
2010:031 

D - U P P S A T S

Att leva i glesbygd
- vilka möjligheter och hinder finns det?

 Anna-Lena Bjälmsjö

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Sociologi 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Genus & teknik

2010:031  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/031--SE



Sammanfattning

Detta är en D-uppsats inom ämnet sociologi och syftet är att undersöka hur människor i 

glesbygdskommuner i Norrbottens län ser på de möjligheter och hinder som finns. Varför 

väljer människor att bo i glesbygdskommuner trots en nedåtgående befolkningstrend? De 

frågeställningar som jag har använt mig av är: Vilka hinder och möjligheter när det gäller att 

leva och verka ser medborgare i glesbygdskommuner? Hur ser glesbygdens framtid ut?

Varför väljer människor att bo i glesbygd? På vilket sätt kan glesbygdskommuner öka sina 

möjligheter och minska de hinder som finns för att få fler människor att flytta dit?

Jag har valt att undersöka Överkalix kommun som är en av de hårdast drabbade kommunerna 

i Norrbottens län. Metoden som jag har använt är kvalitativ metod och intervjuer med tio 

informanter. I det teoretiska ramverket har jag bland annat använt mig av begreppen tillit, 

ontologisk trygghet, anonymitet och det mänskliga medvetandet.    

I studien har det framkommit att informanterna upplever att det viktigaste är möjligheten att 

känna trygghet men även att det finns en enkelhet och öppenhet i ett mindre samhälle. De 

hinder de upplever handlar främst om bristen på arbetstillfällen. De känner en trygghet i att 

alla känner alla och i glesbygden känner människor tillit till varandra eftersom de flesta vet 

vem de andra är. De är nöjda med att bo i Överkalix och de flesta skulle gärna bo kvar där om 

kommunen inte fortsätter att minska sin befolkning. De som väljer att bosätta sig i glesbygden 

känner att de behov de har kan uppfyllas där och att bo i glesbygd ger en väldigt bra 

livskvalité främst för barnfamiljer och det är en stor fördel. 

Nyckelord: Glesbygd, möjligheter, hinder, trygghet och enkelhet. 



Abstract

This is a D-paper in sociology and the purpose is to examine how people in sparsely 

populated areas in the counties of Norrbotten view obstacles and possibilities in living in their 

home town. Why people choose to stay in these sparsely populated areas even though there is 

a decreased population trend? The questions at issue that I utilized are: What obstructions and 

possibilities do the citizens in sparsely populated see when it comes to living and work? How 

does the future look for sparsely populated areas? Why do people choose to live in sparsely 

populated areas? In what way can the sparsely populated areas increase the possibilities and 

decrease the obstructions to get more people to move there? 

I have chosen to examine Överkalix municipality that is one of the most affected 

municipalities in Norrbotten. The method I have used is the qualitative method and interviews 

with ten interviewees. In the theoretical frame of reference I have used different conceptual as 

trust, ontological security, anonymous and the human consciousness. 

In the study it has come to light that the interviewees’ experiences of the most important thing 

is to feel safe but also that there is a simplicity and openness in a small community. They do 

not experience any big obstacles, apart from the lack of vacant jobs. They feel safe in that 

everyone knows everyone and that people trust each other. They feel pleasant with living in 

Överkalix and most of them would like to stay if the municipality did not continue to decrease 

in population. The ones that chose to settle in the sparsely populated areas feel that their needs 

can be fulfilled there. One of the main advantages to live in a sparsely populated area is for 

families with children, it gives them a very good quality of life.

Key words: sparsely populated area, possibilities, obstacles, safe and simplicity.
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1. Inledning

Norrbottens län är det största länet i Sverige, sett till ytan, det består av en fjärdedel av 

Sveriges totala landareal. Trots detta är det endast cirka tre procent av Sveriges befolkning 

som bor i Norrbottens län (www.regionfakta.com). Norrbottens län har mer gles- och 

landsbygd än vad de flesta andra regioner i Europa har. De senaste åren har det skett 

neddragningar inom offentlig service och centraliseringar av statlig service som har påverkat 

länet. Dessa förändringar gör att det är svårt för gles– och landsbygdsområdena att kunna 

utvecklas under naturliga förutsättningar. Norrbottens län är glest befolkat och 

befolkningsutvecklingen har varit negativ under de senaste åren. De största orsakerna är låga 

födelsetal och en låg inflyttning till länet. Det är främst i inlandskommunerna som 

befolkningsutvecklingen har varit negativ, i kustkommunerna har utvecklingen varit mer 

positiv. Befolkningen i länet blir allt äldre och mycket tyder på att befolkningen kommer att 

bli ännu äldre i framtiden. Därför är det viktigt för kommunerna i Norrbottens län att de 

försöker att erbjuda attraktiva livsmiljöer för att på så sätt få människor och främst ungdomar 

att välja att stanna kvar i länet (Länsstyrelsen Norrbotten, 2009).

Den 30 september år 2009 var det totalt 249 304 personer som bodde i Norrbottens län och 

under de nio första månaderna år 2009 har länets befolkning minskat med 373 personer. Av 

de fjorton kommunerna i Norrbottens län är det endast Luleå som har ökat sin befolkning 

under dessa nio månader. Att befolkningen minskar är ett problem och under de senaste 25 

åren har länets befolkning minskat med 5,6 procent. I hela Sverige är snittet under samma 

period en ökning med 11.1 procent (www.regionfakta.com). Det är främst människor i åldern 

20 till 64 år som flyttar och prognosen för de närmaste fem, tio åren är att minskningen 

kommer att fortsätta. Det är främst inlandskommunerna Pajala, Överkalix, Övertorneå och 

Jokkmokk som kommer att drabbas av befolkningsminskningen (Wikner, 2009).    

En jämförelse som är gjord i Norrbottens län när det gäller folkmängden visar att år 2007 

hade alla Norrbottens skogskommuner förutom Älvsbyn tappat omkring halva sin befolkning 

de senaste 55 åren. År 1880 fanns det endast fyra tätorter i Norrbotten som hade mer än 500 

invånare. Dessa var Piteå, Luleå, Boden och Haparanda. År 1950 fanns det 107 tätorter i 

Norrbotten och det var en konsekvens av industrialiseringen. Många av de samhällen som 
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byggdes uppkom på grund av basnäringar som skog, malm och vattenkraft, flera av dessa 

orter var beroende av ett industriföretag (Norrbottens hembygdsförbund & Norrbottens 

museum, 2007). Idag finns det fjorton kommuner i Norrbottens län som har fler än 500 

invånare (www.regionfakta.com).

Överkalix kommun är en av kommunerna i Norrbottens läns inland och kan ses som ett 

exempel när det gäller den negativa befolkningsutvecklingen (www.overkalix.se). Det är den 

näst minsta kommunen i länet och befolkningen består av cirka 3 677 personer (www.scb.se). 

Den närmaste större staden är Luleå som ligger cirka 100 kilometer söder om Överkalix

(www.overkalix.se). Befolkningen i Överkalix år 1750 var 792 personer och efter det har 

befolkningen ökat nästan vartenda år fram till omkring år 1950. Då bodde det totalt 9 257 

personer i kommunen och det är det högsta invånarantalet som Överkalix har haft. Därefter 

har kommunens befolkning minskat kraftigt. Däremot har flyttningsnettot hela tiden varit 

negativt och det ökade kraftigt från år 1944 (Hederyd, 1986). År 2008 var det 71 personer 

som flyttade inrikes till Överkalix och det var 142 personer som flyttade inrikes från 

Överkalix och befolkningen är nu nere i cirka 3 677 personer (www.scb.se). Att befolkningen 

har minskat ända sedan 1950-talet är ett stort problem för Överkalix kommun eftersom det har 

förekommit diskussioner om huruvida Överkalix kan fortsätta att vara en egen kommun eller 

om den ska slås ihop med någon närliggande kommun till exempel Kalix eller Övertorneå.

Jag har valt att undersöka Överkalix kommun eftersom det är den näst minsta kommunen i 

Norrbotten och de har haft en negativ befolkningstrend under väldigt lång tid. Trots detta

finns kommunen fortfarande kvar som en självständig kommun (Hederyd, 1986). Det finns 

fortfarande människor och även ungdomar som väljer att stanna kvar i kommunen trots att 

befolkningen minskar. Det finns tidigare forskning som handlar om glesbygden bland annat 

Nilsson och Österberg (2006) om ungdomars val att stanna kvar i glesbygden. En annan 

uppsats är Johansson och Sandberg (2004) som handlar om varför människor flyttar från sin 

uppväxtort men även varför de väljer att flytta tillbaka. Dyrlind (2009) har skrivit om 

landsbygden ur ett strukturellt perspektiv. Jag vill undersöka hur medborgarna som bor i 

Överkalix upplever att det är att bo där, vilka möjligheter och hinder de ser men även vad de 

tror om kommunens framtid. 
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Detta är en uppsats inom ämnet sociologi vilket innebär att det är en studie som handlar om 

människors sociala liv, grupper och samhället. Det är människan som social varelse som är 

det centrala. Människor påverkas av historiska och sociala krafter, därför är det viktigt att se 

saker ur ett bredare perspektiv (Giddens, 2003). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor i glesbygdskommuner i Norrbottens 

läns inland ser på de möjligheter och hinder som finns i relation till att leva och verka i sina 

hemkommuner. Varför väljer människor att bo i glesbygdskommuner i Norrbottens län trots 

en nedåtgående befolkningstrend? 

1.2 Frågeställningar

 Vilka hinder och möjligheter ser medborgare i glesbygden när det gäller att leva och 

verka i en glesbygdskommun?

 Hur ser människorna som lever i en glesbygdskommun på kommunens framtid?

 Varför väljer människor att bo i glesbygd?

 På vilket sätt kan glesbygdskommuner öka sina möjligheter och minska de hinder som 

finns för att få fler människor att flytta dit?

1.3 Avgränsning

I min studie kommer jag att avgränsa mig till att enbart undersöka Överkalix kommun trots att 

det finns många andra kommuner i Norrbottens län där befolkningen minskar. Jag tycker att 

Överkalix är ett bra exempel på en glesbygdskommun som har det ganska tufft på grund av en 

stor befolkningsminskning. Jag kommer enbart att undersöka hur de som bor i Överkalix ser 

på de möjligheter och hinder som finns och inte ur de utflyttades perspektiv. Detta gör jag för 

att det är människorna som har valt att bo i Överkalix som är kommunens framtid. 

Anledningarna till att de har valt att bo där och hur de ser på de möjligheter och hinder som 

finns är det som gör att de vill bo där. Det är även detta som kan göra att det är möjligt att få 

fler människor att flytta till Överkalix och andra glesbygdskommuner. I denna studie vill jag 

fokusera på Överkalix medborgares egna perspektiv på sin hemort. 
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1.4 Definitioner 

Glesbygd och landsbygd

Glesbygdsverket har en definition av gles- och landsbygd som innebär att de utgår från vilka 

möjligheter det finns att nå service och arbete (www.glesbygdsverket.se).

Glesbygdsverkets definition

Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3 000 

invånare, samt öar utan fast landförbindelse.

Tätortsnära landsbygder är områden som finns inom 5 till 45 minuters bilresa från tätorter 

med fler än 3 000 invånare.

Tätorter är orter som har fler än 3 000 invånare. Till tätorter räknas även området inom 5

minuters bilresa från tätorten (ibid.).

Enligt den definition som Glesbygdsverket har innebär det att 21,6 procent av Sveriges 

befolkning bor i tätortsnära landsbygd och två procent av befolkningen bor i glesbygd. 

Befolkningen har minskat i glesbygdsområdena samtidigt som tätortsområdena ökar sin 

befolkning (ibid.).

Industrialisering 

Det innebär att produktionen i olika arbeten har utvecklats genom maskiner som utför vissa 

arbetsuppgifter istället för människor. Ett kännetecken för det industrialiserade samhället är 

att en väldigt stor del av befolkningen arbetar i fabriker eller på kontor istället för att arbeta 

med jordbruk som de gjorde tidigare (ibid.). Industrialiseringen i Sverige var till stor del 

landsbygdsorienterad, eftersom det främst var råvarornas lokalisering som var avgörande för 

var de nya industrierna växte fram. För Norrbottens del var det skogsnäringen som var den 

viktigaste industrin. Industrierna fanns vid Norrlandskusten men den största delen av 

arbetarna fanns i inlandet eftersom arbetet som krävde mest personal var att skaffa fram 

råvaran. När skogsbruket industrialiserades var det också en betydande faktor när det gäller 

avfolkningen i de norrländska skogskommunerna. Detta började under 1950-talet och ökade 

sedan under 1960-talet och det pågår fortfarande. Antalet arbetare som behövdes i 

skogsarbetet minskade till följd av att arbetet blev mer mekaniserat (Norrbottens 

hembygdsförbund & Norrbottens museum, 2007).
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1.5 Disposition

Kapitel ett börjar med en inledning som ger en bakgrund till det problemområde som jag har 

valt att studera. Det ger en kort bakgrund till den negativa befolkningsutvecklingen som är 

aktuell i Norrbottens län. Därefter följer en beskrivning av det sociologiska problemet och 

varför jag har valt att undersöka detta. Sedan kommer en beskrivning av syftet med studien, 

de frågeställningar som används för att besvara syftet och en förklaring till hur jag har valt att 

avgränsa studien samt en beskrivning av vissa begrepp som jag använder mig av i denna 

uppsats. Dispositionen beskriver på vilket sätt uppsatsen är uppbyggd och sedan följer ett 

avsnitt som beskriver lite av den tidigare forskning som finns inom problemområdet.  

Kapitel två innehåller metodavsnittet. Där finns en beskrivning av vilken metod jag har valt 

att använda och varför jag valde just denna. Jag har även beskrivit hur jag har gått tillväga för 

att besvara syftet, hur jag har gjort urvalet och hur analysarbetet har genomförts. Därefter 

följer en genomgång av de teoretiska utgångspunkter som jag utgår ifrån men även vilka 

etiska överväganden jag har gjort. Avsnittet avslutas med en diskussion om reliabiliteten och 

validiteten i studien. 

Kapitel tre innehåller det teoretiska ramverket. Först finns en beskrivning av de teoretiska 

begreppen som jag har använt mig av. Resultatet av intervjuerna redovisas i kapitel fyra. 

Kapitlet är uppdelat efter de frågeställningar som jag ämnar besvara men även efter olika 

nyckelbegrepp som jag har fått fram i studien. Jag har använt citat för att belysa de slutsatser 

som jag har kommit fram till. Kapitel fem innehåller diskussionen där syfte, teori och empiri 

knyts samman och slutsatser diskuteras, där finns även förslag till fortsatt forskning. Kapitel 

sex innehåller de referenser som jag har använt och kapitel sju innehåller en bilaga med 

intervjuguiden.   

1.6 Tidigare forskning

Det finns tidigare forskning som handlar om bland annat geografisk mobilitet och migration i 

Norrbotten men även en studie som handlar om byar på landsbygden och de strukturella 

förändringar som har skett där. Jag har inte hittat någon forskning som handlar om vilka 

möjligheter och hinder det finns med att bo i glesbygd. Syftet med min studie är att lyfta fram 

det som gör att människor väljer att bo i glesbygd trots de svårigheter som finns med bland 
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annat en minskad befolkning. Jag vill även undersöka vad människorna som bor i glesbygden 

tror om framtiden där. Om de tror att det är möjligt för kommunen att överleva och hur 

kommunen kan göra för att eventuellt få fler människor att flytta dit. Tidigare forskning är 

mer inriktad på hur förändringar påverkar människor som bor på gles- och landsbygd men 

även varför människor flyttar från sin uppväxtort och varför de flyttar tillbaka dit. 

1.6.1 Sociala och strukturella förändringars påverkan på Pajalaungdomars val

Ett exempel på forskning som är relevant för min studie är Daniel Nilsson och Lars 

Österbergs (2006) C/D uppsats som heter ”Nio små Pajalapojkar åkte till Luleå för att 

shoppa, en ville stanna kvar sen var de bara åtta...”. Den handlar om hur sociala och 

strukturella förändringar påverkar ungdomar i glesbygden när det gäller deras val och 

handlingsutrymme kring möjligheterna till att stanna eller flytta. De visar även på vilka 

bakomliggande faktorer som kan inverka på de attityder och värderingar som människor har 

när det gäller sin uppväxtkommun. I sitt teoretiska ramverk har de främst använt sig av 

Anthony Giddens, Ulrich Beck, Aleksandra Åhlund och Peter Waara.  

Nilsson och Österberg (2006) har i sin uppsats kommit fram till att de valmöjligheter som 

människor ställs inför kan få större konsekvenser för en person som bor i glesbygden jämfört 

med en som bor i en storstad. Pajala försöker satsa på att människor ska utbilda sig genom till 

exempel olika distansutbildningar. Problemet är att tillgången till arbetskraft överstiger 

utbudet av arbete, det innebär att människor ändå är tvungna att söka arbete på annan ort. När 

det gäller utflyttning finns det en könsmässig snedfördelning eftersom det är fler kvinnor än 

män som flyttar från kommunen. Däremot visar deras undersökning att det är fler kvinnor än 

män som flyttar tillbaka till kommunen. Anledningen till detta tror Nilsson och Österberg är 

att kvinnor är mer studiemotiverade än männen. Eftersom det inte finns annat än grundskola i 

Pajala är de som vill studera tvungna att göra det på annan ort. 

De begränsningar som informanterna upplever i Pajala är främst arbetsmarknaden och 

serviceutbudet. Många av dem känner också att kommunen är alldeles för inskränkt och för 

liten. Flera av informanterna har skaffat en partner som inte är från Pajala eller så har de fått 

barn. Detta försvårar en flytt tillbaka till Pajala men många tror att de kanske kommer att 

flytta tillbaka dit när de är i pensionsåldern (Nilsson & Österberg, 2006). 
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1.6.2 Utflyttning och återvandring bland norrbottningar

En annan C/D uppsats som är skriven av Annika Johansson och Emilie Sandberg (2004)

handlar om utflyttning och återvandring bland norrbottningar. De har studerat varför 

människor väljer att flytta från sin uppväxtort men även vilka faktorer som påverkar att de 

väljer att flytta tillbaka. Den litteratur som de har använt sig av i sin studie är bland annat Pia 

Nyman-Kurkiala, Mats Trondman, Peter Waara och Aleksandra Åhlund. 

Resultatet visar att vilka som flyttar beror till stor del på ålder, det är främst i åldern 18 till 25 

år som människor flyttar. Anledningen till flytten är främst studier eller arbete beroende på 

ålder eller hemkommun. De som flyttar från Luleå kommun gör det främst på grund av arbete, 

detta beror troligtvis på att det finns ett universitet där. Många som flyttar till en kommun 

känner någon där men det är inte avgörande för valet att flytta till det stället (ibid.).

Återflyttningstendensen är högre hos människor som umgås med andra människor som 

kommer från samma hemort. Människor har behov av gemenskap och att känna tillhörighet, 

det gör att många träffar och umgås med människor som kommer från samma ställe som dem 

själva. Detta gör däremot att integrationen på den nya bostadsorten hämmas och det i sin tur 

förstärker människors intentioner att återvandra till sin uppväxtort. Studien visade att 45 

procent av informanterna kunde tänka sig att flytta tillbaka till sin uppväxtkommun, det var 

dock framförallt de som flyttat från Luleå. De som kom från andra kommuner kunde tänka sig 

att flytta till en annan kommun i Norrbotten men inte till sin uppväxtkommun (ibid.).    

1.6.3 Strukturella förändringars påverkan på människor på landsbygden

En C-uppsats som heter ” Livet på landet. En studie om landsbygden i Gällivare kommun” är 

skriven av Anna Dyrlind (2009). Den handlar om att ur ett strukturellt perspektiv lyfta fram 

hur invånare i Gällivare kommun upplever landsbygden. Dyrlind har gjort sin undersökning i 

byar som ligger mellan tre och sex mil utanför Gällivare centralort. De strukturella 

förändringarna innebär enligt Glesbygdsverket att butiker, bensinstationer och skolor läggs 

ner, även kommunikations- och transportnätet är många gånger dåligt utbyggt. I det teoretiska 

ramverket har Dyrlind använt sig av Anthony Giddens, Pär Månsson, Hans Månsson och 

Göran Ahrne. 
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I studien framkom det att en butik är viktig för människor på landsbygden, inte bara för 

servicen utan även för att det är en samlingsplats för invånarna. I vissa av byarna saknas detta 

och de är tvungna att åka ganska långt för att handla, i andra byar är servicen bra. De som är

tvungna att åka längre bort för att handla måste planera detta och ofta bunkra upp med mat. I 

vissa byar är det även problem med bland annat postgång, det finns ingen bensinstation, dåligt 

med fritidsaktiviteter och ingen skola. Barnen är tvungna att åka ganska långt för att ta sig till 

skolan. Till många av byarna är det dåligt med bussförbindelser vilket innebär att människor 

som bor där måste ha bil. För att kunna utveckla landsbygden måste det finnas engagerade 

människor men även arbetstillfällen inom rimliga avstånd (Dyrlind, 2009). 

Dyrlind (2009) kom i sin studie även fram till att människor som bor på landsbygd känner en 

trygghet och det är lugnt att bo där. Många som är uppväxta på landsbygden vill flytta tillbaka 

dit när de själva får barn. Men om det inte finns grundläggande saker där som till exempel en 

affär och en skola så kommer inte människor att flytta dit. Det framkom även att de nya 

arbetslöshetsreglerna även bidrar till att människor flyttar från landsbygden eftersom de måste 

söka arbete över hela Sverige.    
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2. Metod 

I min studie har jag valt att använda kvalitativ metod och intervjuer. Kvalitativ metod innebär 

att forskaren bygger sina slutsatser på informanternas egna tolkningar. Forskaren försöker 

förstå den verklighet som studeras för att kunna spegla den så sanningsenligt som möjligt. 

Denna metod går in på djupet och ger riklig information (Angelöv & Jonsson, 2000). Kvale 

(1997) skriver att intervjuer är bra när forskaren vill veta hur människor uppfattar sin värld 

och sitt liv. I en intervju lyssnar forskaren till vad människor själva har att berätta om sitt liv 

med mera. Det är möjligt för forskaren att försöka förstå världen utifrån informanternas 

synvinkel. Anledningen till att jag ville göra intervjuer var för att få en djupare förståelse av 

informanternas egna tankar och åsikter om Överkalix. Jag vill få fram vad de upplever för 

möjligheter och hinder med att bo i en glesbygdskommun och hur de ser på sin egen och 

kommunens framtid. Jag utgår även ifrån ett kvalitativt perspektiv i min studie. Enligt 

Backman (1998) innebär det att intresset är riktat mot individen. Det viktiga är hur individen 

tolkar och formar sin egen verklighet. Det är individens egna upplevelser och tolkningar som 

de gör utifrån sin egen erfarenhet som jag har studerat. 

Bell (2006) skriver att en fördel med intervjuer är dess flexibilitet. Det är möjligt att följa upp 

olika svar som informanterna ger under intervjuerna, det är också möjligt att komma med 

olika följdfrågor. Därför valde jag att inte använda mig av enkäter i min studie eftersom jag 

ville gå in mer på djupet för att verkligen kunna förstå informanternas egna uppfattningar. I 

enkäter tror jag att detta hade varit svårt att uppnå eftersom informanterna endast hade haft 

möjlighet att svara på färdigformulerade frågor, det hade inte varit möjligt att utveckla deras 

svar. Med enkäter hade det varit möjligt att använda ett större antal informanter men jag tror 

inte att detta hade resulterat i några andra slutsatser. 

2.1 Urval

Urvalet har väldigt stor betydelse för analysen av materialet. Det är inte möjligt att intervjua 

alla och därför måste ett urval av människor göras. Vilka som intervjuas har sedan avgörande 

betydelse för vilka slutsatser som det är möjligt att dra och hur tillförlitligt resultatet blir. Det 

är aldrig enkelt att göra ett urval. I kvalitativa undersökningar används ofta ett mindre antal 

människor och dessa studeras istället mer på djupet till skillnad mot i kvantitativa 
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undersökningar. I kvalitativa undersökningar är urvalet mer ändamålsenligt istället för 

slumpmässigt (Miles & Huberman, 1994). När det gäller urvalskriterier har jag intervjuat 

människor mellan 16 och 60 år eftersom det främst är människor i dessa åldrar som flyttar 

från glesbygden. Alla informanter bor i Överkalix kommun, vissa har alltid bott där och andra 

har flyttat dit senare eftersom avsikten var att få en nyanserad bild av vad invånarna tycker.

Ejvegård (2003) skriver att det är viktigt att forskaren tänker på att urvalet ska motsvara 

verkligheten. Min avsikt i urvalet var att jag skulle försöka få en spridning i åldrarna men 

även att få en relativt jämn fördelning när det gäller kvinnor och män. Jag har strävat efter att 

få ett representativt urval för att kunna få fram en rättvisande bild, detta tycker jag att jag har 

lyckats ganska bra med. De slutsatser jag har dragit är dock av analytisk karaktär och inte 

statistiskt representativa. 

Urvalet har skett genom att jag har använt mig av några kontaktpersoner, det är personer som 

jag känner sedan tidigare. Kontaktpersonerna är människor som själva bor i Överkalix och 

därför har de ett kontaktnät i Överkalix. Detta tillvägagångssätt gav flest informanter. En 

informant har jag fått genom att en av intervjupersonerna gav mig namn på en annan person 

som hon trodde skulle vara intresserad av att ställa upp. Jag har även skickat några 

förfrågningar till olika arbetsplatser samt frågat vissa personer direkt om de ville ställa upp. 

När det gäller antalet informanter var avsikten att intervjua tio till femton personer och när jag 

kände att jag hade uppnått en mättnad i materialet var antalet informanter tillräckligt. Kvale 

(1997; 97) skriver så här när det gäller antalet informanter i en studie ”Intervjua så många 

personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta”. Antalet informanter i studien blev 

slutligen tio personer då jag kände att det material jag hade fått ihop var tillräckligt. Antalet 

män var fyra och kvinnor sex stycken. Informanterna var i åldrarna från 16 år och upp till 59 

års ålder. 

2.2 Material och genomförande

Alla intervjuer var semistrukturerade och utgick från vissa teman med delvis färdiga frågor 

utan fasta svarsalternativ. Jag ville att de skulle berätta fritt och inte bara svara på färdiga 

svarsalternativ. Angelöv och Jonsson (2000) skriver att vid semistrukturerade intervjuer utgår 

forskaren från färdiga frågor men har öppna följdfrågor. Min intervjuguide utgår från några 
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teman, dessa är att bo i Överkalix, möjligheter, hinder, framtiden och kommunen. Krag 

Jacobsen (1993) skriver att syftet med intervjuguiden är att se till att alla informanter besvarar 

likartade teman. Jag har använt mig av denna intervjuguide vid alla intervjuer och genomfört 

dem utifrån denna. Därför har alla informanter besvarat samma grundfrågor men

följdfrågorna har sett olika ut beroende på vad informanterna har svarat. Detta gav mig en bra 

grund i analysarbetet eftersom alla informanter besvarade samma frågor och det gjorde att det 

var lättare att kunna dra slutsatser eftersom jag har kunnat jämföra deras svar. 

Att jag utgick från en semistrukturerad intervjuguide gjorde att jag kunde hålla informanterna 

relativt nära de teman jag hade. Annars fanns det en risk för att intervjuerna skulle bli alldeles 

för vida och spreta åt olika håll, det tror jag hade försvårat mitt analysarbete. Krag Jacobsen 

(1993) skriver att det generellt sett finns större möjligheter att få ett nytt och spännande 

material om informanterna får större spelutrymme. Däremot gör detta att det är svårare att 

kunna tolka resultaten om informanterna har alltför stort spelrum. Därför har jag valt en 

intervjuguide som ligger någonstans mellan dessa. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter.  

Ejvegård (2003) tar upp några saker som är viktiga inför en intervju. Inledningsvis ska 

forskaren presentera sig själv, projektet och hur intervjumaterialet kommer att användas. För 

att få informanten att öppna sig är det viktigt att förklara att allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. Innan varje intervju har jag informerat informanterna om detta. Alla 

informanter har själva fått välja var de vill genomföra intervjun för att de skulle känna sig 

trygga. De flesta valde att genomföra den hemma hos sig själv och några valde att genomföra 

den på sin arbetsplats. Oavsett var intervjuerna är genomförda har de genomförts i enskildhet. 

Alla intervjuer utom en har varit enskild, det vill säga endast en informant och jag själv har 

deltagit. En intervju är genomförd som en parintervju, i denna var det ett gift par som har 

svarat på frågorna tillsammans. 

Ejvegård (2003) skriver att det är praktiskt att använda bandspelare för att kunna skriva ut 

hela intervjun. Han skriver att det kan vara hämmande för vissa personer med bandspelare och 

att vissa inte tillåter att forskaren spelar in dem. Jag har bandat alla intervjuerna för att få med 

allt informanterna berättade under intervjun, detta har gjort att jag har kunnat använda 

korrekta och ordagranna citat i min uppsats. Att vissa personer blir mer hämmade när 
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intervjun spelas in tycker jag uppvägs av att jag kan analysera intervjun bättre och kan skriva 

ut den ordagrant. Jag upplever dock inte att detta har varit något större problem i de intervjuer 

som jag har genomfört. Det är några få av informanterna som jag upplevde blev lite hämmade 

till att börja med men efter ett tag slappnade de av och sedan flöt intervjun på bra.  

Bell (2006) skriver att en stor fördel med att banda intervjun är att det är möjligt att ägna sin 

fulla uppmärksamhet åt det informanten säger. Eftersom jag använde mig av 

semistrukturerade intervjuer var jag tvungen att vara uppmärksam för att kunna ställa 

följdfrågor. Bell (2006) anser att det är viktigt att forskaren transkriberar de inspelade 

intervjuerna för att det ska vara möjligt att granska materialet. Kvale (1997) skriver att vid 

transkribering av intervjuerna är det viktigt att det framgår på vilket sätt dessa är utskriva. Jag 

har transkriberat intervjuerna nästan ordagrant och i talspråk men vissa saker har jag redigerat 

till exempel talfel. Jag har även redigerat vissa av citaten för att de ska bli mer lättlästa, detta 

har inte medfört att innehållet har ändrats. När det gäller uppgifter som gör att det är möjligt 

att identifiera informanten eller någon annan har jag ändrat på dessa uppgifter. 

2.3 Databehandling

Ejvegård (2003) skriver att forskaren inte ska lämna ut uppgifter om ålder, bostadsort, yrke 

eller andra uppgifter som gör att personen kan identifieras. Jag kommer inte att lämna ut dessa 

uppgifter förutom bostadsort, eftersom alla informanter bor i Överkalix går det inte att dölja 

denna uppgift. Däremot har jag tagit bort all annan information som gör att det går att 

identifiera informanterna, detta har jag gjort redan vid transkriberingen. 

Miles och Huberman (1994) skriver att vid intervjuer ska forskaren inte genomföra alla 

intervjuer och sedan påbörja analysen. Det bästa sättet är att börja analysera materialet så 

tidigt som möjligt. På detta sätt är det möjligt för forskaren att kunna utveckla vissa saker som 

känns alltför ”tunna”. Jag har följt deras råd och transkriberat intervjuerna eftersom jag har 

genomfört dem, då jag hade intervjun färsk i minnet, därefter har jag börjat analysera 

intervjuerna eftersom jag har skrivit ut dem. Det har gjort att jag har hittat vissa trådar som jag 

har tagit upp i senare intervjuer för att kunna få ett mer utvecklat svar. Miles och Huberman 

(1994) skriver att därefter ska de transkriberade intervjuerna kodas för att ta ut det 

meningsfulla som framkommit i intervjuerna. Det är vissa ord som är betydelsefulla eftersom 
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de har en mening i en viss kontext. Dessa koder organiserar och kategoriserar materialet, 

sedan är det möjligt att dra slutsatser utifrån dessa. Jag har använt mig av olika teman i 

intervjuguiden och inom dessa teman har jag sedan försökt kategorisera och hitta nyckelord. 

2.4 Val av teoretiska utgångspunkter

När det gäller de teoretiska utgångspunkterna har jag valt ett antal begrepp som hjälper till att 

förklara resultatet i denna studie. Dessa begrepp är bland annat självidentitet, tillit, ontologisk 

trygghet samt det mänskliga medvetandet (Giddens, 1984, 1996, 1997) Jag har även använt 

mig av den generaliserade ömsesidighetens princip (Putnam, 2001) och begreppet anonymitet 

(Bauman & May, 2001). Dessa begrepp har jag valt utifrån frågeställningarna men även 

utifrån det som har framkommit under intervjuerna. Jag har även valt att ta med Peter Waaras 

(1996) Ungdom i gränsland, trots att denna bok handlar om ungdomar anser jag att den även 

speglar en allmän bild av människors liv i glesbygden och deras valmöjligheter. Därför tycker 

jag att denna bok är relevant och användbar i min uppsats. 

2.5 Etiska överväganden

I all forskning som har med människor att göra finns det vissa etiska regler och riktlinjer som 

bör följas. En definition av etik är den reflekterande moralen, att forskarens egen moral 

ifrågasätts på ett kritiskt sätt. Vissa uppfattningar som forskaren har kanske egentligen är 

fördomar som forskaren överger när hon eller han får mer kunskap om ämnet. Det finns även 

en allmän god sed inom forskningen som är en moralisk praxis som har utvecklats genom 

kritiska reflektioner när det gäller forskningsverksamheten (SOU 1999:4). I all forskning 

finns det mer eller mindre tvingande regler som forskaren måste följa. Det är ändå främst 

forskarens eget etiska ansvar som utgör grunden för all forskningsetik, detta eftersom det 

alltid är forskaren som har det yttersta ansvaret att se till att forskningen håller en hög kvalité 

(www.codex.uu.se).

Gustavsson, Hermerén och Petersson (2005) skriver om ”vetenskaplig oredlighet” och med 

detta menar de att den som skriver en rapport har för avsikt att lura läsaren. Det gör forskaren 

genom att till exempel ändra data för att den ska passa in i det resultat som forskaren vill 

uppnå eller att forskaren plagierar någon annans forskning. För att undvika detta kommer jag 
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att vara noggrann med att ange källor. Jag har inte heller för avsikt att medvetet ändra 

resultatet i min undersökning. Jag vill ge en rättvis och sanningsenlig analys av 

informanternas berättelser. Eftersom min uppsats kommer att handla om Överkalix, där jag 

själv är uppväxt innebär det att jag har en viss förförståelse. Det kan, enligt Forsman (2002), 

leda till att det uppstår vissa snedvridningar på grund av att jag själv uppfattar saker på ett

visst sätt. Jag tror inte att detta kommer att vara ett stort problem eftersom det är 

informanternas personliga erfarenheter om Överkalix som jag kommer att analysera. Att jag 

är medveten om detta gör att jag kan undvika att min egen förförståelse påverkar analysen. 

Jag har tänkt använda mig av semistrukturerade intervjuer och Forsman (2002) menar att vid 

intervjuer som är mindre strukturerade har informanten större möjlighet att prata om sådant 

som denne har en uppfattning om. Vid strukturerade intervjuer kan informanten tvingas svara 

på frågor som denne inte har funderat på. 

2.5.1 Vetenskapsrådets individskyddskrav

När det gäller forskning finns det en rad etiska överväganden som forskaren måste ta hänsyn 

till. Alla medborgare har rätt att skyddas mot insyn i sina privata livsförhållanden. De har 

även rätt att inte utsättas för någon skada, varken psykisk eller fysisk, inte heller för 

förödmjukelse eller kränkningar. Detta kallar Vetenskapsrådet för individskyddskravet, utifrån 

detta har Vetenskapsrådet utformat fyra huvudkrav som de ställer på all forskning. Dessa krav 

kallas ”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” 

(www.codex.uu.se). 

Informationskravet

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som berörs av forskningen om 

bland annat syftet med studien och villkoren för deras deltagande (ibid.). För att uppfylla detta 

krav har jag informerat alla informanter om syftet och hur studien kommer att genomföras. 

Jag har även informerat dem om att de deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst utan att ange något skäl och att all information som jag har samlat in 

endast kommer att användas till forskning och att alla är helt anonyma.
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Samtyckeskravet

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över 

sin egen medverkan i studien (ibid.). Alla informanter som har deltagit i studien har gjort det 

frivilligt. De har fått information att om de vill avbryta sin medverkan kommer jag att ta bort 

all eventuell information som jag har samlat in från den personen om denne vill det. En av 

informanterna som har deltagit är 16 år och jag har förklarat syftet med studien och annan 

formalia för både föräldrarna och informanten. Jag har även fått deras godkännande att 

informanten får delta i studien. 

Konfidentialitetskravet

Detta krav handlar om att alla informanter som deltar i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Alla personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt och ingen 

obehörig ska kunna ta del av dem (ibid.). För att uppfylla konfidentialitetskravet har alla 

uppgifter om informanterna avkodats. Eftersom Överkalix är en liten ort har jag varit väldigt 

noggrann när det gäller att avkoda uppgifter som kunde ha gjort det möjligt att veta vilka som 

har deltagit i studien, detta har jag gjort redan vid transkriberingen. All information har 

förvarats på ett sådant sätt att ingen annan än jag har haft tillgång till denna. Jag har valt att 

inte skriva ut kön eller ålder vid citaten, detta gör jag för att minska risken att någon ska 

kunna veta vem det är som har sagt olika saker. Jag tycker inte att det har någon betydelse för 

studien att jag har gjort på detta sätt. 

När det gäller Överkalix kommun har jag valt att inte hemlighålla vilken kommun det är jag 

undersöker, detta för att ge en bakgrund till kommunen och dess region för att läsaren ska få 

en förståelse av de förhållanden som kommunen befinner sig i. Jag anser inte att 

undersökningen kommer att skada Överkalix eftersom det inte är någon känslig fråga.

Nyttjandekravet

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in i en studie endast får användas till 

forskning (ibid.). Detta uppfyller jag eftersom det material som jag har samlat in endast 

kommer att användas i denna uppsats. Inget av materialet kommer inte att lämnas ut till någon 

annan.  
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2.6 Reliabilitet

Reliabiliteten anger hur tillförlitligt och användbart ett mätinstrument är och den måttenhet 

som används (Ejvegård, 2003). Bell (2006) skriver att det är ett mått som visar i vilken 

utsträckning det tillvägagångssätt som forskaren har använt sig av kan ge ett likvärdigt 

resultat vid olika tillfällen men med i övrigt lika omständigheter. Det innebär att forskaren 

måste vara noggrann med datainsamlingen och vid analysen. Att uppnå en hundraprocentig 

reliabilitet i en studie är svårt och det är oftast slumpmässiga fel som forskaren inte är 

medveten om (Rosengren & Arvidson, 2002). Jag har försökt att undvika slumpmässiga 

mätfel genom att genomföra en testintervju på en bekant innan jag genomförde de riktiga 

intervjuerna. Det var vissa frågor som behövde lite mindre justeringar. Trots detta kan det 

ändå finnas fel i frågorna som jag inte har kunnat förutse. Eftersom alla informanter har fått 

bestämma var de vill att intervjuerna ska genomföras hoppas jag att detta har bidragit till att 

de har känt sig trygga i miljön. Jag tror att jag har gett dem tillräcklig information om studien 

och att det har gjort att de har känt att de kan lita på mig. Det hoppas jag har bidragit till att 

informanterna har känt att de kan svara öppet och sanningsenligt på frågorna. Jag tror att det 

skulle vara möjligt att genomföra ytterligare en studie under liknande förutsättningar och att 

resultatet skulle bli relativt likvärdigt.  

Ejvegård (2003) menar att forskaren kan använda sig av kontrollfrågor för att öka 

reliabiliteten. Jag har inte riktigt gjort på detta sätt men flera av mina frågor är relativt 

likvärdiga men de efterfrågar lite olika saker ur olika synvinklar. På dessa frågor har 

informanternas svar inte avvikit från de tidigare svaren och inget svar har varit motsägelsefullt 

utan de har svarat på liknande sätt. Detta gör att jag tror att informanterna har svarat utifrån 

deras egna personliga upplevelser. 

2.7 Validitet

Bell (2006) menar att validiteten är ett mer komplicerat begrepp än reliabiliteten. Ejvegård 

(2003) skriver att validitet innebär att forskaren verkligen har mätt det som denne avsåg att 

mäta. För att forskaren ska uppnå det är det viktigt att de olika variablerna är 

operationaliserade på ett bra sätt, till exempel att de intervjufrågor som forskaren använder i 

studien ger valida data. De teoretiska begrepp som forskaren använder sig av ska vara 

omvandlande till ett empiriskt begrepp (Rosengren & Arvidson, 2002). I mina intervjufrågor 
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har jag utgått ifrån syftet och frågeställningarna, utifrån dessa har jag sedan konstruerat 

intervjuguiden. Jag valde att ha öppna svarsalternativ för att informanterna skulle kunna svara 

fritt på de frågor jag ställde. Jag upplever att informanterna har förstått mina frågeställningar 

och att de har svarat ärligt på dem, att jag har gjort på detta sätt hoppas jag har bidragit till att 

öka validiteten.  

Bell (2006; 117) refererar till Sapsford och Judd som skriver ”utformning av en 

forskningsinsats i syfte att ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs”. I min studie 

har jag samlat in data och mina slutsatser är grundade på det som jag har fått fram i mina 

intervjuer. Jag har försökt att styrka mina slutsatser med citat för att det ska vara möjligt för 

läsaren att förstå varför jag har dragit de slutsatser som jag har gjort. 
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3. Teoretiskt ramverk

I detta kapitel redovisas de begrepp som jag har använt mig av i denna studie för att förklara 

de slutsatser jag har dragit. Jag har även med definitioner till vissa av de teoretiska begrepp 

som jag har använt mig av. 

3.1 Definitioner teoretiska begrepp

Moderniteten har medfört förändringar från den traditionella samhällsordningen. Samhället 

har genomgått förändringar genom att det har uppkommit sociala sambandsformer över hela 

världen och den dagliga tillvaron har förändrats. En av de tydligaste förändringarna i de 

moderna sociala institutionerna är teknologin, den har gjort att hela världen har förbundits 

med varandra och det har lett till sociala omvandlingar. Giddens menar att människors tillvaro 

har blivit mer trygg och dräglig i och med att de moderna sociala institutionerna har spridits

(Giddens, 1996).

Globalisering beskriver processer som intensifierar relationer och beroendeförhållande som 

sträcker sig över hela världen. Det handlar om utvecklingen av sociala och ekonomiska 

system som är långt ifrån våra personliga erfarenheter men även lokala fenomen som påverkar 

allas vardag. Globaliseringen förändrar hur världen ter sig och hur denna värld uppfattas av 

människor (Giddens, 2003). 

Reflexivitet innebär att människor anpassar sig efter den föränderliga omgivningen. 

Globaliseringen har gjort att människor nu tvingas leva på ett mer reflexivt sätt. Den kontext 

vi lever i påverkar oss och de beslut vi tar, människor skapar och omskapar sin identitet och 

självbilden (Giddens, 2003). 

3.2 Gles- och landsbygd i Sverige

I Sverige är befolkningen ojämnt spridd över hela landet, detta beror på att moderniseringen 

gjorde att människor koncentrerades till storstäderna. Urbaniseringen i Sverige kom relativt 

sent mot stora delar av världen beroende på att industrialiseringen till stor del skedde på 

landsbygden. Urbaniseringen har gjort att den sociala sammansättningen är ojämn i landet, i 

glesbygden är det en stor andel äldre människor eftersom det främst är yngre människor som 
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flyttar, även andelen män är högre i glesbygd eftersom det är fler kvinnor som flyttar (Ahrne, 

Roman & Franzén, 2003).

Glesbygd anses ofta vara en problembygd, det finns en traditionell syn på gles- och landsbygd 

i Sverige. Detta anses vara ett perifert område där det finns sysselsättningsproblem, en negativ 

befolkningsutveckling och olika serviceinrättningar läggs ner. Det har även konstaterats att 

människor på gles- eller landsbygd har ”låg inkomstnivå, låg utbildning, dåliga sysselsätt-

ningsmöjligheter, bristande tillgång till samhälls-service [sic] eller helt enkelt 

otillfredsställande livskvalité” (Månsson, 1996; 42). 

Sverige står inför stora förändringar, industrins behov av arbetskraft börjat minska, 

tjänstesektorn ökar, den offentliga verksamheten minskar, arbetslösheten ökar och de sociala 

klyftorna växer. Informationstekniken har utvecklats och det innebär att utveckling och 

nytänkande inte automatiskt uppstår i städer, utan det växer med allt större kraft fram på gles-

och landsbygden. Det är inte längre nödvändigt att företag koncentreras till städerna eftersom 

bland annat Internet har ökat möjligheterna att utlokalisera arbetsplatser till mindre orter. Det 

innebär nya möjligheter till utveckling för gles- och landsbygd och det kan vara möjligt att 

vända den negativa befolkningstrenden till att bli positiv istället (Månsson, 1996).

Glesbygdsverket har med hjälp av nio forskare visat på att det är gles- och landsbygden som 

har de bästa förutsättningarna i det nya samhället. Industrialiseringens tid börjar gå mot sitt 

slut och ett informationssamhälle börjar växa fram. Industrialiserade städer står i kontrast till 

gles- och landsbygden som inte har dominerats av industritänkande, där finns istället en 

förnyelse och öppenhet. På gles- och landsbygden finns ett annorlunda handlingsutrymme än 

det finns i städer, det är möjligt att få tillgång till bland annat större tomter och odlingsmark. 

Det finns även ett mentalt utrymme som gör att det finns större möjligheter att rå om sig själv 

eftersom det är större utrymme mellan husen men även att det finns en kunskap om 

omgivningen och människorna som bor där (ibid.).

I dagens Sverige tror experter att många industrijobb kommer att försvinna och istället 

kommer det att komma nya arbeten som kräver en högre utbildningsnivå. Detta är en viktig 

del för att bekämpa arbetslösheten i Sverige och genom att höja utbildningsnivån är syftet att 
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skapa nya arbeten på landsbygden. De ökade utbildningskraven i sin tur gör att människor 

som bor på gles- och landsbygd och bor långt ifrån utbildningsorter inte kan bo kvar där. 

Istället är de tvungna att flytta för att kunna utbilda sig men förhoppningen är sedan att de ska 

återvända till hemkommunen efter utbildningstiden. Samhället idag präglas av en osäkerhet 

eftersom förutsättningarna för till exempel arbetslivet förändras hela tiden och det är svårt för 

människor att kunna planera. Ofta handlar det om att människor anpassar sig istället för att 

aktivt ha möjlighet att skapa nya villkor. Att människor flyttar från glesbygd till städer och 

från norr till söder beror främst på arbetsmarknaden (ibid.).     

3.3 Livsvillkor i glesbygd

Peter Waara (1996) skriver om ungdomar som bor i Övertorneå och Haparanda kommun, som 

är en del av Tornedalen. Detta är den del av Norrbotten som gränsar till Finland. Människor i 

Tornedalen är präglade av sin miljö och de historiska, sociala och kulturella förhållanden som 

finns där. Waara menar att det finns en ”antingen-eller”mentalitet. Människor blir antingen 

accepterade eller så blir de inte det. Könsrollerna är traditionella, det är mannen som är 

familjeförsörjaren och kvinnan värnar om familjen. Ungdomarna som bor i Tornedalen är i ett 

gränsland mellan historia och framtiden. De måste ta hänsyn till den kontext de befinner sig i 

men ändå ta hänsyn till utvecklingen. Deras identitet är uppbyggd kring det Tornedalska 

samhällets speciella kultur men de har även kännedom om resten av Sverige, utifrån detta ska 

de bestämma om de vill stanna eller flytta från hemorten. I mindre samhällen finns det ofta en 

social kontroll men även en trygghet i att alla känner alla. 

När människor socialiseras till en vuxen människa finns det vissa ramar som är bestämda. 

Dessa är samhälleligt och kulturellt bestämda, de skapar möjligheter och sätter gränser för 

människors identitet, planer inför framtiden och värderingar. I dagens samhälle styr inte de 

traditionella och lokala förutsättningarna lika mycket som tidigare. Idag har ungdomar en 

större insyn i vad som händer runt omkring i världen och detta påverkar livsperspektivet. 

Lokala traditioner börjar ifrågasättas och det känns inte tillräckligt att bo kvar på hemorten. 

Ungdomsarbetslösheten gör att det kan vara svårt för ungdomar att bo kvar på hemorten men 

det är även svårt för dem att bestämma fritt vilken ort de vill bo på (ibid.).
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3.4 Ungdomars val att bo i glesbygd

Waara (1996) undersökte ungdomarnas föreställningar om framtiden och reflektioner kring de 

lokala livsvillkoren och förhållanden. Huruvida ungdomarna skulle stanna kvar på hemorten 

eller inte beror på bland annat på möjligheten till arbete, utbildning och personliga önskemål. 

Ungdomar som flyttar från glesbygden flyttar relativt ofta tillbaka senare, cirka 30 procent gör 

det. Det kan bero på att flytten var tillfällig för att till exempel gå en utbildning men många 

kommer tillbaka när de skaffar familj eftersom Tornedalen och glesbygden allmänt är en bra 

miljö för barn. Det finns en trygghet i relationerna till andra människor eftersom det finns ett 

stabilt nätverk på hemorterna. Att ungdomarna ville flytta från hemorten berodde för många 

på att de var i en livsfas där de krav de hade inte kunde uppfyllas på hemorten. Andra kände 

sig tvingade att bo någon annanstans ett tag och vissa kunde tänka sig att bo på glesbygden 

men inte på sin hemort. 

Det sociala nätverket har betydelse för att de känner samhörighet och förankring i 

lokalsamhället, släktbanden har störst betydelse men även att människor hälsar på varandra 

stärker känslan av samhörighet. De som har vuxit upp i en familj som har bott på samma 

ställe hela tiden har störst förankring till det lokala medan de som har flyttat ofta under sin 

uppväxt mycket väl kunde tänka sig att bo någon annanstans. Ju mer samlad som släkten var 

desto mer förankrade var ungdomarna i regionen (ibid.).  

När det gäller ungdomar är en flytt till någon större stad ofta en passiv handling, de som ser 

en framtid på hemorten måste istället göra ett aktivt val att stanna. Detta eftersom det inte är 

en normal bild av vad ungdomar på denna ort brukar göra. De som flyttar gör det för att 

tillfredställa behov som de inte kan få tillfredställda på hemorten (ibid.).

3.5 Samhällsförändringar 

Modernismen handlar om globalisering, det kan definieras som sociala relationer över hela 

världen som är förbundna med varandra. Det gör att händelser som inträffar långt bort kan 

påverka runt om i världen, även lokala omvandlingar kan påverka länder långt borta (Giddens, 

1996). Vardagslivet har förändrats både globalt och lokalt. Massmedierna spelar en stor roll i 

detta eftersom de gör att vi har möjlighet att ta del av det som händer runt om i världen. 

Tidigare var det möjligt för människor, främst i mindre samhällen, att leva sina liv utifrån den 
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lokala kunskapen hos sig själv eller hos släktingar. Numera är det inte möjligt att leva så 

avskilt i och med den tekniska kunskapen (Giddens, 1997).

3.6 Anonymitet och trygghet 

Bauman och May (2001) skriver att anonymiteten som finns i större städer kan vara en 

befrielse för människor eftersom de slipper övervakning och att andra människor blandar sig i 

olika angelägenheter, vilket oftare händer i ett mindre samhälle där en person känner väldigt 

många andra människor. I storstäder finns det möjlighet för människor att vara anonyma och 

att vara avskilda från andra människor trots att de befinner sig på en allmän plats. Däremot 

finns det en baksida till detta och det är att när den besvärande nyfikenheten försvinner 

innebär det också att människors hjälpsamhet och medkännande intresse försvinner. 

Människors handlingar motiveras av olika behov som människan har. För att vi ska kunna 

tillfredställa dessa behov krävs det att människor har en förmåga att kontrollera, förstå och 

reflektera över olika handlingar men de måste även ha en möjlighet att handla. 

Bauman och May (2001) skriver att relationer till andra människor kan vara trevliga men även 

påfrestande. De delar upp omvärlden i olika cirklar där den yttersta cirkel är det okända som 

till exempel länder som vi inte har varit till och inte vet särskilt mycket om. Sedan blir 

cirklarna mindre och mer säkra, ju mindre cirkeln blir desto tryggare känns det. En cirkel är 

Sverige där vi förstår språket, lagar och regler. En annan mindre cirkel är grannskapet där vi 

känner människor till utseendet och ofta vet namnet på personerna, det är möjligt att känna till 

vissa människors vanor och det gör att osäkerheten inför obekanta minskar. Slutligen finns en 

inre cirkel som är det människor kallar hem. Det är de människor vi vet att vi kan lita på och 

vi känner att vi kan visa vårt rätta jag inför dem och det råder trygghet där. 

3.7 Den generaliserade ömsesidighetens princip

Putnam (2001) skriver om något som han kallar för den generaliserade ömsesidighetens 

princip. Denna princip innebär att någon gör någonting utan att förvänta sig att direkt få

någonting i gengäld. Det kan till och med vara så att personerna inte känner varandra men det 

finns en förhoppning om att denne eller någon annan gör något i gengäld senare. Medlemmar 

som bor i ett samhälle som präglas av den generaliserade ömsesidighetens princip innebär att 
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människor hjälper varandra genom att till exempel räfsa upp alla löv innan de blåser in på 

grannens tomt. Putnam menar att när alla människor kan sänka garden lite grann innebär det 

att vissa kostnader minskar som till exempel kostnaderna för vardagliga tjänster. Detta 

innebär att ett samhälle där människor litar på varandra har en ekonomisk fördel, detta 

samhälle blir även mer effektivt än ett samhälle som präglas av misstänksamhet. 

Detta innebär att tillit är en värdefull tillgång i ett samhälle men bara om den är motiverad, 

därför är även tillförlitlighet en viktig del i den generaliserade ömsesidigheten. När det gäller 

tillit är de sociala nätverken viktiga. Tillit som finns i personliga relationer är starka och 

inbyggda i ett större nätverk som kallas massiv tillit. Människor som någon känner flyktigt 

innebär även en viss tillit men det är en tunnare sådan. Denna tunna tillit kan ha större nytta 

än den massiva tilliten eftersom den sträcker tilliten utanför den grupp av människor som 

någon känner personligen. Eftersom denna tillit sprids i samhället blir den mer effektiv och 

bildar en norm för hederlighet och den generaliserade ömsesidigheten och den tunna tilliten 

minskar. De i ett samhälle som litar på andra är mer benägna att vara aktiva i samhället men 

även mer hederliga. I storstäder finns inte samma tillit som på mindre ställen, det gör att den 

sociala kontrollen är svagare och det skapar en större frihet för människor. Putnam menar att 

en försvagad tunn tillit kan vara ett rimligt pris att betala för den friheten (ibid.). 

3.8 Tillit och ontologisk trygghet

Redan som spädbarn är det viktigt att känna tillit och det ger ett skydd mot hot och faror i 

framtiden. Tilliten hjälper individen att kunna bevara hopp och mod i olika problematiska 

situationer. Både kroppsligen och psykiskt är människor alltid utsatta för olika risker 

(Giddens, 1997). Det grundläggande när det gäller tillit är att vi inte har fullständig 

information om något, tillit gör att de faror som människor är utsatta för minimeras (Giddens, 

1996). I det moderna sociala livet interagerar människor med främlingar, ofta är det endast 

flyktiga möten. När vi träffar en människa oavsett om vi känner denna eller inte är vi tvungna 

att upprätthålla tilliten. Giddens använder termen ontologisk trygghet för att beskriva trygghet 

i vidare bemärkelse. Det handlar om att vi känner trygghet inför vår egen identitet samt den 

sociala och materiella handlingsmiljön och att dessa kommer att vara konstanta. Vi vill känna 

att människor och saker som omger oss är pålitliga, detta handlar om tillit och är 

grundläggande när det gäller ontologisk trygghet. Att känna tillit till andra människor är ett 
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behov som människor har, det är lugnande att befinna sig tillsammans med människor som de 

litar på och i en trygg miljö. Redan när vi växer upp gör tilliten till våra föräldrar att vi formas 

som människor, det är de vardagliga rutinerna och den dagliga interaktionen med människor 

som har skapat den grundläggande tilliten (ibid.).

I dagens samhälle har det skapats en balans mellan tillit och risk, säkerhet och fara. Denna 

balans har skapats eftersom de sociala institutionerna har uppkommit. Vi känner en större tillit 

till olika expertsystem och det gör att vi har lättare för att kalkylera riskerna och faran. 

Däremot har tilliten till andra människor minskat i och med att människor känner större tillit 

till abstrakta system. Det personliga livet har förlorat de fasta punkterna och istället söks 

stabilitet och mening i jaget. Giddens menar att till stor del har den tidigare gemenskapen 

förstörts. Släktskapsband spelar inte lika stor roll när det gäller att strukturera vardagslivet, 

även om vissa band fortfarande är starka. Tidigare dominerade den grundläggande tilliten men 

nu är det den opersonliga tilliten. Det innebär att människor har ett behov av att hitta andra att 

känna tillit till men i relationer mellan människor idag måste tilliten arbetas fram (ibid.).

3.9 Självidentitet

Moderna institutioner har en global påverkan men de förändrar även på personliga plan, de 

förändrar människors sociala liv och påverkar våra personliga erfarenheter. Giddens menar att 

självet inte är passivt utan individerna skapar sin egen självidentitet. Den moderna världen har 

inte kunskapens vishet utan fortfarande finns tvivlet både i vardagslivet och i den sociala 

världen. Detta tvivel gör att det finns en stor osäkerhet och många valmöjligheter för 

människor. Tillit är grundläggande när det gäller personlighetens utveckling och det skapar en 

grundläggande trygghet. Det skyddar människor mot hot och faror och skyddar självet i 

vardagslivet. Det moderna vardagslivet har inte blivit mer riskfyllt men det har skapats nya 

risker. Det har blivit mer vanligt att händelser som inträffar i andra länder ändå påverkar oss 

och samhället. När det gäller självidentiteten är vi tvungna att välja en livsstil bland många, 

detta val har blivit viktigt för självidentiteten och det vardagliga livet (Giddens, 1997).

De förändringar som har skett när det gäller det personliga livet har samband med att det 

sociala har fått en mycket större räckvidd. Självet och samhället är bundna till varandra på en 

global nivå. Tidigare var identiteten många gånger bunden av traditioner och den förändrades 
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på ett visst sätt, numera måste självet konstrueras genom personlig och social förändring. 

Giddens menar att små samhällen och traditionernas skyddsnät som fanns tidigare har blivit 

ersatta av stora och opersonliga organisationer. Valet av livsstil innebär olika val och det 

bidrar även till olika rutiner, det är inte bara beslut om hur en människa ska handla utan även 

om hur en person vill vara (ibid.). Den värld vi lever i nu är en orolig värld som förändras 

men det finns även förhoppningar inför framtiden. Giddens menar dock att vi fortfarande har 

möjlighet att styra vår framtid för att på så sätt skapa ett bättre liv (Giddens, 2003).

Giddens skriver att tidigare formades den personliga identiteten av nedärvda faktorer och 

medlemskap i olika sociala grupper. I dag är den personliga identiteten inte lika stabil utan 

individen har blivit mer mobil både geografiskt och socialt. Detta har gjort att människor har 

blivit befriade från de tidigare homogena samhällena där olika mönster förmedlades mellan 

olika generationer (ibid.). I traditionella samhällen utspelades människors sociala liv oftast 

lokalt, numera har mobiliteten ökat och platserna ger inte den trygghet som fanns tidigare och 

erfarenhet spelar inte heller samma roll. När individer väljer var de ska bo har inte 

födelseorten samma betydelse, efter tonåren väljer en individ själv var denne vill bo utifrån 

sin egen individuella livs planering. Familj och andra människor som det finns ett band till har 

inte längre samma betydelse, tidigare var det ofta dessa som avgjorde ens framtid. Dessa band 

utgjorde en slags referenspunkt för människor och denna saknas numera (Giddens, 1997). Det 

har lett till att andra saker har fått större betydelse i människors identitetsskapande och det gör 

att det finns större möjligheter för människor att forma sig själva. Däremot leder alla val till 

förvirring men det är valen som formar oss till den vi är (Giddens, 2003). Traditionerna 

förändras och återskapas av varje generation. Det innebär att traditioner fortfarande har en 

viss roll i vårt liv men de har inte lika stor betydelse som tidigare (Giddens, 1996).

Även Beck (1986) skriver att människors rörlighet bland annat den geografiska, förändrar 

människors levnadsbanor och handlingsplaner. Detta resulterar i ständiga 

individualiseringsprocesser och människors handlingar är inte längre lika beroende av 

ursprunget och personliga band. Detta kallar Beck för ett personligt öde.
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3.10 Reflexivitet

Giddens (1984) definierar struktur som regler men även som det som binder samman tid och 

rum. Grunden i struktureringsteorin är att de regler och tillgångar som används för att 

producera och upprätthålla sociala handlingar är på samma gång ett upprätthållande av 

systemen. Mänskliga aktiviteter sker inte genom sociala aktörer utan de rekonstrueras genom 

att människor uttrycker sig som aktörer. Det är det reflexiva i människans kunskaper som är 

mest involverat i det sociala praktiserandet. En viss kontinuitet förutsätter en viss reflexivitet. 

Reflexiviteten i sin tur är beroende av kontinuiteten som gör dem likadana genom tid och 

rum. Reflexivitet ska inte enbart ses som ett självmedvetande utan är en del av det flöde som 

finns i det sociala livet. Att vara en människa är att vara en meningsfull agent som har 

målsättningar när det gäller sina aktiviteter och har möjlighet att kunna tänka diskursivt för att 

hitta orsaker. Reflexivitet är grundat i en kontinuerlig övervakning av handling som 

människor visar och förväntar sig att andra visar. 

Månson (2007) skriver att Giddens struktureringsteori grundar sig på att människor har en 

förmåga att reflektera över och styra sina handlingar. Människor handlar ofta omedvetet 

eftersom våra liv till stor del består av rutiner och återkommande beteenden. Därför kan det 

ibland vara svårt för människor att förklara varför de handlade på ett visst sätt men oftast 

finns det en slags teoretisk förklaring som gör handlandet begripligt. Giddens menar därför att 

social handling inte är grundad på specifika behov eller motiv utan på mer generella planer. 

3.11 Det mänskliga medvetandet

Giddens (1984) delar upp det mänskliga medvetandet i ”det omedvetna, det praktiskt 

medvetna och det diskursivt medvetna”. Människor har en nedärvd förmåga att förstå vad de 

gör medan de gör det och en förmåga att använda sig av ett medvetet medvetande i de 

vardagliga sociala aktiviteterna. Människor är reflexiva på en diskursiv nivå. Att någon vet 

vad denne gör och varför denne gör det är det praktiska medvetandet. Det gör att en person 

vet hur denne taktiskt kan gå vidare i det sociala livet utan ett diskursivt uttryck. Det är det 

praktiska medvetandet som människan använder i det dagliga livet för att kunna hantera olika 

situationer. Det är en tyst kunskap som strukturerar samspelet mellan olika människor. Det 

innebär att en stor del av människors vardagliga beteende fungerar utan att det är nödvändigt 

att reflektera över handlandet. Människor positionerar sig på olika sätt i det dagliga livet bland 
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annat i hemmet, på arbetsplatsen, hemstaden och världen, det är även en position i livscykeln 

och den sociala identiteten. 

I människors dagliga liv sker en mängd medvetna handlingar. Det finns nästan alltid en 

möjlighet för människor att handla på ett annorlunda sätt. Detta eftersom människor alltid kan 

kontrollera och påverka olika faktorer men däremot är det inte möjligt att förutse vilka 

konsekvenser som handlingarna leder till. Mänsklig agency kan bara definieras genom 

avsikterna, det vill säga för att ett beteende ska räknas som handling, oavsett vem som gör det, 

måste denne avse att göra det annars är det bara ett gensvar.. Individer gör ofta saker som de 

inte har tänkt göra och som de inte vill göra men som de ändå gör. Att göra något utan att 

kunna förutse konsekvenserna är en sak och att göra något oavsiktligt är något annat. 

Medvetna handlingar är handlingar som aktören vet eller tror kommer att ha en viss utgång. 

Aktören utför sedan dessa handlingar för att kunna uppnå denna utgång, det är en medveten 

handling. Agency handlar om att göra någonting och konsekvenserna av handlande, oavsett 

om de är avsiktliga eller oavsiktliga, är händelser som inte skulle ha inträffat om aktören hade 

agerat annorlunda. I de flesta situationer har individer bara möjlighet att kontrollera de 

omedelbara händelserna (Ibid.).

Det omedvetna är kognitivt, bland annat rutiner. Rutiner är grundläggande när det gäller det 

vardagliga livet. De olika aktiviteterna som människor gör i det vardagliga livet är olika 

upprepningar som skapar det sociala livet. Rutinerna gör också att de psykologiska 

mekanismerna som tillit och ontologisk trygghet finns i det dagliga livet. De finns främst i det 

praktiska medvetandet men även till viss del i det omedvetna och det diskursiva (Ibid.). 

När det gäller det omedvetna består stora delar av det mänskliga beteendet av handlingar som 

människan styr och därför kan reflektera över. Det som präglar det omedvetna är händelser 

och upplevelser som människor inte minns, dessa minnen är känslomässiga och oftast knutna 

till barndomen men de kan även vara traumatiska minnen från det vuxna livet. Ibland är det 

nödvändigt för människor att reflektera över sina handlingar, det är det diskursiva 

medvetandet. Gränsen mellan det diskursiva och det praktiska är vag eftersom det alltid är 

möjligt att diskutera och förändra olika rutiner som människor använder sig av i vardagslivet. 

Däremot är de omedvetna handlingarna svårare att identifiera och påverka (Ibid.).
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Det vardagliga beteendet består till stor del av att utveckla olika rutiner och skapa en känsla 

av ontologisk trygghet. Det innebär att människor känner att de kan lita på sin omgivning och 

att de kan hantera olika hot och faror. Att människor har rutiner för det vardagliga livet gör att 

de kan hantera den ångest som präglar människor, rutinerna gör tillvaron strukturerad och kan 

skydda mot ångest. Det är först när människor blir fråntagna sina rutiner som de blir 

medvetna om hur viktiga de är för vardagslivet. När människors rutiner inte kan upprätthållas 

och det sker förändringar i vardagslivet menar Giddens att det uppstår kritiska situationer. Det 

är radikala förändringar i vardagslivet som ofta har konsekvenser på ett stort antal individer 

(Månson, 2007).
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4. Intervjuer

I detta kapitel redovisas en analys av intervjumaterialet med citat som belyser de tolkningar 

jag har gjort utifrån det som har framkommit under intervjuerna. 

4.1 Informanternas bakgrund

Jag har intervjuat tio personer, fyra av dem var män och sex var kvinnor. Deras ålder är 

mellan 16 år och upp till 59 år. Alla informanter bor i Överkalix men de har lite olika 

bakgrunder. Vissa av informanterna är ensamstående och vissa är sambo eller gifta. Några har 

barn som är utflyttade, några har småbarn och några har inga barn alls. Vissa av 

informanterna har bott hela livet i Överkalix, några har bott någon annanstans några år och 

sedan flyttat tillbaka och vissa har flyttat dit som tonåring eller i vuxen ålder. De två som har 

flyttat till Överkalix i vuxen ålder har bott där olika länge, en har anknytning dit men en 

informant har ingen anknytning alls till Överkalix. När det gäller utbildning är det en som 

fortfarande läser på högstadiet. De andra har alla gymnasieutbildning och vissa har 

universitetsutbildning. De flesta av informanterna har arbete men en går fortfarande skola och 

några av informanterna har inte en fast anställning utan arbetar extra på olika arbetsplatser. 

4.2 Möjligheter med att bo i glesbygd

De möjligheter som informanterna upplever finns när det gäller att bo på glesbygden är främst 

trygghet, enkelhet och en öppenhet. 

4.2.1 Trygghet

De flesta av informanterna trivs väldigt bra med att bo i Överkalix och det är främst 

tryggheten som gör att de vill bo på en mindre ort. Några av informanterna berättar att de 

tycker att det är jättebra att bo i ett litet samhälle, främst för de som har barn. Det är tryggt 

eftersom de känner barnens kamrater och föräldrarna men även personalen på skolorna. En av 

informanterna nämner att det nästan aldrig händer någonting allvarligt i samhället men hon 

menar att om till exempel ett barn skulle bli kidnappat på dagis vet människor att det är till 

exempel Tok Harry som har gjort det. De flesta av informanterna nämner att det är lugnt och 

skönt att bo på ett mindre ställe och att människorna som bor där är trevliga. En av 
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informanterna berättar att eftersom hon är handikappad känns det tryggt att bo i Överkalix. 

Eftersom hon har byggt upp ett stort nätverk kan hon få den hjälp hon behöver. Flera av 

informanterna berättar att de tycker att det finns en trygghet i att alla känner alla och det gör 

att det blir en mer familjär känsla än i en storstad. En av informanterna tycker att alla känner 

alla är lite av charmen med att bo på en liten ort. Även fast hon inte direkt känner alla vet hon 

i varje fall från vilken by de kommer och hon kan prata med folk när hon är och handlar. En 

annan fördel är att när någon blir sjuk vet människor i ett mindre samhälle om detta. Det gör 

att människor är hjälpsamma och om det skulle hända något är det inga problem med att få 

hjälp. 

”Det finns ju som en trygghet, till exempel det finns ju inte lika många som rövar 

bort barn från dagis. Om det nu är någon som gör det så vet man ju att det är Tok 

Harry som har gjort det eller någon sån där. Alltså man vet ju oftast vem det är som 

gör såna grejer…”

Som citatet ovan visar upplever många av informanterna att det finns en stor trygghet i att bo 

på en liten ort. En av informanterna som har barn berättar att om det skulle hända något och 

att ett barn till exempel skulle rövas bort från dagis finns det en kunskap om vem det är som 

har gjort det. 

4.2.2 Öppenhet 

En av informanterna som har flyttat till Överkalix i vuxen ålder berättar att hon träffade 

människor i Överkalix nästan direkt när hon kom dit. Människor visste vem hon var på en 

gång och de hälsade på henne när hon gick och handlade trots att hon inte visste vem dem var. 

Informanten upplever även att människor var lite nyfikna i början när hon hade flyttat till 

kommunen, de kunde komma fram till henne och ställa frågor. Hon har aldrig känt sig utanför 

även fast hon inte har bott så länge i Överkalix och hon upplevde att det var lätt att få kontakt 

med människor. Det har räckt för henne att vara sig själv och det har gjort att hon har smält in, 

det är lätt att komma in i samhället och det känns inte komplicerat, enligt informanten. Även 

en annan informant som är inflyttad i Överkalix säger att hon blev väl omhändertagen när hon 

flyttade till kommunen. Hon flyttade till Överkalix från en lite större stad som tonåring och 

hon upplevde att alla var tacksamma för att det flyttade in nya människor till Överkalix. 
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”Det positiva är väl att alla visste att man var nyinflyttad och man blev ändå väl 

omhändertagen. För alla var så tacksamma för att det kommer nytt folk hit när det 

är en lite mindre ort och sånt där.”

Som citatet ovan visar upplever de informanter som har flyttat till Överkalix att det finns en 

öppenhet på en mindre ort. Det är lättare att ta kontakt med människor och de flesta visste 

vem de var även fast de var nyinflyttade och de blev väl omhändertagna.  

4.2.3 Enkelhet

Informanterna upplever att det är enkelt att bo på en liten ort och att det finns olika fördelar 

med detta. Det är lätt att komma i kontakt med olika aktiviteter och att engagera sig i olika 

föreningar. De berättar att eftersom Överkalix är ett litet samhälle känner de en stor del av 

människorna som bor där. Det gör att saker blir enklare, till exempel berättar en informant att 

om de har glömt lämna bilen på verkstan kommer mekanikern hem till dem och hämtar den 

eller om de får en vattenläcka sent på kvällen är det bara att ringa hem till någon som kommer 

och hjälper dem direkt. En informant berättar att flera av hennes klasskompisar som har flyttat 

från Överkalix och har fått barn, börjar reflektera över hur de hade det själva när de växte upp. 

Hon tror att människor som har haft en bra barndom vill efterlikna den i sin egen uppfostran. 

De vill ge sitt eget barn samma grundtrygghet och uppväxtförhållanden som de själva hade 

när de växte upp. Hon menar även att den småskalighet som finns i Överkalix är väldigt enkel 

för en barnfamilj. Det är korta avstånd inom samhället och det mesta finns samlat i Bränna, 

det är enkelt eftersom de inte behöver åka buss för att ta sig dit de vill. Istället finns det mer 

tid över till annat som till exempel fritidsintressen eftersom det är möjligt att spara in tid på att 

ta sig till olika ställen. Informanterna tycker att naturen är fin och det är nära till skog och 

natur. Det finns bra med möjligheter till att köra skoter, det är ganska fritt och lätt att ta sig ut. 

En informant som jagar menar att det är väldigt enkelt att bara kunna gå runt stugknuten för 

att utöva sitt fritidsintresse. Människor som bor på andra ställen är kanske tvungna att åka 

lång väg för att kunna jaga och de kanske måste ta semester och flyga till sina jaktmarker. 

”Jamen här känns det som att man har mer tid till fritid...alltså man har mer fritid 

när man bor på ett litet ställe för att det tar inte lika lång tid att göra allting som det 

tar på ett stort ställe.”
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Citatet ovan visar på att en av informanterna menar att det finns större möjligheter för 

människor att ha tid till fritid om de bor på en liten ort. Detta eftersom det inte tar lika lång tid 

att göra olika saker som det kan ta på ett större ställe. 

”Det är nog väldigt många som då upplever jag det, tycker att den här 

småskaligheten är väldigt enkel för en barnfamilj. Alltså det är ju komplicerat om du 

till exempel bor på Sveavägen i Stockholm och ska lära din sexåring att cykla. Ja 

menar du kan ju inte ens lära ditt barn att cykla utanför din bostad utan du är ju 

tvungen att ta dej till en park eller någonting. Det är ju så väldigt mycket enklare här 

att ha barn så det är nog väldigt många som fundera på att dom skulle nog vilja 

flytta hem om det fanns jobb. Det har jag hört väldigt många gånger. Att man säger 

om det fanns jobb skulle vi jätte gärna flytta dit.”

Som citaten visar upplever informanterna att det finns en enkelhet med att bo i ett mindre 

samhälle. Det belyser den enkelhet som informanterna ser med att bo på en liten ort. 

Informanten tar som exempel hur svårt det kan vara att lära ett barn att cykla i Stockholm 

eftersom det kan vara svårt att göra det på gatan utanför bostaden. Människor som bor på en 

liten ort har oftast inte samma problem utan det är enkelt att kunna göra det utanför huset men 

annars går det att göra det i närheten.   

4.2.4 Lägre kostnader

En annan fördel som några av informanterna upplever med att bo på en liten ort är att det är 

billigare än att bo i en storstad och att det är billigt att köpa hus där. De menar att det finns 

andra valmöjligheter när det gäller att kunna bo i hus i Överkalix än det finns i storstäderna. I 

storstäderna blir kostnaderna ofta mycket högre för dem som bor i hus eftersom husen är 

dyrare än i till exempel Överkalix. Dessutom blir det ofta längre resa för dem som bor i hus i 

en storstad eftersom husen ofta ligger utanför själva centrum. Därför blir det ofta längre 

avstånd för människor att ta sig till sitt arbete och olika fritidsaktiviteter med mera. 
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”Det är väl att man har ett annat slags val att kunna köpa hus, alltså bo billigare, om 

jag säger att bo i ett litet samhälle än om man skulle bo i en stad. För varor kostar 

mer och du kanske måste resa längre till jobbet och sånt kostar.”

Citatet ovan visar att informanterna menar att det finns större möjligheter för människor att 

kunna bo i hus i ett mindre samhälle än i en storstad. Främst eftersom kostnaderna är lägre på 

mindre orter men även för att resor till bland annat arbetet ofta blir längre för människor som 

bor i hus i en storstad. 

4.2.5 Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter

När det gäller fritidsaktiviteter tycker de flesta av informanterna att det finns stora möjligheter 

eftersom utbudet i Överkalix är relativt stort. Det finns olika träningsmöjligheter som gym 

och Maxpuls, en förening som har lite olika träningsformer. Även andra föreningar anordnar 

olika aktiviteter som till exempel Överkalix idrottsförening, Korpen, Studiefrämjandet och 

Vuxenskolan, det finns även en slalombacke, ett stall, en idrottshall, en ishall med mera. En 

informant berättar att på gles- och landsbygd är ungdomar inte bortskämda utan om de vill ha 

någonting får de ta egna initiativ och skapa det själva. Oavsett vad någon vill göra gäller det 

att den personen själv har kraft att skapa det för det är ingen annan som kommer att göra det. 

Det går inte att gå till anslagstavlan i Bränna och välja och vraka bland olika aktiviteter. Utan 

om någon till exempel vill dansa salsa finns möjligheten men det krävs eget initiativ. Det 

måste finnas någon som samlar en grupp som vill dansa salsa och ordnar lokaler, kursledare 

med mera. Det tror hon gör att många människor blir mer handlingskraftiga och lär sig att leta 

möjligheter i glesbygd. En informant berättar att hon tror att människor som bor på en liten ort 

inte har samma behov som de som bor på större orter. Det är till exempel inte viktigt att kunna 

gå på bio varje dag eftersom det inte finns möjlighet till det. Människor som bor i Överkalix 

anpassar sig efter det som finns eftersom de har valt att bosätta sig i en mindre kommun. Flera 

av informanterna nämner kommunens satsning på ungdomar och musik, de tycker att det är 

bra att det satsas på ungdomarna. Det finns bland annat en ungdomsgård där ungdomar kan 

samlas och det finns lite olika aktiviteter. Det satsas även mycket på musikintresserade 

ungdomar och det finns bra möjligheter för dem att kunna spela. 
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”Utan är det så att man vill göra någonting för sin hobby oavsett vad du håller på 

med eller det du är intresserad av så gäller det ju att du har drivet att skapa det själv 

för det är ingen som kommer att göra det åt dej. Så jag tror ändå att glesbygden kan 

vara bra på så sätt att du får ett driv att fixa saker själv, att ta dej fram på nåt sätt, 

att leta möjligheter...//...Du kan inte bara gå ner på Bränna här och läsa på en 

anslagstavla och välja och vraka mellan dom här sakerna utan du måste själv dra 

ihop en grupp och fixa och dona, så du blir ju ganska handlingskraftig också i 

glesbygd. På ett sätt är det säkert hur du är som person.”

Som citatet ovan visar är det en av informanterna som tror att människor som bor på 

glesbygden själva måste skapa sina egna möjligheter när det gäller fritidsintressen. Det finns 

inte ett lika stort utbud som det gör på större orter men om någon är intresserad av något finns 

det stora möjligheter att ordna den aktiviteten bara personen tar ett eget initiativ när det gäller 

att ordna det. Det i sin tur tror hon gör att människor som bor i glesbygd många gånger är mer 

handlingskraftiga än människor som bor i större städer där det finns ett stort utbud av olika 

aktiviteter. Hon tror däremot att det är olika från person till person, många tar egna initiativ 

medan andra inte gör det. 

4.2.6 Ett bra serviceutbud

Alla informanter anser att serviceutbudet i Överkalix är bra eller till och med väldigt bra. Det 

finns ett stort utbud av olika affärer och det finns, som en av informanterna uttrycker det, en 

av varje. Alltså att det finns ett apotek, ett systembolag, en vårdcentral med mera. På frågan 

om det är någonting som informanterna saknar är det några som vill ha en möbelaffär, andra

vill ha någon fler klädaffär, främst med kläder för killar och någon saknar ett lite större 

varuhus. Egentligen tycker informanterna att i princip allting finns i Överkalix och de flesta är 

nöjda. Det de saknar på orten åker de till andra orter runt omkring för att inhandla eller via 

Internet och postorder. En annan av informanterna tycker att serviceutbudet har blivit sämre 

på senare år men hon tycker ändå att utbudet är ganska bra men det har blivit svårare för 

butikerna i Överkalix eftersom underlaget minskar. En informant menar att det därför är 

viktigt att Överkalixborna tar sitt ansvar och själva skapar det samhälle de vill leva i. Hon 

handlar till exempel alla sina kläder i Överkalix för att stödja de butiker som finns eftersom 

hon inte bara vill se tomma skyltfönster när hon kör genom Bränna. Hon tycker att affärerna 
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har en väldigt hög servicenivå, om de inte har det hon vill ha brukar de kunna ta hem det åt 

henne.

”För det är ju bara att gå till sej själv, man vill ju inte åka genom Bränna och bara

se tomma skyltfönster. Men då kräver det ju att vi tar ansvar för det själva också och 

att vi skapar det samhälle vi vill bo i. Det är därför jag inte åker till Luleå och 

handlar på Storheden, det är ett medvetet val också.”

Citatet visar att det finns en önskan att alla i Överkalix tillsammans ska skapa det samhälle 

som de vill ha. Därför är det är viktigt att gynna orten och de affärer som finns där för att de 

ska kunna överleva istället för att åka till Luleå och andra ställen för att handla.  

”...jag är ju så här att jag köper ju alla grejer i Överkalix. Jag har knappt varit på 

Storheden i Luleå. Jag är ju en rätt besvärlig kund. Oftast så vet jag vad jag vill ha 

och har dom inte det då säger jag: Kan ni inte ta hem det åt mej? Och det är aldrig 

några problem. Det är hög servicenivå på butikerna i Överkalix.”

Som citatet ovan visar anser informanten att det finns ett tillräckligt stort serviceutbud i 

Överkalix. Hon köper allt hon behöver där och om de inte har det tar det hem det åt henne. På 

affärerna i Överkalix håller de en hög servicenivå och de hjälper kunderna för att de ska 

kunna köpa det de vill ha.

4.3 Hinder som finns i glesbygden

Informanterna upplever inte att det finns alltför stora hinder med att bo i glesbygden. Det är 

främst bristen på arbetstillfällen som de upplever är ett problem.  

4.3.1 Få arbeten 

Det allra största hindret med att bo i en glesbygdskommun anser informanterna är möjligheten 

för arbetslösa att få arbete. Det finns arbeten att få men chansen är inte alltför stor, det finns 

inte heller så mycket arbeten att välja mellan. Däremot kommer ICA att etablera ett lager i 

Överkalix och flera av informanterna tror att det kommer att öka möjligheterna till fler 
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arbetstillfällen. Några av informanterna berättar att det är viktigt att ha bra kontakter på en 

liten ort eftersom det är lättare att få ett arbete på detta sätt. Ofta anställs släkt och vänner på 

arbetsplatserna och det gör att det är svårare att få arbete utan ett bra kontaktnät, men 

informanten menar samtidigt att hon inte vet om det är unikt för just Överkalix utan att det 

kanske är likadant på större orter också. En annan av informanterna berättar att hon tror att 

möjligheterna när det gäller arbeten är stora men att det ligger på personen själv att söka 

arbete. Hon menar att om en person verkligen vill ha ett arbete är det möjligt att få ett bara 

personen ringer runt och kollar med olika företag. Hon tror att det finns många arbeten som 

inte annonseras ut. 

En av informanterna som även har bott på andra ställen än Överkalix berättar att hon tror att 

det är lättare att marknadsföra sig själv på en liten ort. En annan av informanterna tycker att 

det är svårt att byta arbetsplats på en liten ort. Hon har försökt göra det men på en mindre ort 

samarbetar företag mer med varandra och de vill inte ta personal av någon annan. De som har 

arbeten ska vara glada och rädda om det de har. En fördel med en mindre ort som en av 

informanterna lyfter fram är att det finns bättre möjligheter att starta eget eftersom 

omkostnaderna är mindre. Hon tror att människor på mindre orter är mer lojala eftersom de 

inte är lika anonyma som de kan vara på ett större företag i Stockholm. Det gör att det är 

lättare för företag att anställa bra personal eftersom alla vet vem alla är, det i sin tur tror hon 

gör att människor är mer plikttrogna på sina arbeten. Två av informanterna säger att 

procentuellt finns det lika många arbeten i Överkalix som det finns i till exempel Stockholm 

eftersom det är fler människor som söker jobben i Stockholm. Men de menar att det ser bättre 

ut i Stockholm eftersom det finns fler jobb att söka. 

”För samtidigt nog finns det jobb som när jag har bott i Stockholm, det finns jobb 

men då är det ju många fler som söker dom jobben som finns eftersom det finns fler 

människor där. Så egentligen blir det kanske egentligen inte så mycket mer jobb, det 

är bara att det ser mer ut. Det känns bättre. Så skillnaden är inte så stor men det är 

mer påtagligt i en mindre kommun.”
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Som citatet visar tror vissa av informanterna att när det gäller jobb finns det procentuellt 

ungefär lika många arbeten i Överkalix som det finns i Stockholm. Det finns fler lediga 

arbeten men det finns dessutom fler som söker dessa arbeten.

”Om man har ett företag här uppe då vet man oftast vem alla är. Och då vet man ju 

också att jamen hon kommer alltid på jobbet eller den vill vi inte ha han är ju aldrig 

där eller han är ju alltid sjuk eller nä hon kan vi inte ha, hon är alltid hemma med 

sjukt barn. Det blir på ett annat sätt här. Så det tror jag är en stor fördel eller en stor 

möjlighet för företag egentligen. På det viset att dom som...lojalare folk så att 

säga...man är mer plikttrogen tror jag här än när man är i storstäderna.”

Det här citatet visar att informanten tror att eftersom alla känner alla på en liten ort underlättar 

det för företag när de ska anställa personal eftersom människor inte är lika anonyma som de 

kan vara på ett större ställe. Det i sin tur ställer högre krav på människor att de är mer lojala 

och plikttrogna. 

4.3.2 Minskad befolkning

En nackdel som informanterna annars berättar om är att befolkningen minskar hela tiden och 

det gör ju även att serviceutbudet kommer att minska om befolkningen fortsätter att minska. 

De menar att det inte är någon som öppnar en ny affär om inte kundunderlaget ökar. En av 

informanterna tycker att åldersfördelningen i Överkalix kan vara ett problem. Hon tycker att 

äldre ofta anser att saker ska göras på samma sätt som de alltid har blivit gjorda, att det finns 

ett underskott av yngre människor i kommunen tycker hon kan vara utvecklingshämmande på 

grund av detta. Vissa av informanterna tycker att det är en nackdel att det ibland är lite för 

lugnt i samhället, det är för lite ungdomar som är ute i centrum. Några av informanterna 

nämner också problemet med att regionalpolitiken i landet gör att det är svårt för människor 

att bosätta sig i glesbygd och speciellt i Norrbotten. Det ges inte tillräckliga förutsättningar för 

att människor ska kunna bo i till exempel Överkalix. En av informanterna säger att hon inte 

tror att alla människor passar att bo i en storstad. Hon menar dessutom att i större städer som 

bland annat Stockholm börjar företagen att få problem med att rekrytera arbetstagare till 

låglöneyrken. Människor som arbetar inom låglöneyrken har ofta inte råd att bo nära sin 

arbetsplats eftersom det är väldigt dyrt att bo centralt i Stockholm. Det innebär att människor 
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istället är tvungna att pendla till arbetet och det kan ofta handla om mellan en och två timmars 

pendling per dag. Hon frågar sig hur bra det är för människor att vara tvungna att pendla i så 

stor utsträckning och vilken livskvalité människor får. 

”...åldersfördelningen gör ju att många när man blir äldre så lutar man sej tillbaka 

och tänker att jamen...alltså det blir ju lite utvecklingshämmande när det inte är så 

många unga människor. Jag ser ju att det finns möjligheter och det finns saker som 

skulle kunna utvecklas och så, men då blir det lite grann att så här har vi alltid gjort 

och det har ju funkat så det får väl duga.”

Citatet ovan visar att den minskade befolkningen i glesbygden gör att det skapas problem när 

det gäller att utveckla olika saker. Det blir en viss stagnation i en kommun med en stor andel 

äldre människor, anser en informant, som upplever att äldre ofta vill fortsätta att göra som de 

alltid har gjort.

”Om inte alla stockholmare som sitter där i huvudstaden skulle bestämma att 

Sverige är från Sundsvall och neråt skulle det väl funka...//...Om man skulle främja 

företagen uppe i norr, hitta på nåt sätt att främja dom men det går ju inte när 

trefjärdedelar av Sverige tänker att det bara finns Stockholm. Så funkar det ju inte, 

då kan ju inte små kommuner överleva och speciellt inte småkommuner i 

Norrbotten.”

Detta citat belyser ett problem som några av informanterna anser finns när det gäller 

regionalpolitiken i Sverige. Flera av informanterna är kritiska till att det inte görs försökt till 

att få hela Sverige att kunna överleva utan att de istället vill att glesbygden och främst den i 

Norrbotten ska avfolkas. 

4.3.3 Övriga hinder

De flesta av informanterna upplever att det inte finns några stora hinder med att bo i 

Överkalix. Det allra största hindret är möjligheten att få arbete. Ett annat hinder som en 

informant berättar om är att samhället i Överkalix inte är uppbyggt för att handikappade ska 

kunna ta sig fram. Det finns sluttande trottoarer och höga trottoarkanter men det är även svårt 
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att ta sig in i olika affärer. Informanterna saknar vissa saker som bland annat bowling, 

paintball, en affär med kläder för killar och en möbelaffär, men samtidigt menar de att det inte 

direkt är ett hinder eftersom de kan åka till exempelvis Kalix eller Luleå om de har behov av 

dessa saker. En informant upplever att vårdutbudet i Överkalix inte är bra när det gäller 

eftervård för patienter som har handikapp. Det finns inte rehab på vårdcentralen och de 

människor som behöver det är tvungna att åka dagligen till Kalix eller Sunderbyn för att få

vård. Det tycker hon är dåligt eftersom det i princip är omöjligt för en sjuk människa att klara 

av det. Hon menar att det är klart att människor som bor på glesbygden inte kan få likvärdig 

vård som de som bor i till exempel Luleå men just rehab tycker hon är en vårdinsats som 

måste vara möjlig att få på hemorten för de människor som behöver det. 

”Om det finns några hinder...Nä jag tycker inte att det finns några hinder med att bo 

här, det beror ju på vad man...på vilket sätt man vill leva men inte för vår del.”

Som citatet ovan visar finns det inga större hinder med att bo i Överkalix enligt 

informanterna. Det finns vissa saker som de saknar men det är sådant som finns på andra orter 

i närheten av Överkalix. Informanterna menar samtidigt att eftersom de har valt att bo på en 

liten ort så upplever de inte heller att det finns alltför stora hinder. 

4.4 Glesbygden och Överkalix kommuns framtid

När det gäller Överkalix kommuns framtid tror de flesta av informanterna att framtiden ser 

ganska mörk ut om det inte sker några förändringar. 

4.4.1 Fortsatt nedåtgående trend om inte förändringar sker

De flesta av informanterna tycker att kommunens framtid ser ganska mörk ut. De tror att det 

måste ske förändringar för att den ska kunna ha en chans att överleva men de flesta av 

informanterna tror ändå att kommunen kan överleva om vissa saker förändras. Det är 

framförallt att det behöver komma fler arbeten till Överkalix. Informanterna tror att om det 

kommer fler arbeten kommer fler människor att flytta dit. Flera av informanterna hoppas på 

att det kommer att komma någon drivkraftig person i kommunledningen efter nästa val. En av 

informanterna tror att kommunens framtid ser ganska positiv ut. Det viktigaste är att 
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kommunen visar sig mer för att på så sätt få företag att etablera sig i Överkalix. Hon menar att 

det är viktigt att arbetslösheten minskar eftersom de arbetslösa inte betalar någon 

kommunalskatt och det är den kommunen lever på. Att ICA öppnar ett lager i Överkalix 

kommer att generera ganska mycket pengar till kommunen även fast de kanske inte ska 

anställa så många personer, tror en informant. Hon tror att kommunen kommer att kunna 

överleva men att det ändå är viktigt att de försöker synas för att kanske kunna locka dit lite 

yngre folk också. En anledning till att ungdomar flyttar är enligt informanterna för att utbilda 

sig eller för att de ska få ett arbete. När de har utbildat sig färdigt flyttar de oftast inte tillbaka 

till Överkalix eftersom det inte finns arbeten att få i kommunen. Flera av informanterna tror 

att många ungdomar som har flyttat från Överkalix gärna skulle flytta tillbaka när de får barn. 

Eftersom Överkalix är ett tryggt och bra ställe för barn att växa upp på men för att de ska 

flytta tillbaka krävs det att det finns en möjlighet för dem att få ett arbete på orten. 

”Jag tror att den är ganska mörk om vi inte får in någon riktigt drivkraftig person 

som sitter i kommunledningen eller vad man skulle säga. För i många år här har det 

bara varit att man har försökt att överleva, det har aldrig funnits någon bra drivkraft 

bakom så att kommunen har kunna växa framåt.”

Som citatet ovan visar tror informanterna att det krävs förändringar för att Överkalix ska 

kunna överleva, dessa förändringar behöver ske för att Överkalix ska kunna växa istället för 

att bara kämpa för att överleva. De tycker att det är viktigt att kommunen får någon 

drivkraftig person i ledning för att detta ska kunna ske.

4.5 Informanternas egen framtid i glesbygd

När det gäller informanterna egen framtid i Överkalix vill de flesta bo kvar där men problemet 

är om Överkalix kommun kommer att kunna överleva så att det är möjligt att bo kvar där. 

4.5.1 Stanna eller flytta?

En av informanterna som är lite yngre tror inte att hon kommer att bo kvar i Överkalix så 

länge till. Hon berättar att hon inte vill bo i lägenhet hela livet men eftersom de redan har en 

sommarstuga kan de inte köpa hus i Överkalix. Om kommunen dör ut är de tvungna att flytta 
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någon annanstans och då är det troligtvis inte möjligt att sälja huset de har och det blir för dyrt 

att ha kvar sommarstugan, huset i Överkalix och dessutom ett hus på den nya orten. Nio av 

informanterna har inga planer på att flytta från Överkalix som det ser ut nu. De tycker att det 

finns tillräckligt av det de behöver i Överkalix och de vill helst bo kvar där. Fem av 

informanterna menar att bara de har ett arbete i Överkalix kommer de troligtvis att bo kvar 

där, men om de blir arbetslösa och tvingas flytta kommer de att göra det. En av informanterna 

berättar att de har köpt ett litet hus för att de ska ha råd att ha det som sommarstuga om de blir 

tvungna att flytta från Överkalix. Det finns farhågor hos vissa av informanterna att det inte 

kommer att bli bättre utan att antalet medborgare kommer att fortsätta att minska. Det gör att 

vissa av informanterna som skulle kunna tänka sig att bo kvar i Överkalix ändå tror att de 

kommer att bli tvungna att flytta men annars skulle de gärna stanna kvar där. 

”Ja, det skulle ju vara om det händer nåt extremt hemskt...att man blir utsatt för nåt 

extremt hemskt som man inte skulle kunna tänka sej...men annars nä.”

”Om det fortsätter som nu så har jag ju ingen framtid här. Jo om det blir bättre här 

så skulle jag stanna kvar. Det kan ju vända av någon anledning. Jo om det blir mer 

jobb och sånt där också.”

Citaten ovan visar att informanterna tror lite olika när det gäller sin fortsatta framtid i 

Överkalix. Alla utom en informant skulle gärna bo kvar i Överkalix om det finns en möjlighet 

att kommunen kan överleva och även vända den negativa befolkningstrenden. Om 

utvecklingen fortsätter som den har gjort under lång tid tror de inte att de kommer att kunna 

bo kvar, främst inte de som är lite yngre. De som är äldre hoppas att kommunen kommer att 

kunna överleva under deras livstid. En av informanterna kan inte alls tänka sig att flytta från 

kommunen utan hon menar att hon bara kommer att flytta från kommunen om det händer 

någonting extremt hemskt som gör att hon förknippar Överkalix med detta och därför inte 

klarar av att bo kvar i kommunen. 
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4.6 Hur kan glesbygdskommuner öka möjligheterna och minska hindren för 

att få fler människor att flytta dit?

Informanterna har lite olika idéer om hur Överkalix kommun kan göra för att kunna få fler 

människor att flytta till Överkalix och glesbygden. 

4.6.1 Våga satsa

Några av informanterna tycker att det skulle behöva komma in lite nytt folk på kommunen 

som kan komma med lite nytänkande. De tycker att många av dem som arbetar där har gjort 

det alldeles för länge och att det behövs lite nya idéer så att kommunen inte bara fortsätter i 

samma spår som de har gjort under väldigt lång tid. Några andra informanter tycker att 

kommunen arbetar ganska aktivt med att skapa möjligheter men att de måste våga satsa. Det 

viktigaste för kommunen enligt informanterna är att de försöker få fler företag att etablera sig 

i Överkalix, för om det kommer fler arbetstillfällen så tror de också att fler människor 

kommer att flytta dit. För att fler företag ska etablera sig på orten tycker de att kommunen 

måste marknadsföra sig och visa upp sig för att kunna visa på de fördelar som finns i 

Överkalix. 

En annan viktig del som flera informanter nämner är att kommunen borde satsa mer på 

turism. De tycker att eftersom Överkalix har fina möjligheter, främst när det gäller naturen 

borde dessa utnyttjas på ett bättre sätt. Flera informanter pratar om att det borde vara möjligt 

att komma på någon exotisk och annorlunda idé som till exempel ishotellet i Jukkasjärvi. 

Många av informanterna tycker att det är viktigt att satsa på ungdomarna eftersom det är dem 

som är kommunens framtid. Om det finns bättre och mer attraktiva möjligheter kanske 

ungdomarna väljer att inte flytta från kommunen eller att flytta tillbaka efter att de har utbildat 

sig. Flera av informanterna tycker att Överkalix borde göra något liknande som Arjeplogs 

kommun gjorde och sätta ihop något slags paket eller ge penningbidrag till dem som flyttar 

till kommunen, men då måste det finnas fler arbeten där. Ett annat förslag är att satsa på gratis 

barnomsorg eller reviderad hyra i ett visst antal månader. De flesta av informanterna tror att 

det är möjligt att få fler människor att flytta till Överkalix om kommunen gör några av de 

satsningar som har tagits upp, men det måste finnas något som gör att människor vill flytta 

dit. Det måste finnas aktiviteter, framförallt för barnen eftersom det är viktigt för kommunen 

att få dit barnfamiljer. En informant menar att det är själva livsstilen som har förändrats hos 
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människor. Idag är det vanligare att människor reser omkring mer och de vill bo i större städer 

och utbilda sig mer. Det är ingenting som kommunen kan göra någonting åt utan det är ett 

problem som finns i glesbygden och därför tror hon också att det är svårt att göra förändringar 

för att människor ska välja att bo i glesbygd. Hon tror ändå att om det sker förändringar 

kanske Överkalix kan börja växa igen men hon tror att det tar lite tid och att det kanske kan 

ske om tio år. 

”Erbjuda bra förutsättningar för företag, det tror jag är nyckeln till det hela. För vi 

kan ju erbjuda bra boendemiljö, vi kan erbjuda Sveriges bästa skola och vi kan 

erbjuda relativt hyfsade avstånd till större orter och ett hyfsat rikt fritidsutbud. Det 

är ju väldigt lätt att ta sej ut i skog och natur om du är intresserad av det, åka skidor 

och såna saker. Så jag tror att det är arbete som man måste sikta på, bra 

förutsättningar för företag.”

Som citatet ovan visar anser informanten att Överkalix har bra förutsättningar för att kunna 

locka människor att flytta dit men att nyckeln till att få människor att flytta dit handlar om att 

få dit fler arbeten. Detta tror informanten skulle fungera om kommunen skulle erbjuda bra 

förutsättningar för företag att kunna etablera sig i kommunen. Det skulle göra att det kom fler 

arbetstillfällen som i sin tur skulle göra att det fanns möjlighet för människor att kunna flytta 

till kommunen och få ett arbete där.

”Du har ju typ Arjeplog som ger penningbidrag till dom som flyttar dit, varför inte 

försöka med nåt sånt.”

Ett annat förslag som citatet belyser är att några av informanterna tycker att kommunen borde 

göra en satsning på att få människor att flytta till kommunen genom att till exempel erbjuda 

ett penningbidrag till dem som väljer att flytta till Överkalix, på liknande sätt som Arjeplog 

har gjort. 
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5. Diskussion

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor i glesbygdskommuner i Norrbottens 

län ser på de möjligheter och hinder som finns i relation till att leva och verka i sina 

hemkommuner. Varför väljer människor att bo i glesbygdskommuner trots en nedåtgående 

trend? De frågställningar som jag har använt mig av är vilka möjligheter och hinder ser 

medborgare i glesbygden när det gäller att leva och verka i en glesbygdskommun? Hur ser 

människorna som lever i en glesbygdskommun på kommunens framtid? Varför väljer 

människor att bo i glesbygd? På vilket sätt kan glesbygdskommuner öka sina möjligheter och 

minska de hinder som finns för att få fler människor att flytta dit?

Jag valde att avgränsa mig till att enbart undersöka Överkalix kommun trots att det är många 

glesbygdskommuner som brottas med problemet med minskad befolkning. I det teoretiska 

ramverket har jag använt olika begrepp. Dessa är bland annat självidentitet, tillit, ontologisk 

trygghet samt det mänskliga medvetandet (Giddens, 1984, 1996, 1997) Jag har även använt

mig av den generaliserade ömsesidighetens princip (Putnam, 2001) och Bauman och Mays 

(2001) trygghet och anonymitets begrepp samt Peter Waaras (1996) Ungdom i gränsland. 

I forskning som är gjord tidigare har Nilsson och Österberg (2006) kommit fram till att en av 

de främsta anledningarna till varför människor har valt att flytta från Pajala beror på att det är 

svårt att få ett arbete där och att serviceutbudet är begränsat. De kom även fram till att vissa 

personer kände att kommunen var för inskränkt och liten. I min studie har det visat sig att 

informanterna upplever att det är svårt att få ett arbete i Överkalix och det är det största 

problemet. Det är även det som gör att de kan tvingas flytta från kommunen. Däremot 

upplever de att serviceutbudet är bra, de tycker att det är bra att bo på ett litet ställe och de 

känner en trygghet i att alla känner alla. De upplever inte att Överkalix är inskränkt. 

Anledningen till att resultaten i dessa studier är lite olika beror troligtvis på att Nilsson och 

Österberg har valt att undersöka det främst ur de utflyttades perspektiv men även vissa som 

har återvandrat till sin hemort och min studie är gjort utifrån de som har valt att bo i 

Överkalix. Johansson och Sandberg (2004) har undersökt varför människor flyttar från 

Norrbotten men även varför de väljer att flytta tillbaka. Deras studie skiljer sig därför också 

mot min men de har dragit slutsatsen att det främst är arbete eller studier som gör att 
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människor flyttar. I min studie har det framkommit att det främst är bristen på arbetstillfällen 

som skulle kunna få informanterna att flytta från Överkalix. 

Dyrlinds (2009) uppsats skiljer sig från min studie i och med att den handlar om landsbygden 

utanför ett lite större samhälle och deras upplevelse av strukturella förändringar. I dessa byar 

försvinner det mesta av servicen och skolor läggs ner. Detta problem är inget som är aktuellt i 

Överkalix i nuläget eftersom där fortfarande finns ett stort underlag i jämförelse med dessa 

byar. I Dyrlinds studie framkom det dock att människor som bor i dessa byar upplever att det 

finns en trygghet där och att människor gärna flyttar tillbaka dit när de får barn. Detta är 

någonting som även har framkommit i min studie och det beror troligtvis på att det är just 

småskaligheten som finns i gles- och landsbygd som gör att människor känner en trygghet i 

att bo där. I hennes studie framkom det att informanterna menar att för att få människor att 

flytta dit är det viktigt att det finns till exempel en affär och en skola. När det gäller Överkalix 

tror jag att det kommer att dröja länge innan kommunen har blivit så liten att det inte längre är 

möjligt att ha detta där. Då tror jag inte heller att det kommer att vara alltför många människor 

som har möjlighet att bo där eftersom det kommer att vara ganska långt till bland annat 

närmaste affär. De byar på landsbygden som Dyrlind har undersökt har lite andra 

förutsättningar eftersom många av dem ändå har relativt nära in till Gällivare. 

5.1 Valmöjligheter

Peter Waara (1996) har undersökt hur ungdomar i Tornedalen ser på att flytta eller stanna 

kvar på sin hemort. Han skriver att idag påverkas livs perspektivet till stor del av världen runt 

omkring oss och även min studie styrker detta. Det framkom i min studie att en av 

informanterna tror att det är svårt för kommunen att kunna genomföra förändringar för att få 

människor att flytta till Överkalix eftersom livsmönstren har förändrats. Det finns en annan 

syn idag att vi ska se oss om i världen och det är vanligare att människor flyttar på sig än vad 

det var tidigare. Idag reser människor väldigt ofta till olika platser och de bor ofta på flera 

olika ställen. Jag tror att detta skapar en press, framförallt på ungdomar att de måste bo på 

något annat ställe än hemorten innan de väljer att stadga sig någonstans. 

Giddens (1997) menar att människor väljer sin livsstil och vi har en möjlighet att själva styra 

vår framtid. Peter Waara skriver att valet att stanna i Tornedalen är ett aktivt val och jag håller 
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med honom om detta. Människor som bor i Överkalix, främst ungdomar, är ofta tvungna att 

motivera valet att stanna i Överkalix eftersom det idag är vanligare att människor flyttar från 

glesbygden. De flesta av informanterna vill bo kvar i Överkalix men det finns en rädsla hos 

dem att kommunen inte kommer att kunna vända den negativa befolkningstrenden och på så 

sätt kunna överleva. Informanterna vill gärna bo kvar och det är det val de har gjort men jag 

tror att de känner en viss osäkerhet och rädsla eftersom de inte kan påverka den osäkra 

framtiden. Om kommunen inte överlever tvingas de flytta trots att de egentligen inte vill göra 

det, det är alltså svårt för dem att styra sin framtid. En av informanterna berättar att hon har 

köpt ett litet hus och en annan att hon måste flytta för att kunna köpa hus. Denna osäkerhet 

skapar problem för människor i glesbygd när det gäller att göra sina livsval. Det skapar en 

otrygghet, Giddens (1997) menar att detta är en kritisk situation som innebär radikala 

förändringar för ett stort antal individer.   

Globaliseringen har gjort att världen har blivit mer förbunden med varandra. Det har gjort att 

det är möjligt att ta del av det som händer runt om i världen, även på glesbygde, eftersom 

teknologin har utvecklats (Giddens, 1996). Det i sin tur gör att det även finns möjligheter för 

glesbygden att kunna utvecklas. Forskare tror att arbetslivet i Sverige kommer att förändras 

och att det kommer att skapa nya möjligheter för gles- och landsbygden i och med att det 

kommer nya arbetstillfällen (Månsson, 1996). Det finns stora möjligheter för företag att kunna 

etablera sig på mindre orter istället för i storstäderna, enligt informanterna är det billigare men 

det finns även en större lojalitet hos människor på en mindre ort. Eftersom det är mindre och 

alla känner alla gör det att människor är mer plikttrogna på sitt arbete och att de är måna om 

att göra ett bra jobb. Därför menar informanterna att det finns bra möjligheter för 

glesbygdskommuner att kunna få företag att etablera sig där. Månsson (1996) skriver att det 

finns en förhoppning om att den högre utbildningsnivån ska göra att fler människor som har 

flyttat för att gå en utbildning flyttar tillbaka till sin hemkommun igen. Jag tror inte att detta är 

någonting som kommer att göra att glesbygden i Norrbottens län kommer att kunna vända den 

negativa befolkningstrenden. Eftersom jag inte tror att det kommer att komma tillräckligt 

många arbetstillfällen till Norrbotten, allra helst inte arbeten som kräver 

universitetsutbildning. Om det skulle göra det tror jag att en viss del av dem som har flyttat 

för att gå en utbildning skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till exempelvis Överkalix men 

de flesta skulle troligtvis välja att flytta till en större ort i Norrbotten.  
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5.2 Trygghet

Det framkom i min studie att de flesta av informanterna tycker att glesbygden är bra främst 

för barnfamiljer men även för andra eftersom det är tryggt att bo på en liten ort. Både att det 

finns en trygghet eftersom alla känner alla och det är möjligt att få hjälp om någon behöver 

det men även att det är lugnt och en bra miljö för barn att växa upp i. Även Waara (1996) har 

kommit fram till att många av dem som flyttade från Tornedalen flyttade tillbaka senare när 

de skulle bilda familj, även de sökte trygghet i sitt sociala nätverk samt en bra miljö. 

Giddens (1997) skriver om tillit och att det är ett skydd mot hot och faror men även att det gör 

att människor kan bevara hopp och mod i svåra situationer. Han skriver om ontologisk 

trygghet som handlar om trygghet när det gäller vår identitet och den sociala och materiella 

handlingsmiljön. Det är viktigt för människor att känna tillit till de människor som finns runt 

omkring oss och en trygghet i miljön. Informanterna berättar om att de känner en trygghet i att 

bo på en liten ort men även i att alla känner alla. Jag tror att det kan vara lättare för människor 

att känna den ontologiska tryggheten på glesbygden än i storstäderna. På glesbygden känner 

människor tillit till varandra eftersom de flesta vet vem de andra är men även som en av 

informanterna säger vet de vem de inte kan lita på. Informanten ger som exempel om ett barn 

rövas bort från dagis vet alla att det antagligen är Tok Harry som har gjort det. Det finns en 

kunskap om vilka som är till exempel kriminella. Det är lättare för människor att kunna känna 

tillit eftersom de har större kunskap om människor än de har på ett större ställe. Putnam 

(2001) menar att detta gör att det finns en större hederlighet i samhället. Detta tror jag 

stämmer i Överkalix eftersom människor inte känner någon större rädsla för att det ska hända 

något. Allt detta är även vad Månsson (1996) kallar för ett mentalt utrymme. Det finns en 

större kunskap om människor runt omkring i samhället och det skapar även en större trygghet.  

I Överkalix där de flesta känner en stor del av befolkningen finns det personliga relationer 

som i sin tur bildar vad Waara (1996) kallar sociala nätverk. Eftersom Överkalix är ett litet 

samhälle innefattar dessa nätverk ofta en relativt stor andel av befolkningen. Detta gör att det 

finns en stor tillit bland människor. Att känna trygghet och tillit verkar vara väldigt viktigt.

Det styrks av att enda anledningen till att en av informanterna skulle kunna tänka sig att flytta 

från Överkalix är om det skulle hända någonting som var så extremt hemskt att hon inte skulle 

kunna tänka sig att bo kvar. Denna person har dessutom endast bott i Överkalix i fem år och 
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hon kände nästan ingen i kommunen när hon flyttade dit, ändå känner hon detta band till 

kommunen.  

5.3 Öppenhet

Bauman och May (2001) skriver om att anonymiteten som finns i större städer kan vara en 

befrielse för människor. De flesta av informanterna nämner att de tycker att det är bra att alla 

känner alla. De tycker att det finns en trygghet i det eftersom det finns människor som kan 

hjälpa dem om det skulle hända någonting. Jag tror att de människor som har valt att bo i 

Överkalix inte känner detta behov av anonymitet. De föredrar istället den trygghet som finns i 

att människor vet vem dem är. Bauman och May skriver om olika cirklar som symboliserar 

tillit. Jag tror att människor som bor i ett litet samhälle och därför känner en stor del av de 

människor som bor där gör att de inre cirklarna rymmer en större del av samhället än vad det 

gör på ett större ställe. Det gör att det finns en större trygghet och öppenhet och människor vet 

vad de kan förvänta sig av andra. 

Enligt Giddens (1996) är det viktigt att människor känner tillit till varandra och även 

informanterna berättar att de tycker att detta är viktigt. Han skriver också att det personliga 

livet har förlorat de fasta punkterna. Jag tror att på en mindre ort som till exempel Överkalix 

bor ofta en stor del av släkten kvar. Den grundläggande tilliten finns till stor del kvar där och 

det är lättare för människor i relationer med andra än vad det kan vara på en större ort. 

Informanterna som har flyttat till Överkalix upplevde att de blev väl omhändertagna och att 

människor visste vem de var. Det gjorde att det var lätt för dem att komma in i samhället 

eftersom det finns en öppenhet bland människor. 

5.4 Enkelhet

Putnam (2001) skriver om den generaliserade ömsesidighetens princip. I ett mindre samhälle 

är det troligtvis så att människor oftare känner att de måste hjälpa varandra. Dessutom känner 

de säkerligen att de vinner på att vara hjälpsam eftersom andra oftare är hjälpsamma tillbaka. 

På en större ort där människor inte känner varandra är det mindre chans att andra gör 

någonting i gengäld. En informant berättar att mekanikern åker hem till dem och hämtar deras 

bil om de har glömt att lämna in den på verkstan. Jag tror att det ofta kan finnas en större vilja 
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hos människor att göra någonting bra för människor som de känner eller i varje fall som de 

vem det är.  

Giddens (1984) struktureringsteori handlar om hur sociala handlingar och sociala system 

upprätthålls. Människan är reflexiv och det finns även ett reflexivt flöde i det sociala livet. 

Människor gör på ett visst sätt och de förväntar sig att andra också gör på ett visst sätt. I ett 

mindre samhälle där det finns en större kunskap om människor tror jag också att det är lättare 

att kunna förutse hur människor kommer att reagera på olika saker. Människor har en förmåga 

att styra sina handlingar och jag tror att det är viktigare för människor på en mindre ort att de

handlar på ett bra sätt. Eftersom alla känner alla är det viktigt att handla rätt. 

Till stor del består våra liv av rutiner enligt Giddens (1984) och informanterna berättar att det 

är enkelt att kunna göra olika saker i ett mindre samhälle. Det kan vara lättare för människor 

att utföra olika rutiner utan störningsmoment eftersom det finns mindre som kan strula än på 

en större ort. Där är människor mer beroende av kollektivtrafik, trafiken på vägarna i 

allmänhet och andra saker som kan göra att det rutinartade beteende störs. Det tror jag är en 

annan anledning till att det finns en större tillit och trygghet i ett mindre samhälle. Det är 

lättare för människor att kunna använda det omedvetna medvetandet. 

5.5 Slutsatser

Människor som bor i glesbygd upplever att det viktigaste när det gäller möjligheterna med att 

bo i glesbygd är att känna trygghet men även att det finns en enkelhet och en öppenhet i ett 

mindre samhälle. De upplever inte att det finns några stora hinder utan det är främst bristen på 

arbetstillfällen som de upplever är ett problem men samtidigt känner de att det är ett problem 

som finns allmänt i Sverige idag. De är nöjda med att bo i Överkalix och de flesta känner att 

det de behöver när det gäller fritidsaktiviteter och serviceutbud med mera finns där. De saker 

som inte finns där finns i närliggande kommuner. 

Nästan alla informanter skulle bo kvar där om kommunen inte fortsätter att minska så att det

inte är möjligt att kunna fortsätta att bo kvar. Informanterna tror att det kan bli svårt för 

kommunen att kunna överleva som det verkar nu men om de gör vissa åtgärder och 

förändringar tror de flesta av informanterna att kommunen kommer att kunna överleva. De 
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tycker att kommunen måste våga satsa. Främst är det fler arbetstillfällen som behöver skapas i 

Överkalix men informanterna ser gärna att det kommer en drivkraftig person i 

kommunledningen efter nästa val. De anser att kommunen har bra förutsättningar för familjer 

men de tycker att kommunen borde marknadsföra dem bättre och kanske ha några bra 

erbjudanden för att locka familjer att flytta till Överkalix. För att få fler att flytta dit tror de 

flesta av informanterna att det krävs fler arbetstillfällen. Därför är det viktigaste för 

kommunen att skaffa fler arbeten i första hand för att på så sätt få fler människor att flytta till 

kommunen. Att satsa på turism tror många av informanterna skulle vara bra för kommunen 

eftersom det finns bra möjligheter att kunna utveckla detta. 

Jag tror att de som väljer att bosätta sig på glesbygden känner att de behov de har kan 

uppfyllas där. Om de upplever att det finns många hinder med att bo i glesbygden tror jag att 

de skulle välja att flytta därifrån. Att bo i glesbygd ger en väldigt bra livskvalité främst för 

dem som har barn och det är en stor fördel för människor. Månsson (1996) skriver att 

människor ofta anpassar sig istället för att aktivt ha möjlighet att skapa nya villkor. Jag tror 

inte att människor som bor i glesbygd bara har anpassat sig till de villkor som finns där utan 

de har aktivt valt att stanna för att de trivs med de villkor som finns. Det finns även möjlighet 

för människor att aktivt kunna skapa nya villkor och de är inte tvungna att enbart anpassa sig. 

5.6 Fortsatt forskning

Några exempel på fortsatt forskning är att undersöka hur glesbygdskommuner arbetar för att 

kunna vända den negativa befolkningstrenden. Vilka olika strategier har de för att få 

människor att flytta dit? Det vill säga, att lyfta goda exempel för att se om de även kan 

appliceras på andra ställen. Det skulle även vara intressant att se hur det blev i Arjeplog efter 

att de erbjöd nyinflyttade ett penningbidrag. Varför flyttade människor dit, var det för 

pengarna eller skulle de ha gjort det ändå? Var det en långsiktig lösning och hur länge 

planerar de som flyttade dit att stanna där? Ett annat problem skulle vara att undersöka vilka 

konsekvenser det får för samhället om befolkningen koncentreras till städerna?
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7. Bilaga 1

7.1 Intervjuguide

Bakgrund
Ålder, familj, huvudsaklig sysselsättning och utbildning. 

Vad är viktigt för dig när det gäller bostadsort?

Att bo i Överkalix
Har du alltid bott i Överkalix? 

Nej: Var har du bott tidigare? Hur länge har du bott i Överkalix? Varför flyttade du hit? 
Hur upplevde du att flytta till Överkalix? Har det varit lätt att komma in i samhället?

Bor dina föräldrar och syskon i Överkalix? 
Ja: Har det påverkat ditt val att bo i Överkalix?

Vad tycker du om att bo i Överkalix? 

Vad hade störst inverkan på ditt beslut att flytta till/stanna kvar i Överkalix?

Möjligheter
Vad tycker du att det finns för möjligheter/fördelar med att bo i Överkalix?

Vilken är den främsta fördelen med att bo i Överkalix?

Vad tycker du om möjligheterna till arbete, fritid, utbildning och serviceutbud?

Övrigt när det gäller möjligheter?

Hinder
Tycker du att det finns några hinder med att bo i Överkalix?

Är det något du saknar i Överkalix?

Vilken är den största nackdelen med att bo i Överkalix?

Tycker du att det finns några hinder när det gäller arbete, fritid, utbildning och serviceutbud?

Övrigt när det gäller hinder?

Framtid
Vad tror du om kommunens framtid?

Vad tror du om din framtid i Överkalix?

Skulle du kunna tänka dig att flytta från kommunen?
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Vad skulle få dig att flytta från kommunen i såna fall?

Kommunen
På vilket sätt anser du att kommunen kan öka möjligheterna och minska de hinder som finns?

Tycker du att kommunen arbetar aktivt för att öka möjligheter och minska de hinder som du 
anser finns?

Vad tycker du att kommunen ska göra för att få fler människor att flytta hit?

Tror du att det är möjligt att få fler människor att flytta till kommunen?

Övrigt
Är det någonting som du vill tillägga?

Om jag skulle behöva komplettera någonting, går det bra att jag kontaktar dig igen?


