinner det så, så. Inte som jag ser nu, har du ett jobb och har du har det bra så nej vad jag kan komma på 

nu. Och vill du iväg och besöka, åka iväg på teater så har vi inte så många mil ändå. Eller, vill du åka till en 

större stad så kan du åka, det är bara att ta bilen och åka iväg en helg eller, det finns möjligheter att åka iväg 

det går bussar, tåg . Vi behöver inte bli alldeles isolerade för de vill man ha kultur så kan åka iväg” 

 

”Skatt, krog livet om jag nu ska dra till med någon nackdel men det kanske bara är en fördel att det inte finns 

här. Faktiskt inte, jag saknar inte men det är säkert någon annan som saknar något mycket mer. 

 

”Inte i dagslägen, inte här hos oss det funkar bara som det är. Det flesta jobbar inne i stan och handlar också 

där” 

 

”Vi har skidspår och Vi kan fara och fiska. Inte som jag kommer på så där rakt av, jag kan tänka mig om jag 

blir äldre skulle det bli lite annorlunda så länge som man kan ta sig själv så klarar man sig” 

 

 

”Nackdelar kan ju då vara som det här med att vilja gå på teater en kväll, jag måste alltså då åka det är väl 

ingen större fara ännu för mig jag tycker om att köra bil och jag är inte last gammal än. Sen kan jag tänka mig 

att jag saknar det.” 

 

Vad är det för en levande landsbygd när all service försvinner? En så enkel sak som att 

sopsortera kan innebära flera mils bilkörning vilket inte går i linje med miljötänkandet. I dag 

ska vi alla vara miljömedvetna men för invånare som bor på landsbygden kan det vara svårt 

att uppnå kraven.  
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”Det är bara nackdelar, skratt. Bara det har med service är en nackdel. Men så har det varit det här levande 

landsbygd, vad är det här för en levande landsbygd. Allt är borta, den där sopstationen är borta, nej nej det gick 

inte” 

 

Mm, hur gör ni med det nu? 
 

”Kör till X eller sätter i tunnan, allt brännbart sätter jag i gröna tunnan. Men här också säger dom att det blir 

så lite plast, plast det var alltid fullt, man tryckte in från den sidan så åkte det ut på andra sidan. Och tidningar 

var alltid fullt. 

Från X och X var också här och slängde sitt skräp, men nu vet man inte åt vilket håll man ska föra sitt skräp. Jag 

börjar inte köra, då var vi till X då var det fullt där och så var vi till X och då var det fullt där så får vi ta dom 

tillbaka och där går gränsen har jag sagt. Jag kommer inte ihåg vem det var som hade tagit med sitt skräp på 

väg till Gällivare, skulle lämna det i X men det var fullt så tänkte hon lämna första vid OK men det var fullt, så 

söka nästa inne i stan. Det är inte normalt” 
 

 

Skolan 

 

Skolan har ett stort symbolvärde och beskrivs som en puls i bygden. En viktig faktor är 

närheten mellan hem och skola vilket blir en trygghet för både barn och föräldrar. En 

stängning av en byskola kan väcka starka känslor eftersom det innebära långa avstånd till 

närmsta skola. En eventuell nedläggning kan leda till att många barnfamiljer flyttar. 

 

 
”Om dagmammor lägger de ner är det köra och hämta hela tiden, sätta små barn på buss, trygghet, närheten 

mellan hem och skola är viktigt” 

 

 

”Ooerhört mycket, en skola är i mångt och mycket en puls i byn, så vi är ju glad så länge vi får ha den kvar” 

”Det betyder allt om det inte finns en skola, om det hade det inte funnits en skola här så nå hade man funderat 

om man skulle bo kvar. För det är ju att börjar åka från förskolan till Gällivare, det känns ju 

Var skulle valet för er vara och flytta om skolan skulle stänga? 

Gällivare” 

 

 

Samarbete sker mellan skolan och de lokala föreningarna, uppslutningen blir större vilket 

barnen upplever som positivt.  

 
 

”Den är ganska bra måste jag säga, som när vi har på PRO så har vi med, så när skolbarnen har något så 

försöker vi ha något gemensamt för att barnen ska ha mycket folk, till exempel när de har mycket folk och så 

där, så ordnar vi också bazar så att det kommer mycket folk, för barnens skull, då har de också mera folk.” 
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Motivet för nedläggning kan vara att det inte är ekonomiskt hållbart att bedriva skolan längre 

på grund av sviktande elevantal, ett resonemang som till viss del förstås. 

 
 

”Jag tror att skolan betyder ganska mycket för byns överlevnad men man måste ju hitta möjligheter även om 

skolan inte skulle finnas, jag lyssnade på i går debatten om vilka skolor som ska få finnas så då var det ju 

Nattavaara, Nilivaara och Gunillaskolan i Malmberget Men på något sätt så förstår jag kommunalrådet 

 som sa, 2 elever i varje klass är inte hållbart, de kan inte hålla. Man måste ju tänka lite grann” 

 

 

 

Vad som kan vara till en nackdel för barnen ute på landsbygden är att det finns ett begränsat 

utbud av aktiviteter. Har barnen intressen måste de oftast till Gällivare vilket blir flera mils bil 

körning som i sin tur är tidskrävande.  

 
 

”Det är ju om dom har några intressen, det är ju svårt det finns ju ingenting. Då måste man till Gällivare 

Här era barn börjat med någon aktivitet ?Nej, vi jobbar båda två här och åka in på kvällen. När vi var 

 mindre så tror det fanns mer, men det var ju mer barn här då.” 

 

 

”Förr fanns det mer det fanns mer föreningar, jag tror inte ungdomarna har mycket att göra här” 

 

 

Infrastruktur 

 

På grund av långa avstånd färdas dagligen en hel del människor på vägarna. Även om 

bussförbindelserna till tätorten är rätt bra anser ändå informanterna att bil är ett måste.  

 
 

”I mitt fall är bil ett måste, men det går att pendla om jag tänker på Berit, hon åker till Gällivare, kan åka buss 

in och hem” 

 

 

”Det går två gånger om dagen, på morgonen och två gånger på eftermiddagen, om man har tider som passar så 

går det att åka buss” 

 

”Det finns ju allmänna kommunikationer men, man det är klart nog måste man ha bil för att ta sig härifrån så 

att. Nej, nog måste du ha bil, det finns bussar ändå ganska bra förbindelser men du måste nog ha bil” 

 

”Aa, bil är ett måste, om det går buss det vet jag inte” 
 

  

 I vissa delar av kommunen kan bussförbindelser med tätorten vara anpassade efter skolans 

tider.  Enligt informanterna är bussturerna begränsade vid skollov till endast varannan dag.  

 
 

”Skratt, fem dagar i veckan så går det på morgonen men så nu när det är påsklov så går den bara varannan 

dag, sommartid varannan dag. Allting blir mycket dyrare” 
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”Det är egen bil, det finns buss förbindelser men det styrs helt efter skol tider. Det ska vara om du har tur, ja 

om, du skulle ha skoltider men det är egen bil som gäller” 

 

 

För att kunna bo och leva utanför tätorten krävs bra underhålla av vägarna speciellt vintertid 

vilket fungerar mindre bra på vissa vägsträckor i kommunen enligt informanterna.  

 

 
”Dom var så snälla när butiken skulle stängas, då sa dom ni kan åka till X och handla, var enda gång får jag 

ringa och tala om att nu har vi varit till X och, vägen är oplogad och man bör göra men man bör inte utan man 

ska göra det.  Nu var det på fullmäktige att de skulle satsa 1, 5 miljoner på X vägen men inte tar dom och plogar 

den för de, det en prioriterad som, ja den kommer sist av alla när han böjar ploga på morgonen. Det är hemskt 

att de stänger allting. Jag ringde en gång, nu har jag varit och handlat i X och jag vet många med mig som åker 

och handlar efter den där vägen men den är så dålig, men då sa dom till mig att du vet att det kostar pengar, jag 

sa nog vet jag att det kostar pengar men är inte människoliv värd någonting, jo jo det är klart. Man blir 

förbannad när man varje gång måste ringa. Det är hemskt men dom bryr sig inte” 

 

Informanten frågade mig Anna hur vägen var? 
 

”Jag svarade att den var lite spårig för att det hade snöat, men den var inte plogad. 

Vi ringer alltid nu har ni inte plogat vägen, jag vet inte vad de håller på med” 
 

 

Att varje dag behöva pendla till arbetet kan vara tröttsamt men fördelarna överväger 

nackdelarna. Tiden för att ta sig hem från arbetet kan också vara en stunds avkoppling samt 

en återspegling av dagen som varit. 

 

”Vad kan det vara, Det skulle vara pendlingen vintertid kanske då, skratt men fördelar överväger nackdelarna 

tycker jag och då tar man den där tråktiga pendlingen” 

 

”Ibland kan det vara jobbigt att åka, pendla men oftast är det ju det här på morgonen innan man far på jobbet 

så hinner man tänka. Men det är ju samma när man åker hem på eftermiddagen man hinner samla tankarna 

innan du kommer hem. Det är ju lugn och ro den har tiden du far.  Men det är det som kan vara en nackdel när 

det är riktigt jävligt väder på vintern. Kan vara men det är ingen nackdel i säg. Men man måste ju skaffa  bil 

efter förhållanden, höll jag på att säga. jag har ju inte haft råd tidigare men nu är vi ju två, har man ju råd ” 

 

 

I och med tillgången till internet har det blivit möjligt att kommunicera med hela världen. 

Enligt informanterna är det av stor betydelse. Det har bland annat inneburit färre resor till 

tätorten för att bland annat uträtta bank ärenden 

 
 

”För vår del har det inneburit färre resor till banken, vi betalar räkningar via internet vi går och kollar konton, 

det har också inneburit mindre papper. Vi får inte lika mycket post från banken utan vi får då meddelanden. Sen 

är väl jag den där som gillar att skriva brev, så jag skriver fortfarande mycket brev även om jag skriver mail” 

 

 

Sånt gör man allt. Och även en del shopping, kläder åå ” 
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”Eftersom posten försvann så är internet för mig i alla fall jag kan göra mina räkningar, du ska söka arbete du, 

kan föra över pengar, jag allt kan du göra” 

 

 

”Ja, självklart nu kan se hela världen, självklart har det förändrats, det är ju allt om man vill ta reda på något 

så går man ju bara på nätet och tar reda på det. Det är helt kanon” 

 

 

”Visst har man väl det, man är ju aldrig in till banken bara en sån grej mycket gör man via internet” 

 

”Ja, det har det säkert, till exempel betalningar med det gör jag inte själv men min familj betalar i alla fall via 

internet. Sen kan man gå på intressanta sidor och surfa” 

 

 

Även om det finns tillgång till att få låna en dator anser sig en informant vara för gammal för 

att lära sig använda den. 

 
 

”Internet, finns 

Skratt, jag har inte 

Finns det någon dator i byn som man kan använda i PRO lokalen? 
Vi har en där men det är ingen som kan använda den. Men skolan har ju det men jag brukar säga att jag är för 

gammal för det. Vi börjar inte med det” 

 

 

Att komma i kontakt med sjukvården anser informanterna fungerar bra i vissa delar av 

kommunen medan i andra delar där skolan är nedläggningshotad finns en oro för att även 

distrikt sköterskemottagningen kommer att försvinna.  

 

 
”En gång i veckan men det är också 

Det är i gamla delen, men om dom lägger ner skolan så tror jag att den också försvinner inte tror jag de betalar 

hyra för en jätte stor lokal när dom bara är där en gång i veckan. Det tror jag inte. Så är det” 

 

 

”Det finns ju på skolan, det finns en mottagning där 

Jag tror att dom har mottagning en gång i veckan att man kan gå dit men jag tror sen att man kan boka, och sen 

brukar dom fara hem till gamlingar eller sjuka. Dom kommer runt och kollar om de behöver” 

 

 

”Det tycker jag fungerar bra, de kommer en gång i veckan kan vi gå dit oanmäld sen kommer hon ut varje 

torsdag men ska du då till henne så måste du ha meddelat tidigare” 

 

 

”Distriktssköterskemottagning kanske är två gånger i veckan, och hemtjänst finns och det funkar väl tror jag” 
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Bokbussen 

 

Bokbussen är ett mobilt bibliotek som kommer ut till gles- och landsbygden. Invånarna kan ta 

del av ett stort utbud av olika böcker samt tidskrifter. För skolverksamheten fungerar 

bokbussen som en förlängd arm mellan bibliotek och skola. Det avsätts extra tid för att barnen 

ska kunna ta del av vad bokbussen har att erbjuda.  

 
 

”Kör 3- 4 gånger per termin och på skolan fungerar det jätte bra, vi är som bibliotekets förlängda arm då ringer 

vi och säger att vi ska jobba med ett tema om vulkaner till exempel, kan ni plocka i hop och skicka det med 

bokbussen. Det fungerar jätte bra. Det skulle man kanske önska att dom kommer lite oftare, på skolan avsätter vi 

lite extra tid så att barnen ska få vara i bokbussen ordentligt.” 

 

 

Enligt informanterna verkar det finnas en osäkerhet på vilka tider samt hur ofta bokbussen 

besöker byn. 

 
”Jo, nu vet jag inte hur ofta men kanske varannan månad el en gång i månaden” 

 

 

”Jo, det är bokbussen men nu vet jag inte hur ofta den kommer, man ser aldrig den. 

Jo upp till skolan. Man jag måste säga att jag har inte sett den på länge” 

 

 

 

”Jo, den kommer men jag vet inte om det är en gång i veckan eller två, jag vet inte” 

 

 

”Bokbussen kommer ut än och vi kunnat låna böcker i butiken men nu ska den snurran som funnits där dras in, 

bokbussen kommer än så länge” 

Föreningsliv 

Landsbygden brukar vara känt för sitt rika föreningsliv, det finns många engagerade 

människor som jobbar för bygden.   

 

”Finns en bya förening, det finns det ju. Inte just vi kanske kan bli bättre, om jag säger så.  Om jag jämn för med 

var jag kommer ifrån så är det ett rikare föreningsliv där än så länge. Det hänger ju på oss som bor här att 

arrangera nått” 

 

”Ja, det är mest inom sport, och ja, motion, ja det är ju lite dåligt med bowlinghallar och sånt om man säger så, 

fiske det räknar jag inte till fritid utan det hör till livet när man bor på landsbygden, om man räknar det till 

frihet är det ju stort. Och jakt fast jag bryr mig inte om jakt” 

 

”Mycket av min fritid går till hembygdföreningen genom att jag är aktiv i deras styrelse” 
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”Vi hade ju sportlovsveckan, det var massor av folk som kom, vi hade pimpel tävling så vi något varenda dag, så 

att ungarna hade något att göra varje dag och sen avslutar vi alltid på helgen att vi åker till X eller X för att, nu 

hade vi X för att dom hade öppnat för fisket. Vi har ju aktiviteter och föreningsliv finns det ju, det finns allt 

möjligt PRO, Folkets hus, Hembygdsföreningen och den som vill aktivera sig har möjlighet. Då kan man ju välja 

att säga att det inte finns något att göra, vi har ju massor att göra bra vi gör. Man måste, när man är med i 

föreningar så sitter vi tillsammans måste man prata i hop sig det kan vi göra och, oftast är det samma människor 

i alla föreningar som är aktiva och andra som inte är det ” 

 

 

  

Hur uppslutningen är när det anordnas aktiviteter tycks råda delade meningar, en del anser att 

det är bra uppslutning medan andra inte. 

 
”Jo, det gör det ju när det väl ordnas nu, du vet nu till valborg aktiviteter med korvgrillning, dans på kvällen och 

då är det bra uppslutning absolut. Annars fritids intressen är det bara att vara ute åka pulka, skoter, skidor och 

vara ute i naturen” 

 

 

”Nej, det är inte bra, det är inte det. Det kommer lika mycket folk utifrån som från byn” 

 

 

”När hembygdsföreningen ordar något så tror jag faktiskt att det är mycket folk, många gånger har man själv 

jobbat när de ordnat något men” 

 

 

”Jag vet inte jag är själv dålig att gå på sånt där, aktiviteter, majbrasor hembygdsföreningen, har ju mycket 

aktiviteter och det är ju mycket folk. Det glömde jag nämna, det finns mycket inom motion, orienteringen, det till 

hör fritidsaktiviteter hela året är det någon slags form av orientering i gång hela tiden. På vintern är det 

skidtrim, ett 30 tal eller 35 kanske, det är en stor aktivitet. Utifrån kommer det också turister som brukar köpa 

sådana trim paket” 

 

 

Oftast är det samma personer som är engagerade i alla föreningar på ett eller annat sätt. 

 
 

”Jo, det är det, man sitter i alla föreningar. Folk är inte engagerade i föreningslivet. Det är inte, jag har varit 25 

åt kassör i PRO, det är inte som vill ta på sig det, det är ungefär samma personer som sitter i alla föreningar. 

Om man ordar något så är det samma personer som står där och diskar och ja, ja” 

 

 

Bostäder 

 

Det finns många barnfamiljer som vill flytta tillbaka men på grund av brist på bostäder kan 

ingen inflyttning ske. Vad som dock är ett bra betyd för bygden är att det inte finns några 

lediga hus till salu. 

 
 

”Som det ser ur nu skulle fler men det inget ledigt boende, det finns inga hus” 

 

”Det är ett ganska bra betyd för bygden att det inte finns några hus till salu för när det blir det så är det illa” 
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”Dom flesta flyttar men nu verkar det ju vara nån boom på väg tillbaka för att barnfamiljer kommer. Gunvor 

och August har sökt hus här men, hur länge som helst men det finns inget hus. Dom skulle vilja flytta men det 

finns inga lediga hus, dom söker överallt och frågar allt och alla. Men det är ju nästan som dom som dör, går 

bort nu har ju hus men alltid här tar ju tid innan det bestäms vad som händer med husen. Vi skulle säkert få 

sälja hus om vi hade hus” 

 

”Skola, affär och bostäder. Att man inte alltid borde ha, tänker som Alfred och Katja som gärna skulle vilja bo 

här men som inte vill köpa hus, att man har möjlighet att hyra.  Dom hade ju en etta och så skaffade dom hund 

och det blir för litet, och dom har ringt till Oskar i det där gröna huset, dom har ringt till Gösta om det där stora 

röda huset dom har ringt, Sånt tror jag påverkar ” 

Gruvan 

Många i kommunen arbetar inom gruvnäringen, skulle inte gruvindustrin finnas skulle inte 

heller Malmfälten existera.  

 

 
”Den har jävligt stor betydelse, här är det ju många som jobbar där vi vet ju inte var det kommer att sluta om 

folk bara sätter sig ner eller om dom aktivera, eller om man bara sätter sig ner och tycker synd om sig själv eller 

om man försöker göra saker, man kanske hinner göra sånt som man annars inte hinner när man jobbar, oftast 

blir man likgiltig” 

 

”Den har en stor betydelse, mycket stor betydelse. En stor del av befolkningen som jobbar inom gruvan, är det 

inte i gruvan så är det i anslutning till gruvan och gruvnäringen” 

 

”Det betyder allt, finns inte gruvan så skulle inte malmfälten finnas” 

 

”Gruvan betyder väldigt mycket, hade inte den funnits hade inte, största delen jobbar ju där så visst har den 

betydelse” 

 

”Samtidigt har vi ju sett att just i vår bygd så klarade vi av förra stängningen 83 äh, men den är ju A och O inte 

bara för landsbygden utan för hela bygden, hela malmfälten” 

 

”Det är ganska många som jobbar inom gruvan men nu blir det nog varsel där också. Så för dom känns det lite 

oroligt, vi är ju pensionärer så för oss. Jag tycker det är bra att dom pendlar som den här också, Sally hennes 

man jobbar i Aitik så han pendlar” 

 

 

Turism 

 

Även om det finns flera väletablerade turistföretag inom kommunen tycks inte informanterna 

märka av turismen särskilt mycket däremot under vårsäsongen kommer allt fler människor ut 

till sina stugor vilket märks i butiken på orten.  

 

”Jo, våren är ju faktiskt, vintern är ju då är det lugnt men när våren kommer är det mycket folk i stugor runt 

omkring då blir det livat i byn, och sommaren alla turister som passerar. Men som våren är ju faktiskt riktigt fin 

dom som eller man ser att det blir mer i butiken en helg eller ett lov, sportlov då är det mer folk utifrån så det 

måste faktiskt, de verkar vara många som tankar sina skotrar” 
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”Det vet jag inte om jag har så mycket att säga om nog finns det ju turister men det skulle säkert kunna byggas 

ut mer, men det finns turistföretag. Det gör det! Kanske affärerna märker av det men jag märker inte av det” 

 

”Också jätte viktig, mm det är roligt med dom som startar eget, just när med sånt här, att få se dom här 

slädhundarna komma från X. Maria var och berättade på ett medlemsmöte som vi hade i hembygdsföreningen, 

om X det är helt otroligt det är jätte mysigt, X och vad jag tycker det är kul att hon finns det, just nu står det 

fullbokat på hennes dörr jag hoppas att dom klarar sig” 

 

 

5.3 Att bo på landsbygden 

 

För att landsbygden skall kunna utvecklas är det viktigt att det finns engagerade människor 

som arbetar för bygdens utveckling. En annan betydelsefull faktor är att det finns arbeten 

inom rimliga avstånd för som det är nu kan enligt informanterna den nya 

arbetslöshetsförsäkringen bidra till den negativa trend som sker på landsbygden.  

 
 

”Pengar, nej men alltså. Det är ju mycket hur föreningslivet är hur mycket man kämpar för det, jag tycker vi 

kämpar på bra för den här bygden. Bara hembygdsföreningen vi gör ju massor, var ju i Kiruna förra året, vi var 

ju där då och nu i år är den i Skåne så vi ska åka dit. Det behövs man får väl alltid lite tips och nya idéer. Man 

lär ju sig, is hotellet hur ofta besöker man det. Man blir hemma blind på det sättet man har det för nära. Det var 

kul när jag körde taxi så frågade dom mig hur är backarna på dundret, ehh jag har aldrig åkt där” 

 

 

”Att det finns arbeten inom rimliga pendlingsavstånd, i alla fall med de här A kasse reglerna då finns det ingen 

framtid för landbygden” 

 

 

”För det första ska det finnas, det beror på vem som ska finnas, det ska absolut finnas en affär det ska finnas en 

skola. Det ska finnas lite aktiviteter för barn, föreningar som, barnen ska ju ha något att göra när dom bor här. 

Det är väl det som är viktigaste och det är väl barnfamiljerna det är väl dom som gör att landsbygden livas upp, 

det gynnar butiken och det gynnar, att det finns barnfamiljer och liv det är väl det som är.” 

 

Inflyttning 

Citaten nedanför är informanternas syn på vad som behövs för att de ska kunna ske några 

inflyttningar, de faktorer som är mest betydelsefull är skola, butik samt arbete inom rimliga 

pendlingsavstånd. 

 
 

”Skolan betyder väldigt mycket och, suck finns det ingen skola finns det inte heller inga barn” 

 

”Vem vill flytta till landsbygden om det inte finns skola i närheten skolan om det inte finns skola på landsbygden. 

Det betyder jätte mycket. Nu bor man ju här redan, nog skulle man överväga inflyttning om skolan inte fanns” 

 

”Inflyttningen är ju, det måste ju finnas en skola om barnfamiljer ska flytta, skola och affär absolut det viktigaste 

inte skulle jag ha flyttat hit om inte de hade funnits. Och Utflyttning om gruvan stänger” 
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”Det är arbete, pendlingsavstånd och att det finns arbete inom, ja det måste finnas arbete” 

 

Många av informanterna är präglade av sin egen barndom, de har själva bott på landsbygden 

och ville ge sina barn samma trygga uppväxt som de själva hade haft.   

 
”Vi var båda två härifrån, vi ville att barnen skulle växa upp här det fanns skola, affär det fanns allt, det var ju 

trygghet” 

 

”Livskvalitet, vem fan vill bo i Gällivare i ett hyreshus. Ja som jag sa i början så är det ganska fritt, frihet under 

ansvar, bruka skog och mark och sjöar” 

 

 

”Barnen även fast jag menar Gällivare, Malmberget är inte stort, du måste ju vara med överallt, man vill inte 

släppa ut dom själv och när vi flyttade hit nu går hon själv på byn och man har koll i byn alla känner alla, vet 

vem de umgås med. Det är som man är van vid, då söker man kanske tillbaka till samma, det beror lite hur man 

är uppväxt” 

 

”Lugnet, att bara få vara, närheten till naturen man måste ju vara kanske natur människa och kanske tycka, och 

det här andra nätet är ju väldigt bra du kan ju tom jobba hemifrån. Du kan ju bo var som helst i skogen” 

”Det är både bra och dåligt, om vi tar det som är bra då är det, det är dom nätverk som finns när man har barn, 

det är en enorm trygghet att veta att många barn känner igen mina ungar är dom ute på isen så får man ett 

telefon samtal, nu är det några ungar på isen, och det är svaga isar, det sociala nätverket skulle jag vilja säga. 

Det är och sen närheten till naturen, då ska man alltså vara en natur människa. Tycka om att vara ute i skog och 

mark, det är största fördelarna” 

 

 

”Alltså det är jätte tryggt för barnen att bo här, men det är klart, vi har nära till grannarna man bara springa 

över, alla går till alla” 

 

 

Informanterna upplever landsbygden som en trygg plats att bo på, det är lugnt och fridfullt här 

jämfört med städerna.   

 
 

”Det är ju paradiset, landsbygden. Se vad olika värderingar man har en del tycker om stora köpcentern 

Här gör man större inköp, man kan inte komma på kvällen man fan vi har ingen lök. I stan kan man fara på 

Statoil och köpa. Mer planering av allt. Men annars är det bra, jag har alltid trivs att vara här.” 

 

 

”Jag är ju född på landsbygden men så bodde vi inne i Gällivare ett tag och Malmberget men när vi fick barn så 

flyttade vi ut hit. Det var framför allt så klart för barnens skull, men jag tror man präglas lite av sin egen 

barndom och man har trivts och jag har alltid trivts i byn, har tyckt det var toppen att växa upp i en by, på ett 

litet ställe.  Det har blivit ett lyft för barnen sen vi flyttat ut hit, tycker jag sen vi flyttade från stan och hit. 

Skolan, naturen alltså ens intressen och närheten in till stan. Om man ändå vill bo på landet men ändå har nära 

till jobb är det jätte bra” 

 

”Vi tar oss ut på ett annat sätt, lugnet och det är. Du har friluftsliv alldeles bakom knuten, livet är annorlunda 

när du bor på landet, vi blir nog lite annorlunda som människor” 

”Vi fick ju barn, jo, det var som naturligt att bo här” 
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”Det är lugnt och fridfullt att bo så här, så länge man är ”någo så lunda” frisk så är det ingen fara att bo så 

här, ja det är lite lugnare än att bo i stan om man säger så, om man tänker allt som händer överallt. Det är 

oroligt överallt.” 

 

 

5.4 Framtiden 
 

Informanterna tror sig kunna bo kvar även i framtiden men det finns dock ändå en viss oro för 

hur utvecklingen kommer att ske.  Mycket handlar om skolans vara eller icke vara samt om 

det kommer att finnas arbete. 

 

 
”Jag bor kvar, till de bär ut mig härifrån. Så länge gruvorna är i gång om det inte ökar hålla det på samma nivå 

i alla fall.” 

 

 

”Jag hoppas att vi överlever och att vi hjälps åt att bevara den, kämpar, skratt. Om det fortsätter så här så, som 

det är i dag så tror jag vi kommer att överleva, försvinner mer jobb då tror jag vi kommer, vi som inte har barn 

blir nog kvar här men barnfamiljer, jag blir nog kvar här” 

 

”Nu när vi har vi fått behålla skolan så ser jag ljus framtid, vi har varit nedläggningshotade ett antal gånger 

men nu kan det de kan se på ett längre perspektiv och nu har vi fått veta att den ska vara kvar, Jag hoppas att vi 

inte behöver fajtas. Vi ser att det finns en framtid, vi är en relativt ung by, det finns potential att växa och att det 

finns tomter så klart. Det Finns barn.” 

 

”Jag hoppas att vi kommer kunna bo kvar. Jo, men som dom har sagt så är det i alla fall några år till men det är 

ju så när det är låg konjunktur det är oroligt överallt” 

 

”Jag hoppas att det vänder för att, det är fint att bo på landet och på landsbygd för att, just dom här byarnas 

läge längs X är ju fantastik vi har så mycket fin med vatten och alla berg och skogar men medelåldern är ju hög 

vi är många. Jag håller på övertyga Anders att vi ska flytta i lägenhet så att Ulla och Karl kan flytta hit men nej 

säger han, så vi är ju många som byggde på 70 talet” 

 

 

En informant i en annan del av kommun ger en mer negativ syn på framtiden eftersom de 

verkar vara svårt att vända den negativa utvecklingen som sker.  

 
 

”Skola självklart och att det finns någon slags service att man kan handla på orten helt klart och skola. Och att 

det finns aktiviteter, föreningarna som jobbar bra. 

Det är så att varenda en som jag pratat med har sagt att den finns ingen affär och skola, så då är det ingen som 

vill flytta, så då får man räkna med att det inte kommer att flytta hit någon. Jag har sagt att tio år så kommer jag 

kunna räkna vilka som kommer att bo kvar. 

Och det är många med mig som tror lika dant. Det är hemskt att tänka så men det är så. 

Inte är det någon som flyttar hit, på sommaren kommer det såna där som bor i sommar hus men på hösten far de 

iväg. Det är skrämmande när man börjar tänka efter. Jag har sagt åt Albert när lamporna börjar släcka då 

packar vi också våra väskor, så länge jag är 

”någo så lunda” frisk men det är klart inte bor man så när det är ganska utspritt, 

jag har räknat 10 år om det inte vänder men det tror jag inte” 
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Informanten uppger att hon aldrig ångrat att hon flyttat ut på landet även om hon är uppvuxen 

i ett större samhälle. 

 
 

”Det är nu jag ska komma med något bra. Jag har aldrig ångrat att jag flyttat ut på landet, jag har bott i 

samhället och i Malmberget när det var som störst, då växte jag upp men jag har aldrig ångrat att jag flyttade 

hit att pojkarna har fått växa upp så här och med tanke på Philips hörselskada att skolorna inte var större som 

dom var. Att klasserna inte var större än dom var, definitivt” 
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6 Diskussion 
 

Genom de erfarenheter informanterna förmedlar, kontextbeskrivande fakta och teoretisk 

referensram samlas här slutsatserna för studien. 

Enligt Giddens skapar regler och resurser strukturer som i det här fallet är landsbygden. 

Vardagslivets rutiner på landsbygden kan till exempel innebära flera mils bilkörning till 

närmsta butik vilket gör att invånarna blir medskapare till att strukturen landsbygden kan 

upprätthållas. Giddens nämner två olika typer av resurser allokativa och auktoritativa. Den 

allokativa handlar om de materiella tillgångar som finns i bygden medan den auktoritativa är 

relaterade till att styra och kontrollera människor. I och med sviktande invånarantal leder det 

till att de materiella resurserna som till exempel skola och butiker som finns på orten inte 

längre bedrivas med ekonomisk lönsamhet vilket medför nedläggningar. Strukturen är både 

en gräns och möjligheter, den skapas av regler. När invånarna förstår att det inte är lönsamt att 

bedriva en skola med endast ett fåtal elever i varje klass blir de medskapare av dessa nya 

rutiner för landsbygden vilket blir en auktoritativ resurs. Kommunen som beslutar att lägga 

ner en skola har makt över invånarna men för Giddens är makten aldrig ensidig, när invånare 

håller med argumenten blir det medskapare till den förändring som pågår på landsbygden.  

Vardagslivet präglas av rutiner som många gånger kan vara relaterade till service. Lämna och 

hämta barn, arbete, handla och till slut komma hem men för invånare som bor på landsbygden 

kan dessa rutiner innebära flera mils bilkörning för att uträtta sina ärenden. När informanterna 

beskriver sitt vardagsliv och de rutiner som präglar deras liv är det enligt Giddens ett 

diskursivt medvetande eftersom individen måste reflektera över situationen och kunna 

förklara sitt handlande.  

Butiken på landsbygden är inte bara en plats där du kan handla dagligvaror utan även ett 

ombud för olika slags service allt ifrån apotek, post samt systembolag. En av informanterna 

uppgav att det även blir en samlingspunkt där invånarna kan träffas för en pratstund.  Om 

butiken i byn stänger blir det stora konsekvenser för invånarna. En av informanterna uppgav 

att det krävs mer planering för att klara av vardagen, de bunkrar upp mat för att klara sig 

vilket kan leda till att mat kastas bort för att den har blivit förstörd. Detta kan knytas till 

Giddens teori om det diskursiva medvetandet eftersom informanten reflekterar över sina 

handlingsvanor och förklarar sitt handlande. Men rädslan att bli utan mat kan även kopplas till 

det omedvetna eftersom informanten tidigare i livet kan ha upplevt känslan att bli utan mat 

och därför nu bunkar upp för att slippa den oron.  

Ahrne beskriver också att människor utför saker som det kanske inte skulle göra om de själva 

fick bestämma, det finns alltid en smärtgräns för vad som accepteras och var gränsen går 

beror lite på omständigheterna. Men det kan även medföra att det uppstår nya möjligheter 

vilket bidrar till en förändring i livet. Saknaden av butiken på orten är givetvis stor men det 

har ändå gått bra eftersom varje inköpsresa blir en liten utflykt till grannbyn. Det praktiska 

medvetandet handlar om att invånare själv kan styra sitt handlande vilket bidrar till att de 

skapar egna rutiner i vardagslivet. 

Skolan blir en symbol i bygden och en viktig faktor för byns överlevnad. En stor del 

informanter uppgav att om det inte finns en skola i bygden kommer det heller inte att ske 

någon inflyttning. När en skola försvinner från landsbygden är det många barn som får en 

lång resväg till och från skolan vilket innebär långa dagar men framför allt ett stort antal barn 
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som färdas på vägarna. Där skolan är nedläggningshotad tror informanten att det i framtiden 

endast kommer att bo kvar ett fåtal invånare. Vid en eventuell nedläggning av skolan befarar 

informanten att det även kan leda till en försämrad bussförbindelse med tätorten eftersom 

bussturerna i vissa byar följer skolanstider. I andra delar av kommunen upplever 

informanterna att de mycket väl skulle kunna åka buss men för att lättare kunna ta sig från 

landsbygden är bil ett måste. 

Orter där det fortfarande finns skola, barnomsorg samt butik menar att de inte känner någon 

direkt avsaknad av någon service. Det skulle möjligtvis kunna finnas lite mer för barnen att 

göra, för om barnen har några intressen blir det oftast in till Gällivare som de måste åka vilket 

är tidskrävande.  

Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att få information och service även på landsbygden. 

Detta har medfört färre resor till Gällivare för att som de flest informanter uppgav mindre 

resor till banken för att uträtta ärenden, mindre post samt att det går att ha kontakt med hela 

världen oberoende var du bor. Ahrne beskriver att vi har blivit mer rörliga vilket binder i hop 

staden med landet, fler interaktioner kan göras oberoende av avstånd. Ahrne menar också att 

vardagslivet har blivit mer uppdelat, detta blir tydligt på landsbygden i och med att de flesta 

pendlar in till tätorten för att arbeta. Vilket medför att många har en del av sina relationer 

förlagda utanför orten. 

Att kommunen får brottas med ekonomin i dessa tider är inte konstigt och det kan många 

gånger bli svårt att upprätthålla den kommunala servicen på grund av sviktande invånarantal 

vilket i sin tur leder till minskade skatteintäkter. Människor som bor i en tätort kan tycka att 

det är en självklarhet att kunna sopsortera men för invånare ute på landsbygden är det inte 

alltid lätt att bli av med sitt skräp för att sopstationer har försvunnit på grund av dålig 

lönsamhet. Detta kan knytas till Ahrnes teorier om att rutiner kan brytas och det uppstår nya 

möjligheter. För invånare på landsbygden blir beslutet inte alltid accepterat eftersom 

informanten menar att de inte ska behöva köra flera mil för att sortera sopor. De krävs mer 

planering vilket dels är tidskrävande samt inte går i linje med miljötänkandet.   

 Gällivare kommun är ett gruvsamhälle och en stor del av befolkningen arbetar åt de stora 

gruvbolagen Boliden och LKAB, om de inte arbetar åt gruvnäringen kan det vara i anslutning 

till den. Gruvnäringen betyder mycket för hela Malmfälten, skulle inte gruvan finnas skulle 

heller inte malmfälten existera. Giddens beskriver att vardagslivet består till stor del av rutiner 

för invånare på landsbygden hör pendlingen till vardagliga sysslor. Även om 

vägförhållandena inte alltid är bra måste de ändå ta sig till arbetet vilket speciellt vintertid kan 

kännas jobbigt.  

Valet av boendemiljö uppger informanterna att landsbygden är en trygg plats för barnen att växa 

upp i, detta kan beskrivas enligt Giddens som ontologiskt trygghet. Invånarna känner sig trygga i 

sin omgivning. Det sociala kontaktnätet som finns är något positivt, en del informanterna har 

återvänt till byn sedan de själva har skaffat familj. De uppger att de är präglade av sin egen 

uppväxt och vill ge sina barn samma trygghet som de själv känner att de har vuxit upp med. Detta 

kan förklaras som det omedvetna handlandet eftersom de är präglade av sin egen barndom och det 

är de som styr valet av boendemiljö. Informanterna beskriver landsbygden som ett geografiskt 

rum som ger livsutrymme, ytor samt närhet till naturen är något är positivt med att bo och 

leva på landsbygden. Eftersom barnen inte har ett stort utbud av aktiviteter är det naturen som 

erbjuder dem fritidssysselsättning, skidor, vara ute i naturen och åka pulka hör till 

fritidssysslorna. Informanterna uppger också att landsbygden är som Westholm beskriver det, 

ett fysiskt utrymme och en plats för självförverkligande. De uppger att de har mer utrymme 
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samt att slippa bo tätt inpå varandra som i en tätort. Regler är något som enligt Giddens kan 

beskrivas som tysta eller diffusa föreskrifter vilket förekommer i vardagslivet. Föräldrarna 

hjälper varandra att hålla koll på barnen för alla känner barnen och vet vilka föräldrarna är.  

Det blir ett socialt kontaktnät eftersom byn är liten och alla känner alla.    

 

Vad som har framkommit i studien är att informanterna upplever strukturen olika beroende på 

avståndet från byn till tätorten. Det har även framkommit att resurs är en viktig faktor för 

landsbygdens vara eller icke vara. Finns det inte resurser som skola samt butik på orten blir 

det svårt att locka till sig nyinflyttningar samt behålla invånare som redan bor där. Inför 

framtiden tycks det finnas en oro om att eventuellt inte kunna sälja sitt hus om de tvingas 

välja att lämna landsbygden. I andra delar av kommunen tycks bostäder vara orsaken till 

varför det inte sker någon inflyttning vilket informanterna uppger är ett bra betyg för bygden.  

Avstånd är en faktor som är av stor betydelse, de orter som ligger närmare tätorten kan uträtta 

sina ärenden där och känner därför ingen avsaknad av service. En annan betydande faktor är 

arbeten, det måste finnas arbete inom rimliga pendlingsavstånd. Som det ser ut idag kan enligt 

informanten den nya arbetslöshetsförsäkringen bidra till den negativa trend som sker på 

landsbygden eftersom arbetslösa idag måste söka arbete i hela landet. Många informanter ser 

ändå ljust på framtiden och tror sig kunna bo kvar, barnfamiljer känner dock en viss oro för 

hur utvecklingen kommer att bli för den kommunala verksamheten som skola och barnomsorg 

eftersom det är viktigt med närhet mellan hemmet och skolan.  

 

Några tänkvärda ord till Gällivare kommun inför framtiden. För att kunna bevara en levande 

landsbygd är det viktigt att prioritera snöröjning och underhåll av vägar eftersom många 

människor färdas längs vägarna. Det blir än viktigare för invånare som inte har någon service 

alls på orten att kunna uträtta sina ärenden oavsett väder och framför allt ska de känna sig 

trygga. För att luften inte ska gå ur invånarna på landsbygden och för att de ska våga planera 

inför framtiden krävs även att resurser som skola och butik finns kvar på orter något som 

kommunen kanske skulle kunna bidra till att bevara.  

 

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom många av informanterna beskriver betydelsen av att ha en butik på orten samt att allt 

fler små butiker försvinner från landsbygden vore det intressanta att titta på hur samarbete 

mellan butikerna och kommunen fungerar. Det kan lämnas ett så kallat hemsändningsbidrag 

till bland annat dagligvarubutiker, bensinstationer och i vissa fall även till 

fackhandelsservicen i gles- och landsbygdsområden. 

 ”Syftet med stödet är att upprätthålla vardagsservicen i serviceglesa områden” 
45

  

Det är kommunen som beslutar om och i så fall hur hemsändningen skall subventioneras samt 

vilket transportmedel som får användas. 
46

 Det vore intressant att studera hur butikerna 

upplever stödet samt om det finns några skiljaktigheter mellan kommunerna i Norrbottens 

inland. Känner butikerna att de får stöd och hjälp från kommunen. 

   

                                                           
45

 www.bd.1st.se (090606) 
46

 www.konsumentverket.se (090606) 

http://www.bd.1st.se/
http://www.konsumentverket.se/
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Bilaga  
 

Bakgrund  

Namn 

Ålder  

Familj 

Sysselsättning 

 

Landsbygd 

Ordet landsbygd vad säger det dig? 

Har ni/du alltid bott här? 

Var bodde ni/du innan? 

Hur kommer det säg att du flyttade hit/ tillbaka? 

Inflyttning 

Bra/dåligt med landsbygden 

Fritidaktiviteter (uppslutning) 

 

Strukturen 

Hur ser pendlingsmöjligheterna ut? (allmänna kommunikationer el egen bil) 

Internet 

Hur delas posten ut?( Lantbrevbäring, varje dag) 

Hemtjänst, disktriktsköterskemottagning  

Bibliotek, bokbuss 

Skolan (var går barnen skola, avstånd, betydelse) 

Service(betydelse) 

Är det någon service ni saknar? 

Gruvan 

Turismen 

 

Framtiden  

Bo kvar/flytta 


