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Abstract 
Living in the countryside can be complex and is often a matter of daily movements in order to 
make all activities fit into one’s life. The structure of everyday life is also about the interplay 
between political decisions and physical structures. This thesis shows the consequences of 
change to the rural landscape for daily life. In this case, the change was brought about by the 
closure of two rural schools in Ydre, Sweden. The aim of this thesis is to analyse the meaning 
of rural schools in the development of local society and identity, and how such meaning is 
based on people’s time-spatial everyday stories. 

The study focuses on how households interpret change and the problems that arise from 
the closure of rural schools. Studying this is accomplished through interviews with twelve 
households with schoolchildren of varying ages and is based on a time-geographical perspec-
tive. In the spring of 2009, qualitative interviews were carried out concerning rural life and 
the possible effect of closure-threatened schools on their daily lives. In the autumn of 2009, 
the schools were closed, and the same families were visited and the household studies fol-
lowed up with further interviews. Thus, the study investigates local circumstances, how 
householders adapt to structural changes, how this creates patterns in their everyday lives and 
activities, and how schools and private life are connected.  

One conclusion here is that the householders are concerned about their local community. 
They highlight the importance of the rural school, which they consider exclusive and not just 
a resource for the children but the community as a whole. Thereby, they highlight their hope 
that their area is seen as attractive by visitors; by people looking for somewhere to settle 
down; and also by themselves, the inhabitants. A school is not just a place for teaching; it is 
also an important place where parents can meet; it is a part of social life; and it is a place 
where social networks are created and decisions about everyday life are made. Through stud-
ies of the school closures and people’s everyday experiences, some of the complexities of 
countryside life and problems appear in a more human-centred and everyday perspective.   
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1. Inledning 

Varje månad går det att läsa i dagstidningar om skolor som ska läggas ner. 
Det är upprörda föräldrar som ifrågasätter nedläggningsbeslutets rimlighet, 
besvikna barn och argumenterande politiker som presenteras via media. Ru-
brikerna är ofta starka och anspelar på att nedläggningsbeslutet innebär kata-
strof för bygden. Katastrof genom att byborna anser att byn kommer att 
förtvina och dö ut när skolan, som är byns hjärta, försvinner. Skolnedlägg-
ningar har varit ett aktuellt tema i Ydre kommun i södra Östergötland (se 
bilaga 1), där två byskolor lades ner inför skolstarten 2009. Även i Ydre har 
det varit höjda röster och mängder av reportage, insändare och debatter i 
media. Befolkningen i de två drabbade byarna beskriver miljöerna som pitto-
reska med lanthandel, café, kyrka, hembygdsförening och att alla känner 
alla. På fritiden umgås man gärna med andra i byn och det finns några 
eldsjälar som anordnar aktiviteter för socknens barn och vuxna med höstfes-
ter, tipspromenader, löptävlingar och majbrasor. Bygdens barn har gått i 
skola mitt i byn och på vinterhalvåret åker de skidor i slalombacken, som 
byborna driver ideellt. Byarna uppfattas som aktiva och reaktionerna kring 
skolnedläggningarna är mycket starka. Invånarna är bekymrade för vad som 
kommer att hända med bygden och hur det kommer att påverka barnfamil-
jernas vardag. Några familjer upplever dock förändringen som positiv och 
tycker att det är bra att barnen ska få gå på en större skola med möjlighet till 
fler klasskamrater. Det är i detta som studien tar avstamp genom att synlig-
göra ett antal människors vardag i samband med två skolnedläggningar. Jag 
vill i min studie se människor ur ett individperspektiv och med fokus på det 
lokala sammanhanget.  Utgångspunkter är därför individen, familjen, skolan 
och lokalsamhället. Genom att koppla samman rummet, Ydre kommun, med 
tiden, har studien en tidsgeografisk ansats där landsbygdsskolor och männi-
skors vardagsliv kopplas samman i ett tidsrumsligt sammanhang.  

I Ydre kommun fanns det, vid min studies start, fyra skolor varav två, de i 
Asby och Rydsnäs, var nedläggningshotade. Tidigare har det funnits många 
fler skolor i bygden. Jag vill, med Ydre som exempel, visa på glesbygdspro-
blematiken och platsers föränderlighet. Ydre kommun är en av Sveriges 
minsta till befolkningsantalet, är ”landsbygden personifierad”, ett tradition-
ellt landsbygdssamhälle med stor avfolkning och de problem som det med-
för.  

Min förhoppning är att denna studie kan bidra till en ökad förståelse för 
hur skolnedläggningar påverkar individer och lokalsamhällen. Men den kan 
kanske även bidra till ökad förståelse för landsbygdsfrågor, kommunal pla-
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nering och vardagslivsforskning för att se hur vi människor hanterar vår 
komplexa vardag. Genom att använda mig av individstudier önskar jag stu-
dera detaljer om vardagliga beslut och mönster, som annars kan vara svåra 
att få fram. Jag vill inte ta ställning till huruvida skolorna i Asby och Ryd-
snäs borde ha lagts ner eller inte. Min avsikt är att belysa hur processen på-
verkat hushållen och lokalsamhällena, inte att agera domare i frågan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor 
påverkar barnfamiljers vardagsliv och syn på lokalsamhället, samt att utifrån 
barnfamiljernas vardagsliv analysera betydelsen av byskolor. Relationen 
mellan individen, skolan och lokalsamhället sätts i fokus och undersöks med 
hjälp av ett tidsgeografiskt perspektiv. Undersökningsområdet är Ydre 
kommun i sydligaste Östergötland.  
 
Frågeställningar för uppsatsen är 

 Hur organiseras vardagen före och efter skolnedläggningarna?  
 Vilka för- och nackdelar har barnfamiljerna upplevt med skolned-

läggningarna?  
 Förändras synen på bygden och boendemiljöns värden vid skolned-

läggningar och i så fall hur?  
 På vilket sätt påverkar skolnedläggningarna invånarnas känsla för 

och beskrivning av bygden och dess invånare?   

1.2 Avgränsningar 
Undersökningsområdet, Ydre kommun, är studiens rumsliga avgränsning. 
Det fanns vid studiens början fyra skolor i Ydre: Asby-, Hestra-, Rydsnäs- 
och Ydreskolan. Dessa skolor låg i mindre ”tätorter” på landsbygden1  i 
Ydre. Ydreskolan ligger i kommunens centralort Österbymo. I dagsläget 
finns endast Hestra- och Ydreskolorna kvar.  

Den empiriska undersökningens tidsmässiga avgränsning är från våren 
2009, då de första familjeintervjuerna ägde rum, till och med våren 2010, när 
de uppföljande intervjuerna skedde. Byskolorna i Asby och Rydsnäs lades 
ned sommaren 2009.  

Studien tar hänsyn till när och var undervisning bedrivs, men avser inte att 
undersöka vad den bidrar till pedagogiskt. Utbildningens kvalitet nämns i 
studien, exempelvis vad den har för påverkan på flyttmönstren, men det är 

                                                      
1 SCB:s definition av tätort är ”sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan 
husen och minst 200 invånare”. Utifrån SCB:s definition har Ydre tre tätorter; Hestra, Ryd-
snäs och Österbymo.  
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inte det jag avser undersöka. Utbildningens kvalitet påverkar möjligtvis upp-
fattningen om skolväsendet och därmed resultatet, men jag har inte för avsikt 
att analysera kvalitetsaspekten djupare än så. Det finns ingående forskning 
om undervisningens kvalitet från skolor med små och stora elevgrupper.2 
Den här typen av litteratur har inte varit aktuell att behandla då föreliggande 
studie avser att undersöka effekter av främst social karaktär.  

Kommunens agerande i skolnedläggningsprocessen har en undanskymd 
roll i den här studien, men beskrivs i syfte att förstå det sammanhang i vilket 
intervjuerna ägt rum. Fokus är på hushållsstudier och människors vardagsliv. 
Däremot redogörs det för det kommunala skolnedläggningsbeslutet i kapitlet 
om Ydre, samt intervjupersonernas uppfattning om beslutet i kapitlet om 
skolans betydelse för bygden. Hur kommunen motiverat nedläggnings-
besluten och hur de agerat är av betydelse för att förstå hur beslutet mottagits 
av invånarna.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. I detta inledande kapitel presenteras studiens 
inriktning och syfte. I nästa kapitel kommer jag att gå igenom studiens empi-
riska utformning. I kapitel tre introduceras den tidsgeografiska begreppsap-
paraten samt resonemang kring platskänsla och lokal identitet. I kapitel fyra 
beskrivs det svenska skolsystemets framväxt.  I kapitel fem, som är ett bak-
grundskapitel kring studieområdet beskrivs hur skolverksamheten är utfor-
mad i Ydre kommun och redovisas resultat kring hur invånarna har försökt 
påverka skolväsendets lokalisering, bland annat i form av friskoleetableringar.  

Kapitel sex besvarar den första av uppsatsens frågeställningar. Här pre-
senteras barnfamiljernas syn på vardagslivets organisation före och efter 
skolnedläggningarna med tidsgeografiskt grundade illustrationer. Även frå-
geställning två besvaras delvis, den rör vilka för- och nackdelar familjerna 
har upplevt med skolnedläggningarna. I kapitel sex behandlas för- och nack-
delar som rör barnfamiljernas vardagsliv.  

Den andra delen av frågeställning två besvaras i kapitel sju där för- och 
nackdelar med skolnedläggningarna som berör bygd och boendemiljö be-
handlas. Kapitel sju fokuserar på resultatredovisning avseende bygd och 
boendemiljö. Här besvaras även frågeställning tre och fyra som rör huruvida 
synen på bygden och boendemiljöns värden har förändrats i och med skol-
nedläggningarna samt skolnedläggningarnas påverkan på invånarnas känsla 
för bygden och dess invånare.  

I det avslutande kapitlet, åtta, sammanföres och diskuteras studiens slut-
satser och tankar kring fortsatt forskning.  

                                                      
2 Exempelvis Sundell, K (1995) Åldersindelat eller åldersblandat?,Andræ Thelin & Solstad 
(2005) Utbildning i glesbygd – samspel eller konflikt? 
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2. Studiens empiriska utformning  
och källkritik 

För att förstå och förklara skolans betydelse för lokalsamhället och männi-
skors vardagsliv används intervjuer som metod. Människor upplever varda-
gen och platser på olika sätt och förknippar platser med olika saker.3  För att 
undersöka skolans roll och betydelse för barnfamiljers vardagsliv och lokal-
samhälle, såväl socialt som rumsligt och identitetsmässigt, har jag intervjuat 
tolv barnfamiljer.  

De första intervjuerna genomfördes under våren 2009. Eventuellt hade 
andra aktiviteter varit aktuella om de gjorts sommartid, exempelvis att istäl-
let för att spela ishockey besöker man badstranden. Även vid de tillfällen 
barnen har skollov ser familjernas vardag annorlunda ut, baserat på att ele-
verna inte har någon skolgång då. Studiens resultat är således inte helt gene-
raliserbara för alla delar av året. Syftet med intervjuerna är att fånga ett lo-
kalt skeende med förståelse för hushålls eller individers sociala liv och hur 
de intervjuades vardag gestaltar sig,4 men även att belysa frågor av mer all-
män karaktär, såsom vad intervjupersonen anser att skolan har för värde för 
lokalsamhället och vad skolan kan betyda för valet av bostadsort. Intervjuer-
na har inletts med en uppmaning att beskriva vad skolan betyder för sam-
hället och för individen. Tonvikten ligger på intervjupersonernas uppfattning 
och erfarenheter.   

  Det är intervjupersonerna som har beskrivit hur helheten i deras vardag 
ser ut, såväl rumsligt som socialt. De har även definierat vad som är viktigt 
för dem. Jag har inte på förhand valt ut aspekter som mer eller mindre vik-
tiga. Genom den första intervjun, som ägt rum i deras hem, har jag fått in-
blick i intervjufamiljernas sätt att organisera sin vardag rumsligt. Exempelvis 
vilka lekmöjligheter som finns i anslutning till hemmet och avståndet mellan 
hem och lekkamrater. Studien baseras på intervjufamiljernas vardag så som 
de uppfattar den.  

I figur 1 visas den kommunala beslutsprocessen kring skolnedläggning-
arna parallell med undersökningens fältstudier och intervjutillfällen för att 
illustrera när intervjuerna har ägt rum i förhållande till när beslut fattats 
kommunalt. Syftet är att återspegla hur momenten relaterar till varandra 
tidsmässigt.  

                                                      
3 Hay (2005) Qualitative research methods in human geography sid. 6 
4 Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun sid. 37 
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Genom de uppföljande intervjuerna har de förhoppningar och farhågor 
som yppades inför skolnedläggningarna följt upp och utfallet för vardagsli-
vets förändringar blivit tydliga. Barnfamiljerna har vid de uppföljande inter-
vjuerna beskrivit hur de pusslat ihop tid och rum för att anpassa sig till Ydres 
omorganiserade skolväsende.  

 
 

 
 

Figur 1. Beslutsprocess och intervjutillfällen över tid. Beslutsaktiviteterna läses i  
den övre kolumnen och studiens forskningsaktiviteter i den nedre kolumnen. 
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 2.1 Urval av intervjupersoner 
För att få en bakgrund till de beslut som fattats och den process som pågår, 
har jag intervjuat kommunchefen, kommunalrådet, skolchefen, rektor samt 
två personer som arbetar politiskt i den kommunala verksamheten. Jag har 
även intervjuat två personer som är eldsjälar mot skolnedläggningarna och 
som varit drivande i Framtidsgruppen Ydre, vilken har ansökt om att få 
starta två friskolor i kommunen. Med en av representanten för Framtids-
gruppen har jag även gjort en uppföljande telefonintervju för att följa frisko-
leprocessen och se hur man försöker påverka bygdens framtid genom alter-
nativa skolformer.  

Vad gäller familjer, som ingått i intervjuundersökningen, har jag via 
kontakt med Ydre kommuns kommunalråd Inga Arnell Lindgren (som jag 
gjorde en första informell intervju med) fått namnförslag. Hon har inblick i 
bygden och har hjälpt till att hitta intervjupersoner, samt varit en värdefull 
kontakt vid Ydre kommunförvaltning. Vid intervjun frågade jag henne om 
hon hade tips på intervjupersoner, som bodde i olika delar av bygden, och 
som hade barn i någon av de två nedläggningshotade skolorna, samt någon 
familj som valt att flytta från bygden. Jag fick totalt tre namnförslag på fa-
miljer, varav en familj tagit ställning mot nedläggningarna, en familj såg 
såväl för- som nackdelar med nedläggningarna och den tredje familjen var 
främst positiv till nedläggningarna. Jag kontaktade sedan familjerna telefon-
ledes och presenterade mig och forskningsprojektet. Jag återkom till famil-
jerna under våren 2009 för intervjuer.  

För att finna ytterligare intervjupersoner har jag använt snöbollsmetoden.  
Snöbollsmetoden innebär att en intervjuperson tillfrågas om den vet någon 
annan som skulle kunna tänkas passa för eller vara intresserad av studien. En 
intervjuperson leder på så sätt till en annan intervjuperson. På det sättet har 
jag fått kontakt med tolv familjer som intervjuats. Faran med snöbollsme-
toden är att en sida av åsiktsbildning blir överrepresenterad, utifrån den 
första intervjupersonens åsikter och rekommendationer om nya intervjufa-
miljer.5 I mitt fall finns det därmed en risk för överrepresentation av personer 
som ställer sig positiva till nedläggningarna i och med att kommunalrådet, 
som gav de första namnförslagen, har varit drivande i nedläggningsbeslutet. 
Betydelsen av vem den första personen är blir härigenom viktig. Efter de 
första intervjuerna kunde jag konstatera att kommunalrådet hade gett mig 
namn på familjer som ställde sig såväl positiva som negativa eller neutrala 
till nedläggningsbeslutet. Familjerna var inte valda utifrån sin åsiktsbildning 
utan utifrån skolkatalogen, för att tillgodose mitt önskemål om spridning i 
hemvist och barn i varierad ålder. Jag hade ett önskemål om spridning i åsik-
ter och det föll väl ut. 

                                                      
5 Repstad (2008) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap sid. 61 
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Jag har intervjuat tolv familjer, se tabell 1, varav en tidigare bott i Ydre 
men flyttat till en närliggande stad. Av de övriga familjerna bor två i en av 
Ydres tätorter, övriga bor på landsbygden med varierande avstånd till gran-
nar och service. Jag har haft för avsikt att låta personer med olika bakgrund 
komma till tals, personer med varierande bostadstyp, familjekonstellation 
och hemvist. En del familjemedlemmar är uppvuxna i bygden, andra är in-
flyttade från andra delar av kommunen eller andra delar av landet. Någon 
familj består av en ensamstående förälder, andra av kärnfamiljer eller 
nykärnfamiljer6. Min strävan har varit att belysa Ydre ur olika perspektiv och 
jag hade gärna sett att fler byar blivit representerade. Skolnedläggningarna 
har skett både i Asby och Rydsnäs och därför har intervjuerna där komplette-
rats med tidsscheman, än i områden där skolorna finns kvar. I Hestra skedde 
intervjuerna efter det att skolnedläggningarna ägt rum och därför har inga 
uppföljande intervjuer gjorts.   

Tre hushåll har avböjt att deltaga i studien. En familj sade nej direkt på 
grund av semesterresa, en annan person sade nej efter att vederbörande talat 
med sin familj, mamman i den tredje familjen tackade omedelbart nej vid 
förfrågan. Jag har funnit det viktigt att respektera familjernas beslut att inte 
delta i studien och har inte försökt att argumentera vidare. Det är möjligt att 
det har varit lättare att få familjer som är kritiska till skolnedläggningen att 
ställa upp i studien, då de såg en möjlighet att göra sina röster hörda mot 
kommunens beslut. 

Om fler familjer hade deltagit kan resultatet ha sett annorlunda ut, men å 
andra sidan kan tolv familjeintervjuer räcka för att se mönster för vardagsli-
vet på landsbygden i Ydre. Familjernas beskrivningar kompletterar varandra 
och efter det att några intervjuer var genomförda ansåg jag att de beskrev 
ungefär samma bild av livet på landsbygden, vilket innebär att ytterligare 
intervjuer inte hade tillfört särskilt mycket. Kvalitativa metoder används ofta 
för att påvisa variation, men ett mindre antal intervjuer räckte för att, som 
Kvale benämner det, uppnå mättnad och variationerna i intervjupersonernas 
beskrivningar återkom. Det blir på så sätt inte antalet intervjuer som är avgö-
rande, utan djupet i intervjuerna som är det viktiga. När intervjupersonerna 
beskriver ungefär samma bild och olika perspektiv återkommer har man nått 
en mättnadspunkt. 7   
 
  

                                                      
6 Nykärnfamiljer är en modern kärnfamilj där föräldrarna kan ha barn sedan tidigare relation-
er. 
7 Kvale & Brinkman (2010) Den kvalitativa forskningsintervjun upplaga 2:4 sid. 129 
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Namn Plats Antal när-
varande vid 

1:a inter-
vjun 

2:a in-
tervjun 
per tele-

fon 

3:e in-
tervjun 

per telefon 

Aronsson Tätort 3 Mamman Mamman  
Berggren Landsbygd 5 Pappan - 
Carlsson Landsbygd 2 Mamman Mamman  
Davidsson Landsbygd 4 Pappan Mamman* 
Ekström Landsbygd 1 Mamman - 
Fredriksson Landsbygd 1 Mamman - 
Gustafsson Landsbygd 5 Mamman - 
Hultqvist Landsbygd 5 Mamman  
Ivarsson Utflyttade 

till stad 
utanför 

kommunen 

4 - - 

Jönsson Landsbygd 3 Pappan - 
Knutsson Landsbygd 1 - - 
Lindgren Tätort 1 - - 

Tabell 1. Intervjupersoner. Familjernas bostadsplats, deltagarantal vid den första 
intervjun samt vem som har svarat på frågorna vid en andra och tredje uppföljande 
telefonintervju. Samtliga namn är fingerade. I studien presenteras samtliga med-
lemmar i familjen Aronsson med förnamn som börjar på bokstaven A, på samma 
sätt presenteras samtliga medlemmar i familjen Berggren med förnamn som börjar 
på bokstaven B och så vidare. Genom att använda samma begynnelsebokstav i såväl 
förnamn som efternamn kan man koppla samman individ med familj.  

* Den tredje uppföljande intervjun med familjen Davidsson skedde i hemmet 

2.1.1 Att intervjua familjer 
Eftersom jag önskat intervjua familjer har det krävts att föräldrarna samtyckt 
till att jag intervjuat deras barn. Avsikten har varit att intervjua hela familjen 
vid ett och samma tillfälle, vilket inneburit att föräldrarna varit med tillsam-
mans med barnen. Syftet med att intervjua hela familjer har varit att även 
försöka ta tillvara barnens perspektiv. Fördelen med en gruppintervju är att 
intervjupersonerna kan känna sig tryggare och att en inbördes dialog kan 
uppstå. Nackdelen kan vara att någon person blir allt för dominerande i sam-
talet, samt att minoritetsuppfattningar får stå tillbaka för gruppens generella 
åsikter och att barnen eller föräldrarna kanske inte vill tala om vissa saker 
inför varandra.8 

                                                      
8 Repstad 2008 sid. 109-110 
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Det har generellt varit svårt att intervjua barnen, speciellt dem i låg ål-
der. Det har varit svårt att förklara frågorna och fånga upp deras tanke-
gångar. Ofta har föräldrarna svarat i barnens ställe vilket har inneburit att jag 
har få citat av barn, samt att jag inte har kunnat återge barnens bild av för-
loppet i den utsträckning jag önskat. Eventuellt hade det varit lättare att in-
tervjua barnen enskilt eller i grupp med andra barn. I resultatredovisningen 
finns en del citat av intervjupersoner. Jag har valt ut citat som får represen-
tera vad majoriteten av intervjupersonerna gett uttryck för vid intervjutill-
fällena. Framför allt visar citaten hur föräldrarna förhåller sig till frågorna.  

Det har inte alltid varit praktiskt genomförbart att intervjua hela familjer 
på grund av arbetstider, arbete på annan ort, sjukdom, fritidsaktiviteter eller 
andra förhinder. Vid de uppföljande intervjuerna har en vuxen person från 
respektive familj intervjuats. Urvalet av intervjupersoner vid de uppföljande 
telefonintervjuerna har baserats på vem som svarat i telefonen, alternativt, 
när barn svarat, vilken förälder som varit anträffbar.(Se tabell 1) Det finns en 
möjlighet att resultatet påverkats av att majoriteten uppföljande intervjuer 
har skett med mödrarna i familjerna. Å andra sidan har de uppföljande inter-
vjufrågorna främst utgått från det som sagts vid det första intervjutillfället, 
när övriga familjemedlemmar deltagit.  

2.2 Intervjufrågor och intervjutillfällen  
För att kunna formulera intervjufrågor krävs en viss kunskap i ämnet. Ett sätt 
att hämta kunskap var att göra fältstudier i form av ett inledande besök i 
Ydre kommun och den miljö jag har haft för avsikt att studera. Jag besökte 
kommunkontoret där jag informellt presenterade min kommande studie för 
kommunalråd och kommunchef. Kvale beskriver att närma sig en plats man 
ska undersöka kan ge en känsla av vad de intervjuade kommer att tala om 9. 
För att få en överblick av den bygd intervjufamiljerna bor i, samt avstånden 
för vardagliga aktiviteter åkte jag runt och lokaliserade skolor, bensinstat-
ioner, idrottsplatser och matvaruaffärer.  

Beroende på studiens frågeställningar om värden och känslor samt inter-
vjufrågornas karaktär, fann jag det lämpligt att använda semistrukturerade 
intervjuer med en intervjuguide (se bilaga 2) till grund. Eftersom studien har 
en kvalitativ ansats har flexibiliteten i den semistrukturerade intervjun varit 
värdefull. Intervjuguiden är uppdelad i teman som har varit aktuella för stu-
dien och kategoriseringen av teman har skett utifrån den teoretiska ansatsen 
samt upplägget av studiens analys.10  Syftet med intervjuerna har varit att 
fånga barnfamiljernas syn på vardagliga förehavanden, lokalsamhället och 
byskolans betydelse och därefter strukturera, tolka, intervjuerna för den ef-
terföljande analysen. Vid framställningen av intervjuguiden har jag strävat 

                                                      
9 Kvale 1997 sid. 92 
10 Kvale 1997 sid. 121 
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efter att använda öppna frågor som vid intervjutillfället följts upp genom 
följdfrågor där jag bett om specificeringar och motiveringar. De öppna frå-
gorna syftar till att intervjupersonen själv klär sina egna erfarenheter, upp-
fattningar och tankar i ord.11 En del av intervjufrågorna utgår från intervju-
personens svar för att söka klargöra de olika aspekterna av deras berättelser, 
samt att lyfta svaren till en metanivå vid analysförfarandet. Många gånger 
fick intervjupersonen förtydliga och förklara ytterligare för att jag skulle 
förstå svarets innebörd i och med att jag inte känner särskilt väl till männi-
skor och platser i Ydre.  

 Ordningsföljden för frågorna har avgjorts av intervjupersonens svar och 
ämnen som intervjupersonen berört. På så sätt har frågeordningen kommit att 
kastas om för att anpassas till en eventuell röd tråd i intervjupersonens berät-
telse.12 Vid de första familjeintervjuerna ställde jag en rad uppföljande frågor 
utöver intervjuguiden, i syfte att få en förståelse för vardagslivet i Ydre, ex-
empelvis om regelbundna barnaktiviteter i bygden. 

Innan intervjuerna gjordes hade intervjupersonerna fått en kortfattad in-
troduktion, orientering, där studiens syfte och intervjuns struktur med fråge-
ställningar klargjorts. Hay beskriver att han brukar ha med diagram, statistik 
eller en karta som hjälpmedel för att diskutera studiens upplägg.13  Jag har 
haft med en karta över Ydre kommun, samt en karta över Östergötland, att 
ha som utgångspunkt för hushållens vardagliga resande. Intervjun har tagits 
upp på band, samtidigt som jag har fört kompletterande stödanteckningar. 
Fördelar med bandupptagning har varit att jag kunnat delta mer aktivt i in-
tervjuerna genom att följa med i intervjupersonernas kartvisningar och fånga 
ansiktsuttryck med följdfrågor. Bandupptagning innebär dessvärre en risk för 
att intervjun inte finns kvar vid tekniska problem, att intervjupersonerna kan 
uppleva obehag inför att bli inspelade, samt att det är mycket jobb med tran-
skribering. De flesta familjerna har då och då berättat saker som inte legat 
inom intervjuguiden. Det har varit beskrivningar av historiska händelser från 
bygden, beskrivning av släktträd, erfarenheter av andra landsbygdsmiljöer 
och semesterminnen. Jag har tagit sådana tillfällen i akt att lyssna och ibland 
även ställa följdfrågor, i syfte att få ökad förståelse för bygden och familjer-
nas vardagsliv.  

Jag har skissat ett övergripande veckoschema över familjens aktiviteter 
och resande under intervjuns gång. Schemat har ritats tillsammans med fa-
miljen för att tydliggöra familjens vardagliga mönster och kontrollera att jag 
uppfattat informationen rätt. Frågorna om intervjufamiljernas vardagsliv 
mottogs i de flesta familjer med förvåning. De hade generellt svårt att förstå 
vad i deras vardagliga rutiner som kunde vara av intresse för ett forsknings-
projekt. Jag förklarade för intervjufamiljerna att hur man pusslar ihop sina 
aktiviteter visar på ett konkret sätt hur vardagen för en familj på landsbygden 

                                                      
11 Kvale 1997 sid. 14 
12 Hay 2005 sid. 85 
13 Hay 2005 sid. 92 
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kan gestalta sig. Vid ett par intervjutillfällen har familjerna visat mig kartor, 
bygdealmanackor, fotografier och aktivitetskalendrar för hembygdsförening-
ar för att förtydliga och verifiera sina berättelser och faktauppgifter. Det har 
varit ett nöje att även inbjudas till rundvisningar i trädgårdar och hus, att få 
insikt i vad personerna tycker är viktigt och vad de uppskattar med sitt bo-
ende.   

Vid en pågående skolnedläggning är många i bygden upprörda över det 
kommunala beslutet, som väckt starka känslor. Att i den situationen komma 
och fråga om byskolans betydelse kan onekligen påverka resultatet. Inter-
vjupersonernas medvetenhet och åsikter kring skolans roll för landsbygden 
kan variera väsentligt från före ett nedläggningsbesked till efter.14  Samtidigt 
kan det möjligtvis vara bra att intervjupersonerna har insikt i en fråga som 
ställs. Om ämnet finns på agendan och människor känner engagemang, kan 
intervjupersonerna lättare uttrycka sig genom att de reflekterat kring frågan. 
Intervjuerna har tagit allt mellan en och tre timmar att genomföra. De perso-
ner som varit engagerade i skolnedläggningsprocessen har generellt tagit 
längre tid att intervjua, kanske för att de hade vana vid att uttrycka sina tan-
kar i ämnet. 

Vid intervjusituationen kan faktorer som personkemi, ålder, kön och sta-
tus spela roll för samspelet och intervjuns utgång. Intervjupersonerna påver-
kas av forskaren och forskaren påverkas av intervjupersonerna och den soci-
ala miljö som studeras.15 I ett intervjusammanhang sker en interaktion mellan 
den som intervjuar och den som blir intervjuad. Att man påverkas av 
varandra kan vara såväl en brist som en styrkefaktor.16 Eftersom studien bas-
eras på relativt få intervjupersoner får man vara försiktig med att dra genera-
liserande slutsatser. Kvale ställer den distinkta frågan huruvida en intervju-
studies resultat är generaliserbara. Utifrån barnfamiljernas vardagslivsbe-
skrivningar ger resultatet en förståelse för den förändring som skett och viss 
generalisering är möjlig. Dock är det inte så enligt det positivistiska an-
greppssättet med statistiska krav på generaliserande lagar, utan snarare uti-
från en diskursiv uppfattning om att kunskap är socialt och historiskt kontex-
tualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen17. Det 
finns olika typer av generaliseringar och den här fallstudien bygger på en 
naturalistisk generalisering kopplad till slutsatser utifrån personliga erfaren-
heter, som är lokalt förankrade med noggranna beskrivningar av fallen, inte 
universella påståenden.18 Däremot kan man uppmärksamma mönster i det 
empiriska materialet, visa på komplexiteten och ge exempel på hur individer 
resonerar och upplever förändringar vid nedläggning av byskolor.  

                                                      
14 Alvesson och Sköldberg (2008) Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod sid. 224 
15 Repstad 2008 sid. 73, Hay 2005 sid. 87 
16 Kvale 1997 sid. 39 
17 Kvale & Brinkman 2010 sid. 280-281 
18 Kvale & Brinkman 2010 sid. 280-281 
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Vid ett flertal intervjuer har intervjupersonerna uttryck sig ganska fåor-
digt om fördelar och nackdelar med att bo på landsbygden samt synen på 
bygden.  I stort sett alla har nämnt naturen som en fördel. När jag frågat vad 
det är med naturen som är en fördel har många haft svårt att klä sina tankar i 
ord. Flera att sagt att de finner det svårt att förklara. Vid den här typen av 
situationer har jag haft två följdfrågor till hands för att komma runt svårig-
heten. Jag har omformulerat frågan ”Om en familj funderar på att flytta hit 
och de frågar dig varför de ska välja att flytta till just den här platsen, vad 
svarar du då?” Detta har fått intervjupersonerna att uttrycka sig. Genom sina 
berättelser har deras syn på bygden och landsbygden framträtt. Ett annat sätt 
att fråga har varit ”Om familjen skulle tvingas flytta till Göteborg, vad skulle 
du sakna från den här platsen?”. 

Vid frågor om sådant som har hänt längre tillbaka i tiden, retrospektiva in-
tervjuer, kan svaren bli skeva. Problemet är att minnas känslor och tankar ur 
det förgångna, exempelvis kring intervjupersonernas val av tidigare bostads-
orter. Ett sätt att komma runt problemet är att försöka koppla frågorna till 
konkreta situationer eller händelser, samt att fråga om intervjupersonerna ser 
annorlunda på saken nu än då.19 

Skolnedläggningen i Ydre har varit ett omstritt ämne som engagerat 
många i bygden. I en del intervjuer blev det till och med så att man hade 
meningsskiljaktigheter inom familjen, vilket visar att frågorna berör. Före-
ställningen om byskolans betydelse kan ha sin grund i starka normer kring 
vad vi uppfattar som bra eller dåligt för bygden och barnens skolgång. Att 
göra en studie mitt i processen och ställa intervjufrågor om hur nedläggning-
en uppfattas, har i några familjer varit känsligt. De har tvekat om att uttala 
sin ståndpunkt, av rädsla för repressalier, exempelvis på arbetsplatsen. Andra 
har tvekat med motiveringen att de inte vill påverka processen åt endera 
hållet. Vid den här typen av situationer har jag repeterat det jag informerade 
om innan intervjun, att alla som deltar är fullständigt anonyma och avkodade 
i studien samt att min avsikt inte är att påverka processen. Därefter har samt-
liga familjer svarat på intervjufrågorna om för- och nackdelar samt hur byg-
den och familjens vardag kan komma att påverkas av nedläggningen.  

Intervjuguiden för de uppföljande intervjuerna (se bilaga 3) har fokus på 
förändringar i vardagslivets organisation före och efter skolnedläggningen, 
synen på bygden samt uppföljande frågor från den första intervjun. Den upp-
följande telefonintervjun har inletts med en fråga om vad som har upplevts 
som den största förändringen med skolnedläggningen. Några intervjuperso-
ner har ställt följdfrågan ”största förändringen, för vem?”. Jag har vid dessa 
tillfällen sagt att intervjupersonen själv får välja vad hon/han vill svara, ef-
tersom min avsikt har varit att styra svaret så lite som möjligt. Andra inter-
vjupersoner har inte ifrågasatt frågeställningen. En effekt av forskningsinter-
vjun kan komma att vara att intervjupersonen börjar reflektera kring sin livs-

                                                      
19 Repstad 2008 sid. 105-107 
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situation, över sådant som tidigare tagits för givet och uppfattats som själv-
klart, detta kan påverka svaren vid den uppföljande intervjun.20  

2.3 Bearbeta materialet och analysera 
Databearbetningen är ett moment som ger en första värdefull analysinsats. 
Jag har därför valt att transkribera samtliga intervjuer själv. Den ständiga 
frågan gällande transkriberingar är hur exakt man ska återge intervjun. Det 
är viktigt att noggrant beskriva studiens empiriska utformning och efterföl-
jande bearbetning för att göra studien så genomskinlig som möjligt.21 För 
min studie kan intervjupersonens hummanden, nysningar, upprepningar och 
mina egna uppmuntrande kommentarer tas bort, utan att det påverkar ana-
lysens trovärdighet. 22  

Några intervjuer har varit svåra att transkribera då intervjupersonerna ta-
lar i munnen på varandra eller överröstar varandra. Det har vid några inter-
vjuer skett att kvinnan påbörjat ett svar, men tystnat när mannen började tala. 
Detta har lett till en del ofullständiga meningar. Detta har även skett när barn 
pratat.  

Hur ska materialet analyseras? Det beror på hur analysen ska presenteras 
men även på studiens syfte. Jag började med att gå igenom intervjumaterialet 
för att blottlägga mönster i vad som sagts, därefter har det skett en kodning 
för att sortera materialet och se hur olika svar förhåller sig till varandra. 
Materialet har gåtts igenom upprepade gånger för att ytterligare kategorisera 
till olika teman och underteman. Teman som jag kodat intervjuutskrifterna 
efter är:  

 
- Bygden – byskola, lanthandel, slalombacke, barnverksamhet 
- Landsbygden – natur, tystnad, trygghet socialt nätverk, enskildhet, 

rörelsemönster 
- Skola – skolmiljön, skolans betydelse för bygden 
- Vardagligt pusslande  
- Skolnedläggningarna – förhoppningar och farhågor, förändringar 
- Platskänsla och lokala värden som beskrivs i hembygden 

 
Vissa delar av materialet kom att tillhöra flera olika teman, andra delar av 
materialet syns inte i framställningen. Hay beskriver hur intervjumaterial kan 
vara viktigt för att skapa förståelse för bygden samt familjens kontext utan 
att användas vid den empiriska redovisningen.23  

                                                      
20 Kvale 1997 sid. 12 
21 Kvale 1997 sid. 103 
22 Hay 2005 sid. 97-100 
23 Hay 2005 sid. 101 
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Jag har medvetet avidentifierat familjerna, genom att ge dem andra 
namn, byta ålder på barnen samt byta plats på citat. Tjänstemän och politiker 
har däremot inte avidentifierats, då de inte uttalar sig som privatpersoner, 
utan i sin tjänsteutövning.   

2.3.1 Dataprogram för illustrering av individbanor 
För att illustrera individbanor i syfte att gestalta rörelsemönster och samspel 
mellan aktiviteter och platser används dataprogrammet Vardagen, version 
2008. Programmet har utvecklats vid kulturgeografiska institutionen vid 
Göteborgs universitet, för tidsgeografiska studier av vardagslivet. Datapro-
grammet möjliggör visualisering av vardagslivet genom att synliggöra akti-
viteter, platser samt förflyttningar i tidrummet. Programmet bygger på att för 
varje individ mata in tider för vistelse på platser, förprogrammerade koder 
för förflyttningar och aktiviteter. 24  Eftersom min studie har för avsikt att 
synliggöra vardagliga förehavanden och rörelsemönster före och efter skol-
nedläggning finner jag Vardagen lämpligt att använda.   

Individbanorna visas i form av grafer (se figur 3) med två parallella linjer, 
en för aktiviteter och en för platser och förflyttningar. En bred lodrät linje 
visar en aktivitet och en tunn linje binder samman aktiviteterna. Individba-
norna läses nerifrån och upp, de börjar i längst ner vid axeln kategori och 
kod klockan 00:00 och slutar högst upp klockan 24.00. Genom att jämföra 
individbanorna kan man se förloppet mellan bilderna. Då ser man t.ex. att 
tider för hämtning och lämning vid skolan har förändrats. Tidsgeografin 
belyser förlopp och kontinuerliga processer, vilket dataprogrammet gestaltar 
i individuella trajektorier25. För att läsa illustrationerna bifogas text om de 
beröringar26 som aktiviteterna medför. Individbanorna åskådliggör hur 
tidrummet sätter gränser, en yttre verklighet som barnfamiljerna måste för-
hålla sig till. Genom intervjuerna kommer även vardagliga överväganden, 
känslor och hur strukturer hänger ihop, fram.  
 

2.4 Metodologiska reflektioner  
Det finns anledning att redogöra för metodens begränsningar eller konse-
kvenser gällande intervjupersonernas beskrivningar av livet på Ydres lands-
bygd. Understryker man landsbygdens positiva egenskaper för att försvara 

                                                      
24 Dataprogram av Kajsa Ellegård & Kersti Nordell.  
25 Såväl människor som ting rör sig längs trajektorier i tid och/ eller rum. Hägerstrand (1993) 
Samhälle och natur. Ur Region och miljö: ekologiska perspektiv på den rumsliga närings- och 
bosättningsstrukturen sid. 30 
26 Hägerstrand definierar närhet i form av kontakt och kommunikation som beröring. Häger-
strand (1991) Tiden och tidsgeografin – Tidsgeografi  Ur Carlestam,Gösta & Solbe, Barbro 
Tidens vidd och tingens ordning – texter av Torsten Hägerstrand sid. 137 
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sitt val att bo på landsbygden? Alla har sitt sätt att se på den egna boendemil-
jön och vardagslivets organisation. Det kan inför intervjutillfället finnas för-
väntningar hos dem som intervjuas att försvara sina livsval. Även vad gäller 
skolnedläggningen kan intervjupersonerna, såväl familjerna i studien som 
politiker och tjänstemän, överdriva eller förminska skolans roll i vardagen, 
när nedläggningar är ett hett diskussionsämne i bygden. De har varit mycket 
medvetna om skolans funktion, mer än de troligtvis var innan debatten om 
skolnedläggningen började. Intervjupersonerna bör vara medvetna om inter-
vjufrågornas innebörd för att kunna svara. Familjerna hade reflekterat kring 
byskolornas funktion, därmed fanns det en medvetenhet som gjorde det möj-
ligt för mig att ställa frågor. När det, som i Ydre, finns ett ämne som är på 
agendan, kan intervjupersonerna uttrycka sig. I och med att skolnedlägg-
ningarna var aktuella, hade familjerna även reflekterat kring byskolans bety-
delse för bygden och för den egna vardagen. Skolnedläggningsbeslutet ledde 
till en förändring, som skulle komma att påverka intervjufamiljernas vardag. 
Nedläggningarna innebar att familjerna hade tänkt efter, vilket de gav ut-
tryck för vid intervjutillfällena. De tänkte inte bara på skolnedläggningar 
utan på hela sin vardag och hade reflekterat över att eventuellt få strukturera 
om sitt vardagsliv. Den här studien bygger främst på dessa familjeintervjuer 
och har därmed en induktiv ansats.27 Förändringarna i lokalsamhälle och 
platskänsla studeras underifrån genom beskrivningar av invånarnas vardags-
liv.  
 

                                                      
27 Alvesson & Sköldberg 2008 sid. 54 
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3. Tidsgeografi och platskänsla 

Svårigheten med att analysera och sammanställa ett förloppslandskap såsom 
i Ydre, är att många delprocesser äger rum samtidigt och mer eller mindre 
beroende av varandra. Allting förändras kontinuerligt och ingenting är sta-
tiskt.28 Tidsgeografin är en lämplig analysmodell att använda för att uttrycka 
rörliga element. Exempelvis rör sig människor i rummet Ydre med omnejd. 
Ett sätt att närma sig en samhällsförändring är att studera hur invånarna på-
verkas. Därför har jag valt att titta närmare på barnfamiljers vardagsliv i 
skolnedläggningsområdet. För att angripa processen från ytterligare en vin-
kel, som egentligen går hand i hand med hur befolkningen påverkas, applice-
ras ett teoretiskt identitetsresonemang, för att undersöka om invånarnas upp-
fattning om bygden och känslan för platsen, har förändrats. Jag har strävat 
efter att förstå sambandet mellan bygdens rumsliga förändring och invånar-
nas vardagsliv. Rummet, Ydre, är mer än bara ett fysiskt område och består 
även av sociala nätverk. Byskolorna ger förutsättningar för att sociala nät-
verk ska bildas. Ydre är en plats där vardagslivet för invånarna utspelar sig 
och skolan är en av vardagens pusselbitar.  

3.1 Tidsgeografi 
Det här avsnittet innehåller en beskrivning av den tidsgeografiska analysmo-
dell som studien bygger på, med en introduktion till centrala begrepp. Dessa 
används som hjälpmedel i analysavsnittet för att tolka och koppla det empi-
riska materialet med utgångspunkt i sambandet mellan tid och rum, hur 
människor använder sin vardag.  Inom tidsgeografin finns det flera centrala 
begrepp, jag har valt att beröra de som jag finner relevanta för studiens ana-
lys.  

Tidsgeografin utvecklades successivt under 1960- och 70-talen av profes-
sor Torsten Hägerstrand och hans forskargrupp vid Lunds universitet.29 
Grundläggande i tidsgeografin är faktorerna tid och rum, att människor alltid 
finns på en viss plats vid en viss tidpunkt. Rumsdimensionen blir konkret då 
deltagarnas vistelseplats analyseras. Tidsgeografin är även ett förhållnings-
sätt som eftersträvar att synliggöra samband mellan händelser i tid och rum 

                                                      
28 Hägerstrand 1993 sid. 36 
29 Ellegård (1990) Tidsgeografiska aspekter på samhällsförändringar, förordet 
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och visa hur vardagen är uppbyggd och organiseras.30 Tora Friberg beskriver 
hur människors liv begränsas av tiden och rummet:  

Det på ett sätt banala faktum, att alla är tvungna att inordna sig i de begräns-
ningar som tiden och rummet ställer upp, får en djup innebörd när enskilda 
människors liv tar gestalt. Det finns bara tjugofyra timmar på ett dygn. Ingen 
kan vara på två platser samtidigt. 31 

 
Människor ingår i den gemensamma beteckningen individuella korpuskler 
tillsammans med växter, djur och byggnader, vilka inte är delbara och som 
alltid vistas på en plats åt gången. Vi rör oss i trajektorier och vi befinner 
oss i ständig rörelse i tid och/eller rum.32 Syftet med att synliggöra trajekto-
rier är att se hur samhällets aktörer och institutioner konkret agerar i tid och 
rum. Att söka samband i vardagslivets självklarheter kan uppfattas som trivi-
alt, men det handlar om att betrakta vardagens innehåll som en händelse-
kedja, där sammanhang synliggörs. Det handlar även om att visa människors 
aktiviteter i den omgivning de är inordnade och vardagens struktur med de 
faktorer som inverkar.33 Tora Friberg (1998) beskriver, inspirerad av Torsten 
Hägerstrand, hur tidsgeografin förhåller sig till hur aktiviteter och social 
samvaro hänger ihop.  

Olika potentiella händelser står på lut för att föras in i verkligheten eller hän-
delserummet, och det är upp till den enskilda individen och hennes omgiv-
ning att avgöra vilka som kommer att äga rum. I det sammanhanget är även 
fördelningen av tid mellan individer en viktig faktor som avgörs av vad en-
skilda individen kan göra i det att den enes tidsanvändning direkt eller indi-
rekt betingar den andres. 34 

 
Tidsgeografin försöker att synliggöra de processer och den komplexitet som 
innefattas i begreppen tid och rum, exempelvis samhällsförändringar. För att 
kunna analysera ett befolkat landskap är det viktigt att allt närvarande samt 
allt rörligt ingår, rörligt i såväl tid som rum. Det är inte främst tillstånd utan 
förlopp som bör identifieras för att kunna studera omdaningar i landskaps-
bilden, ett förloppslandskap. Förloppens rumsliga dimension är deras läge, 
men även de anspråk som görs på utrymme. 35 Ytterligare en aspekt att be-
akta när man studerar befolkning och förlopp, är att människor har en identi-
tetskänsla knuten till bostadsorten.  

                                                      
30 Ellegård 1990 sid. 1 
31 Friberg (1990) Kvinnors vardag – Om kvinnors arbete och liv – Anpassningsstrategier i tid 
och rum sid. 273 
32 Hägerstrand 1993 sid 30 
33 Friberg (1998) Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisation sid. 15, 
51 
34 Friberg 1998 sid. 52 
35 Hägerstrand 1993 sid 26, 28 
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Många gör investeringar i bostad och mark med ett livsperspektiv för ögonen. 
Allt som allt leder bindningen till att befolkningar samlar sig till motstånd 
mot snabba och genomgripande omlokaliseringar.36  

 
För hushållen gäller det att hitta en lämplig kombination av bostadsort och 
arbetsplats, tillgång till service, rekreation och likande. Konsekvenserna av 
många hushålls val blir strukturella förändringar i förloppslandskapet. Andra 
samverkande omständigheter, som bidrar till att ett landskap ser ut som det 
gör, är infrastruktur, naturtillgångar, historia, folkmängd och ekonomisk bas. 
Kommunförvaltningars administrativa beslut baseras oftast på ekonomiska 
grunder, där kopplingen till avtryck i landskapet saknas. Efter att ett beslut 
fattats, sker den fysiska integreringen där utgången blir oviss. Medborgarnas 
möjlighet att påverka sker främst genom politikerval, men även genom skri-
velser, demonstrationer och uttryck i media.37  I en uppsats från 1970 disku-
terar Hägerstrand behovet av förflyttningar för boende på landsbygden. Ar-
beten inom jordbruks- och skogsnäringen ersätts med jobb i tätorter och 
städer, vilket kräver pendlingsavstånd om man ska kunna bo kvar på lands-
bygden. Pendling möjliggör även för yngre att kunna bo kvar på hemorten.38 

Medlemmar av samma familj kan vidare från en gemensam bas nå vitt skilda 
sysselsättningar. I sådan glesbygd som ligger inom räckhåll för sysselsätt-
ningskoncentrationer kan därför ett yngre befolkningsskikt lämna jordbruket 
men likväl bo kvar och ge balans åt åldersstrukturen och bilda ekonomiskt 
underlag för elementär service.39 

 

Aktiviteter och projekt 
Aktiviteter är allting vi gör. Flera enskilda handlingar dvs. aktiviteter som 
har ett mål, utgör ett projekt. En aktivitet kan vara en del i ett omfattande 
projekt eller i mindre, korta projekt. Samma aktiviteter kan ingå i flera pro-
jekt beroende på i vilken skala projektet studeras. Exempelvis kan aktiviteten 
”ta fram ingredienser” och aktiviteten ”grädda” ingå i projektet ”baka mat-
bröd”, som ingår i projektet ”laga mat” som i sin tur ingår i projektet ”hus-
hållsarbete”. Olika aktiviteter äger rum på olika platser vid olika tidpunkter. 
Tiden är på så vis sammanbunden med rummet. Att kunna närvara en viss 
tid på en viss plats är självklart för att kunna delta i platsbundna aktiviteter.40 
Projektens art styrs dels av överlevnadsinstinkt, men även av att tillgodose 
bekvämlighet, framtidsplaner, drömmar, maktutövning eller rörelsefrihet. 
Projekt kan bestå av kortsiktiga, spontana och långsiktiga handlingar.41 Män-

                                                      
36 Hägerstrand 1993 sid. 22 
37 Hägerstrand 1993 sid. 22, 48, 51 
38 Hägerstrand (1970) Urbaniseringen, stadsutveckling och regionala olikheter sid. 96, 97 
39 Hägerstrand 1970 sid. 98 
40 Friberg 1998 sid. 56-57 
41 Hägerstrand 1993 sid. 29 
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niskor agerar utifrån sina erfarenheter och värderingar, i olika grader av 
samordnad verksamhet som kan hejda eller påskynda flöden.42 Som exempel 
har man i Ydre haft planer på att starta friskolor i Asby och Rydsnäs. Frisko-
letableringarna kan ses som långsiktiga projekt för att bevara skolverksamhet 
och förhindra utarmning av lokalsamhällena.  

Resurser och restriktioner  
Resurser är de förutsättningar som finns för att genomföra aktiviteter.43 Ex-
empelvis är såväl ingredienser och ugn som recept resurser för att kunna 
genomföra aktiviteten baka matbröd.  

Restriktioner är sociala och fysiska hinder för människor att genomföra 
aktiviteter. Förutsättningen för att kunna genomföra en aktivitet är att resur-
serna som krävs inte begränsas av restriktioner. Begreppet restriktioner kan 
delas in i tre specificerade kategorier, kapacitetsrestriktioner, kopplingsre-
striktioner och styrningsrestriktioner.44 Min studie ska undersöka hur skolan 
fungerar som en resurs respektive restriktion i människors vardagsliv.  
 
Kapacitetsrestriktioner är människans begränsning på grund av kapaciteten. 
Exempelvis är gränsen för hur långt jag orkar springa en kapacitetsrestrikt-
ion vid förflyttningar. På samma sätt är behovet av sömn en kapacitetsre-
striktion för hur länge jag orkar vara vaken. Hur många elever som en skola 
maximalt kan ta emot är ytterligare ett exempel på kapacitetsrestriktioner.  
Kopplingsrestriktioner begränsar människans förmåga att sammanföra sig, 
dvs. att koppla ihop sig med någon eller något. Exempelvis begränsas möj-
ligheten att sammanföra mig med föräldramöte på skolan om jag istället är 
hemma och bakar matbröd.  
Styrningsrestriktioner begränsar människan själv, andra eller samhället och 
har sin grund i makt och kontroll. Exempelvis är regler vid en fotbollsmatch 
styrningsrestriktioner, som fotbollsspelarna anpassar sig till under matchen 
på maktområdet fotbollsplanen.45 

Individbana 
En individbana är en sammanhängande linje som visar en människas rörel-
semönster i tid och rum, se figur 2. I ett diagram är tiden y-axeln och rummet 
är x-axeln. Tiden kan ha olika skalor, exempelvis en livstid, ett år eller ett 
dygn, rummet kan illustreras av en linje eller ett plan, exempelvis en karta. 
Individbanan har sin utgångspunkt i botten av diagrammet och den obrutna 

                                                      
42 Hägerstrand 1993 sid 34 
43 Ellegård 1990 sid. 2 
44 Friberg 1998 sid. 105 
45 Friberg 1998 sid 105 
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linjen visar hur människan förflyttar sig och var personen vistas vid en viss 
tidpunkt.46  
 

 
Figur 2. Exempel på individbanor, ur Ellegård 1993. Aktiviteten ”gå och handla” 
illustreras. Kunden förflyttar sig mellan bostaden och affären. Handelsmannen vistas 
i affären. 47 

En individbana kan även visa vilka aktiviteter som utförs vid en viss tid-
punkt, om x-axeln representeras av aktiviteter. Aktiviteternas detaljerings-
grad beror, på samma sätt som tiden, på vilket fokus som ställs, exempelvis 
om diagrammet ska representera en timme, ett år eller en livstid.48 I förelig-
gande studie undersöks vad skolan betyder för uppfattningen av platsen, 
samt i människors vardag. Skolan är en station för barn men även för föräld-
rar och syskon. Barnens station måste föräldrarna anpassa sig till, exempel-
vis genom att följa tiderna i skolan. Skolan är ett moment i att ordna sin var-
dag. 

Passning 
För att utföra aktiviteter krävs att människans möjligheter, tid och plats län-
kas samman, exempelvis att joggingspåret inte ligger flera mil bort och tar 
tid att köra till, för att hinna springa, köra hem och sen hinna i tid till arbetet. 
Eftersom en aktivitet följs av en annan aktivitet krävs att dessa planeras och 
passas ihop för att genomföras. Till exempelvis måste pendlaren starta sin 
färd lite tidigare för att hinna genomföra både sin resa och tankning av bilen. 
Människan måste anpassa sina aktiviteter som berörs av verksamhetsorgani-
sationers öppettider. Exempelvis måste lämning och hämtning från förskolan 
passa ihop med förskolans öppettider.49 
 
                                                      
46 Friberg 1990 sid. 111-112 
47 Ellegård (1993) Olikadant, aspekter på tidsanvändningens mångfald, vardagslivets kompo-
sition sid. 14 
48 Ellegård och Nordell (1997) Att bryta vanmakt mot egenmakt sid. 32 
49 Ellegård 1990 sid. 143  
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Lokal ordningsficka 
Aktörerna skapar en viss ordning som är tidsrumsligt avgränsad. Ordningen 
märks i de lokala ordningsfickorna, exempelvis finns det en struktur för ett 
läsår i skolan, för en lektion, för ett utvecklingssamtal. Ordningarna skapas 
av individen där man låter olika strukturer påverka, andra strukturer bara 
finns där. Exempelvis finns det regler för det antal dagar elever kan ansöka 
om ledighet för och det finns strukturer för hur ansökningsförfarandet ska 
går till. Ibland händer det att elevers studieresultat kan påverka strukturen, 
exempelvis att motiverade elevers goda studieresultat kan påverka möjlig-
heten att ta ut fler lovdagar än övriga elever får.   

Hur människor får ihop tid och rum i sin vardag är något som tidsgeo-
grafin tydligt uppmärksammar, därför är det en analysmodell som jag finner 
relevant att knyta an till den undersökning som utformas i studien.  
 

3.1.1 Tidigare forskning kring vardagsliv med ett tidsgeografiskt 
perspektiv 
Det tidsgeografiska synsättet knyter samman tid och rum, vilket lämpar sig 
väl för att förstå sammanhang i samhället, se handlingsramar som begränsar 
oss genom forskning om vardagslivet. Det senaste decenniet har flera av-
handlingar inom olika discipliner använt ett tidsgeografiskt synsätt. En rad 
avhandlingar inom teknik, hälso- och sjukvård har presenterats, bland annat 
har Eva Åström analyserat behovet av datortekniska hjälpmedel för barn 
med synnedsättning. Genom att koppla behov av hjälpmedel med tid och 
rum konkretiseras var och när resurser ska sättas in.50 På liknande sätt har 
Gunnel Andersson Collins51 identifierat behov av boendestöd för människor 
med psykiska funktionshinder. En gemensam nämnare är att studierna loka-
liserar var och när aktiviteter äger rum och var och när möjligheter och hin-
der uppstår i vardagliga mönster. Ytterligare en vardagsknuten tidsgeogra-
fisk avhandling är Karin Skills52 om hållbar utveckling i fyra svenska kom-
muner. Genom att studera miljövänliga aktiviteter som hushållsmedlemmar 
beskriver, analyseras svenska hushålls ansvar för miljön. Självfallet har Hä-
gerstrands tidsgeografi tillämpas även inom geografisk vardagslivsforskning 
där Karin Tillbergs avhandling kring barnfamiljers dagliga fritidsresor är ett 
exempel.53 Samtliga uppräknade studier tar avstamp i vardagliga aktiviteter 
och tidsgeografiska individbanor, vilket är ett arbetssätt jag finner intressant 
                                                      
50 Åström (2009) Att lära, att göra, att klara. Förmedling av datortekniska hjälpmedel till 
barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem.  
51 Andersson Collins (2009) Vardagsliv och boendestöd: en studie om människor med psy-
kiska funktionshinder.  
52 Skill (2008) (Re)creating Ecological  Action Space, Householders’ Activities for Sustaina-
ble Development in Sweden.   
53 Tillberg (2001) Barnfamiljers dagliga fritidsresor i bilsamhället – ett tidspussel med geo-
grafiska och könsmässiga variationer.  
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och aktuellt att använda även gällande skolnedläggningsprocesser. Tidsgeo-
grafi är ju en analysmodell som är användbar för att se samband, studera 
förändringsförlopp, flöden och strukturer i tid och rum.  

3.2 Platskänsla och lokal identitet 
Platskänsla, platsidentitet, lokal och regional identitet är begrepp som vid 
första anblicken kan verka gå hand i hand. Inom kulturgeografin är termer 
kring plats centrala och så även för den här uppsatsen. Platsen som under-
söks är bygden Ydre och det här kapitlet tar en teoretisk avstamp i olika be-
grepp kring känsla för plats och identitet knuten till plats. Uppsatsen har för 
avsikt att undersöka hur skolnedläggningar påverkar människors vardagsliv 
där exempelvis rörelsemönster är en aspekt att beakta. Det leder i sin tur in 
på frågan huruvida rörelsemönster påverkar känslor för olika platser?  

Känsla för plats/platskänsla ”sense of place” är ett begrepp som används 
för att beskriva hur människor pratar, tänker och känner kring en specifik 
plats. Platskänsla handlar om platsers karaktär, fokus ligger på det emotion-
ella planet, hur platser upplevs. Men vad räknas då som en plats? Tuan be-
skriver platser som ”centers of meaning” vilket innebär att innehållet och 
betydelsen av en plats förstås utifrån hur människor upplever och tillskriver 
platser mening. Enligt Tuan kan en nation, en stad, det egna hemmet och till 
och med en öppen spis vara en plats beroende på att platsbegreppet vilar på 
människors upplevelse av omvärlden.54 Vid öppna spisen kan vara en plats 
där du brukar sitta i en varm brasas sken med en god bok och slappna av 
under kyliga vinterkvällar. Att studera platser är karaktäristiskt för det kul-
turgeografiska ämnet och Aldskogius beskriver vikten av att empiriskt un-
dersöka sambandet mellan plats och process:  

En angelägen uppgift i studiet av platser måste vara att försöka nå en sådan 
kunskap om platsers ”karaktär”, och om deras ”mening” för dem som bor 
där, att man kan bedöma vilka konsekvenser olika samhällsförändringar och 
partiella ingrepp i dessa lokala system kan komma att få för deras integritet 
och livsduglighet. 55 

 
Studiet av en plats handlar således inte bara om den fysiska miljön utan tid, 
sociala band, politiska processer och minnen är viktiga faktorer att väga in 
för att få en helhetsbild av en plats. I Bloms studie av samhället Älvenäs 
beskrivs identiteten som knuten till plats: 

                                                      
54 Tuan (1977) Space and place. The Perspective of Experience.  
55 Aldskogius (1979) Om studiet av platser, anteckningar kring några bidrag till den aktuella 
diskussionen om fenomenologi och geografi sid. 10 
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Den lokala identiteten förkroppsligas genom såväl de människor som finns 
kvar på orten, liksom genom de byggnader som med sin struktur och inbör-
des placering skapar det unika geografiska och sociala rummet.56  

 
Plats är således någonting mer än en fysisk konstruktion där kultur samt 
sociala element är viktiga. Platsupplevelsen är subjektiv då en individ kan 
uppfatta en plats på ett sätt, medan en annan individ uppfattar samma plats 
på ett helt annat sätt, beroende på hur individerna förhåller sig till omstän-
digheterna som präglar platsen.57  Ett annat uttryck för människors subjektiva 
upplevelse av plats är mentala kartor. Dessa visar mentala bilder som vi 
skapar av platser och som utgår från en persons individuella uppfattning om 
dessa. Utifrån mentala kartor kan man se hur en individ ser på en specifik 
plats och hur personen relaterar den platsen till andra. Det som finns i den 
nära omgivningen, platser man besökt eller ofta hört talas om har man ofta 
en tydlig uppfattning om, samt associerar platsen med fysiska attribut, hän-
delser, upplevelser och känslor. Platser som man inte har erfarenheter av 
eller bara hört talas om vagt har man däremot färre associationer till. 58   

Begreppet platsidentitet handlar om att den fysiska och sociala miljön bi-
drar till människans identitetsskapande genom att man känner tillhörighet till 
en viss plats.59 Platskänsla är på så sätt en del av den mer övergripande plats-
identiteten. Johnston et al´s definition av plats, Place, innehåller även 
aspekter kring identitet knuten till plats:  

PLACE - A portion of geographic SPACE. Space is organized into places of-
ten thought of as bounded settings in which social relations and IDENTITY 
are constituted. Such places may be officially recognized geographical enti-
ties or more informally organized sites of intersecting social relations, mean-
ings and collective memory.60  

 
I denna studie, som avser att undersöka platskänsla utifrån människors var-
dagsliv och skolnedläggningar, är begreppet platskänsla centralt. Dock bör 
även begreppet lokal identitet förklaras, eftersom uppsatsens slutsatser ana-
lyserar betydelsen av byskolan för den lokala identiteten. Begreppet lokal 
identitet blir därmed en viktig utgångspunkt inför kommande kapitel. För att 
förklara lokal identitet förklaras även det likartade begreppet regional identi-
tet. Ordet region betyder ursprungligen riktning men används idag av geo-
grafer för att beteckna en skalnivå mellan lokal och nationell.  Kriterier för 
regional identitet är därmed användbara för att studera lokal identitet. Den 
här studien gäller främst den lokala miljön i byn och socknen. Vilken skal-
nivå som bör användas kan, enligt min uppfattning, präglas av intervjufrå-

                                                      
56 Blom (2002) En “resa” i tid och rum genom en bruksort i förändring. Ur Lundberg et al. 
Arvegods och nyodlingar – kulturgeografi i Karlstad vid millenieskiftet sid. 120-121 
57 Aldskogius 1979 sid. 10 
58 Gould et al. (1974) Mental Maps sid. 21-24 
59 Relph (1976) Place and placelessness sid. 33 
60 Johnston et al. (2000) The dictionary of Human Geography sid. 582 
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gornas art. Frågar jag om livet på Ydres landsbygd svarar intervjupersonerna 
främst utifrån sina erfarenheter som bybor. Frågor om skolnedläggningar 
och deras påverkan på vardagslivet är ur ett högst lokalt perspektiv. I en 
studie av lokala utvecklingsstrategier knyter Lundberg et al. begreppet lokalt 
till en bygd, ett lokalsamhälle, inte större än en kommun: ”Det lokala kan 
därför förstås som de platser vi lever på i vardagen, dvs platser som vi gett 
ett särskilt innehåll och som ger oss en särskild mening”.61  

Det kanske mest avgörande för valet av begrepp är att intervjupersonerna 
själva talar om den lokala bygden, begreppet region har inte förekommit. 
Härav kommer begreppet lokal identitet användas. Däremot har jag uppfatt-
ningen att kriterierna för regional identitet även går att applicera på ett lokalt 
sammanhang eftersom det är en fråga om skalnivå.  

Aldskogius förklarar begreppet regional identitet som rumsligt förank-
rade grupperingar av någon grad av särprägel, sammanhållning och själv-
ständighet.62 Att studera förändringar i regional identitet kräver att man iden-
tifierar intervjufamiljernas hemtrakt och förändringsförlopp. Likt Aldskogius 
förespråkar Paasi empiriska vardagslivsstudier för att analysera den region-
ala identitetens essens:  

A geographer analysing local ”communities”, ”place” and everyday 
life observes and strives to interpret and understand the particular ways in 
which space and time are represented as constituents of social action, how 
spatial experience and structures of meanings are constituted.63 

 
Den svenska kommunindelningen utgår från centralorter, exempelvis Öster-
bymo i Ydre kommun. Regionala indelningar påverkar individerna, som 
bor eller vistas i regionen, rent praktiskt exempelvis genom priser på bussbil-
jetter och skattesatser. Castensson beskriver hur regionerna bildar de yttre 
ramarna för hur vi människor formar våra vardagsliv och varifrån vi hämtar 
och formar våra omvärldsintryck. Det kan gälla nyhetsförmedling och opin-
ionsbildning via regionala media som lokaltidningen, lokalradion och reg-
ional-TV. Sedda i ett tidssammanhang utgör regionerna viktiga bärare av 
kulturmönster såsom språk, traditioner, myter, sociala mönster, näringsliv 
och bosättning.64 Huruvida en kommun eller by ska räknas som lokal eller 
regional nivå kan diskuteras. Jag kommer dock att använda mig av begreppet 
lokal nivå baserat på att intervjupersonerna pratar om den lokala bygden och 
det lokala samhället. 

                                                      
61 Lundberg et al. (2002) Lokala utvecklingsstrategier – perspektiv, resurser och beroenden. 
Ur Lundberg et al. Arvegods och nyodlingar – kulturgeografi i Karlstad vid millenieskiftet. 
sid. 154 
62 Aldskogius (1978) Regional identitet och förändring i den regionala samverkans samhälle. 
förordet sid. 6 
63 Paasi (1996) Territories, boundaries and consciousness sid 211 
64 Castensson (1994) Region- ett mångfaldigt begrepp. Om olika regionala indelningar. Ur 
Blomberg et al. Den regionala särarten sid. 47-48 
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I Ydre kommun finns det självklara medborgerliga olikheter i form av ex-
empelvis utbildningsnivåer, kostvanor eller bebyggelse.65 Det finns med 
andra ord många levnadsbetingelser som kan skilja mellan invånarna i Ydre, 
men enligt Ek …finns det en uppfattning om att vi är lika, tänker och reage-
rar på samma sätt och i stort sett lever under samma betingelser i motsats 
till de andra utanför regionen66. En region behöver inte ha fysiskt statiska 
gränser och invånarna definierar själva sin regionstillhörighet. I och med att 
regionen är socialt konstruerad kan det finnas fler än en identitet i regionen. 
Ett exempel på detta beskriver Paasi i sin studie av områden i Finland nära 
ryska gränsen.67 

Föreställningar om hembygder präglades vid sekelskiftet 1800-1900 av en 
naturvetenskaplig ansats genom den biologiska och geologiska historien. 
Samtidigt fanns en nationalromantisk, kulturell, bild av Sveriges olika delar. 
De parallella idéströmningarna förenade natur och kultur i beskrivningen av 
en regional profil. Fosterlandspatriotism, hyllandet av kungahuset samt ett 
gemensamt nationellt språk fördes ut till befolkningen genom skolväsendet 
och bidrog starkt till att forma en nationell identitet. Lärare fostrade elever 
och formade regionalism genom att uttolka bygdens kultur och natur.68 

Salomonssons etnologiska studier kring identitet har visat att hembygds-
känslan, förutom en rumslig anknytning, ofta är knuten till personliga värde-
ringar och erfarenheter: 

 Den lokala identiteten är framför allt grundad i känslan av tillhörighet, där 
minnen av händelser, lukter, smaker och ljud spelar stor roll. Sättet att orga-
nisera dessa emotionella intryck utgör således basen i den kulturella identite-
ten, och dess styrka (och oåtkomlighet) bygger i hög grad på att den saknar 
verbalitet och i gängse mening kan vara både ologisk och irrationell.69 

 
Vad som konstituerar hembygdskänsla är med andra ord en del av vardagliga 
värderingar där även social tillhörighet spelar in, exempelvis genom släkt-
tillhörighet och yrke. Lokala identitetsuppfattningar är lika aktuella för såväl 
storstäder som landsbygd. Identitetens rumsliga förankring präglas av territo-
riella tillhörighetskänslor, i form av exempelvis minnen, och skapar en 
platsbundenhet. Den lokala identiteten bör ses i ett längre tidsperspektiv, 
genom invånarnas och bygdens gemensamma historia.70  

Även Paasi beskriver regional identitet som en känslomässig länkning 
mellan människor och plats. Plats är endast en del i en människas totala 

                                                      
65 Ek (1994) Regional identitet – ett besvärligt kapitel. Ur Blomberg et al. Den regionala 
särarten sid. 81 
66 Ek 1994 sid. 82 
67 Paasi 1996 
68 Sundin (1994) Upptäckten av hembygden, om konstruktionen av regional identitet. Ur 
Bloimberg et al. Den regionala särarten sid. 12-19 
69 Salomonsson (1994) Hemtrakten- var finns den? Om regioner och identitet. Ur Blomberg et 
al. Den regionala särarten sid. 103 
70 Salomonsson 1994 sid. 97, 101-105 
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identitet och går inte att frikoppla. Andra aspekter såsom kön, yrke och relig-
ionstillhörighet är avgörande för en människas totala identitet. Vilken identi-
tet man har definieras av intervjupersonerna själva.71 

Paasi beskriver att regional identitet baseras på ett rumsligt sammanhang 
som genomsyras av maktrelationer genom exempelvis ekonomiska eller 
politiska intressen.72 Såväl Paasis som Eks definitioner utgår från individen, 
men innehåller även generella drag i form av kulturella element samt områ-
desgränser. Regioner är socialt konstruerade och en produkt av deras historia 
samt de fysiska förutsättningarna i en lokal/regional/nationell kontext. Be-
greppet regional identitet är även det socialt konstruerat och kan visa, enligt 
Paasis definition, på relationen mellan individer, grupper och samhälle.  

Ek beskriver hur människor identifierar sig med andra i regionen samt att 
förutsättningen för definition av regional identitet är …att människorna 
själva definierar den region de identifierar sig med. Människorna bestäm-
mer själva sitt vi-skap och därmed också andras utanförskap.73 Även Paasi 
understryker att rumsligt förankrad identitet kan urskiljas i språkbruket kring 
vi-dem samt ”de andra”:  

A spatial dimension is usually inherent in the definitions of the Other, in the 
fact that the Other typically lives somewhere else, there. If the Other lives 
here, we – defined in specific narratives – are in any case different from it. 
/…/ The constitution of the we/they dichotomy usually exploits stereotypic 
definitions of both us and them, and of them in particular.74 

 
I vardagslivet är vanligtvis inte identitetskänslan närvarande utan den kom-
mer fram vid konfrontationer eller aktivering, exempelvis i idrottssamman-
hang. En regional identitet knuten till byn eller trakten kan ofta, enligt Salo-
monsson, vara mer påtaglig än en nationell identitet. Den lokala identiteten 
kan likställas med hembygdskänsla, där man känner sin omgivning och kan 
identifiera sig själv genom relationerna till det som avviker exempelvis ge-
nom det man uppfattar som ett annorlunda beteende hos grannbyarnas invå-
nare.75  

Den kultur som människorna identifierar sig med skapar en etnocentrisk 
känsla av vi-de i en lokal miljö. Ek gör antagandet att regionala identiteter 
kan konstitueras av närupplevelser. En identitet som inte baseras på etnisk 
tillhörighet har, enligt Eks definition, svaga eller flytande gränser med mått-
lig eller svag intensitet, samt har en blandad eller gruppbaserad identitets-
upplevelse, förankrad i olika samhällsskikt och klasser. Ek understryker att 
en regional identitet inte får likställas med ett kollektivt ställningstagande i 

                                                      
71 Paasi (2001) Bounded spaces in the mobile world: deconstructing ”regional identity”.sid. 
138 
72 Paasi 2001 sid. 141 
73 Ek 1994 sid. 81 
74 Paasi 1996 sid. 13 
75 Salomonsson 1994 sid 103 
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en specifik fråga.76 För Ydre kommuns invånare kan således inte bygdens 
engagemang i skolnedläggningsfrågan ses som en gemensam identitet. 

Ek beskriver att det är möjligt att en befintlig identitet förändras över tid, 
samt att identitetsbegreppet är förankrat i rummet. Som exempel kan en kol-
lektiv identitetsupplevelse hos landsbygdsungdomar förändras genom flytt-
ning till staden och därmed en identitet knuten till att vara stadsungdom.77  

3.2.1 Tidigare forskning kring platskänsla och identitet knuten 
till plats 
Inom kulturgeografin har det skrivits en del om känslomässiga aspekter hos 
människa knuten till plats. Ett exempel är Grubbström som studerat emot-
ionella band till mark hos estländska markägare. Där var historia och minnen 
avgörande för i vilken utsträckning man gav platser/mark ett känslomässigt 
värde.78 I sin licentiatuppsats har även Rydberg behandlat emotionella band 
till plats, identitetsskapande processer, men utifrån samers känsla och syn på 
speciella platser. Fysiska förutsättningar samt historia, minnen och händelser 
är även i Rydbergs uppsats avgörande för att tillskriva platser betydelse. 
Samernas identitet är på så sätt intimt sammanvävd med naturen.79 Den här 
studien avser att analysera betydelsen av byskolor i den process då känslor 
för platser skapas. Platskänslan präglar på så sätt människans relation till 
platsen. 

Identitetsbegreppet används inom kulturgeografin för att visa att rum be-
står av såväl plats som invånare och det band som knyter dessa samman. Ett 
exempel är Paasi som, genom exemplet Finland, visar hur begreppet regional 
identitet kan appliceras trots att vi lever i en föränderlig värld där flytt-
strömmar blir allt vanligare. Det är viktigt att studera regional identitet som 
en process och inte något statiskt.80  

Grunden i begreppet regional identitet är att det finns en avgränsad region 
som människor identifierar sig med. Regionens gräns behöver inte vara fy-
siskt fastlagd utan den kan även vara en social gräns81 Regionen har även 
någon form av symbolisk gräns i form av exempelvis namn. Regional identi-
tet handlar i mångt och mycket om att särskilja vi-dem och ”de andra” samt 
att se sociala processer mellan platser/regioner, ge platser en mening, för-
stärka tillhörighet och bygga gemenskap utan att med nödvändighet ute-
sluta.82  
                                                      
76 Ek 1994 sid. 83, 84, 89 
77 Ek 1994 sid. 82-83 
78 Grubbström (2011) Emotional bonds as obstacles to land sale – attitudes to land among 
local and absentee landowners in Nothwest Estonia.  Ur Landsccape and Urban Planning Nr 
99/2011 sid.37 
79 Rydberg (2011) Landskap, territorium och identitet – exemplet Handölsdalens sameby sid. 
100, 103 
80 Paasi 2001 sid. 146 
81 Paasi 2001 sid. 140 
82 Paasi 2001 sid. 138, 141 
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Ett exempel på forskning kring platsidentitet är Nordström som, på upp-
drag av Byggforskningsrådet, har tittat närmare på grönområdens betydelse 
för människors hälsa, med fokus på urbana områden. Där beskrivs hur bar-
naårens samhörighet med en plats formar oss som individer och utgör en del 
av vår kulturella identitet Barndomens landskap är viktigt för oss därför att 
det ger oss en konkret förankring i tillvaron. På denna plats, här, hör jag 
hemma83. Barndomens upplevelser och bundenhet till en plats är känslomäss-
igt stark och blir på så sätt en del av individens identitet.84 Nordström beskri-
ver vidare hur platsen för barndomen är viktig: 

Minnet av det landskap och den natur där barndomen utspelade sig finns 
kvar. Det antar olika slags betydelser för individen under hela livet, från att 
forma den egna identiteten under tonår och vuxenliv till ålderdomens mera fi-
losofiska frågor om det egna livets betydelse i förhållande till naturen och 
historien.85  

 
Heldt Cassel har i sin avhandling sett på identitetsbegreppet ur ytterligare en 
vinkel. Hon har analyserat hur regional mat representerar platser och bidrar 
till skapandet av regional identitet. Heldt Cassels fallstudie visar hur identitet 
hänger samman med hur man upplever en region. Det gäller såväl den fy-
siska miljön i form av natur och tystnad som i form av smakupplevelser och 
råvarors ursprung.86  

Identitet är ett komplext begrepp. Olsson et al. knyter samman begreppen 
livskvalité och identitet. Livskvalité innebär att den enskilda individen kän-
ner identitet med den plats där man bor. Identitet å andra sidan innebär det 
de boende känner igen som sina egna värden, som de tar till sig och för vi-
dare.87  

Värden i boendemiljön är något som intervjupersonerna i den här studien 
beskrivit. De har exemplifierat hur människors vardagsliv kan se ut på 
landsbygden i Ydre. Genom att ha intervjuat familjer före och efter att två 
skolnedläggningar aktualiserades, har jag följt nedläggningsprocessen på 
nära håll. Frågan är huruvida skolnedläggningarna har påverkat invånarnas 
känsla för platsen. Självfallet påverkar kommunala beslut invånarnas var-
dagsliv, i olika hög grad beroende på beslutens art. Men, även de emotion-
ella banden till platsen kan påverkas. Ett beslut om skolnedläggning ger ef-
fekter för såväl bygdens karaktär som dess invånare. Studien tar avstamp på 
mikronivå, i intervjupersonernas vardag, men även på makronivån i form av 
kommunal planering. Mikro och makro hänger på så sätt ihop och kan inte 

                                                      
83 Nordström (1998) Barndomens landskap formar vår identitet. Ur Olsson et al. Människans 
natur – det grönas betydelse för vårt välbefinnande sid. 12 
84 Olsson et al. (1998) Människans natur – det grönas betydelse för vårt välbefinnande sid 12-
15 
85 Nordström 1998 sid. 16 
86 Heldt Cassel (2003) Att tillaga en region. Den regionala maten i representationer och 
praktik – exemplet Skärgårdssmak sid. 155-156 
87 Olsson et al. 1998 sid.205 
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frikopplas från varandra. Invånarna är den del av den bygd de bor i och de 
folkvalda beslutsfattarna samt den kommunala administrationen är även en 
del av bygdens representation och förvaltning.  
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4. Det svenska skolsystemets framväxt 

Folkskolan blev obligatorisk för alla barn genom en kunglig stadga 1842, där 
det fastslogs att det skulle finnas minst en skola och en lärare i varje socken 
från 1847. Skolans lokala ledning ansvarade kyrkoherden för. Skolväsendet 
bestod av skoldistrikt som följde församlingarnas gränser.88 Kyrkan var hu-
vudman för folkskolan och kyrkostämman tillsatte lärare.89 Långa avstånd, 
obefintliga eller dåliga vägar gjorde att många elever gick i skolan endast en 
till två gånger i veckan, speciellt vid vinterkyla. På landsbygden kunde folk-
skolor ambulera två-tre månader på varje plats. I mitten av 1800-talet under-
visades ungefär hälften av landets elever i fasta skolor och hälften i ambula-
toriska. 1858 kom förordningen om småskola vilket innebar att småskollä-
rare arbetade med förberedande undervisning för att avlasta folkskolläraren. 
De två första skolåren i småskolan var helt fristående från folkskolan som 
omfattade fyra år90  

Skolväsendets utbredning påverkades av vägarnas kvalité eller avsaknad 
av vägar. Under 1900-talet infördes skolskjutsar för elever som hade långt 
till skolan. Från början skedde transporten med häst och vagn för att så små-
ningom övergå till personbil och därefter till bussar.91 Allt eftersom kommu-
nikationssystemet med skolskjutsar byggts ut har skolbarnens dagliga 
reslängd förlängts och en centralisering av skolväsendet möjliggjorts.92 I och 
med att Sverige har lagstiftad obligatorisk skolplikt fanns skolor lokaliserade 
till punkter där elevunderlaget fanns.93 

 På grund av urbaniseringsprocesser och nya förvaltningsuppgifter för 
kommuner genomfördes storkommunreformen 1952 och kommunblocksre-
formen 1962. Vid dessa båda reformer skedde det en mycket kraftig nedgång 
av antalet skolor. Indragningen drabbade främst de minsta skolorna. 94 Anta-
let skolorter gick ner markant efter kommunreformernas genomförande, 
drygt 4000 skolorter försvann från 1949/50 till1968/69, vilket innebär att 
endast drygt 40 procent av skolorna fanns kvar. De områden som hade drab-

                                                      
88 Andersson (1973) Från byskola till grundskola; en skildring av skolväsendets utveckling i 
Vallentuna församling sid. 27 
89 Söderbäck (1984) En högviktig angelägenhet; skolans historia i Åtvidaberg kommun sid. 93 
90 Söderbäck 1984 sid. 85-86 
91 Söderbäck 1984 sid. 171-172 
92 Gerger (1972) Skolans geografiska utveckling i Sverige sid. 32-33 
93 Gerger 1972 sid. 32 
94 Gerger 1972 sid 31 
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bats av negativ befolkningsutveckling hade även flest nedlagda skolor.95 
Läsåret 2010/11 fanns det 4626 grundskolor i Sverige.96 

År 1930 blev folkskolorna överförda från kyrkan till kommunerna, där an-
svaret låg under skolstyrelsen.97 Riksdagen beslutade 1962, med en komplet-
terande reform 1968, att införa en nioårig grundskola för elever mellan 7-15 
års ålder. Motivet var att sudda ut gränserna till en samhällselit, samt lika 
villkor för utbildning.98 Sedan slutet av 60-talet arbetar skolan med klasser, 
homogena grupper som följs åt från skolstart till och med årskurs nio.99 Fram 
till 1970 präglades skolväsendet av växande enhetlighet och successiv cent-
ralisering med bland annat byggnation av centralskolor. 1978 började första 
steget på skolväsendets decentralisering till kommunerna, genom att det 
lokala planet tillskrevs större betydelse med variationer i reella behov så som 
exempelvis personalomsättning. Det ekonomiska ansvaret låg fortfarande på 
staten, men kommunerna fick disponera medlen fritt inom vissa ramar. 100 
Skolväsendets rumsliga mönster har förändrats i takt med urbaniseringspro-
cessen, då familjer och företag bytt landsbygden mot tätorter och städer. 
Samtidigt har födelsetalen sjunkit, särskilt på landsbygden. På så sätt har 
bosättningen och därmed även skolorter nu förändrats i antal och läge.101 
Kommunaliseringen av skolväsendet 1989 kom efter en tid av högljudd kri-
tik mot statlig centralstyrning. Den innebar möjligheter till lokal anpassning 
och minskad statlig reglering. Ansvaret för kommunens skolor, upp till och 
med gymnasiet, decentraliserades till kommunerna.102 Kommunerna kunde få 
extra medel till strukturella merkostnader för antal elever, barn med ut-
ländskt medborgarskap, samt elevernas rumsliga fördelning. Kommunen 
beslutade själv hur medlen skulle fördelas.103 Negativa effekter av kommuna-
liseringen var, enligt Enkvist, främst att problem i skolor och kommuner 
förringades för att undvika kritik.104 Det skedde ett paradigmskifte från ett 
genetiskt synsätt på eleven, till att se den sociala prägeln som avgörande.105 
Elevens trivsel, välbefinnande och sociala integration tillskrevs högre värde 
än traditionell kunskapsinlärning, med uppmuntran istället för bestraff-
ning.106 

                                                      
95 Gerger 1972 sid. 55, 67, 98 
96 Skolverkets statistikdatabas. Besöksdatum: 2011-12-13. 
97 Söderbäck 1984 sid. 93 
98 Bennich-Björkman 2002 sid. 52 
99 Enkvist (2001) Feltänkt; En kritisk granskning av idébakgrunden till svensk utbildnings-
poltik sid. 139, 142 
100 Rickardsson (1999) Svensk utbildningshistoria; Skola och samhälle förr och nu. sid. 106-
107 
101 Gerger 1972 sid. 11 
102 Rickardsson 1999 sid. 108-109 
103 Andræ & Solstad (2005) Utbildning i glesbygd – samspel eller konflikt? sid. 64 
104 Enkvist 2001 sid. 10 
105 Enkvist 2001 kapitel 1 sid. 13-38, Kärrby 2000 sid. 14 
106 Bennich-Björkman (2002) Någonting har hänt; Förbättring och frustration i svenska 
lågstadieskolor. sid. 41, 43 
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 1991 beslutade riksdagen om flexibel skolstart vilket innebar att elever 
fick möjlighet att börja grundskolan från sex års ålder. Sexårsverksamheten 
var inte obligatorisk men blev en egen skolform som benämns ”förskole-
klass”. Förskolornas verksamhet var ett familjestöd för barn ett till fem år 
gamla. Målen för förskola och fritidshem var inte relaterade till kunskapsfär-
digheter utan till sociala förhållningssätt. Förskola, fritidshem och grund-
skola uppmanades till samverkan.107  

Sambandet mellan ekonomiska resurser och elevresultat är svagt eller 
saknas. Däremot visar forskning av Lennart Grosin och Peter McNamara, 
2001, att resurser behövs för elevfokuserande åtgärder samt för att skapa ett 
gott pedagogiskt och socialt klimat på skolan.108  

4.1 Skolor i glesbygden 
Vid sekelskiftet 1900 fanns de mest utvecklade skolorna i städer och tätorter. 
Dessa skolor hade högre utbildade lärare och mer av åldershomogena grup-
per än skolorna i glesbygden. Stadsskolor ansågs bättre än skolor i glesbyg-
den med åldersblandade grupper från olika social och ekonomisk bakgrund 
och ett stort upptagningsområde. Från mitten av 1970-talet var idealet stora 
skolenheter.109   

Många är de byskolor som tvingats läggas ner genom åren. År 1997 
gjorde Glesbygdsverket en undersökning bland Sveriges kommuner, där 
resultatet visade att var femte byskola var nedläggningshotad.110 Orsaker till 
nedläggningar är vanligen den kommunala ekonomin, sviktande elevun-
derlag, undervisningens kvalitét, glesbygdens avfolkning och den politiska 
synen på skolan. Argument för att bevara byskolans verksamhet kan vara 
närhet, små elevgrupper, trygghet, samhällsekonomi, barnfamiljers inflytt-
ning och att bevara en levande landsbygd. En skolnedläggning kan ge kon-
sekvenser för lokalsamhället, såväl socialt som ekonomiskt. Detta exempel-
vis genom att elever och föräldrar till elever inte får den samhörighet och det 
umgänge som skolaktiviteter kan generera i byn, utan måste hitta andra 
vägar för bysamverkan. Vanliga argument i debatten är att skolnedläggning-
ar orsakar problem med att rekrytera unga familjer till orten och somliga 
familjer kan till och med välja att flytta bort, för att ge barnen en skolgång 
nära hemmet. Detta skulle påverka lokala samhällsförhållanden såsom skat-
teintäkter, nedläggningar av butiker, samt rekryteringsunderlag till det lokal 
arbetslivet. 111 Amcoffs studie visar däremot inga belägg för att skolnedlägg-

                                                      
107 Kärrby (2000) Skolan möter förskolan och fritidsverksamhet sid. 15-16 
108 Sandström (2002) Rätt att välja; Hur konkurrensen leder till bättre skolor sid 35-36 
109 Andræ & Solstad 2005 sid. 45-47 
110 Marklund (2000) Skolan mitt i byn: diskussionsunderlag och checklista inför eventuell 
nedläggning av en byskola. sid. 32 
111 Marklund 2000 sid. 4, 6-7, 13 
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ningar skulle ge upphov till förändrade migrationsmönster.112 Det är dock 
svårt att ur ett sådant material tolka resultaten, då man inte vet vad som hän-
der om man inte lagt ner skolorna. Det finns många faktorer som kan spela 
in, exempelvis företagslokaliseringar.  

En studie utförd av Andræ och Solstad visar att byskolors aktiviteter ofta 
är väl förankrade i lokala förhållanden och traditioner.113 Vid nedläggningar 
av byskolor är det vanligt med lokalpolitiska konflikter och lokal mobilise-
ring. Genom lokala initiativ förekommer det att boende i den nedläggnings-
hotade bygden upprättar friskolor.114 Det kan vara svårt att finansiera och 
organisera åldershomogena klasser för skolor med lågt elevantal. Många 
skolor väljer därför att arbeta med åldersblandade klasser.115 

4.2 Friskolans framväxt 
Ungefär 1 % av eleverna i Sverige gick före 1992 i icke-offentliga skolor 
som var privata där eleverna bekostade terminsavgifterna själva. Den stora 
majoriteten av eleverna gick i offentlig skola där huvudregeln var närhets-
principen, dvs att gå i den skola som låg närmast bostaden, med tydliga upp-
tagningsområden för respektive skola. Valfriheten att välja skola bestod i de 
privata alternativen samt val av bostadsort.116 1992 trädde friskolereformen i 
kraft vilket innebar rätt för alla skolor, som godkänts av Skolverket, att få 
ersättning från hemkommunen likvärdig den som den kommunala skolan 
erhåller. En fristående skola hade med andra ord en annan huvudman än 
kommunen. Skolverkets krav för att godkänna skolor fokuserade på läroplan, 
antagningsregler och terminsavgifter. Efter friskolereformen ökade antalet 
friskoleetableringar.117 Läsåret 2001/2002 fanns 488 fristående grundskolor 
och 149 gymnasieskolor, läsåret 2007/2008 635 fristående grundskolor och 
326 gymnasieskolor.  I vissa kommuner hade invånarna flera alternativ me-
dan i andra saknades alternativ, till den offentliga skolan. I dagsläget finns 
det inga friskolor i Ydre kommun, men föräldragruppen Framtidsgruppen 
Ydre är i planeringsstadiet för att eventuellt starta friskoleverksamhet. Öster-
götlands län har 25 fristående grundskolor i kommunerna Finspång, Linkö-
ping, Motala, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg.118  

Friskolor kan ha olika inriktningar såsom riksinternat, internationell, spe-
ciell ämnesprofil, språklig/etnisk, konfessionell, speciell pedagogik som till 
exempel Montessori, men kan även vara allmänna. Friskolor förekommer 

                                                      
112 Amcoff (2011) Do rural districts die when their school close? Evidence from rural Swe-
den around 2000 
113 Andræ & Solstad 2005 sid. 27 
114 Andræ & Solstad, 2005 sid. 47 
115 Andræ & Solstad 2005 sid. 12 
116 Söderbäck 1984 sid. 11, 40, 41 
117 Sandström 2002 sid. 12-13 
118 Solverkets databas: utbildningsinfo.se Besöksdatum: 2009-02-08 
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mest i storstadsregionerna. Ägandeskapet för skolor fastslås inte i friskolere-
formen, det finns möjlighet att driva flera skolor och även med vinstmöjlig-
heter. Reformen har medfört en ökad konkurrens mellan skolor, vilket några 
politiska partier vill främja medan andra partier vill stävja.119 Vinstintresset 
kan styra undervisningens kvalité i såväl kommunala som fristående skolor. 
Vlachovs studie visar att friskolor har färre lärare med pedagogisk examen. 
Vidare hävdar Vlachov att vinstintresset är speciellt problematiskt i de fri-
stående större skolkoncernerna, som även har lägst lärartäthet.120 På så sätt 
ifrågasätts friskolereformens mål att konkurrens leder till bättre skolkvalitet. 
Å andra sidan har de icke vinstdrivande friskolorna högre lärartäthet och 
bättre betyg än de kommunala skolorna.121  

Sandström har undersökt hur offentliga skolor påverkas av konkurrensen 
från friskolor. Resultatet visar att de kommunala skolorna blivit bättre av 
konkurrensen. Slutsatsen är att ju större andel elever som går i friskola i en 
kommun, desto bättre resultat i den kommunala skolan. En uppföljande 
undersökning av Sandström ser närmare på varför friskolor kan etableras och 
växa i vissa kommuner. Resultatet visar att antalet friskolor samt elevantalet 
ökar i kommuner där den kommunala skolan inte upplevs som tillräckligt 
bra, samt där kommunledningen och kommunmedborgarna ställer sig posi-
tiva till privata etableringar, ibland för att rädda skolan. Sandströms under-
sökning om elevresultat brottas med statistiska svårigheter, då det kan vara 
problematiskt att mäta kunskap, samt att storstäderna är mer friskoletäta 
kommuner, men även har högre andel välutbildade föräldrar än riksgenom-
snittet. Det är även möjligt att elevernas förutsättningar varierar samt att 
vissa skolor attraherar duktiga elever och bra lärare, vilket leder till att andra 
skolor inte får fullt lika duktiga elever och lärare. När familjer ska välja bo-
stadsort är skolan en faktor som kan spela in, en välfungerande skola blir på 
så sätt en konkurrensfördel mellan kommuner och orter. 122 Konkurrensen 
mellan skolor leder till hushållning med resurser, ifrågasättande av tradition-
ella arbetssätt och rutiner, då det finns risk för att elever byter skola. Skolan 
har utvecklats från ett centralstyrt offentligt system till att skolväsendet kon-
kurrensutsatts där marknadskrafter råder. De främsta argumenten mot frisko-
lor är att den kommunala skolan ”utarmas”, ökad segregering samt att frisko-
lorna har skolverksamhet som styrs av vinstintresse före kvalité. De främsta 
argumenten för friskolor är att konkurrens är utvecklande, elevens inflytande 
på sin utbildning, valfrihet, makten av valet, att den offentliga sektorn inte 
uppfyller föräldrarnas och elevernas krav samt att vinstintresse är effektivi-
serande.123  

                                                      
119 Sandström 2002 sid. 11-16 
120 Vlachov (2011) Friskolor i förändring. Ur Hartman red. Konkurrensens konsekvenser – 
vad händer med svensk välfärd? sid. 68 
121 Vlachov 2011 sid. 70, 82, 94 
122 Sandström 2002 sid. 19, 21, 23 
123 Sandström 2002 sid. 36-39, 43 
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4.3 Tidigare forskning kring skolnedläggningar 
Fyra svenska kommuners erfarenheter av skolnedläggningar presenteras i en 
rapport som fokuserar på lokalresursplanering utgiven av Svenska Kommun-
förbundet. Det går att urskilja tre alternativ för en skolas vara eller icke vara. 
Antingen bedrivs skolverksamhet i kommunal regi, eller ersätts av skola i 
privat regi. Det tredje alternativet är att skolan läggs ner.124Allt som oftast 
startar nedläggningsprocessen på grund av ett minskat befolkningsunderlag, 
som leder till prioriteringar i den skattefinansierade kommunala servicen. I 
och med att skolorna har färre elever blir deras lokaler överdimensionerade 
och ger allt för höga kostnader per elev.125 Detta leder i sin tur till en diskuss-
ion om att minska antalet skolor. Rapporten beskriver att det generellt blir 
hätsk debatt och politisk dragkamp när skolor hotas av nedläggning. När 
nedläggningsbeslutet är fattat kommer frågan vad som ska ske med skolloka-
len. Den kan hyras ut, säljas, stå tom eller rivas. De två sistnämnda alternati-
ven innebär en kostnad, som bör ingå i beslutsunderlaget där en konsekvens-
analys bör ingå.126 Motiveringen till nedläggning är generellt ekonomi och 
vikande elevantal. Det är en svårhanterlig politisk fråga då ekonomi ställs 
mot lokala intressen. Däremot betonar rapporten att skolnedläggningar kan 
leda till negativa effekter på kommunen då attraktionskraften minskar, vilket 
ger upphov till minskad inflyttning och ökad utflyttning. Nedläggning ger 
även upphov till ökade kostnader.127 Även Glesbygdsverket beskriver att 
skolnedläggningar oftast ger följdkostnader för skolskjutsar, investering i 
ombyggnationer och mer personal i den nya skolan. En vanlig fördom är att 
små skolor är dyrare i drift än stora skolor, vilket inte alltid är sant.128 
Svenska Kommunförbundets rapport visar att det generellt finns ett högt 
lokalutnyttjande i centralorterna men däremot ett lokalöverskott i kommu-
nernas mer glesbefolkade delar. Detta är en viktig planeringsfråga för be-
rörda kommunpolitiker.129 

Kommunförbundet ger några handfasta råd till kommuner, där den fram-
tida skolsituationen troligtvis kommer att innebära nedläggningar: 

 - Vikten av att tillåta diskussionerna att ta tid och bearbetas av kommu-
ninvånarna.  

- Lägga fokus på aspekterna kring skolornas kvalité tillsammans med det 
ekonomiska beslutsunderlaget.  

- Beslutsunderlaget bör vara detaljerat och beakta alternativa konsekven-
ser.  

                                                      
124 Svenska Kommunförbundet (2003) Krympa utan att stympa – anpassning av verksamhets-
lokaler då befolkningsunderlaget minskar sid. 41 
125 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 17 
126 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 44, 49 
127 Svenska Kommunförbundet 2003 förordet 
128 Marklund 1999 sid. 12-13 
129 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 17 
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- Man bör titta närmare på om det finns möjlighet till samarbete över 
kommungränser, att basera skoltillhörighet på geografisk fördelning av ele-
ver och inte på administrativ tillhörighet.130  

 
Ytterligare ett råd är att låta politiker, i ett tidigt skede, föra en principiell 
diskussion kring grundläggande skolfrågor såsom maximal längd på skol-
skjutsar, lägsta antal elever per skola/klass och maximala elevkostnader. 
Genom att diskutera generellt kan man kringgå att fastna i diskussionen om 
en specifik ort. Kommunförbundets fallstudie visar att många politiker har 
tagit ett principiellt beslut kring framtida skolnedläggningar. Men när det blir 
ett konkret fall kan det uppstå …en konflikt mellan att följa vissa principer 
och lojaliteten mot människorna i den ort man har band till.131 

I ett, av Skolöverstyrelsen beställt, FoU-arbete studeras det svenska skol-
väsendets planering på kommunal nivå. Rapporten redogör för en rad fak-
torer som ingår i kommunernas skriftliga beslutsunderlag vid skolenheters 
lokalisering och dimensionering; skolans mål i styrdokument, elevunderlag, 
ekonomi, vägsystem, skolorganisation, barnomsorg samt skolans roll i det 
lokala samhället. Studien ger råd att i första hand försöka med åldersblan-
dade grupper, samarbete med barnomsorg, utlokalisering av skolklasser till 
byskolor, nedläggning av delar av skolor, innan nedläggningen av hela skol-
orter aktualiseras.132 Nedläggningsprocessen sker därmed succesivt steg för 
steg.  
 

4.3.1 Nedläggning av byskolor 
Andræ och Sohlstad gjorde en studie för Myndigheten för Skolutveckling 
och Glesbygdsverket 2005 för att undersöka huruvida elever i glesbygds-
kommuner utsätts för segregering genom den organisation och funktion ut-
bildningen har i glest bebodda områden. Författarna konstaterar att Skolver-
kets krav på kompetens och expertkunskap för utvärdering och utveckling av 
skolor främst finns i städer och tätorter, vilket medför att glesbygdsskolors 
styrka i småskalighet och lokal kultur inte är prioriterade mål.133 Författarna 
konstaterar vidare att forskning som bedrivits på glesbygdsskolor främst har 
varit fokuserad på skolornas ekonomi och organisation och inte på skolans 
betydelse för bygden.134  

                                                      
130 Svenska Kommunförbundet 2003 sid. 42, 49 
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I ett flertal studier från Nya Zeeland135  slår Witten m.fl fast att en byskola 
är en tillgång för en glesbygdskommun. Byskolan är ett minnesmärke i byg-
den och många relaterar platsen till bygdens historia. Vidare stärker skolan 
känslan för platsen, man har gått i en viss byskola, influerad av lokal kultur 
och aktiviteter i bygden. En byskola är mer än en plats för undervisning, den 
är även en informationskanal för hur familjerna mår, en informationskanal 
för vad som sker i bygden, en lokal att använda för aktiviteter utöver skoltid 
samt en plats för sociala nätverk, exempelvis småprat mellan bygdens föräld-
rar vid hämtning och lämning av barn vid skolan. Genom stängning uppstår 
förändringar som därmed berör fler än eleverna och deras undervisnings-
plats. Ofta tas en skola för given innan den hotas av nedläggning.136 Witten 
m. fl behandlar även byskolor ur föräldrarnas perspektiv. En skola bidrar till 
att öka känslan att tillhöra en bygd och dess gemenskap samt till sociala 
nätverk. Huruvida det finns en skola i grannskapet påverkar hur man ser på 
bygden. Byskolorna bidrar till att upprätthålla ett inkluderande och samman-
hängande samhälle.137 Witten m.fl visar att byskolan inte bara har ett under-
visningssyfte utan fyller en viktig social funktion som mötesplats där barn, 
föräldrar och personal träffas. Skolan är byns hjärta där människor från byg-
den möts och social interaktion uppstår.138 Van der Burgt har studerat barns 
nätverk och studien visar att skolupptagningsområdet är en viktig parameter 
för var och med vem barn leker. Barnen leker med andra barn från skolan 
och de barn som har kamrater i närområdet vistas följaktligen mest i det egna 
bostadsområdet. De barn som däremot har kamrater på längre avstånd från 
bostaden vistas mindre tid i det bostadsområde där de bor.139 Ytterligare en 
forskningsinriktning presenterar pedagogen Heurlin-Norlinder som under-
sökt sambandet mellan barns rörelsemönster och närmiljöns utformning. 
Studien visar att platser är socialt och känslomässigt viktiga för såväl vuxna 
som barn. Genom att barn vistas på en plats och leker knyts platsen och soci-
ala relationer samman.140 

Samtliga barnfamiljer i en bygd knyts till skolan. Vidare bidrar byskolan 
till att elever och föräldrar integreras och deltar i ett lokalt gemensamt enga-
gemang för barnen och bygden. Byskolans sociala funktioner upprätthåller 
känslan av att bo i en levande landsbygd.  Direkta effekter av nedläggningar 

                                                      
135 Witten et al. (2001) The impact of a school closure on neighbourhood social cohesion: 
narratives from Invercargill, New Zeeland. Ur Health & Place 7 sid 307-317.  Witten et al. 
(2007) The place of schools in parents community belonging. Ur New Zealand Geographer 
63(2) sid 141-148. Kearns et al. (2009) The status quo is not an option: Community impacts 
of school closure in South Taranaki, New Zeeland. Ur Journal for Rural Sudies 25(1) sid. 
131-140 
136 Witten et al. 2001 
137 Witten et al. 2007 
138 Kearns et al. 2009 
139 Van der Burgt (2006) Där man bor tycker man det är bra; barns geografier i en segrege-
rad stadsmiljö.  
140 Heurlin-Norinder (2007) Barns rörelsefrihet, om platskänsla och platsidentitet. Ur Locus 
tidskrift för forskning om barn och ungdomar 4/07 
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rör ekonomin för byggnader och personalnedskärningar. Indirekta effekter är 
minskad social integration vilket i sin tur kan ha negativ hälsopåverkan ge-
nom exempelvis isolering. Det finns inget substitut för byskolans sociala 
funktioner och de familjer som drabbas hårdast av skolnedläggningar är de 
med låg inkomst, som avskärmas från övriga ortsbor när den sammanhål-
lande länken, skolan, försvinner.141  

Vid min studies start var inga skolor nedlagda i Ydre under de senaste 
åren, däremot hade nedläggningsbeslut tagits, återkallats och ärendet åter 
behandlats i kommunfullmäktige. För att få inblick i effekter av en skolned-
läggningsprocess har jag intervjuat paret Gerger, kulturgeografen docent 
Torvald och fil doktor i kulturgeografi Christina Gerger, som skrivit om 
utbildning och samhälle142 och däribland om skolnedläggningar. Torvald 
Gerger beskriver spelet bakom många nedläggningsbeslut, där möjligheten 
att behålla byskolor ökar om engagerade politiker bor i bygden. På södra 
sidan länsgränsen från Ydre, i Vimmerby kommun, ligger socknen Locknevi 
där skolnedläggning skedde i början på 2000-talet, en fallstudie paret arbetat 
med och lett en studiecirkel kring. Reaktionerna på nedläggningsbeslutet i 
Locknevi blev, så som i Ydre, mycket kraftiga hos ortsbefolkningen. Beslu-
tet orsakade demonstrationer och stormöten. Paret Gerger kunde se en di-
stinktion beträffande hur pass engagerade människor var mot nedläggningen. 
Det var främst familjerna med egna jord- och skogsbruk, de som var mer 
bundna till platsen, som tydligt kämpade emot längst. Föräldrar som arbe-
tade utanför socknen, vanligast inne i Vimmerby, reagerade inte lika starkt. 
Kearns' studie visar att det tar lång tid innan besvikelsen och ilskan hos by-
borna lagt sig efter nedläggningsbeslutet. 143  

Torvald Gerger beskriver att byborna upplevt en fysisk förändring i Lock-
nevi, då det blev tystare när barnen inte vistades i byn dagtid och rörelsen 
kring skolan i kyrkbyn är borta efter mer än 150 år. Aktiviteter knutna till det 
lokala vardagslivet uppmärksammades i byskolan exempelvis den årliga 
höstmarknaden, där övriga bybor deltog och som även lockade personer från 
bygden runtomkring. Generellt är byborna lojala och hjälper till på skolan, 
man engagerar sig och känner delaktighet. Även Kearns et al beskriver att 
man vid en nedläggning inte bara stänger en skola utan även en viktig mö-
tesplats för bygdens invånare. Fördelarna med en byskola är att lärarna kän-
ner eleverna väl, vilket skapar trygghet hos såväl elever som föräldrar. 144 
Aspekten trygghet berör även pedagogen Skantze, som forskat kring utform-
ningen av skolhus och hur elever relaterar till skolmiljöer. I äldre skolbygg-
nader finns det, för eleverna, en trygghet i att känna samhörighet med vuxna 
som tidigare gått där. Skolbyggnaden tillskrivs ett sammanhang, en histo-
ria.145 Ytterligare en förändring, som Torvald Gerger lyfter fram, är att ned-

                                                      
141 Witten et al. 2001 
142 Gerger (1978) Utbildning och samhälle, Gerger 1972 
143 Kearns et al. 2009 
144 Kearns et al. 2009 
145 Skantze (1999) Skolhus som talar till sinnena. Ur Locus nr 1/99 sid. 38, 44 
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läggningar generellt leder till förlängda arbetsdagar för eleverna i och med 
längre restid.146 

Christina Gerger beskriver att platsidentiteten hos barnen försvagades när 
de inte gick i skolan i byn. När man istället skjutsades in till tätorten Frö-
dinge för skolgång skar man av en sträng till hembygden, som på sikt leder 
till en svagare känsla för bygden.147 Vidare beskriver paret Gerger att det är 
som att ”stänga en by” när skolan läggs ner, vilket leder till att byns attrakti-
vitet minskar. Byborna kände sig uttalat svikna av kommunledningen och 
skolans roll som viktig mötesplats försvann.148  Även Witten m.fl slår även 
fast att skolan bidrar med identitetsskapande processer till den egna bygden 
och indirekta effekter av nedläggningar är minskad bundenhet till platsen. 149  

I Danmark har Egelund m fl. undersökt nedläggningen av 30 skolor på 90-
talet och identifierat olika typer av landsbygdssamhällen, som påverkar hur 
skolnedläggningar mottas av invånarna, samt klassificerat scenarier vid 
skolnedläggningar 150 Byarnas storlek, befolkningssammansättningen, till-
gång till service, avståndet till stad/tätort hänger samman med hur skolned-
läggningsbesked mottas av invånarna. I livskraftiga byar bor många barnfa-
miljer, det finns lokala föreningar och ett starkt lokalt engagemang och byn 
är uppbyggd runt ett gammalt samhälle som invånarna finner viktigt att be-
vara. I den här typen av byar kommer ofta högljudda protester och bittra 
känslor till uttryck vid ett nedläggningsbesked. Många gånger startas privata 
skolor som en följd av kommunens nedläggning av byskolan. Vid skolned-
läggningar i byar som inte har särskilt stark livskraft är reaktionerna inte så 
högljudda. Invånarna har under en längre tid känt att samhället är på väg att dö 
ut. Det bor få personer i byn, främst pensionärer, och många hus står tomma.  

Den danska studien slår fast att styrkan i reaktionerna kring skolnedlägg-
ningsbeskeden härrör från byarnas livskraft. Det är inte skolnedläggningarna i 
sig som ödelägger byar, utan det är byarnas förändrade demografiska struktur 
innan nedläggningarna, med successiv avfolkning och äldre invånare, som 
orsakar såväl skolnedläggningarna som att byarna dör ut. Det finns inget som 
indikerar att skolnedläggningar leder till ytterligare avfolkning eller minskad 
inflyttning. Däremot har de bekymrade byborna allt som oftast uppfattningen 
att byn kommer att dö ut om skolan läggs ner. Samtliga skolor i den danska 
studien lades ner med motiveringen minskat elevunderlag.151 

I en kvantitativ studie har även Amcoff undersökt huruvida nedläggningar 
av byskolor orsakar förändrade migrationsmönster i Sverige. Det finns en 
utbredd uppfattning att byar med omnejd som drabbats av skolnedläggningar 

                                                      
146 Gerger 1972 sid. 90 
147 Uppfattningen om försvagad platsidentitet har framkommit vid studiecirkeln paret Gerger 
lett 
148 Torvald och Christina Gerger intervju 2009-03-17 
149 Witten et al. 2001 
150 Egelund et al. (2006) School closure; what are the consequenses for the local society? Ur 
Scandinavian Journal of Educational Research 50(4) sid 429-439 
151 Egelund et al. 2006 
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får minskad inflyttning och ökad utflyttning till följd. Amcoffs studie, som 
baseras på befolkningsdata för åren 1990-2004, visar dock att så inte är fal-
let. Antalet elever som bodde på landsbygden minskade stadigt beroende på 
urbaniseringsprocessen och minskat barnafödande, inte på grund av skolned-
läggningar. Färre elever är en bidragande orsak till nedläggningar av bysko-
lor. Ytterligare orsaker är uppfattningen att små skolor håller sämre kvalité 
än större skolor, samt att små skolor är ekonomiskt mindre effektiva än 
större skolor. Inget av argumenten kring kvalité eller ekonomi är allmänt 
vedertagna. Studien visar att de stängda byskolorna hade mindre elevun-
derlag än de byskolor som finns kvar. Amcoff undersökte flyttmönster 
stängningsåret, samt de närmsta åren efter byskolornas stängning. Att byta 
bostadsort kan vara ett stort beslut att fatta och tar några år att genomföra, 
vilket Amcoff noga understryker. Efter skolnedläggningar ökar utflyttningen 
som mest efter 6-8 år, hur många som flyttar ut hänger samman med avstån-
det till närmsta stad. 152  Studien visar däremot inte hur invånarnas uppfatt-
ning om bygden kan ha förändrats. I verkligheten kan det vara så att utflytt-
ningen avspeglar sig i att en familj i sänder flyttar från den nedläggnings-
drabbade bygden under lång tid, ofta även en tid innan skolan läggs ner, om 
den varit hotad. Det kan finnas risk att debatten kring skolnedläggningar 
påverkar både barnafödande och flytt innan själva skolnedläggningen kom-
mer till stånd.  

I en av de Nya Zeeländska studierna visar man på ekonomiska effekter 
av skolnedläggningar genom minskade investeringar i byar där skolor lagts 
ner. Vid ekonomiska etableringar väljer man hellre en by där skolan finns 
kvar. Skolan är på många sätt en central punkt för  
en by och nedläggning kan på sikt till och med hota bygdens överlevnad. 153   

Det har under årens lopp skett en rad reformer inom skolväsendet i Sve-
rige vilket gjort att skolans funktion i samhället förändrats. Efter det att 
friskolereformen trädde i kraft äger inte kommunerna skolväsendet på 
samma sätt som innan. Det behövs mer kunskap om skolväsendets koppling-
ar till plats, vardagsliv och lokalt samhälle, vilket denna studie avser bidra 
med. Den skolforskning som hittills gjorts i Sverige handlar i huvudsak om 
skolsystemet med fokus på undervisning, kvalité, ekonomi, organisation och 
segregation. Egelund et al beskriver vikten av att undersöka skolnedlägg-
ningars påverkan på det lokala samhället: 

In international educational journals, there are more than 100 references to 
the subject of school closure. Most of these references are concerned with de-
liberations about individual school closures, but few concern the effects on 
the local society. 154 

 

                                                      
152 Amcoff 2011 
153 Kearns et al. 2009 
154 Egelund et al. 2006 sid. 430 



49 
 

5. Skolnedläggningar i Ydre  

Detta kapitel inleds med en allmän beskrivning av undersökningsområdet 
Ydre, för att därefter gå in på bygdens skolhistorik, upptagningsområden 
samt skolnedläggningsprocessen 2009.  

5.1 Kommunfakta  
Ydre kommun ligger i södra Östergötland, se bilaga 1. Östergötland kan ses 
som en naturligt avgränsad region som avgränsas av skogsbygder i norr och 
söder. Östergötland är även en administrativ region i form av ett län med 
dess rättigheter och skyldigheter. Ydre kommun ligger i södra Östergötland 
och har ett administrativt ändamål samt är en politisk funktionell enhet.155 En 
bit norr om Ydre kommun ligger Linköping med tätbefolkade områden. Sö-
der om Ydre ligger även där tätbefolkade områden i Nässjö, Eksjö och 
Vimmerby.  Väster om Ydre ligger Tranås vilket även är ett tätbefolkat om-
råde. Ydre är på så sätt en glesbefolkad mellanbygd, mellan de tätbefolkade 
områdena i norr, söder och väster. Boxholms och Kinda kommuner är dock 
mest glesbygd. Avståndet från Österbymo till Rydsnäs är ca 9 km, till Eksjö 
ca 30 km, till Tranås ca 30 km, Nässjö ca 45 km och till Linköping ca 80 
km. Från Asby till Tranås är det ca 20 km och från Rydsnäs till Eksjö ca 25 
km.156   

                                                      
155 Castensson 1994 sid. 43-44, 46 
156 www.eniro.se: avståndsmätning 
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Karta 1. Församlings- och sockenkarta, Ydre kommun157  

 
Församlingarna Torpa, Asby, Sund, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi bil-
dar Ydre kommun, se karta 1. Centralorten, där kommunkansliet är placerat, 
är Österbymo som ligger i församlingen Sund.  

Det finns flera definitioner av vad som kan räknas till landsbygd eller 
tätort. Utifrån Statistiska centralbyrån definition bor samtliga invånare i 

                                                      
157 Ydreboken 1952-1996 sid. 6 
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Ydre kommun på landsbygden, förutom invånarna i tätorterna Hestra, Ryd-
snäs och Österbymo. SCB:s definition av en tätort är där det bor minst 200 
invånare med mindre än 200 meter mellan husen och minst hälften av husen 
har permanentboende. Det som inte är tätort definieras som glesbygd.158   

Vid årsskiftet 2007-2008  fanns det drygt 1800 hushåll och ca 1200 fri-
tidsbostäder i Ydre.159 Tabellen 2 visar befolkningsfördelningen i Ydre år 
2007.  Där man kan utläsa att majoriteten invånare bodde på landsbygden. 160 

 
Församling Antal  

invånare  
utanför  
tätorter  

Tätort,  
större  
lokalsamhälle

Antal  
invånare i 
tätorten  
 

Totalt 

Sund  311 Österbymo 853 1164 
Torpa 516 Hestra 477 993 
Västra Ryd 391 Rydsnäs 301 692 
Asby 361 Asby* 181 542 
Norra Vi 209 - - 209 
Svinhult 153 - - 153 
Summa 1941  1812 3753 

Tabell 2. Invånarantal i Ydre. Fördelning av Ydres invånare mellan församlingar 
och landsbygd/större lokalsamhällen årsskiftet 2007-2008.  

* Utifrån SCB:s definition klassificeras inte Asby samhälle som en tätort. 
 

Likt många mindre orter i Sverige har Ydre kommun en nedåtgående be-
folkningsutveckling. Sedan slutet av 1800-talet har befolkningen drygt hal-
verats, från 8000 invånare till dagens invånarantal strax under 4000.161 De 
sista tjugo årens negativa befolkningsförändring visar på högre mortalitet än 
nativitet. Sammantaget är även utflyttningarna fler än inflyttningarna. Kvin-
nor och män i åldern 30-34 år har största benägenheten att flytta till Ydre, 
åldersgruppens inflyttning representeras av fler kvinnor än män. 

Ungefär hälften av kommunens invånare är i arbetsför ålder, mellan 25 
och 64 år, vilket är något lägre än riksgenomsnittet. Drygt 23 % av kommu-
nens invånare är pensionärer, vilket är något högre än riksgenomsnittet.162   

Under de sista tjugo åren har många av Ydres invånare pendlat till arbete 
utanför kommunens gränser, främst till Tranås och Eksjö. Antalet utpendlare 
är ca 800 personer. Motsvarande siffra för pendling till Ydre är ca 250 per-
soner. Pendlingen till Ydre från andra kommuner sker främst från Tranås, 
men även från Kinda, Eksjö, Boxholm och Nässjö. Arbetspendlingen till 

                                                      
158 SCB: s hemsida: www.scb.se 
159 PM Kommunfakta för Ydre kommun 2008/2009 
160 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 
161 SCB:s hemsida: www.scb.se 
162 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 
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Ydre har ökat under de sista tio åren. Tranås är tydligt den kommun som har 
mest frekvent pendlingsutbyte med Ydre. 163 

Den kommunala sektorn är Ydres största arbetsgivare. Det finns drygt 300 
företag i kommunen varav majoriteten är enmans- eller fåmansbolag.164 
Lantbrukarnas Riksförbund har ca 300 medlemmar och tre lokalföreningar i 
kommunen, vilket avspeglar den lantbrukstradition som finns i bygden.  

Ydre är med andra ord en kommun med klassisk glesbygdsproblematik 
där avfolkningen ger minskade skatteintäkter och indragningar i den kom-
munala verksamheten som följd, exempelvis inom skola och barnomsorg.  

5.1.1 Kommunikationer och service 
För att förstå de vardagliga beslut och rörelsemönster som intervjupersoner-
na beskriver i kapitel sju är det viktigt att få förståelse för service och till-
gänglighet i kommunen.  

Det finns två länsvägar i kommunen: länsväg 131 mellan Tranås och Ös-
terbymo, samt länsväg 134 mellan Eksjö och Kisa. Tranås, Kisa och Eksjö 
har lokaltåg, som bland annat ansluter till Nässjö, vilket är en knytpunkt för 
exempelvis X2000.165 Det finns inte längre tågtrafik från Eksjö till Ydre utan 
bussar är den kollektivtrafik som finns att tillgå. Busslinjerna följer länsvä-
garna mot Eksjö, Kisa och Tranås.166 Som kommunikationsmedel är person-
bilen vanlig, Ydre ligger en bra bit över såväl riksgenomsnittet som länsge-
nomsnittet beträffande antal personbilar i trafik per invånare.167  

För service av litet högre dignitet reser invånarna i kommunen till olika 
orter beroende på vilken del av kommunen man bor i eller har rutin att åka 
till. Invånarna i norra Ydre reser främst till Linköping eller Tranås. Invånar-
na i västra Ydre reser främst till Tranås. Från östra delarna i Ydre reser man 
främst till Linköping i norr, eller Eksjö och Nässjö i söderut. Invånarna i 
södra Ydre reser främst till Eksjö eller Nässjö.168 I Österbymo finns det ett 
centrum med livsmedelsbutik, apotek, vårdcentral, bank och systembolag. 
Det finns även livsmedelsbutik i Rydsnäs och Asby har en lanthandel med 
främst basutbud samt en del lokalproducerade varor. Av hushållen i Ydre har 
drygt hälften av befolkningen mindre än 2,5 km till närmsta livsmedelsbutik, 
14 % av befolkningen har 2,5-5 km, 18 % 5-10 km, 8 % 10-15 km och 2 % 
mer än 15 km till närmsta livsmedelsbutik, vilket innebär att de flesta hushåll 
är beroende av personbil för att få vardagen att fungera.169  

                                                      
163 Regionförbundet Östsams statistikdatabas. www.regionfakta.com 
164 Kommun PM Kommunens resurser Projekt ”Hälsa i glesbygd” 2008 och www.eniro.se 
165 Kommun PM Kommunens resurser Projekt ”Hälsa i glesbygd” 2008 
166 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist Ydre kommun 2009-02-03 
167 Regionförbundet Östsams hemsida: www.ostsam.se 2009 
168 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist Ydre kommun 2010-05-03 
169 Regionförbundet Östsams hemsida: www.ostsam.se 
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Flertalet intervjupersoner har svårt att förstå hur människor ska lockas att 
flytta till bygden, när den kommunala servicen uttunnas. Carina beskriver 
problematiken:  

Det är en jättevacker bygd i Ydre. Men man kan inte bara sälja en vacker 
bygd för det är ju även vackert i Delsbo och i Hudiksvall. Man väljer att bo 
här för att det är något som lockar utöver. Det gäller ju att allt annat fungerar 
runtomkring också. Det finns en gräns för att bo på landet. Var går gränsen 
för avstånd och småskalighet? Hur mycket är man beredd att jämka?  

 
Det är många intervjupersoner som frågar sig vilket utbud av service som 
krävs för att attrahera inflyttare och när byskolan lagts ner upplevs ökad 
inflyttning av barnfamiljer som en utopi.  
 

5.1.2 Skolgång, barnomsorg och fritidsverksamhet  
Som tidigare nämnts fanns det vid studiens början fyra grundskolor i kom-
munen, Asby, Hestra, Rydsnäs och Österbymo. Hösten 2009 hade skolorna i 
Asby och Rydsnäs lagts ner och eleverna hänvisades till antingen skolan i 
Hestra eller i Österbymo. I Ydreskolan, som ligger i centralorten Österbymo, 
finns samtliga årskurser från förskola till årskurs nio samt fritidsverksamhet. 
Hestraskolan har ca 40 elever från förskola till årskurs fyra samt fritidsverk-
samhet. Asby skola hade läsåret 2008/2009 ca 40 elever från förskola till 
årskurs fyra samt fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten arrangeras genom 
familjedaghem i två marklägenheter, som är samlingslokal för dagbarnvår-
dare i Asby. Rydsnässkolan hade läsåret 2008/2009 ca 35 elever från för-
skola till årskurs fyra samt fritidsverksamhet.170 Rydsnässkolan låg i tätorten 
Rydsnäs. Av kommunerna i Östergötland har Ydre de högsta kostnaderna 
per elev i grundskolan inklusive stödåtgärder. Kostnaden ligger över riksge-
nomsnittet, även när det gäller kostnaderna per elev i gymnasieskolan. I Ös-
tergötland har endast Valdemarsvik och Ödeshög högre kostnader för gym-
nasieskola per elev.171  

Det finns ingen gymnasieskola i Ydre utan ungdomarna är då hänvisade 
till skolor utanför kommungränsen. Det finns ingen allmän regel för vilken 
skola ungdomarna ska tillhöra, de har möjlighet att välja vilken skola de 
önskar. Hösten 2008 gick 66 elever i Tranås och 67 elever i Eksjö. 43 elever 
valde annan studieort av diverse anledningar, en är att alla gymnasieprogram 
inte representeras i vare sig Tranås eller Eksjö. Många elever väljer den 
skola som ligger närmast hemmet, därför går många elever från Hestra i 
Tranås och Rydsnäsungdomar i Eksjö. Vissa elever går i Tranås trots att de 
har längre avstånd än till Eksjö, valet kan bero på att det går tätare bussar 
från Tranås, med Eksjöbussen kan de vara tvungna att byta buss samt vänta 

                                                      
170 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 
171 Regionförbundet Östsams statistiskdatabas: www.regionfakta.com 
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på anslutning i Österbymo. Merparten av eleverna i Tranås och Eksjö väljer 
att pendla, andra väljer att inackorderas på studieorten.172 

Då Ydre är en glesbygd med stor andel elever boende på landsbygden har 
kommunen infört ”samlad skoldag” på Ydreskolan. Rektor Marie Boström 
beskriver problem med glesbygden att få ihop skolskjutsar praktiskt till en 
rimlig kostnad. Därför har såväl yngre som äldre elever samma sluttider på 
dagarna för att man skall kunna samordna skolskjutsarna. Det är främst ett 
ekonomiskt beslut som ligger till grund för den samlade skoldagen, men 
även pedagogiska aspekter beaktas då fritidspedagogerna träffar eleverna i 
fritidslokalerna med diverse utrustning och utbildad personal och samverkan 
ökar mellan skola och fritidshem.173 Lärarna för förskoleklasserna och grund-
skolan delar in klasserna i två grupper och låter eleverna alternera mellan 
fritidshem och skola. Exempelvis kan en klass ha gemensam skola fram till 
klockan tio, därefter går halva klassen till fritidshemmet och är där fram till 
lunch medan resterande elever är kvar i skolan. Efter lunchrasten gör man 
tvärtom och därefter samlas hela klassen innan skoldagens slut. All fritids-
verksamhet som sker inom ramen för den samlade skoldagen är kostnadsfri 
för föräldrarna. Hestraskolan arbetar inte med samlad skoldag då upptag-
ningsområdet i huvudsak är i skolans omgivning, vilket inte kräver långa 
skolskjutsar.174  

Varje kommun är skyldig att tillhandahålla skolskjutsar till den skolan 
grundskoleeleverna blivit tilldelade.175 Varje kommun tar egna beslut om 
regler för skolskjutsar, exempelvis hur långt eleverna maximalt ska ha till 
närmsta hållplats för att annars vara berättigade till skoltaxi. Kommunen 
betalar skolskjuts endast för de elever som går i kommunala skolor, frisko-
lorna får själva besluta huruvida de vill lägga skolpengen på skjutsar eller ej. 

176  Det är även kommunen som beslutar hur de kommunala skolornas upp-
tagningsområden ska utformas.177 

 

5.1.3 Upptagningsområden  
Under årens lopp har skolornas upptagningsområden förändrats i och med att 
skolor lagts ner eller nya kommit till. Upptagningsområdet för respektive 
skola styrs av elevernas hemviste men även praktiskt hur skolskjutsarna går 
samt gamla regler om att vissa byar tillhör en specifik skola.178  Efter ned-
läggningen 2009 skapade kommunen nya skolupptagningsområden för re-
spektive kvarvarande skola, se karta 2. Läsåret 2008/2009 hade Asbyskolan 

                                                      
172 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist Ydre kommun 2009-02-03 
173 Intervju Marie Boström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
174 Intervju Susanne Lindström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
175 Skollagen SFS 2010:800 10:e kapitlet §32, Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340,  
176 Intervju Isaksson Larsson Ellinor, trafikplanerare länstrafiken Norrbotten 2009-02-09 
177 SFS 2010:800 10:e kapitlet § 30 
178 Intervju Kristina Dåverhag, skolkanslist Ydre kommun 2009-02-03 
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och Hestraskolan 46 elever vardera, Rydsnässkolan 43 elever och Ydresko-
lan 256 elever. Samtliga elever som gick på Rydsnässkolan har förflyttats till 
Ydreskolan. 12 av Asbyskolans elever gick i årskurs fyra och skulle följakt-
ligen ha börjat årskurs fem i Österbymo vare sig Asbyskolan lades ner eller 
inte. Av övriga elever från Asbyskolan blev 13 elever hänvisade till Hestra-
skolans upptagningsområde, övriga 20 till Ydreskolan, en elev bodde precis 
på upptagningsområdesgränsen och fick välja skola. Endast en elev från 
Asbyskolan har börjat i Hestraskolan på grund av flytt, övriga 33 elever 
valde att gå i Österbymo, oavsett vilket skolupptagningsområde de tillhörde. 
Läsåret 2009/2010 hade Hestraskolan 48 elever och Ydreskolan 326 elever. 

179 
Upptagningsområdena lades upp utifrån skolskjutskostnader för att belasta 

kommunens ekonomi minimalt.180 Elever har endast har rätt till skolskjuts till 
och från skolan inom det upptagningsområde man tillhör enligt skollagen.181 
Torpaborna, undantaget Hestraborna, har tidigare hört till Asbyskolans upp-
tagningsområde, se karta 3. Efter nedläggningen delades Torpa socken mitt 
itu och alla barn norr om gränsdragningen i Ramfall hör till Hestraskolan 
och söder om gränsen till Österbymo. Gränsen är dragen utan hänsyn till 
tidigare sockengränser. 182 Vid intervjuerna, innan nedläggningen var genom-
förd, framkom det att en klar majoritet av intervjupersonerna befarade att de 
nya gränserna skulle orsaka splittrade klasser. Intervjupersonerna kände oro 
för att barnen inte skulle få gå i samma klass och inte ens i samma skola, 
som kompisarna man lekte med. Hillevi uttrycker: 

Det stora problemet med nedläggningen är att klasserna splittras. Alla klasser 
från Asbyskolan splittras, en del får åka till Österbymo och en del till Hestra 
och detta har skett utan att man har tagit hänsyn till kompisar eller annat. 
Utan man har dragit en linje bara rent geografiskt. 

 
Gränsdragningen i Ramfall har orsakat mycket irritation bland intervjuper-
sonerna. De elever som efter nedläggningen blev tilldelade plats i Hestra, 
men valde att gå i Österbymo, fick från början ombesörja transporten från 
hemmet till och från skolan. Efter viss debatt har kommunen ändrat beslutet 
så att eleverna nu ges möjlighet att ansluta till skolbussen efter dess ordinarie 
rutt i bygden. Majoriteten av Asbyeleverna valde Ydreskolan, endast två 
elever från Asbyskolan går på Hestraskolan.183  Många föräldrar skjutsar och 
hämtar därför barnen vid ”stora vägen”, länsväg 131, som går mellan Öster-
bymo och Tranås. Majoriteten intervjupersoner är besvikna på tjänstemän-
nens hantering av skolskjutsfrågan i samband med nedläggningen.  

                                                      
179 Skolkataloger för Ydre kommun för läsåren 2008/2009 och 2009/2010 
180 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
181 Skollagen SFS 2010:800 10:e kapitlet § 32 
182 Så vitt jag förstår är det kyrksocken de talar om. Begreppet socken används flitigt av inter-
vjupersonerna och är en del av deras språkbruk.  
183 Intervju Ann-Britt Gustafsson, skolassistent Ydre kommun 2010-05-03 
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Upptagningsområdena för fritidsverksamheten kvarstår från innan ned-
läggningen. På grund av platsbrist bedrivs fritidsverksamhet som tidigare i 
Hestra, Asby, Rydsnäs och Österbymo. I Rydsnäs är fritidshemmet lokali-
serat i samma lokaler som innan nedläggningen, i en intilliggande byggnad 
till den tomma Rydsnässkolan. I Asby har fritidshemmet flyttat till en av 
skolbyggnaderna som byggts om med köksdel.184  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
184 Intervju Susanne Lindström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
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Karta 2. Skolupptagningsområden efter nedläggningarna 2009. 

 
 

 
 

 



58 
 

 
 

Karta 3. Skolupptagningsområden innan nedläggningarna 2009 
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5.1.4  Skolhistorik Ydre 
Att skolor läggs ner är inget unikt vare sig för bygden eller 2000-talet. Fler-
talet intervjupersoner som är uppvuxna i bygden relaterar dagens nedlägg-
ningar till tidigare stängning av byskolor. Daniel:  

Man kan inte centralisera hur mycket som helst. Det kan inte finnas bara en 
enda skola i hela Sverige. Jag tycker att de lade ner många skolor här på sex-
tio- och sjuttiotalen när den förra vågen var med nedläggningar. Jag tyckte 
väl att fyra skolor i kommunen borde gå bra och platserna de ligger på är i de 
större samhällena i kommunen. 

 
Likt Daniel oroar sig merparten av intervjupersonerna för att samhällena 
Asby och Rydsnäs ska förtvina på sikt. Man oroar sig för framtiden och rela-
terar till utdöende byar där skolhus gapar tomma.  

På 30-talet fanns det skolverksamhet i de flesta byar, totalt 26 skolor i 
bygden, något som kan ses som en tid med levande landsbygd. På 60-talet 
genomfördes grundskolereformen vilket innebar att många byskolor lades 
ner och nya moderna skolor byggdes i Asby, Österbymo och Rydsnäs. 1965 
upphörde kyrkskolornas verksamhet och på 70-talet byggdes skolan i det nya 
villaområdet Hestra, där främst utflyttade Tranåsbor bosatt sig.185  Lärarinnan 
Signe Wixe beskriver att det förekom upprörda känslor när klasser splittra-
des och slogs samman i och med att upptagningsområden ändrades på grund 
av beslut om nedläggning.186 Opinionsbildning vid skolnedläggningsproces-
ser är med andra ord ingen ny företeelse i Ydre kommun.   

5.2 Skolnedläggningsbeslutet 
I juni 2006 antog kommunfullmäktige en strukturplan som angav att sko-
lorna i Asby och Rydsnäs läggs ner på sikt om inte elevminskningen hejda-
des.187 Enligt skolchef Rolf Lindahl startade dock skolnedläggningsprocessen 
vid Asby- och Rydsnässkolan då årskurs sex och därefter fem flyttades till 
centralorten.188 1997 flyttades samtliga 6:or till Österbymo189 och därefter 
flyttades 5:orna från Rydsnäs 2006 och från Asby 2008.190 Kommunchef Pär 
Fransson beskriver att man hade diskuterat skolnedläggningar under många 
år, men man väntade tills barnkullarna minskade så att alla skulle rymmas i 
Österbymo och Hestras lokaler.191 Skolorna lades på så sätt inte omedelbart 
ner utan fanns kvar en tid som reserv om en inflyttning till bygden skulle 

                                                      
185 Wixe (1998) 35 års lärargärning i Ydre. Ur Ydreboken 1952-1996 sid. 46 
186 Wixe 1998 sid. 45-46 
187 Ydre kommuns yttrande friskoleansökan, Dnr:31-2009:1039 
188 Intervju Rolf Lindahl, skolchef  Ydre kommun 2010-05-17 
189 Intervju Carl Rydberg, rektor Ydre kommun 2010-06-16 
190 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2010-06-16 
191 Intervju Pär Fransson, kommunchef  Ydre kommun 2011-01-11 
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ske. När så inte skedde, fattades det formella beslutet 2009 och skolorna 
skulle läggas ner hösten 2010 med anledning av vikande elevunderlag samt 
för att minska kostnaderna för grundskoleverksamheten.192 Från läsåret 
2002/2003 till 2009/2010 har elevantalet i kommunen minskat med 175 ele-
ver, d.v.s. ca 33 %.193  

 Inför det formella nedläggningsbeslutet gjordes tre utredningar. En utred-
ning behandlade att ta bort en skola, den andra att ta bort två skolor och den 
tredje var att behålla samtliga fyra skolor. Kommunfullmäktige fattade be-
slutet att behålla skolorna i Hestra och Österbymo med motiveringen att det 
största elevunderlaget fanns på dessa orter, samt att Asby- och Rydsnässko-
lan hade höga lokalkostnader för ett fåtal elever.194 Pär Fransson beskriver 
vidare att Ydre har en stor arbetsutpendling med Tranås, där man befarade 
en risk i att föräldrarna skulle ta med sina barn för skolgång i Tranås vilket 
kunde leda till förödande konsekvenser för kommunens ekonomi. Skolan 
samt barnomsorgen i Hestra uppfattas som strategiskt viktig för utpendlarna, 
på grund av ortens läge nära Tranås. Föräldrarna hämtar och lämnar sina 
barn i Hestra på väg till och från arbetet, vilket är extra viktigt för föräldrar 
med barn i barnomsorgen, vilken inte tillhandahåller skolskjuts.195 Många 
intervjupersoner beskriver det politiska spelet i skolnedläggningsfrågan. De 
uppfattar kommunpolitikernas motvilja mot att lägga ner skolan i Hestra som 
en rädsla för att Hestraborna ska flytta sina barn till skolor i Tranås, vilket 
intervjupersonerna inte tror skulle ske. Många intervjupersoner beskriver en 
besvikelse över att eventuella elevflyttningar till Tranås är överordnad vikten 
av att bevara byskolan i en aktiv by som Asby.  

Kommunen beräknade kunna spara omkring fyra miljoner kronor per år i 
och med skolnedläggningarna.196 Huruvida skolnedläggningar var rätt lös-
ning för kommunens ekonomiska problem var något som diskuterades flitigt 
i kommunfullmäktige innan beslut togs. I dagsläget kan kommunen inte visa 
på några besparingar genom nedläggningarna.197 

År 2005 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting en analys av Ydre 
kommuns ekonomi i dagsläget och fem år framåt. Analysen visade att 
pengar behövde sparas inom skolverksamheten. 2010 genomfördes en li-
kande analys där man kom fram till att det inte skurits ner tillräckligt inom 
skolan. Full ekonomisk effekt av skolnedläggningarna väntas man uppnå 
först 2012 i och med att lokalkostnaderna minimerats genom avyttring alter-
nativt rivning. Ytterligare en missbedömd besparing gjorde Ydre kommun 
gällande det antal barn som skulle komma att gå i förskola läsåret 
2010/2011. Man hade beräknat att starta två förskoleklasser i kommunen, en 
i Hestra och en i Österbymo. Behovet av ytterligare en förskoleklass har växt 

                                                      
192 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
193 Ydre kommuns yttrande friskoleansökan, Dnr:31-2009:1039 
194 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
195 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11 
196 Sveriges Radios hemsida 2009-02-23 
197 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2010-06-16 
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i Österbymo, på grund av ökat antal barn, dels genom inflyttning samt dels 
genom flyktingmottagning. Kalkylerade besparingar är därmed inte längre 
relevanta, då kostnaderna för förskolan istället ökat.198 

5.2.1 Politisk skiljelinje i skolnedläggningsfrågan 
Vid beslutet i kommunfullmäktige, februari 2009, förelåg två förslag, att 
lägga ner Asby- och Rydsnässkolan eller att behålla samtliga fyra skolor. 
Vid voteringen fattades beslutet att lägga ned Asby- och Rydsnässkolan med 
19 röster mot 6. Resterande 6 ledamöter lade ner sina röster.199 Socialdemo-
kraterna och Kristdemokraterna var eniga om ett tvåskolesystem och att 
därmed lägga ner skolorna i Asby och Rydsnäs. Centerpartiet var splittrat i 
frågan och några centerpartister var för ett treskolesystem med nedläggning 
av Hestraskolan. Det finns en lokal samverkan mellan folkpartiet och miljö-
partiet i ”Folk och Miljö” vilka ställde sig negativa till nedläggningarna. 
Enligt skolchef Rolf Lindahl var det främst politiker från Moderaterna och 
Centerpartiet, bosatta i Asby- och Rydsnässkolornas närhet, som motsatte sig 
nedläggningarna.200  

I kommunfullmäktige var, efter 2006 års val, Socialdemokraterna och 
Centern de största partierna med 10 ledamöter vardera. Moderata samlings-
partiet hade 5 ledamöter, Kristdemokraterna 4 och Folk och miljö hade 2 
ledamöter.201 I Ydre samstyr partierna i kommunpolitiken vilket innebär att 
efter valet 2006 satt inget parti i opposition utan alla var representerade i 
kommunstyrelsen förutom Miljöpartiet, som endast hade en insynsplats utan 
beslutande makt.202 Företrädare för Framtidsgruppen beskriver svårigheten 
med systemet kring samstyre, där alla ska bestämma gemensamt utan parti-
politiska ställningstaganden.203 Inför valet 2010 upphörde samverkan i Folk 
och Miljö, vilket innebar att Folkpartiet och Miljöpartiet de gröna blev val-
bara separat.204 

Flertalet intervjupersoner delade uppfattningen att skolnedläggningsfrågan 
skulle komma att påverka utgången av valet 2010. Två nya partier har kom-
mit in i kommunfullmäktige i och med valet 2010, Sverigedemokraterna 
med ett mandat och Miljöpartiet med tre mandat. Socialdemokraterna har 
oförändrat 10 mandat, Moderata samlingspartiet utökade ett mandat, Center-
partiet backade ett mandat och Kristdemokraterna backade två mandat.205 Det 
förefaller som att skolfrågan har påverkat röstandet till viss del, då de tre nya 
representanterna för Miljöpartiet tidigare har varit engagerade mot kommu-

                                                      
198 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11.  
199 Sammanträdesprotokoll Ydre Kommunfullmäktige 2009-02-23 
200 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 
201 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 2009-01-31 
202 Ydre kommuns hemsida: www.ydre.se 2009-01-31 
203 Intervju Märtha Andersson, företrädare Framtidsgruppen Ydre 2010-04-09 
204 Intervju Märtha Andersson, företrädare Framtidsgruppen Ydre 2010-04-09 
205 www.ydre.se 2010-12-15 
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nens skolnedläggningar. Utfallet av 2010 års val till kommunfullmäktige i 
Ydre blev dock inte fullt så omstörtande som många befarade eller hoppades 
på utifrån de genomförda skolnedläggningarna.  

 Socialdemokraterna kom med ett förslag för många år sedan, som de se-
nare drog sig ur. Förslaget gick ut på att ha kvar samtliga skolor, vilket 
skulle medföra lite färre barn i skolan i Österbymo. Tanken var att, på Ydre-
skolan, flytta över lågstadieeleverna till mellanstadiedelen och ha barnom-
sorg i lågstadiedelen. Det här förslaget har Framtidsgruppen dryftat men utan 
resultat.206 Kommunchef Pär Fransson bekräftar Framtidsgruppens uppfatt-
ning att, om samtliga skolor i bygden hade behållits, hade dagens behov av 
nya barnomsorgslokaler i Österbymo kunnat undvikas.207 I dagsläget är där-
med behovet av lokaler för barnomsorgen i Österbymo stort och nya lokaler 
ska eventuellt byggas, vilket skapar stor irritation hos motståndarna till skol-
nedläggningen. De nya lokalerna berör förskoleverksamheten samt familje-
daghemmen. Politikerna har gett tjänstemännen inom skolförvaltningen i 
uppdrag att ta fram kostnadsförslag. Först planerade man att renovera men i 
dagsläget är nybyggnation aktuell. De nya lokalerna planeras i nära anslut-
ning till Ydreskolan, för att möjliggöra ökad samordning mellan förskola och 
skola. Ytterligare ett argument för lokaliseringen är att om elevunderlaget 
minskar, kan de nya lokalerna även nyttjas till såväl fritids- som skolverk-
samhet. Skolförvaltningens budgetförslag för fyra nya lokaler är 19 miljoner 
kronor och för fem nya lokaler 22 miljoner kronor.208  

Vid de uppföljande intervjuerna ställer sig många intervjupersoner kri-
tiska till huruvida kommunen gjort några besparingar genom skolnedlägg-
ningarna, eftersom ombyggnationer gjorts, personalen finns kvar och inga 
lokal avyttrats i dagsläget.  

Gällande skollokalerna har kommunen önskat avyttra gymnastiksalarna i 
Asby och Rydsnäs till sockenföreningarna på orterna. Rydsnäs har tackat nej 
och Asby har tackat ja. Försäljningen har skett för en symbolisk summa och 
i form av hembudsavtal, vilket innebär att om sockenföreningen inte klarar 
av att sköta fastigheten går den tillbaka till kommunen.209 I Rydsnäs har kyr-
kan tagit över en lektionssal för att driva barnverksamhet. Övriga lokaler 
bestående av matsal, gymnastiksal och lektionssal kommer troligtvis att ri-
vas. I gamla Asbyskolan, som ligger ca 20 meter från gymnastiksalen, inhy-
ses fritidsverksamhet och barnomsorg. För att tillgodose behovet av kök för 
fritidshem och barnomsorg, har nytt kök byggts inne i gamla Asbyskolan. En 
byggnad bestående av två lektionssalar planerar kommunen att riva men 
beslut är i dagsläget inte fattat.210 

Kommunfullmäktiges motiv till skolnedläggningarna har varit att reducera 
kostnaderna för kommunens skolor. Ekonomi har även varit motivering för 

                                                      
206 Intervju Märtha Andersson, företrädare Framtidsgruppen Ydre 2010-04-09 
207 Intervju Pär Fransson, kommunchef  Ydre kommun 2011-01-11 
208 Intervju Susanne Lindström, rektor Ydre kommun 2010-05-14 
209 Intervju Bodil Udell företrädare för Framtidsgruppen Ydre 2010-04-18 
210 Intervju Pär Fransson, kommunchef Ydre kommun 2011-01-11 
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kommunens avslag på samtliga ansökningar för att etablera friskolor i såväl 
Asby som Rydsnäs.211  

5.3 Eldsjälarnas kamp för skola och bygd 
Här följer en beskrivning av kampen för att bevara skolorna i Asby och Ryd-
snäs och sedermera den friskoleprocess som uppkom i och med skolned-
läggningsbeslutet. Visionen att starta friskola kan ses som ett viktigt exempel 
för att förstå hur föräldrar har försökt påverka och ta egna initiativ för att 
förändra den planering som kommer uppifrån, från politikerna.  

5.3.1 Framtidsgruppen Ydre 
År 2004 bildades en föräldragrupp för att värna om Asbyskolans framtid 
samt hjälpa kommunen att hitta lösningar för bevarandet av skolan. Föräl-
dragruppen hade möten med barn- och utbildningsnämnden vid några till-
fällen där man diskuterade diverse skolrelaterade frågor. Efter det att ned-
läggningsbeskedet kom 2009 kontaktade föräldrar i Asby och Rydsnäs 
varandra och startade en grupp som initialt gick under beteckningen Föräl-
dragruppen. Eftersom det fanns engagerade som inte hade barn i skolåldern, 
bytte gruppen så småningom namn till Skolgruppen och har på diverse sätt 
försökt förmå politikerna att ändra uppfattning om nedläggningarna. Skol-
gruppen har arbetat för att behålla alla fyra skolorna i kommunen. Från bör-
jan var målet att övertyga kommunen att fortsätta skolverksamheten, därefter 
erbjöd man sig att ta över ansvaret och driva skolorna i Asby och Rydsnäs 
som kommunala friskolor inom en given budgetram. Så småningom beslöt 
man att inte bara jobba för att behålla skolorna. Märtha beskriver: 

 Så vi bestämde oss för att kalla oss Framtidsgruppen Ydre istället och jobba 
utifrån det. Meningen var att vi skulle jobba för att skolorna ska vara kvar 
och sen när vi lyckats med det då ska vi fortsätta jobba med framtidsfrågor 
för att öka inflyttningen och för att visa hur attraktivt det verkligen är här i 
Ydre.  

 
Såväl föräldrar som äldre och företagare engagerade sig i gruppen.  Företa-
gare engagerade sig utifrån syftet att värna skolorna i bygden för att generera 
inflyttning och motverka utflyttning och för att ha tillgång till arbetskraft i 
näromgivningen. Företrädarna för Framtidsgruppen beskriver drivkraften 
och vikten av att vara en grupp som jobbar tillsammans och stöttar varandra. 
Märtha Andersson, ordförande i Asby sockenförening, tillika engagerad i 
Framtidsgruppen Ydre, motiverar sitt engagemang:  

                                                      
211 Intervju Rolf Lindahl, skolchef Ydre kommun 2010-05-17 
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Jag har känt att det här är en fantastisk bygd som man måste värna om och 
skolan är en viktig punkt i bygden. Sen har jag tre barn och Asbyskolan är 
helt fantastisk där alla känner alla./…/ Man har ett gemensamt mål som man 
har jobbat mot tillsammans, ett mål som man är fullständigt övertygad om är 
det rätta.  

 
Föräldrarna har kämpat för att behålla skolorna och har på så sätt försökt 
påverka bygdens överlevnad, sin vardag och tillvaro underifrån. De visar ett 
starkt engagemang för sin hembygd då majoriteten intervjupersoner befarar 
att skolnedläggningarna påverkar Asby och Rydsnäs negativt.  

5.3.2 Kampen för att behålla skolorna 
Framtidsgruppen har arbetat fram motförslag till nedläggningarna som har 
överlämnats till kommunstyrelsen. De har även skickat brev samt ringt runt 
och pratat personligen med samtliga politiker i kommunfullmäktige. Hillevi 
reflekterar över konsekvenserna av kommunens ovilja att samarbeta med 
eldsjälarna i Asby och Rydsnäs: 

Jag kan tänka mig att engagemanget för bygden får sig en knäck. De har 
kämpat så hårt för skolan och erbjuder att hjälpa till och gå in med underhåll 
men det vill inte kommunen.   

 
Efter att skolnedläggningarna klubbats i kommunstyrelsen 2009 slöt ca 120 
invånare upp och deltog i ett fackeltåg vid kommunfullmäktiges möte vilket 
resulterade i time-out i frågan. Därefter tillsattes ett utskott för att behandla 
skolfrågan med kommunpolitiker och representanter från Framtidsgruppen 
Ydre. Vid nästkommande kommunstyrelsemöte klubbades två-skolesystemet 
åter igenom och Framtidsgruppen Ydre fortsatte kampen genom mail, brev 
och dialog. Till kommunfullmäktigemötet i februari 2009 kom över 100 
personer men beslutet togs efter en timmes debatt. Företrädarna för Fram-
tidsgruppen är besvikna på politikernas agerande och har efterfrågat konse-
kvens-analyser över effekter på bygden vid nedläggning av respektive skola, 
men även ekonomiska konsekvensanalyser med jämförelser av hur mycket 
man sparar och vilka kostnaderna som uppkommer om man lägger ner de 
olika skolorna med kalkyler över skolskjuts och renoveringsbehov. Då bak-
grundsmaterialet saknats upplever många intervjupersoner att kommunfull-
mäktiges beslut saknat ordentligt underlag.  

Framtidsgruppen reagerade även över politikernas ekonomiska diskussion 
där man fick uppfattningen att hela Ydres ekonomi hängde på att skolorna i 
Asby och Rydsnäs lades ner. Märtha: Jag vet att Ydre har en mycket dålig 
ekonomi, men när de ställde hela Ydres ekonomi och skattehöjningar mot 
skolnedläggningarna, så fick de alla som bodde i andra delar av kommunen 
i en opinion mot oss. Det var inte rättvist. 

Likt många andra föräldrar säger Anders: De har inte vägt in något om 
bygdens framtid i sina analyser. De har bara tittat på skolförvaltningen och 
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sett var det finns lite pengar att spara och tagit beslutet utifrån det. Majori-
teten intervjupersoner är kritiska till kommunens agerande och upplever att 
kommunen å ena sidan önskar inflyttning men å andra sidan lägger ner bys-
kolor som uppfattas som attraktiva för bygden. Anders resonerar vidare: Vi 
måste se var ligger den kommunala dragningskraften. Ja, jag är övertygad 
om att den ligger i de små skolorna och charmen i de mindre orterna. På 
samma sätt uppfattar många intervjupersoner att skolnedläggningarna kom-
mer att hämma inflyttningen till kommunen vilket i sin tur ger negativa ef-
fekter på den kommunala ekonomin.  

Det är tydligt att många intervjupersoner har svårt att förstå logiken i 
kommunens nedläggningsbeslut samtidigt som kommunen kämpar för att 
locka till sig inflyttare. Invånarna har kämpat för att övertyga politiker om 
paradoxen med nedläggningarna då man finner det uppenbart att byskolorna 
är en styrka för bygden och något attraktivt att värna om.  

5.3.3 Planering av friskolor 
Efter det att nedläggningsbeslutet var taget beslöt Framtidsgruppen Ydre att 
kämpa för friskolor i Asby och Rydsnäs. De tryckte upp en informationsfol-
der (se bilaga 4) som skickades ut till berörda barnfamiljer för att undersöka 
elevunderlag och möjligt engagemang för friskolorna. Önskan var att föräld-
rarna skulle ställa sig positiva till att vara mer aktiva än i den kommunala 
skolan samt ha en styrelse där föräldrar ingick. Grundidén var att samordna 
friskolorna i Asby och Rydsnäs genom gemensam rektor och lärarvikarier. 
Ytterligare en idé var att profilera skolorna genom samarbete med Asby 
Alpina för att vara i skidbacken vissa dagar under vintersäsongen. De enga-
gerade var övertygade om sin kompetens att driva skolorna men ställde sig 
tveksamma till ett positivt mottagande från kommunförvaltningens sida. För 
att få tips och råd har Framtidsgruppen Ydre vänt sig till Adelövs friskola 
som ligger i grannkommunen Tranås. Framtidsgruppen önskade att frisko-
lorna skulle tillföra kommunen valfrihet samt utveckling av såväl de kom-
munala skolorna som friskolorna genom konkurrens. Skolorna skulle drivas 
med elevpengarna samt genom externa medel, exempelvis från sponsorer. 
Lokaliseringen av skolorna var aldrig fastlagd, men Framtidsgruppens öns-
kan var att inhysa friskolorna i de befintliga skollokalerna i Asby och Ryd-
snäs, vilka ägs av kommunen. Friskolorna skulle bedriva verksamhet från 
förskola till och med årskurs fem. 

Alla barnfamiljer som berördes av skolnedläggningen fick utskick med 
friskoleintresseförfrågan i april 2009. Framtidsgruppen valde att inte skicka 
förfrågan till andra barnfamiljer i kommunen för att inte konkurrera med den 
kommunala skolan. Framtidsgruppens mål var att uppnå minst 30 elever på 
skolan eftersom Skolverket krävde minimum 20 elever för att godkänna en 
ansökan. Ytterligare en parameter var att Adelövs friskola, som fungerat som 
sporre och bollplank, hade 30 elever vid starten och de bedriver fortfarande 
verksamhet några år senare.  I Asby var det 55 familjer som anmälde sitt 
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intresse och i Rydsnäs var det 56 familjer.  Framtidsgruppen beskrev resulta-
tet som en seger, som visade på ett starkt engagemang för bygden. Framtids-
gruppens analys kring varför fler föräldrar kunde tänka sig att ställa upp 
aktivt i Asby (21 familjer) än i Rydsnäs (9 familjer) gällde vad man hade för 
typ av förvärvsarbete och var detta låg. Framtidsgruppens uppfattning var att 
fler av de intresserade föräldrarna från Asby var lantbrukare och vistades i 
bygden dagtid. Däremot arbetspendlade fler av föräldrarna från Rydsnäs ut 
från kommunen, främst till Eksjö.212 

I november 2009, när friskoleansökan skulle skickas in, ville Skolverket 
ha nyare enkätmaterial över elevunderlaget. Eftersom eleverna nu hade bör-
jat sin ”nya” skola efter nedläggningarna, önskade Skolverket se huruvida 
friskoleintresset fortfarande kvarstod. Framtidsgruppen skickade ut en ny 
enkät där resultatet visade att friskoleintresset hade minskat. Totalt 48 elever 
i Asby och 31 elever i Rydsnäs visade intresse i november 2009.   

Likt Framtidsgruppens enkäter visar denna studies intervjuundersökning 
att engagemanget och de starka känslorna, som fanns i början med tiden har 
dämpats. I samband med att nedläggningen skulle ske, reagerade många 
väldigt starkt men sedan har opinionen klingat av. Framtidsgruppen fortsatte, 
trots minskat underlag, att kämpa för friskoleetableringar i kommunen.   

5.3.4 Fortsatt kamp för friskolor  
Ansökan om att starta två friskolor, Ydre Friskola Asby och Ydre Friskola 
Rydsnäs, avslogs av kommunen och av Skolverket med motiveringen att 
skolornas budget inte ansågs trovärdig samt att en friskoleetablering skulle 
ge negativa konsekvenser för kommunens skolväsende, med bland annat risk 
för nedläggning av Hestraskolan.213 De engagerade i Rydsnäs orkade inte 
kämpa mer och när beslutet överklagades ändrades ansökan till att endast 
gälla friskolan i Asby där engagemanget fanns kvar, dock i minskad omfatt-
ning.  

 Även den uppföljande ansökan avslogs av såväl kommunen som av Skol-
verket. Flera av de drivande fortsatte sin kamp genom att gå med i politiska 
parter för att på så sätt driva byskoledebatten inför valet 2010. Märtha moti-
verar sitt politiska inträde: Det är flera av oss i Framtidsgruppen som har 
gått med i partier. Vi känner att det är enda chansen att kunna påverka. Det 
går inte att komma utifrån och diskutera utan man måste vara med inifrån.   

De partier som eldsjälarna engagerat sig i är främst Miljöpartiet och 
Moderaterna, beroende på att båda partierna röstade för att behålla skolorna i 
Asby och Rydsnäs. Efter skolnedläggningsprocessen har Miljöpartiet i sitt 
partiprogram betonat vikten av bemötandet av medborgarna och att ta till-
vara deras åsikter samt lokala skolfrågor. Detta efter att engagerade i Fram-
tidsgruppen gått med i partiet och uppfattat att politikerna inte lyssnade vid 

                                                      
212 Intervju Bodil Udell, företrädare för Framtidsgruppen. 2010-04-18 
213 Skolinspektionen, beslut, Dnr: 31-2009:1039 
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tidigare diskussioner kring skolnedläggningarna. De drivande i friskolefrå-
gan strävar efter att få några av de politiska partierna att yttra sig positivt, för 
att på så sätt få igenom överklagandet och möjliggöra en friskoleetablering i 
kommunen.  

Några intervjupersoner ser en risk i etableringen av friskolor. Jakob för-
klarar: Det kan nog bli spänningar i bygden. Om det finns föräldrar som inte 
vill skicka sina barn till friskolan utan skickar dem till den kommunala sko-
lan, kanske det kan bli nästan lite utfrysning. Även skolchefen Rolf Lindahl 
ser problem med friskoleetableringar: Vi kan inte få några friskolor hit, det 
skulle föröda hela kommunens ekonomi. Skolverket har gått på kommunens 
linje och i dagsläget har inga nya ansökningar kommit till stånd. Eldsjälarna 
i Asby och Rydsnäs beskriver att deras engagemang för bygden har fått sig 
en törn, vilket är något som kan påverka såväl bygden som kommunen som 
helhet negativt. Flera intervjupersoner beskriver vidare att skolnedlägg-
ningsprocessen och friskoleplanerna har lett till en splittring i bygden, i och 
med valet av ort för kvarvarande kommunala skolor, samt gränsdragningarna 
för de nya upptagningsområdena.  

5.4 Spänningar i bygden 
Skolnedläggningarna har skapat spänningar i bygden och misstro mot kom-
munpolitikerna. De flesta intervjupersonerna uttrycker förståelse för skol-
nedläggningarna, eftersom Ydre är en liten kommun med minskande befolk-
ning och kärv ekonomi. Däremot uttrycker intervjupersonerna ingen förstå-
else för valet att lägga ner Asby- och Rydsnässkolorna men behålla Hestras-
kolan.  

Flertalet intervjupersoner delar uppfattningen att socialdemokraterna 
har sitt starkaste fäste i Hestra, vilket inneburit att Hestraskolan inte varit 
nedläggningshotad. Som så många andra intervjupersoner beskriver Märtha 
hur skolnedläggningarna orsakat slitning mellan byarna:  

Konsekvensen av det här har ju blivit en ordentlig splittring i kommunen. 
Man har fördömt sockentänkandet och bytänkandet, men nu är det mer sock-
entänkande än det någonsin har varit. Det var det man fördömde i den här de-
batten, att man bara tänkte på sin egen socken men det har man istället för-
stärkt genom det här beslutet. 

 
Flertalet intervjupersoner beskriver att klimatet mellan socknarna har hård-
nat, speciellt Asby och Rydsnäs mot övriga. Lena: Det blev att man fick As-
byborna mot Hestraborna. Vi ställdes mot varandra. Det var rätt jobbigt 
med mycket heta diskussioner. Även Anders har reagerat: Man kan ju inte 
polarisera byarna mot varandra, vilket är en jätterisk när man gör så här. 
Även andra intervjupersoner upplever att skolnedläggningarna spätt på vär-
nandet om det som finns närmast, den egna byn. När Torpa kyrkskola lades 
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ner 1971 flyttades eleverna till Asbyskolan och, i likhet med den nuvarande 
situationen, blev konkurrensen i bygden uppenbar. Nu som då visade det 
gamla uttrycket ”Torpa herrar, Asby män och Sunds tiggare lever än” 214  på 
sockentänkandet. Flertalet intervjupersoner, såväl infödda Ydrebor som in-
flyttade, har delat med sig av det gamla uttrycket vid intervjuerna, för att 
gestalta den motsättning som har rått och som fortfarande råder.  

Intervjupersonerna ser Hestra som en förort till Tranås, vilket Berit ut-
trycker: De är mer Tranåsbor än Ydrebor.  Andra intervjupersoner delar 
Berits åsikt och anser man flyttar till Asby och Rydsnäs för att det är små, 
attraktiva orter på landsbygden, men till Hestra flyttar man för att det är nära 
till jobb och vardagsliv i Tranås. Det innebär att intervjupersonerna beskriver 
Hestra som ett sovsamhälle för arbetspendling till Tranås, medan Asby och 
Rydsnäs upplevs som mer levande samhällen med lokalpatriotism och större 
engagemang för bygden. Det är inte bara familjerna i Asby med omnejd som 
uppfattar Asby som en aktiv by, även familjerna i Hestraområdet beskriver 
Asby som en by med starkare bygemenskap och engagemang än de upplever 
i Hestra, som upplevs som en förort till Tranås. Carina beskriver:  

I Hestra finns ingenting i samhället, det finns bara en blomsteraffär. De har 
inte ens en fungerande samhällsförening. I Asby där har man lantaffär, man 
har café, slalombacke, man har kyrkans barntimme. Det är så himla mycket 
där. Och sen är det jättemycket företagare runt omkring. I Hestra är det ju 
mest bara socialdemokrater som bor och därav skolnedläggningarna. Hestra 
är en förort till Tranås kan man säga. Från gränsen som går utanför Hestra 
och söderut är det ett helt annat slags folk. Inne i Hestra när de ska göra saker 
tillsammans så funkar det inte. Ingen kommer. Jag vet att när de ska ha 
förstamajbålet, inte ens det klarar de av att arrangera. 
 

Även intervjupersoner hemmahörande i Hestra beskriver att de känner star-
kare tillhörighet med Tranås än med Österbymo och övriga Ydre. Carina 
som bor i närheten av Ramfall säger:  

Vi tillhör Torpa socken. Men vi håller oss till Asby för det är vår sorts folk 
där. Man brukar skoja och säga att ”Hestra tillhör inte Torpa” för där bor so-
cialdemokraterna och det är en annan mentalitet där. Man jobbar på fabrik, 
samåker, har två barn och husvagn. Det är inget fel med det, men det är det 
stuket.   

 
På samma sätt som Carina uttrycker det beskriver flertalet intervjupersoner 
Hestrabornas sätt att leva som avvikande från Asbybornas, genom industri-
arbete istället för jordbrukande och eget företagande. Att Asbyskolan och 
Asby samhälle har funnits längre än Hestra använder intervjupersonerna som 
argument. Även skillnad i närheten till grannar och samhälle beskrivs av 
intervjupersonerna. Märtha säger: I Asby är det fler som bor utspritt, ute på 
gårdarna runt omkring. I Hestra är husen mer samlade kring samhället. 

                                                      
214 Wixe 1998 sid. 46 
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Flertalet intervjupersoner beskriver det som ett argument politikerna använt 
att det är flest barn i Hestraskolans upptagningsområde samt att barnen i 
Hestra bor samlat närmare skolan. Detta till skillnad från barnen i övriga 
Torpa och i Asby vilka bor mer utspritt på landsbygden. Elevantalet på Hes-
traskolan och Asbyskolan har varit ungefär lika stort. Inga föräldrar från 
Hestra har valt att engagera sig i Framtidsgruppen Ydre, vilket flera inter-
vjupersoner reagerar över, eftersom Hestraskolan berörs av en sammanslag-
ning. Dagny reflekterar: I vilket fall som helst innebär det ju att deras klas-
ser som kanske nu är 22-23 stycken, de kommer kanske att bli uppåt 30 i 
vissa klasser och det måste ju på något sätt oroa dem också. Dagnys make 
Daniel tillägger:  

Det är inte samma engagemang i Hestra och det säger vi inte bara för att, jag 
menar vi bor ju inte i Asby heller, vi har ju lika långt till båda ställena, men 
man märker vilken jätteskillnad det är mellan ställena. Det är antagligen för 
att man bor alldeles vid Tranås, alla jobbar där och åker in dit. 

   
Vid intervjuer innan skolnedläggningen beskriver flertalet intervjupersoner 
oro över att barnen eventuellt ska tvingas gå i Hestraskolan. Daniel och 
Dagny är bekymrade för barnens fortsatta skolgång. Daniel: Det är märkligt 
med attityder, de ska vara tuffa i Hestra. Dagny fyller i Ja, de svär och brå-
kar mycket mer där. Jag har flera vänner i Hestra som har barn och det är 
en annan attityd där. Daniel: Man funderar vad som kommer att hända nu 
när våra barn ska gå där. Hur ska det bli? På liknande sätt har flertalet fa-
miljer ställt sig frågande till hur framtiden ska gestalta sig i och med skol-
nedläggningarna och konsekvenser som uppfattas vara oöverblickbara.  

Ytterligare en bidragande orsak till intervjupersonernas motvilja att be-
hålla Hestraskolan och lägga ner Asbyskolan är Hestraskolans lokaler, vilka 
uppfattas som bristfälliga. Efter ett studiebesök på Hestraskolan beskriver 
Daniel irriterat:  

Man får vara max 17 personer i klassrummen och de är redan nu 22-23 och 
24-25 elever och kommer att vara det även sen så ventilationen räcker inte 
till. Matsalen är i en hall. Det finns inga ordentliga grupprum där man kan 
sitta och arbeta. När de ska ha slöjd och musik, då ska de skjutsas till Öster-
bymo istället. De ska bussa dem från Hestraskolan. Det är så dumt alltihop. 
2,5 mil ska de köra dem minst en gång i veckan när det finns jättebra lokaler i 
Asby. Vi har klassrum, musiksal, gymnastiksal, slöjdsal, allt det finns i Asby. 
Hestraskolan är mindre renoverad och dessutom dyrare i drift än Asbyskolan.  

 
Även flickan Doris beskriver fördelar med Asbyskolans lokaler: Gympasa-
len är dubbelt så stor. Föräldrarnas missnöje över att politikerna valt att 
behålla Hestraskolan motiveras med Hestraskolans små lokaler, som inte kan 
ta hela klasser från Asbyskolan. Eleverna måste därför delas upp mellan 
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Hestraskolan och Ydreskolan. Majoriteten föräldrar uttrycker missnöje över 
detta, Dagny resonerar: 

Hade man behållit Asbyskolan istället för Hestraskolan så hade man inte be-
hövt splittra några klasser överhuvudtaget. Hestrabarnen hade fått skolskjuts 
till Asby, men de hade kunnat flytta över hela klasserna till Asby. Alla klas-
ser hade kunnat få varsitt klassrum, men alla hade fått fortsätta gå tillsam-
mans med sina klasskamrater.  

 
Att skolbarnen ska ges möjlighet att fortsätta gå med sina klasskamrater 
understryks av samtliga intervjupersoner oavsett om man ställer sig positiv 
eller negativ till skolnedläggningarna.  

Flera intervjupersoner ser alternativa lösningar till skolnedläggningarna i 
Asby och Rydsnäs. Hugo beskriver:  

Vi har ingenting emot de som bor i Hestra, det är inte det. Utan det vi hänger 
upp oss på mest är lokalerna. Och sen att man slår undan fötterna på sam-
hällena i Rydsnäs och Asby än vad man hade gjort om man tagit skolan i 
Hestra. Hade man satsat på ett fint dagis och fritids i Hestra istället med spe-
ciell inriktning på ekologisk mat eller något sådant. Då hade man kanske 
lockat till sig småbarnsfamiljer från Tranås att flytta dit. Det är 15 minuter 
med buss till skolan i Asby och man skjutsar tillbaka dem till fritids i Hestra. 
På det viset hade man ju kanske kunnat behålla attraktiviteten i både Hestra 
och attraktiviteten här i Asby. 

 
Även intervjupersoner i Rydsnäs beskriver hur klimatet mellan Österbymo 
och Rydsnäs har hårdnat. Anna: ”Någonting som har inträffat här är ju att 
det har blivit nästan stridigheter nu mellan Österbymoborna och Ryd-
snäsborna. De tycker att det här är ett bytänk som vi har här.” Intervjuperso-
nerna konstaterar att det sedan tidigare finns en viss rivalitet mellan byarna, 
som förstärkts genom nedläggningarna. Vidare beskrivs skillnader mellan 
befolkningen i kommunhuvudorten och boende på landsbygden, Anders 
resonerar: I Österbymo har de lite av att de är lite större, det ska vara lite 
finare, det är lite åt storstadsmentaliteten, fast ändå inte. Men jämfört med 
oss andra här på landet. Även engagemanget för bygden upplevs som star-
kare på landsbygden än i Österbymo.  Även kommunen redogör i 2008/2009 
års kommunfaktablad för att det finns ett större engagemang och bättre ge-
menskap i byarna än i Österbymo.215 

                                                      
215 PM Kommunfakta för Ydre Kommun 2008/2009.  
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6. Barnfamiljernas vardagsliv 

Det här kapitlet avser att beskriva hur de intervjuade barnfamiljernas vardag 
har förändrats i och med skolväsendets rumsliga förändring. Kapitlet beskri-
ver hur familjerna organiserat sin vardag, vilket illustreras i grafiska individ-
banor. Det har varit viktigt att familjerna i studien beskrivit det dagliga livet, 
synen på skola och lokalsamhället, vilka är grundstenarna för min tolkning 
av förändring. Kapitlet tar även utgångspunkt i frågeställning två, gällande 
de för- och nackdelar som barnfamiljerna upplevt med skolnedläggningarna. 
När barnfamiljerna beskrivit hur vardagslivets organisation förändrats, har 
de samtidigt reflekterat kring fördelar och nackdelar med förändringen vid 
de uppföljande intervjuerna.  

De uppföljande intervjuernas frågor har utgått från intervjupersonernas 
farhågor och förhoppningar inför skolnedläggningarna, som kom fram vid 
den första intervjun. Innan intervjuerna var många familjer osäkra och visste 
inte hur vardagen skulle komma att gestalta sig med direkta och konkreta 
effekter av nedläggningarna, så som exempelvis nya skolmiljöer, splittrade 
klasser, byte av lärare, förändrade vardagsrutiner med bland annat nya skol-
tider. Man oroade sig även för effekter såsom hämmat bygdeengagemang, 
sämre attraktivitet för att locka inflyttare och minskad lokal förankring för 
barnen, vilket är aspekter man ännu inte kunnat skönja men befarar kommer 
att utvecklas på sikt. Familjerna hyste betydligt mer oro än tillförsikt inför de 
stundande nedläggningarna. Det här avsnittet beskriver barnfamiljernas var-
dagsliv, samt tar fasta på huruvida farhågorna och förväntningarna blev bes-
annande. De för- och nackdelar intervjupersonerna däremot beskrivit kring 
bygd och boendemiljö presenteras i kapitel sju. Avslutningsvis presenteras 
en sammanfattning av tidigare forskning kring landsbygd och det dagliga 
förflyttningspusslet. Kapitlet kan ses som en bakgrund till den bygd hushål-
len relaterar till och beskriver längre fram i det här kapitlet samt i det näst-
kommande.  

6.1 Ökat bilberoende 
Av 23 vuxna intervjupersoner arbetar nio i någon av tätorterna Boxholm, 
Eksjö eller Tranås. Genom sitt arbete deltar de på så sätt självklart i stadens 
olika sammanhang. Fem vuxna lever i huvudsak på jordbruk, vilket sker i 
direkt anslutning till den egna gården. Åtta personer arbetar i kommunen, 



72 
 

varav tre har sin arbetsplats i kommunhuvudorten Österbymo och tre är 
egenföretagare varav två har sin arbetsplats med bas i bygden. Flera inter-
vjupersoner uttrycker att jobb är någonting man har för att få ekonomin att 
gå runt, medan bostadsorten är något man väljer. Samtliga som arbetspendlar 
ut från kommunen är tydliga med att de hellre pendlar till jobbet än flyttar 
från bygden. Bilkörning är en central aktivitet som samtliga familjer nämner 
som en nackdel med, tillika del av, livet på landsbygden. Då de kollektiva 
förbindelserna är bristfälliga i byarna kräver avstånden mycket tid i bil, vil-
ket även medför en kostnad. Bo berättar om familjens användning av bilar: 
Vi är otroligt bilberoende. Det är tre bilar här på gården och vi är tre som 
har körkort. Det funkar inte annars. Familjerna beskriver att barnens um-
gänge kräver bilskjuts på grund av avstånden till kompisar och organiserade 
aktiviteter, exempelvis barngymnastik och ridskola. Ett flertal av de inter-
vjuade barnen och majoriteten av föräldrarna anser att en nackdel med att bo 
på landsbygden är att det är långt till kompisar. På grund av avstånden i Ydre 
träffas barnen oftast i anslutning till skoldagens slut och möjlighet till resa 
med skolbuss, vilket medför att föräldrarna endast behöver hämta och inte 
lämna. Hillevi beskriver de vardagliga rutinerna kring bilkörning:  

En nackdel är att vi åker mycket bil. Herman går på dagis i Asby fyra dagar i 
veckan och då åker vi bil dit. Sen om jag jobbar inne i Tranås åker jag bil. 
Sen ska vi skjutsa till stallet. Det är skjutsningar fram och tillbaka. Sen är det 
skjutsningar till kompisar för man kan inte låta barnen gå själva över stora 
vägen utan då får man alltid skjutsa. 

 
Hillevis make Hugo fyller i: Vissa dagar åker vi till Asby, ja tre gånger på 
en dag är inget ovanligt. Det tar ju både tid och kostar väldigt mycket 
pengar. Det är ju i alla fall en dryg mil enkel väg dit.  Flertalet familjer för-
söker därför ordna lekmöjligheter och aktiviteter på hemmaplan för att mi-
nimera skjutsning av barnen. Detta kräver dock att familjerna själva köper in 
utrustning till lekytor utomhus. Fördelen är att gårdarna på landet har ut-
rymme för lekplatser.  

Samtliga intervjupersoner åker till Eksjö och Tranås för att handla matva-
ror och majoriteten veckohandlar i samband med andra ärenden såsom ar-
bete, bankärenden eller besök hos släktingar och vänner. När det behövs 
några liter mjölk eller andra strövaror vänder de sig främst till den närlig-
gande lanthandeln i Asby, affären i Rydsnäs eller till butikerna i kommun-
huvudorten Österbymo. Samtliga betonar att de mindre butikerna i kommu-
nen har högre priser jämfört med städernas stormarknader. Då och då åker 
familjerna till Jönköping eller Linköping på utflykt då man handlar sällan-
köpsvaror, exempelvis på IKEA. Vilken ort man åker till beror till stor del på 
vilken del av kommunen man bor i samt var man hittar och har för vana att 
shoppa. Öhman sammanfattar Troxells resonemang kring förflyttningar, där 
bostaden är basen. Beroende på vilken typ av varor som ska inhandlas är 
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man villig att färdas olika långt.216 Intervjufamiljerna beskriver ett utbrett 
bilberoende för att möjliggöra inköp, arbete, social samvaro och fritidsaktivi-
teter för såväl föräldrar som för barn.  

Som exempel för att illustrera barnfamiljernas bilberoende och vardags-
pussel beskrivs två generella vardagskvällar hos familjen Aronsson. De har 
en son, Anton, som är aktiv inom flera olika idrottsgrenar. Annas måndagar 
(figur 3) skiljer sig markant från Annas tisdagar (figur 4). Anna lämnar och 
hämtar Anton på fritids vid samma tidpunkt på både måndagar och tisdagar. 
Däremot har Anton golfträning på tisdagar vilken kräver 30 minuters för-
flyttning med bil. Avståndet innebär att Anna sitter och väntar på sin son 
under träningstiden då avståndet från hemmet och in till Eksjö centrum upp-
levs för långt. Följaktligen tillbringar Anna mer tid i bilen och mindre tid i 
hemmet på tisdagar än måndagar. Om sonen ska ges möjlighet att prova på 
golf krävs det att föräldrarna kör honom till närmsta stad, Eksjö där golfakti-
viteter finns. I figurerna 3 och 4 blir mamma Annas vardag tydlig där arbete 
och omsorg om sonen genom skjutsning och hämtning från skola och id-
rottsverksamheter illustreras. Stadens aktivitetsutbud blir ett komplement till 
det många gånger ringa utbud som erbjuds på landsbygden. Aktiviteter utan-
för den egna byn förutsätter föräldrarnas möjlighet till bilskjuts. I figuren 4 
blir samspelet mellan stad och landsbygd tydlig, där dessa hänger samman 
genom Antons fritidsaktiviteter.  
.  

                                                      
216 Öhman (1982) Staden och det varjedagliga utbytet sid. 21 
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Huruvida tid och möjlighet finns för skjutsresor av barn till diverse aktivite-
ter, likt vardagen hos familjen Aronsson, är ett ställningstagande varje familj 
gör. Föräldrarna kan välja att försaka sin egentid för att ge barnen möjlighet 
att delta i aktiviteter som kräver bilskjuts.  

Bland intervjufamiljerna finns det flera familjer där vardagliga aktiviteter, 
som kräver lång körsträcka, väljs bort. Det gäller exempelvis besök i sim-
hall, som inte finns att tillgå i Ydre kommun. Några familjer som har ca 45 
minuters enkel körväg till närmsta simhall väljer bort simskola som fritids-
aktivitet under vardagarna, för att barnen ska hinna i säng i tid på kvällarna 
utan allt för mycket stress. Simhallen blir en aktivitet som förläggs till hel-
ger.  

Samtliga familjer, som hade barn på byskolorna i Asby och Rydsnäs, 
har blivit hänvisade till, alternativt valt, att låta sina barn gå på Ydreskolan i 
Österbymo. Flera intervjupersoner har blivit tilldelade platser vid Hestrasko-
lan men valt Ydreskolan istället för att eleverna från Asbyskolan skulle få gå 
tillsammans med sina kompisar. De familjer som blev hänvisade till Hestra-
skolan, men valde Ydreskolan, får själva ansvara för barnens skoltransport. 
Vid väg 131, vilken intervjupersonerna benämner ”stora vägen”, går buss 
mellan Tranås och Österbymo, vilken eleverna ges möjlighet att åka med. 
Tidigare blev de yngre barnen hämtade av skolskjuts i närhet av hemmen. 
Nu får föräldrarna köra och hämta vid stora vägen för att passa skolskjutsen, 
vilket majoriteten av dem beskriver som ett tidskrävande stressmoment. 

Beslutet, att barnen skulle få möjlighet att gå tillsammans med sina tidi-
gare klasskompisar, upplevs rätt. Valet att splittra barngrupperna övervägdes 
inte nämnvärt, trots ökat antal skjutsresor. Förändring i skolskjutsar är 
någonting samtliga familjer, som påverkats direkt av skolnedläggningen, 
nämner och majoriteten beskriver skolskjutsfrågan i negativa ordalag. Carina 
som hade skolskjuts för sina barn hemifrån gården, innan nedläggningarna, 
beskriver förändringen i skolskjutsfrågan: 

Skulle vi missa bussen på morgonen får jag köra till Österbymo, det blir så 
stort allting. Det är ju skillnad på om man ska två mil än om man ska fem 
kilometer till Asby./…/Efter skolan om bussen skulle vara lite för tidig och 
jag inte är där och de blir avsläppta själva vid stora vägen, de skulle ju kunna 
bli påkörda, bara det är ett stressmoment. Sen följer inte bussen tidtabellen. 
Ibland på morgonen är bussen tidig och ibland har jag ju fått stå och vänta på 
bussen när den har varit en kvart sen och då kommer jag själv sent till jobbet. 
 

Samtliga föräldrar som själva ansvarar för egen transport av barnen fram till 
den kommunala skolskjutsen beskriver, likt Carina, momentet som en mar-
kant förändring i vardagen. Utökade skjutsresor till och från skolbussen har 
varit ett moment som påverkat föräldrarnas aktiviteter och tidsplanering. 
Transporter är en förändring som samtliga föräldrar, som hade barn på As-
byskolan beskriver, i och med att betydligt mer bilkörning krävs för att få 
vardagen att gå ihop. En mamma beskriver ytterligare en aspekt av utebliven 
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skolskjuts i svårigheten att vårda ett magsjukt barn, när man samtidigt ansva-
rar för transport för övriga friska barn i familjen till skolbussen.  

För familjen Fredriksson är ökad bilkörning en direkt konsekvens av 
skolnedläggningen i och med att platsen hos dagmamman upphörde och 
endast fritidsplatserna blev kvar, se figur 5. Barnen Freja och Fredrik har 
inte längre rätt till skolskjuts, eftersom de valde Ydreskolan istället för Hes-
traskolan. Två dagar i veckan, på onsdagar och fredagar, får dock Freja och 
Fredrik åka hem med skolbussen. Bussen kör då till byn med några andra 
barn, som har rätt till skolskjuts. Tyvärr passar inte busstiderna för barnen 
med rätt till skolskjuts övriga dagar med Fredrik och Frejas skoltider. Mån-
dag, tisdag och torsdag hämtas därför Fredrik och Freja av sina föräldrar vid 
busshållplatsen, som ligger sex kilometer från hemmet. Mamma Frida upp-
lever att det fungerar bra för barnen, men att hon själv får köra betydligt mer 
bil, eftersom dagmamman låg på väg hem från Fridas jobb i Tranås. Nu får 
hon köra till Asby, det blir en mil till per dag, eftersom Asby ligger åt mot-
satta hållet och sedan tillbaka hemåt igen. (se figur 5) Det är flera intervju-
personer som, likt Frida, beskriver hur det vardagliga bilkörande har ökat 
och konstaterar att skolnedläggningen känns katastrofal ur miljöhänseende. 
Genom beskrivningen av Fridas rörelsemönster blir det tydligt hur barnfa-
miljer tvingas samordna tid och plats för att få vardagslivet att flyta när vill-
koren i det vardagliga sammanhanget förändrats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Figur 5. Fridas körsträcka. Röd streckad linje visar Fridas tidigare körsträcka på 
väg hem från jobbet i Tranås innan nya rutiner till följd av skolnedläggningarna 
aktualiserades. På vägen hem från arbetet stannade hon till hos dagmamman för att 
plocka upp barnen Freja och Fredrik för att därefter köra hem till byn på Ydres 
landsbygd. Blå punktad linje visar Fridas nuvarande körsträcka. Hon kör från Tranås 
till Asby och hämtar barnen på fritids för att därefter vända åter norrut på väg hem 
igen. Ressträckan blir ca 10 km längre efter skolnedläggningarna.  

Tranås 

Österbymo 

Torpön Familjen 
Fredrikssons 
hemby 

Fritids i Asby 

Dagmamma 
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Vad gäller skolskjutsfrågan beskriver majoriteten intervjupersoner att de har 
fått längre skolskjuts, alternativt att det krävs att de kör bil fram till skol-
skjutsen, vilket kräver passning. Hillevi beskriver skolskjutsförändringar och 
ändrade tider: Barnen har fått mycket längre resor. De får åka mycket tidi-
gare på morgonen. Nu går de hemifrån tio över sju på morgonen, tidigare 
åkte de hemifrån tio i åtta. Ökat avstånd mellan hem och skola har medfört 
längre restid för barnen och fler skjutsresor för föräldrarna. Tillgång till egen 
bil beskrivs som en resurs, frihet, av familjerna. Däremot beskrivs det ökade 
bilberoendet, som skolnedläggningarna medfört, i negativa ordalag. Majori-
teten intervjufamiljer har ställt sig positiva till friskoleetableringar för att 
bevara det aktiva lokalsamhället, men även för att behålla barnens reslängd 
och familjernas vardagliga rutiner. 

6.2 Förändrade aktivitetsmönster 
Likt många andra familjer har familjen Carlssons aktivitetsmönster föränd-
rats i och med skolnedläggningen. Man kör exempelvis mer bil och på andra 
tider än tidigare.  Familjen Carlssons vardagliga rutiner har förändrats mar-
kant. De har 20 minuters bilkörning till Tranås och innan skolnedläggning-
arna åkte familjen dit på tisdagar och torsdagar för sönernas simskola. (se 
figur 6) Eftersom en aktivitet följs av en annan aktivitet krävs att dessa plan-
eras och passas ihop för att genomföras. I samband med simskolan skedde 
matvaruinköp och besök hos sönernas mormor, där kvällsmat allt som oftast 
intogs. Carina handlade det mesta av matvarorna i Tranås och hon attraheras 
som konsument av stadens utbud, som inte lanthandeln i Asby kan tillhanda-
hålla. Carina upplever vardagen som mycket stressig med hämtning, lämning 
och skjutsning av barnen, vilket hon inte tror hade varit lika påtagligt om 
hon bott i en stad. Liknande resultat fann Tillberg och beskriver ökad stress i 
och med att fritidsresorna blivit längre, samt en ökad upplevelse av tidsbrist 
när man ska möjliggöra barnens fritidsaktiviteter.217 Familjen Carlsson be-
sökte Tranås två gånger under veckan för simskola och generellt en gång per 
helg för att träffa släktingar, vänner eller handla. Carlssons vardag på lands-
bygden är på så sätt integrerad med staden. Tillbergs studie visar att skjuts-
ning av barn på landsbygden framförallt utförs av mammor, vilket exemplet 
Carlsson visar. De reser längst per vuxen i bil för detta ändamål. Däremot 
reser männen på landsbygden längst per vuxen i bil till egna fritidsaktivite-
ter.218 Intervjupersonernas vardagsbetraktelser i Ydre stämmer väl överens 
med Tillbergs studie där mammorna ägnar mer tid åt att skjutsa barnen och 
göra inköp än papporna gör. Även Friberg visar att kvinnor mer frekvent gör 
resor för inköp och skjutsningar än män.219  

                                                      
217 Tillberg 2001 sid. 152-153 
218 Tillberg 2001 sid. 122 
219 Friberg 1999 sid. 26 
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Efter skolnedläggningen har familjen Carlssons vardagsrutiner föränd-
rats. I figur 9 presenteras mamma Carinas rutinartade tisdagar och torsdagar 
innan byskolan i Asby lades ner. Carina börjar dagen med att göra morgon-
bestyr, för att därefter köra sönerna till skolan, förvärvsarbeta, hämta söner-
na, köra till simskolan i Tranås, veckohandla och besöka sin mamma, för att 
därefter köra hem igen. Den vänstra röda linjen visar aktiviteter och den 
högra visar platser och förflyttningar. Aktiviteterna, som börjar strax efter kl. 
14 och pågår till närmare 18.30, kan ses som en del i projektet att åka till 
Tranås på simskola. Projektet innefattar hämtning på skola, bilkörning, vis-
telse i simhall, matvaruinköp och middag hos förälder i staden. Övriga tider 
på dygnet vistas Carina på landsbygden. Carina är otroligt bilberoende för att 
åstadkomma de förflyttningar vardagen kräver. Maken Conrad jobbar borta 
måndag till torsdag vilket medför att hon ansvarar för samtliga av sönernas 
förflyttningar själv, undantaget äldsta sonen som fick skolskjuts till och från 
Asbyskolan innan den lades ner.  
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Familjen Carlssons vardag har förändrats i och med skolnedläggningarna. 
Hösten 2009 började sonen Carl tredje klass och Clas första klass i Ydresko-
lan i Österbymo. Sonen Carl gick tidigare i Asbyskolan, men tillhör nu 
Hestraskolans upptagningsområde. Familjen bor precis vid gränsdragningen 
och kan blicka ut över skiljelinjen från köksfönstret. Då Carl var enda pojken 
från klassen som skulle flyttas till Hestraskolan, beslöt föräldrarna att i stäl-
let låta honom gå med sina gamla klasskompisar i Ydreskolan. Eftersom 
föräldrarna valde en annan skola än Hestraskolan, har Carl inte rätt till skol-
skjuts utan föräldrarna skjutsar honom två km upp till ”stora vägen” för att 
möta bussen. De åker klockan 7.30 från hemmet. Pojkarna slutar skolan 
strax före två och Carina hämtar vid bussen 14.30. Därefter är det dags att 
äta mellanmål och därefter finns inte tid att hinna till simskolan i Tranås. 
Familjen Carlssons tisdagar och torsdagar har nu aktiviteter som läxläsning 
och ridning med egen häst hemma på gården, vilket inte kräver någon tids-
passning så som simskolan gjorde (se tabell 3)  
 
  

TID 
 

 
RUM 

 
BUNDNA 
AKTIVITETER
 

Ridskola Simskola 

OBUNDNA 
AKTIVITETER
 

ridning med egen 
häst på gården 

lek med kompi-
sar i grannskap-
et 

Tabell 3. Aktiviteters bundenhet i tid och rum. Aktiviteter kan kategoriseras 
utifrån dess tidsmässiga eller rumsliga bundenhet. Vid förändrade vardagsmönster är 
det främst de bundna aktiviteterna som slås ut.  

 
Familjen Carlsson måste anpassa sina aktiviteter som berörs av verksam-
hetsorganisationers öppettider. I den lokala ordningsfickan, som är tidsrums-
ligt avgränsad för simskolan, finns det strukturer och regler i form av exem-
pelvis tider. Då familjen inte klarar av att passa simskolans undervisningsti-
der, på grund av ändrade vardagsrutiner, väljer familjen Carlsson att sluta 
med simskolan. Simskolan är en aktivitet som är bunden i såväl tid som rum, 
ridning med egen häst på gården är däremot obunden i tid men bunden i rum, 
den egna gården. Vill Carl leka med kompisar i grannskapet kan det vara en 
aktivitet som är obunden i såväl tid som rum, förutsatt att barnen leker när 
andan faller på, där utrymme finns. Exempelvis träffas man spontant vid 
lekparken i byn, hemma hos varandra, i ett klätterträd i skogsbrynet eller på 
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skolgården. Vardagens aktiviteter organiseras genom projekt som är indivi-
duella och kollektiva, bundna eller obundna till tid och rum. Situationen med 
familjen Carlssons avslutade simskoleundervisning visar på två typer av 
restriktioner, kopplings- och styrningsrestriktioner. Familjen kan inte koppla 
ihop sig med simskolans planlagda undervisningstider under rådande förut-
sättningar. För att överkomma kopplingsrestriktionen skulle det kräva att 
barnen slutade skolan tidigare två dagar i veckan. Skolan tillåter tillfälliga 
avvikelser från närvaroplikten, men dessa är inte acceptabla på regelbunden 
basis. Skolans närvaroplikt är en styrningsrestriktion och medför att inga 
större ändringar i schemat tillåts. Skolan som lokal ordningsficka, med de 
regler som finns, gör att eleverna måste anpassa sina fritidssysslor till sko-
lans undervisningstider.    

Tidigare brukade Carina och pojkarna handla mat efter simskolan i 
Tranås. Då Tranåsturerna har minskat frekvent som en effekt av skolned-
läggningarna, är det nu istället pappa Conrad som får veckohandla efter av-
slutad arbetsdag i Tranås eller Eksjö. Conrad har tidigare endast haft för 
vana att handla matvaror i form av exempelvis några liter mjölk. Faderns 
arbete utanför kommunen blir på så sätt en resurs, då han på hemvägen på 
torsdagskvällen passerar större matvarubutiker, där familjens veckohandling 
kan ske utan någon nämnvärd extra bilkörning. I exemplet med familjen 
Carlsson blir det tydligt att inte bara barnens tider och aktiviteter har påver-
kats av skolnedläggningarna, utan även föräldrarnas vardagliga rutiner. Att 
leva på landsbygden är en del i att man måste kunna köra/åka bil för att 
koppla ihop sig med diverse aktiviteter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter 
eller kompisar. Det handlar även om samspelet mellan politik och vardag, 
vilket är tydligt då politiska beslut har direkta effekter på människors var-
dagsliv, exempelvis genom förändrade upptagningsområden för skolorna.  

Flertalet intervjupersoner, som har flyttat till landsbygden, beskriver de 
långa avstånden som hämmande för såväl spontana som regelbundna aktivi-
teter med motiveringen att långa avstånd kräver planering för att exempelvis 
träffa vänner. Exemplet med familjen Carlsson visar att skolnedläggningarna 
orsakat minskat deltagande i aktiviteter utanför kommunen.  

En annan familj som märker av förändringar i vardagslivet till följd av 
skolnedläggningarna är familjen Hultqvist. (se figur 7) Mamma Hillevi job-
bar en del extra som assistent på en skola i Tranås, hon hjälper till med fa-
miljejordbruket, samt innan nedläggningen, med kyrkans barnaktiviteter i 
byn. Tisdagar har varit familjens tuffa dag. Innan byskolan i Asby lades ner 
kom skolbussen och hämtade döttrarna strax före åtta på morgonen. Kvart i 
elva skjutsade Hillevi dottern Hilda till dagis i Asby för att därefter börja 
ställa iordning inför barnaktiviteten Kompiskul där även hennes egna döttrar 
i skolåldern deltog. Klockan 12 var hon vid Asbyskolan och mötte barnen 
för att följa dem till kyrkans lokaler. Jobbet med Kompiskul höll på fram till 
halv tre innan allt var undanplockat.  Efter arbetet gick hon och döttrarna för 
att handla mat i lanthandeln i Asby och därefter hämtade de Hilda på dagis 
för hemfärd med bil. Tisdag var det alltid middag hos svärmor, som är bosatt 
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i ett hus på gården. Efter maten hade familjen en kort stund hemma för läx-
läsning innan det var dags att köra mot Tranås och döttrarnas ridskola.  Strax 
efter klockan 19 satte de sig i bilen och körde hemåt där det var dags för 
dusch, kvällsmat och ”snabbt kryp i säng”.  

Efter skolnedläggningen har familjen Hultqvists tisdagar förändrats 
markant. Båda döttrarna går i skola i Österbymo, utan skolskjuts, då familjen 
valde Ydreskolan framför de tilldelade platserna i Hestraskolan. Hillevi och 
pappa Herman får själva ansvara för transport till hållplatsen för skolbussen 
som ligger två km bort. Flickorna, och därmed även föräldrarna, får stiga 
upp betydligt tidigare på morgonen. De går hemifrån tio över sju på morgo-
nen och kommer hem strax efter tre samtliga dagar i veckan. Det går med 
andra ord inte att ha Kompiskul längre vid samma tidpunkt, vilket har med-
fört färre anmälda barn, vilket i sin tur orsakat personalneddragningar då det 
räcker med en fröken, alltså behövs inte Hillevi längre som extrafröken. I 
och med att Kompiskul flyttats fram till senare på dagen och ridningen blev 
framflyttad en timme, kan flickorna inte gå både på Kompiskul och ridning. 
Flickorna fick helt sonika välja fritidsaktivitet och valde då ridningen. Skol-
nedläggningen har på så sätt inte bara förändrat aktiviteterna i samhället, 
familjers vardagliga rutiner och barns fritidsaktiviteter utan även Hillevis 
inkomstmöjligheter. Exemplet med familjerna Carlsson och Hultqvist visar, 
likt de flesta familjer i studien, att det många gånger är ett tidspussel för de 
landsbygdsboende att delta i tidsbundna fritidsaktiviteter i de närbelägna 
tätorterna/städerna. 
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Majoriteten av föräldrarna beskriver hämtning och lämning vid aktiviteter 
som stressigt för att koppla ihop barn med aktivitet. För barnen är föräldrar-
na en resurs för att möjliggöra deltagande. Avsaknaden av allmänna kom-
munikationsmedel är en restriktion i barnens vardagsväv. Likt familjerna 
Hultqvist och Carlsson märker samtliga familjer i de nedläggningsdrabbade 
områdena att förändringarna drabbar såväl barn som vuxna personligen. 
Konkreta effekter av skolnedläggningarna är längre avstånd till skola samt 
ett ökat bilberoende, vilket innebär mindre egentid för föräldrarna.   

Det är tydligt att omorganiseringen av skolväsendet har gett upphov till 
förändringar i barnfamiljernas vardagsliv, rörelsemönster och platsanvänd-
ning. Förändringarna tar tid att anpassa sig till och kräver att familjerna 
skapar nya rutiner för att få vardagen att gå ihop. Man kan inte leva på en 
vacker bygd allena, man måste ha en vardag som fungerar rent praktiskt.   

6.3 Den nya skolmiljön 
Samtliga familjer som deltagit i studien och som blev placerade i Hestrasko-
lan har valt Ydreskolan i Österbymo. Beslutet fattades gemensamt, vilket 
Frida beskriver: Vi samlades så gott som alla föräldrarna till barn som 
skulle ha börjat i Hestra. Vi samlades en kväll och pratade igenom för och 
nackdelar. Sen beslutade vi oss för att söka till Österbymo allihop. Hillevi 
beskriver det solidariska beslutet:  

Hans var med bland de fem barnen som skulle till Hestra, sen var det en 
flicka och en pojke som var placerade i Österbymo. Och det tyckte jag var fel 
att de splittrade klassen på det viset när de var så få barn. Då kände jag att jag 
placerar Hans i Österbymo istället. 

 
Beslutet att välja skola skedde därmed inte bara utifrån hänsyn till den egna 
familjen, utan även av omsorg om övriga barn i bygden.  

På frågan vad som upplevs som den största förändringen efter att skolan 
lagts ner, svarar majoriteten av intervjupersoner större klasser och skol-
skjutsfrågan. Större klasser uppfattas både negativt och positivt. Den nega-
tiva aspekten av större klasser beskrivs som mindre trygghet i klassrummet, 
när eleverna inte längre känner alla elever och lärare. Barnen har inte samma 
nära kontakt med läraren i och med större klasser vilket medför att det inte är 
lika lätt att få hjälp, det är högre ljudvolym och de blir inte sedda på samma 
vis längre. I byskolan kände alla varandra, barnen hittade i den trygga lilla 
skolan där lärarna hade koll på sina elever och man jobbade över klassgrän-
serna. Föräldrarna uppfattade arbetssättet som mycket tryggt och berikande 
för barnen. Skolmiljön beskrivs som trygg där det fanns utrymme till lek 
samt stimulans till lek i såväl Hestraskolan, Asbyskolan som Rydsnässkolan. 
Barnen kunde gå till och från skolan inne i byarna.  Tonåringen Bruno ser 



86 
 

tillbaka på sin skoltid i Asbyskolan:  Jag tycker det var bra när man var liten 
att gå i Asby för det var nära skogen för man lekte där. Sen finns det inne-
bandymål, basketkorgar och hyfsad stor skolgård för att vara en liten skola. 
Likt Bruno uppskattar familjerna byskolornas naturnära läge och skolgårdar 
med mycket utrustning.  

Ytterligare en aspekt, som majoriteten av familjer uppskattar med bysko-
lorna, är att elever umgås över årskurser och könsgränser på såväl raster som 
fritiden. Byskolorna beskrivs som skolor med idealiska klasstorlekar, bra 
sammanhållning, god stämning, eleverna får träna sig i social kompetens, 
inga utstötta elever, hänsynsfulla och fantastiska lärare. Ett flertal intervju-
personer beskriver sämre skolmiljö och att barnen får sämre social kompe-
tens på skolorna i främst Hestra men även i Österbymo. Familjerna från 
Hestra är däremot mycket nöjda med den undervisning som bedrivs på orten. 
Vid såväl Asby- som Rydsnäs- och Hestraskolorna bedrevs undervisning i 
blandform, vilket innebär att flera årskurser läser tillsammans. Intervjuper-
sonerna beskriver blandformen i positiva ordalag och betonar trygghet och 
social samvaro som konsekvens, vilket Anders uttrycker: 

 Det finns andra värden än att springa fort fram i ettan-tvåan-trean. Den soci-
ala biten är mycket viktigare än att komma långt i matematik och svenska. 
Tryggheten i gruppen tror jag är viktigare än kunskapsmålen i de åldrarna.  

 
Majoriteten av intervjupersonerna har uppfattat byskolornas små klasser som 
idealiska. Inför nedläggningen oroade sig en klar majoritet föräldrar för att 
barnen inte längre skulle ges möjlighet att gå i blandform med olika åldrar 
integrerade. Man oroade sig även för avsaknaden av ”det lilla”, bland annat i 
form av små klasser där alla känner alla. Att det skulle bli en stor kontrast 
och tuff omställning för de yngsta eleverna att gå i stora klasser när de var 
vana vid den småskaliga, trygga blandformen med närhet till klasskamrater 
och till läraren. 

Ytterligare en aspekt, som flertalet intervjupersoner berört, är att barn ut-
vecklas i olika takt vilket blandformen kan tillgodose. En förändring som 
flertalet föräldrar befarade var att de yngsta eleverna skulle sluta umgås med 
de äldre barnen, så som tidigare skett på byskolorna. Den åldersblandade 
vänskapen har uppskattats av såväl barn som föräldrar och upplevs skapa 
trygg atmosfär på skolan och även i bygden.   

Majoriteten föräldrar betonade den goda kontakten med byskolornas per-
sonal, där man kunde titta förbi och småprata, vilket inga föräldrar uppgett 
att de gör vid den nya skolan. Närheten till lärarna betonas, dels närheten 
mellan elever och lärare men även mellan föräldrar och lärare. Man upplever 
att det har funnits ett mycket gott samarbete mellan hem och skola, vilket har 
utmynnat i ett stort förtroende för lärarkåren i Asby och Rydsnäs. Byskolan 
fyllde även en social funktion för kontakt mellan föräldrar, då man vid 
hämtning och lämning passade på att ”slänga några ord” med varandra, vil-
ket flertalet intervjupersoner saknar med den nya stora skolan. Anonymiteten 
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på den nya stora skolan ser några som berikande, medan andra föredrog by-
skolans intima atmosfär där alla kände alla. Gunnel uppfattar den stora sko-
lan positivt, hon beskriver: Barnen tycker det är mycket roligare för de har 
fått jättemånga nya kompisar. Även familjer som inte bor i de gamla upp-
tagningsområdena för Asby- eller Rydsnässkolan har märkt av förändringar 
som kommit av skolnedläggningarna. Det har blivit fler elever i Ydreskolan, 
man har bytt lärare på grund av omorganiseringen, där är större klasser och 
därmed även nya klasskamrater.  

Vad gäller direkta förändringar i skolmiljön oroade sig majoriteten av 
föräldrarna för nya klassammansättningar och utökad storlek på klasser, 
vilket man dock i efterhand tycker fungerar relativt bra. Däremot beskriver 
majoriteten föräldrar att barnen är tröttare efter skoldagens slut än de var i 
byskolorna. Tröttheten uppfattas bero på ovana vid högre ljudvolym och en 
rörigare klassrumssituation med mer prat, beroende på ökat antal elever per 
klassrum. Det har även blivit stökigare under lektionstid och någon förälder 
beskriver att barnen fått svårare att koncentrera sig då de är vana med det 
tysta och lugna i byskolan. Tröttheten uppfattas även bero på förändringar i 
schemat med längre skoldagar i och med att de nu går i samlad skoldag där 
fritidshem och skola är kombinerade. Vad gäller den direkta klassrumssituat-
ionen saknar intervjupersonerna upplevelsen av en mer gemytlig klassrums-
inredning från byskolorna, där eleverna satt fritt vid runda bord till skillnad 
från Ydreskolans strikta bänkrader. Även skolgårdens utformning i Öster-
bymo är en besvikelse, med betydligt mindre och färre lekområden än sko-
lorna i Asby och Rydsnäs hade. Några intervjupersoner beskriver att barnen 
är besvikna och tycker det är tråkigt då det finns mindre att aktivera sig med 
till skillnad mot byskolornas välutrustade skolgårdar. 

Ännu en förändring för eleverna från Asby och Rydsnäs är modellen 
”samlad skoldag” som Ydreskolan använder sig av. Flera föräldrar som har 
barnen på fritidshem efter skoldagens slut ser problem i och med att elever 
som inte är hemmahörande i Österbymo nu har två fritidshem att gå till. Det 
har medfört ny personal och nya lokaler att lära känna, i skolan men även i 
det ombyggda fritidshemmet hemmavid. Exempelvis har Asbybarnen sitt 
ordinarie fritidshem hemma i Asby och sedan skolans obligatoriska fritids-
hem i Österbymo. Föräldrarna hade hellre sett att barnen gått i skolan och 
sedan efter skoldagens slut åkt vidare till sitt ”eget” fritidshem, för att und-
vika hoppande mellan allt för många nya miljöer. Den samlade skoldagen 
uppfattas som negativ och anses vara orsaken till de förlängda skoldagarna. 
Den har genomförts i kommunekonomiskt syfte för att samordna skoltrans-
porter genom att skolbarnen slutar samtidigt. Föräldrarna hade hellre sett 
kortare skoldagar och möjlighet att välja varierande antal timmar på fritids i 
Asby eller Rydsnäs. De familjer som hade dagmamma tidigare har nu endast 
tillgång till fritidshem beroende på avsaknaden av transportmöjligheter.  

Endast en av de intervjuade familjerna flyttade till bygden för att barnen 
skulle få möjlighet till en liten och trygg skola. Övriga familjer bodde redan 
där när barnen inledde sin skolgång. Flertalet familjer med rötter i bygden, 
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där föräldrarna själv gått i byskolan, beskriver en önskan att barnen ska få gå 
i samma bra skola. Strax efter nedläggningsbeskedet hade kommit beskrev 
Frida som själv gått på Asbyskolan: 

Jag var igår och tittade på Österbymos skola med några andra föräldrar. Jag 
satt med en klump i magen och tänkte att det här inte är sant. De ska lägga 
ner Asbyskolan. Det är liksom, den ska bara finnas där. Man vet ju att saker 
och ting förändras, men nä så tråkigt./…/ Jag har ju själv gått i Asby som li-
ten så jag vill att Freja ska gå där… 

 
Likt Frida har merparten av föräldrarna egna erfarenheter av att gå i en bys-
kola och relaterar dagens skolfrågor till den egna skoltiden. Gunnel som är 
bekymrad för sina barns skolgång i byskolan och ser fördelar med nedlägg-
ningen, relaterar skolmiljön till sin egen skoltid i en stad med minst 30 ele-
ver i klassen. Gunnel förklarar det positiva med skolnedläggningarna: 

Jag tycker att de är för få elever i byskolan. Du kan inte ha en ordentlig 
undervisning med fem elever. Jag tycker att det är bättre att slå ihop så att det 
blir lite större och de får fler kompisar att välja bland. Du kan inte köra fot-
bollsturnering och sådant i en liten klass. Man blir nog annars lite lat i en li-
ten klass då de ropar på hjälp och får hjälp hela tiden. Jag tror att de blir lite 
mer självständiga om det är lite större klasser. Det är ju sådant livet går ut på 
sen, att klara sig själv. Och man lär sig att ta hänsyn mer i en större klass. 

 
Endast ett fåtal intervjupersoner ställer sig positiva till skolnedläggningen 
med motiveringen att det inte är ekonomiskt försvarbart samt att byskolorna 
har för litet elevunderlag, såväl pedagogiskt som kamratmässigt.  

Vid de uppföljande intervjuerna står det klart att barnens byte av skolor 
generellt har gått över familjernas förväntan och att barnen trivs bra med fler 
klasskamrater och möjlighet till utökat umgänge, vilket i vissa fall uppfatta-
des som nog så litet i byskolan. Man befarande att nedläggningen skulle 
innebära trånga lokaler på de två kvarvarande skolorna samt sämre lärare än 
i byskolorna. På det stora hela är majoriteten av intervjupersonerna nöjda 
med den nya personalstyrkan och anser att det fungerar bra med de nya skol-
lokalerna, men skulle hellre valt skolgång i byskolorna om möjlighet funnits. 
Även familjer som inte bodde inom de nedläggningsdrabbade områdena, där 
barnen redan innan nedläggningen gick på Ydreskolan, beskriver positiva 
effekter av nedläggningen i och med att det har blivit fler barn på skolan, fler 
att leka med på skolgården och därmed chans för barnen att lära känna nya 
kompisar.  

Kommunpolitikernas argument för att lägga ner två byskolor har främst 
legat på det ekonomiska planet. Vid intervjuerna beskriver föräldrar och barn 
en önskan att behålla byskolorna, dels av pedagogiska skäl och oro för byg-
den, dels av sociala skäl som sammankopplas med den lilla skolan mitt i 
byn. Kommunpolitiker och ortsbefolkning diskuterar därmed nedläggningar-
na med utgångpunkt från olika värden, materiella och emotionella.  
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6.4 Tidigare forskning kring landsbygdsboende och det 
dagliga förflyttningspusslet  
Vad är stad, tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygd? Erik Westholm på-
pekar att det inte finns någon internationellt, eller nationellt, vedertagen de-
finition av landsbygd.220 Det avgörande för min studies landsbygdsklassifice-
ring är att intervjupersonerna själva definierar sig som landsbygdsboende, 
trots att två av intervjufamiljerna enligt SCB:s definition bor i tätorter.  Stu-
dien gör inte anspråk på att kategorisera landsbygdsbor eller försöka påvisa 
att de som bor på landsbygden är en heterogen grupp. Studien baseras på de 
12 familjerna som intervjuas, deras erfarenheter, vardagsliv och syn på sin 
boendemiljö.  

Westholm beskriver två aspekter där landsbygden skiljer sig från stadsreg-
ioner i form av den fysiska miljön samt gleshet. Glesheten visar sig bland 
annat i längre avstånd och sämre tillgänglighet till kollektivtrafik.221 Skillna-
den mellan stad och landsbygd ligger enligt Westholm på det fysiska planet, 
som i sin tur kan ge upphov till sociala skillnader exempelvis genom mindre 
socialt umgänge på grund av långa avstånd. Däremot är utbytet mellan stad 
och landsbygd så pass frekvent att en uppdelning inte alltid är självklar.222 
Även Stenbacka beskriver komplexiteten i relationen mellan stad och lands-
bygd. I vardagen knyts stad och landsbygd samman genom exempelvis ar-
betspendling och deltagande i fritidsaktiviteter.223 Däremot kan uppfattningar 
om vad som kännetecknar stadsbor respektive landsbygdsbor skapa fördo-
mar som upprätthålls genom exempelvis media.224  

Inte heller Tillberg påvisar att det existerar några skillnader mellan urban 
och rural livsstil, utan skillnader i livsmönster där tillgång till färdmedel, 
avstånd och tidsanvändning avgör hur man pusslar ihop vardagen.225 Sten-
backas studie, över inflyttare till några församlingar i Mälardalen, visar att 
många intervjupersoner använde stadsmiljön till arbete, service och kon-
sumtion. Landsbygden användes däremot för boende och rekreation. Sten-
backa slår på så sätt fast att urbana och rurala miljöer utnyttjas för olika 
ändamål. 226 

Varför människor väljer att bosätta sig på landsbygden har Forsberg m.fl. 
studerat och kommit fram till att det inte är ekonomin utan boendekvalitén 
som är avgörande. Vidare pendlar de flesta inflyttare till omgivande tätorter. 
Arbetet är således inte en avgörande faktor som styr valet av bostadsort. 

                                                      
220 Westholm (2008) Vad menas egentligen med landsbygd? Ur Formas Fokuserar Ska hela 
Sverige leva? sid. 50 
221 Westholm 2008 sid. 55-56 
222 Westholm 2008 sid. 54 
223 Stenbacka (2008) Vardagsliv och jämställdhet – landsbygd i förändring. Ur Formas Foku-
serar Ska hela Sverige leva? sid. 124 
224 Stenbacka 2008 sid. 125 
225 Tillberg 2001 sid. 205 
226 Stenbacka (2001) Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv – intention och handling i 
lokalsamhället. sid. 228 



90 
 

Många inflyttare känner misstro mot de kommunala planerarna samt lokala 
politikers beslut att centralisera, vilket i sin tur spär på bilden av landsbyg-
den som avfolkningsbygd. Genom att koncentrera service till kommunhu-
vudorter blir det svårare att flytta ut och få en fungerande vardag på lands-
bygden.227 Motiven för valet av bostadsort är vad respektive hushåll ser som 
en god boendemiljö, trots landsbygdens många gånger bristfälliga serviceut-
bud och mycket resande.228   

Bristen på förståelse mellan stad och landsbygd bottnar bland annat i en över-
tygelse att det finns ett sätt att leva som är bättre än andra – till exempel att 
”stadslivet är stressigt och ohälsosamt för våra barn”. 229 

 
Vad är det då som lockar med landsbygden? Tillberg har funnit att de lands-
bygdsboende värderar sitt boende mycket högt och att miljön, dess tystnad 
och vackra natur, gör att landsbygdsboendet erbjuder bättre och snabbare 
återhämtning.230  Närhet och avskildhet är något som Stenbacka tar upp som 
en paradox i inflyttade landsbygdsbors beskrivningar av uppskattade värden 
i boendemiljön. Man vill gärna ha nära till grannar och ett gemensamt ansvar 
för bygdens barn, samtidigt som man uppskattar avskildhet.231 Ytterligare en 
paradox som Stenbacka beskriver ligger på det sociala planet. Å ena sidan 
kan man uppskatta och åtnjuta social gemenskap i ett samhälle där alla kän-
ner alla. Å andra sidan värderar man avskildhet och individuella projekt 
högt.232 Andra upplevda fördelar i Tillbergs och Stenbackas studier är att 
kunna sysselsätta sig med husrenovering, sköta om sin trädgård och ta hand 
om familjens båt. De vuxna intervjupersonerna i Tillbergs studie upplevde 
att det finns mer att göra i anslutning till hemmet på landsbygden än i stä-
der.233 Däremot uppger landsbygdsbarnen att städernas styrka är närhet till 
kompisar och därmed minskat beroende av föräldrarnas skjutsresor.234  

Den bild som Tillberg ger, utifrån sin studie av barnfamiljers dagliga fri-
tidsresor, är att tiden för barnens organiserade aktiviteter styr hur familjens 
vardagsmönster pusslas ihop. Landsbygdsboende föräldrar försöker till och 
med anpassa arbetstiden efter barnens fritidsaktiviteter. 235 Avståndet mellan 
hemmet och platsen för barnens fritidssysslor har ökat under årens lopp och 
kräver numera bilskjuts:236 

  

                                                      
227 Forsberg et al. (2002) Förena staden och landsbygden. Ur Framtider tema: stad och land 
228 Stenbacka 2001 sid. 222, 231 
229 Stenbacka 2008 sid. 125 
230 Tillberg 2001 sid. 194 
231 Stenbacka 2001 sid. 196-197 
232 Stenbacka 2001 sid. 198 
233 Tillberg 2001 sid. 179, Stenbacka 2001 
234 Tillberg 2001 sid. 197-198 
235 Tillberg 2001 sid. 145 
236 Tillberg 2001 sid. 149 
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Det finns en paradox i landsbygdsboendet, uttryckt i att många landsbygds-
barn, åtminstone i skolåldern, tillbringar mindre tid hemma och i bostadens 
närmiljö än stadsbarnen, samtidigt som det vanligaste motivet för barnfamil-
jer att flytta till landsbygden är dess goda uppväxtmiljö för barnen.237  

 
Landsbygdsbarnen deltar i organiserade fritidsaktiviteter lika mycket som 
stadsbarnen gör. Tillbergs studie visar att föräldrar, främst kvinnor, på 
landsbygden reser längst för att skjutsa till barnens fritidsaktiviteter på var-
dagarna. Däremot reser familjerna på landsbygden mindre på helgerna än 
vad stadsfamiljerna gör.238 I Tillbergs studie samåker barn med andra barn-
familjer, eller utomstående vuxna, till fritidsaktiviteter. Många gånger är 
skjutsresorna, eller samvaro i samband med fritidsaktiviteter, ett sätt för far- 
och morföräldrar att träffa barnbarnen. Exempelvis kan barnen hälsa på mor-
föräldrarna efter skolan innan de skjutsas till fotbollsträningen.239 Barn på 
landsbygden hälsar på kamrater mer sällan än barn i städer.240 Föräldrarna i 
Tillbergs studie önskade mer tid till egna aktiviteter, men de får stå tillbaka 
för barnens tidskrävande omsorgsresor.241  

Intervjupersonerna beskriver hur deras boende på landsbygden gestaltar 
sig och de värden man uppskattar. Utifrån tidigare studier är det tydligt att 
det är ungefär samma värden som kommer till uttryck oavsett var på lands-
bygden i Sverige man bor. Däremot beskrivs livet i städer och tätorter som 
en motpol till livet på landet. Samtliga intervjupersoner försvarar sitt val av 
plats för boende som det bästa för barnen och att ”man mår bra på landsbyg-
den”.  När byskolor läggs ner, som en del av boendemiljön, förändras synen 
på platsen och boendemiljöns värden. Vardagen blir på så sätt något omkull-
kastad.  
  

                                                      
237 Tillberg 2001 sid. 208 
238 Tillberg 2001 sid. 122, 125 
239 Tillberg 2001 sid 175 
240 Tillberg 2001 sid. 127 
241 Tillberg 2001 sid. 175, 177 
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7. Känslan för bygden och dess invånare 

Det här kapitlet tar avstamp i frågeställning tre och fyra gällande en föränd-
rad syn på bygden och boendemiljöns värden i och med skolnedläggningar-
na. Även aspekter kring invånarnas känsla för och beskrivning av bygden 
och dess invånare tas upp. Kapitlet berör även de för- och nackdelar som 
familjerna upplevt med skolnedläggningarna beträffande bygd och boende-
miljö samt vad man upplever har förändrats. Här beskrivs bland annat hur 
det politiska beslutet om nedläggning, samt striden om skolnedläggningarna, 
har påverkat invånarna. Byskolorna i Ydre har verkat i en lokal kontext som 
en del i livet på landsbygden och som en del av livet i byarna. Skolnedlägg-
ningarna måste förstås i ett sammanhang för att man skall kunna se vilka 
förändringar de gett upphov till. I det här kapitlet presenteras intervjuperso-
nernas beskrivning av hur de uppfattar bygden. Intervjupersonerna uttrycker 
hur synen på bygden och boendemiljöns värden har förändrats i och med 
skolnedläggningarna. Kapitlet behandlar även hur hushållens syn på lands-
bygden i Ydre har förändrats i och med skolnedläggningarna. 
 

7.1 Landsbygdens (o) attraktivitet 
Tolv familjer har gett uttryck för vad de upplever som för- och nackdelar 
med att bo på Ydres landsbygd. De aspekter som intervjufamiljerna beskri-
ver som attraktiva för ett landsbygdsboende gäller främst natur, tystnad, 
trygghet, sociala dimensioner och möjlighet till avskildhet, vilket beskrivs 
mer ingående längre fram i kapitlet. När familjerna beskriver livet på landet 
utgår de från sina erfarenheter från den egna byn. Inga intervjufamiljer utta-
lar sig om kommunen i sin helhet däremot betonas sockentillhörigheten.  
Flertalet positiva eller negativa aspekter beskrivs i jämförelse med hur man 
upplever platser som inte ses som landsbygd, exempelvis kommunhuvudor-
ten Österbymo, de närbelägna städerna Tranås och Eksjö, men även stor-
stadsområden som Stockholm. Samtliga intervjufamiljer har beskrivit staden 
som en motpol till landsbygden. De ser staden som ett komplement till sin 
vardag på landsbygden. Man uppskattar att få åka in till en stad då och då för 
att gå i affärer eller ta del av ett kulturellt utbud för att därefter, mättad på 
storstadspuls, återvända till den okonstlade, avstressade, tysta vardagen i 
byn. Utbudet av nöjen och kultur beskrivs som en attraktiv aspekt med stä-
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der, men det är inget som intervjufamiljerna, trots den begränsade tillgången, 
saknar i sin vardag på landsbygden. Några av de intervjuade ungdomarna 
upplever landsbygden som trist och städerna som aktiva platser där ”det 
händer” saker.   

Även mer fördelaktiga huspriser på landsbygden jämförs med städer. Den 
ekonomiska dimensionen kopplad till tillgången till utrymme på landsbyg-
den nämns av några intervjufamiljer, då utrymmet för hästhållning är mer 
kostsamt i staden. De intervjupersoner som är lantbrukare betonar fördelarna 
med att bo på landsbygden när man jobbar med arealkrävande verksamhet, 
där man både jobbar och bor på samma plats. Några familjer anser det vik-
tigt att barnen får möjlighet att besöka städer ibland. Livet på landet kan vara 
något av en skyddad och begränsad miljö, vilket medför att barnen behöver 
vänja sig vid stadsmiljöer. Några familjer uppfattar en skillnad i mentalitet 
hos barn som är uppvuxna på landsbygden, jämfört med dem som har växt 
upp i städer. Barnen på landsbygden uppfattas som mjukare i sättet att vara, 
mer ödmjuka och med ett mer vårdat språk.  

Samtliga beskriver att de vill bo inom rimligt avstånd till en stad, men vill 
ha sitt permanenta boende på landsbygden. Vad gäller avstånd till städer 
uttrycker Börje, som är tonåring: Man bor ju inte här för att ha nära till 
saker direkt, men man har ändå nära till civilisationen. Vad intervjuperso-
nerna upplever som ”inom räckhåll” varierar men samtliga upplever nuva-
rande avstånd som överkomliga. Hugo ger sin syn på avstånd:  

Vi bor ganska centralt, vi har inte så långt in till stan. Det är 18 kilometer till 
Tranås och 10 kilometer till Asby. Vi kan sticka in till Tranås och hämta en 
pizza ganska snabbt. Det tar en kvart in och en kvart tillbaka. Vi bor egentli-
gen inte särskilt långt ute på landsbygden. Vi har ju bra vägar in till Tranås. 
Jag skulle nog inte vilja bo alldeles för långt bort på landsbygden. Som på 
andra sidan Österbymo. Då är det långt till allt.   

 
Intervjupersonerna definierar själva sitt landsbygdsboende och beskriver en 
skillnad mellan dem som bor i den egna regionen och andra boende såsom i 
Tranås och Eksjö. De som lever på Ydres landsbygd uppfattas leva under 
samma betingelser, vilket är något som Ek beskriver som grundläggande för 
den lokala identiteten.242  

Många intervjufamiljer ställer sig frågande till varför inte Ydre, trots na-
turnära miljöer och låga huspriser, lyckats attrahera fler inflyttare. Intervju-
personerna är rörande överens om att avstånden och önskan om att bo i 
större städer ligger bakom Ydres glesbygdsproblematik så som Jakob be-
skriver:  

Innan fanns det byskolor, gott om jobb i Ydre och man hade arbetskraftsbrist. 
Men folk ville ändå inte flytta hit utan man arbetspendlade hellre från Tranås, 
Eksjö och Kisa till Ydre. Man pratar om att det och det företaget ska flytta hit 

                                                      
242 Ek 1994 sid. 81-82 



94 
 

men det kanske bara är att acceptera att Ydre ligger för långt ifrån större stä-
der som Jönköping eller Linköping för att det ska vara enkelt att ar-
betspendla. 

 
Intervjupersonerna beskriver på så sätt sin egen reflekterande syn på lands-
bygdsboende med tillhörande avståndsbedömning. Däremot är man väl 
medveten om att stadsborna har en annan syn på överkomliga pendlings-
sträckor. Flertalet intervjupersoner konstaterar att skolnedläggningarna har 
bidragit till att livet på Ydres landsbygd inte känns lika attraktivt som tidi-
gare.  

 

7.1.1 Natur, tystnad och trygghet 
Samtliga familjer nämner närheten till naturen som något mycket attraktivt 
med att bo på landsbygden. Vad som upplevs som positivt med naturen 
hänger samman med vilken typ av aktiviteter familjerna tycker om att utföra. 
För många familjer är närheten till sjöar och därmed möjlighet till fiske, bad 
och båtutflykter centrala. För andra familjer är svampplockning, skogspro-
menader, picknick och jakt det som upplevs som positivt med att bo nära 
naturen. Även det vackra och idylliska i att bo nära naturområden ses som en 
fördel med landsbygdsboende. Närheten till naturen beskrivs även som frihet 
av många intervjupersoner. Frihet att inte bara ha nära till badstranden utan 
att man har en egen badstrand och egen båtplats samt såväl tama som vilda 
djur inpå knuten. Likartade värden, som uppskattas med den närliggande 
naturen, beskriver även Stenbackas landsbygdsboende intervjupersoner.243  

I likhet med Forsbergs244 resultat beträffande bosättare på landsbygden, vi-
sar den här studiens inflyttade familjer att boendemiljö med tillgång till na-
turnära lägen, speciell hustyp till överkomligt pris245, ett småskaligt samhälle 
och nära till byskolor varit avgörande för val av bostadsort.  

Samtliga föräldrar beskriver boendet på landsbygden som smidigt, då bar-
nen kan aktivera sig själva utomhus genom att vara i den närbelägna naturen, 
som upplevs som trygg, lugn och ren. Känslan av trygghet beskrivs främst 
genom avsaknad av hårdtrafikerade vägar i närområdet vilket gör att barnen 
inte behöver vaktas. På frågan vad som är positivt med att bo på landsbyg-
den svarar Jakob:  

Här är lugnt, en trygg miljö för barnen att växa upp i. Man kan släppa ut bar-
nen utan att det är en massa trafik och man behöver inte vara livrädd utan de 
kan röra sig fritt utan att det är farligt. Sen kan de leka på gräsmattor och i 

                                                      
243 Stenbacka 2001 sid. 224 
244 Forsberg 2002 
245 Flera familjer har beskrivit att de sökte en speciell typ av hus, vilket var avgörande för var 
i bygden man bosatte sig. Som exempel har intervjufamiljer sökt renoveringsobjekt med 
snickarglädje, en gammal skola eller ett nedlagt kapell.  
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sandlådor utan att man behöver övervaka dem hela tiden. Hade man bott i en 
stad hade man väl fått ha mer övervakning.  

 
I detta citat blir det åter tydligt att när intervjupersonerna ska beskriva förde-
lar med att bo på landsbygden jämför de med staden, de förhåller sig till 
staden som en motpol till landsbygden. På samma sätt beskriver majoriteten 
av såväl vuxna som barn stadens höga ljudvolym negativt och framhåller 
tystnaden som en av landsbygdens fördelar. Den egna bygden upplevs som 
avkopplande och tyst där endast fåglarna kvittrar. Barbro förklarar Vi har 
kanske inte riktigt den stressen som de har i städer. Jag inbillar mig att man 
blir lugnare som människa här. Andra intervjupersoner beskriver ytterligare 
värden i att landsbygden ger en ökad förståelse för djur och natur då man har 
dessa element i sin omedelbara närhet. På så sätt uttrycker intervjupersoner-
na sin uppfattning om att den fysiska miljön återspeglas i människans sin-
nesstämning och kunskapsförvärv. I Stenbackas avhandling beskrevs lik-
nande värden i att lära sig om kött och mat på landsbygden. 246 Ett flertal av 
de intervjuade barnen ser möjligheter till utomhusaktiviteter i form av klät-
terträd, byggande av kojor och stora lekytor som en fördel med att bo på 
landsbygden. Flertalet barn beskriver stadsmiljön som trång och högljudd. 
Tillbergs och Stenbackas studier visar att föräldrar upplever landsbygden 
som tryggare och som en bättre uppväxtmiljö för barnen, staden är förknip-
pad med mer kriminalitet och sämre social kontroll.247 Vintermörkret är nå-
got som intervjupersonerna förhåller sig till på olika sätt, någon uppfattar 
mörkret som negativt och avsaknaden av gatubelysning orsakar svårigheter 
att gå kvällspromenader, vilket man anser är en aktivitet som är möjlig att 
genomföra i stadsnära områden.  Flertalet intervjupersoner beskriver däre-
mot vintermörkret som vackert och karaktäristiskt för landsbygden genom 
avsaknaden av den med staden förknippade gatubelysningen.  

Mina resultat går i linje med Stenbackas studie, som visar att boendemil-
jön är den främsta anledningen till flytt till landsbygden. Värdet av en god 
boendemiljö med närhet till naturen, lugn och ro samt egen tomt värdesätts 
högre än att ha nära till arbetet.248 Å andra sidan beskriver intervjupersonerna 
att de, efter skolnedläggningarna, har mindre egentid i anslutning till hem-
met och därmed även till den uppskattade näraliggande naturen. I och med 
att mer tid tillbringas i bil för skjutsresor har vardagen blivit stressigare.  

 

7.1.2 Social kontroll  
En fördel med landsbygden, som beskrivs av flertalet intervjupersoner, är att 
det finns social kontroll, ett nätverk där alla känner alla och barnen ”vaktas” 
av många, som är vänligt inställda. Om det händer barnen någonting får man 
                                                      
246 Stenbacka 2001 sid. 167-168 
247 Tillberg 2001 sid.127-128, Stenbacka 2001 sid 197 
248 Stenbacka 2001 sid. 102 
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veta det, samtidigt som man får veta om barnen har ställt till med någonting. 
Även Stenbacka lyfter liknande aspekter av landsbygden som uppväxt-
miljö.249 Frida beskriver bygdens nätverk:  

Alla känner alla och alla vet vem jag är. Det är så man presenterar sig när 
man ringer. Jag säger inte ”Hej det är Frida Fredriksson”, utan jag säger ”Hej 
det är Frida i Ramfall”. Alla vet vem jag och min familj är. 

 
 På likande sätt beskriver många intervjupersoner tryggheten med att männi-
skor i grannskapet vet vem man själv är, vet vilka barnen är och var barnen 
hör hemma. En familj beskriver däremot den negativa sidan av social kon-
troll i form av skvaller eller sådant som man vill hålla inom den privata sfä-
ren. Familjen understryker dock att de positiva sidorna av den sociala kon-
trollen i byn uppväger de negativa. 

Familjer med rötter utanför Ydre beskriver en välkomnande atmosfär med 
hjälpsamma människor när de flyttat till bygden. Intervjupersoner som flyttat 
in från städer har reagerat positivt och är överraskade över att bygdens barn 
umgås över åldersgränserna, vilket upplevs skapa en trygg atmosfär. Flera 
intervjupersoner reflekterar över sin egen uppväxt i stadsmiljö där de kände 
sig avvisade av och rädda för äldre barn. Ett flertal av de intervjuade barnen 
anser att landsbygden är attraktiv då där finns bra kompisar att tillgå. Även 
flertalet föräldrar anser att det i bygden finns bra sociala kontakter för bar-
nen. Flertalet föräldrar önskar dock att fler barnfamiljer ska flytta in till 
landsbygden och ser det ringa antalet barnfamiljer i grannområdet som en 
negativ följd av att bo på landsbygden. Att veta vilka andra människor i 
grannskapet är, uppfattar familjerna som en trygghet både för sig själva och 
kanske främst för barnens skull. Man behöver inte nödvändigtvis umgås med 
sina grannar, men finner säkerhet i att veta vilka personerna är och vart de 
hör hemma, något som intimt förknippas med landsbygdsboendet.  

7.1.3 Privat och kollektivt 
Ytterligare en aspekt av landsbygdens attraktivitet, som framhålls av en klar 
majoritet intervjupersoner, är möjligheten att bo i enskildhet. Daniel som 
flyttade till bygden från en närbelägen stad beskriver: 

Jag tycker verkligen om det här att vi får vara själva, att vi får sköta oss själva 
här. Nu låter det som om man inte vill ha kontakt med någon alls. Men vi har 
vårt här, vi kan välja vem vi vill umgås med, man har inga grannar precis 
inpå som man måste dras med. 

 
Intervjupersonerna uppfattar på så sätt möjligheten att lättare kunna styra sitt 
och barnens umgänge när man bor enskilt på landsbygden, där inte folk 
ständigt knackar på dörren. Samtidigt som intervjupersonerna beskriver för-

                                                      
249 Stenbacka 2001 sid. 197 
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delarna med att ha avstånd till grannarna uppskattas närhet och sammanhåll-
ning i grannskapet. Närheten värderas högt exempelvis för att kunna låna 
matvaror då avståndet till affärer upplevs för långt för att åka och köpa några 
liter mjölk eller några rullar toalettpapper. Stenbacka skriver Sökandet efter 
lugn är ett värde som kanske snarast är individuellt inriktat medan behovet 
av delaktighet i det småskaliga samhället främst är kollektivt.250 Denna stu-
dies intervjupersoner beskriver samma värden som Stenbacka lyfter fram. 
Vad gäller den kollektiva aspekten beskriver intervjupersonerna att bygden 
uppfattas som levande med invånare som har ett genuint engagemang och 
känslor för bygden. När det är arbetsdag i bygdegårdarna sluter majoriteten 
av hushållen upp och arbetar ideellt för att hjälpas åt och ordnar själv det 
som behöver göras, exempelvis att iordningställa bygdegårdar och lekplat-
ser. Flertalet intervjupersoner ställer bygemenskapen i den egna byn i förhål-
lande till kommunhuvudorten Österbymo, stadsområden och Hestra, där man 
upplever att engagemang och känsla för bygden saknas. Ester beskriver: Inne 
i Österbymo är det mer en jargong att kommunen ska fixa. Det är någon som 
ska serva hela tiden. Det som är utanför 50-skyltarna existerar inte.  

Intervjupersonerna beskriver landsbygden kring Asby och Rydsnäs som 
levande med mycket föreningsliv, sammanhållning och lokala arrangemang 
där byborna sluter upp och anordnar aktiviteter för såväl vuxna som barn i 
form av hantverksdagar, löptävlingar, auktioner, roddtävlingar, skördemark-
nader, tipspromenader, dagledigträffar251, loge252 eller slalombacke. Daniel 
bor i Asby socken och beskriver samhällsföreningarnas arbete för bygden:  

Det är mycket små falanger här ute. Det blir ett samhälle utav det. Det märker 
man även på skolan här ute, alla samarbetar och pratar. Samma med slalom-
liften, ”kan du jobba för mig idag eller ta liften för mig ikväll?”. Det blir att 
man får kontakt och pratar med varandra. Det är rätt kul att man sitter ihop på 
något sätt, det blir som en stad fast mycket utspritt. 

 
Daniel beskriver, likt de flesta intervjupersoner, det kollektiva engagemanget 
som något positivt med landsbygden. Paradoxalt nog anser inte intervjuper-
sonerna att den här typen av engagemang existerar i städerna, samtidigt som 
Daniel tydligt associerar samhällsföreningarnas nätverk med stadsmiljön. De 
sociala aspekterna, som framkommit i intervjupersonernas beskrivning av 
landsbygdsboende, stämmer väl överens med Stenbackas beskrivning av 
landsbygdsboendes vardagsliv där det sociala engagemanget i föreningslivet 
är viktigt, barnvänlig miljö framhålls samt att man känner samhörighet med 
bygden.253 Ett exempel på det kollektiva engagemanget för bygden är kam-

                                                      
250 Stenbacka 2001 sid. 103 
251 Kyrkan i Asby anordnar träffar för personer som är ledig dagtid, företrädesvis pensionärer.  
252 Logen används främst som dansbana 5-6 gånger per sommar. Den hyrs även ut till bröllop 
och diverse aktiviteter exempelvis lägerskola. Det är fyra föreningar som tillsammans driver 
logen i Rydsnäs: sockenföreningen, bygdegårdsföreningen, idrottsföreningen och byggnads-
vårdsföreningen.  
253 Stenbacka 2001 sid. 98-99 
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pen för skolorna, samt efter att nedläggningsbeslutet var fattat, kampen för 
friskoleetableringar. Många har varit engagerade och kämpat för att ha sko-
lan kvar i byn. En kamp för att bevara det levande, aktiva lokalsamhället.  

7.2 Skolan mitt i byn 
Vilken av kommunens skolor som skulle ha varit aktuell för nedläggning har 
diskuterats flitigt. Vad gäller det politiska beslutet uttrycker intervjuperso-
nerna byskolornas betydelse när de beskriver nuvarande lösning med ord 
som vansinnesdåd, bittert, tragiskt, besvikelse, sorgligt och orosmoment. 
Flera intervjupersoner beskriver en känsla av maktlöshet och att de är utmat-
tade efter en långdragen process med avsaknad av tydlig information. Men 
även ord som bra, förnuftigt och ekonomiskt förekommer från några inter-
vjupersoner som ställer sig positiva till skolnedläggningarna. 

Som tidigare nämnts ställer sig majoriteten av intervjupersonerna negativa 
till nedläggningen av skolorna i Asby och Rydsnäs. De hade hellre sett en 
lösning med tre skolor i kommunen, där endast Hestraskolan lagts ner. Inter-
vjupersonerna uppfattar inte samhället Hestra hotat om en skolnedläggning 
skulle vara aktuell, med anledning av närheten till Tranås. Asby beskrivs 
som mer utsatt genom dess ringa centrum och avstånd till större samhällen. 
Även familjerna i Hestra uppfattar att Hestra, som samhälle, inte hade blivit 
lika påverkat vid en eventuell nedläggning, i jämförelse med Asby och Ryd-
snäs. Några intervjupersoner motiverar sin önskan om nedläggning av Hes-
traskolan och behållandet av Asbyskolan med att Asby ligger mer centralt i 
kommunen.  Flertalet intervjupersoner beskriver äldre personer i byn som 
påtalat att de befarar att bykärnan kommer att bli tyst och tom utan ljudet av 
barn från byskolan.  

I Asby finns en lanthandel som drivs av några bönder i bygden. Utöver det 
vanliga butikssortimentet har butiken profilerat sig på närodlade produkter 
samt hemlagade färdigrätter och caféverksamhet. Familjen Hultqvist är delä-
gare och ser som många andra intervjufamiljer ett samband mellan skolan 
och butiken i Asby.  Hugo resonerar kring detta: 

Lanthandeln har nog hållit kvar skolan betydligt längre än vad man trodde. 
Hade det inte funnits någon affär, hade nog skolan försvunnit tidigare. /…/: 
Men jag tror ju att det har bidragit till, att Asby har varit ganska attraktivt att 
flytta till. Det kanske kan vara tvärtom nu när, om skolan försvinner att affä-
ren försvinner vad det lider. Det skulle inte förvåna mig. Jag tror att de har 
dragit varandra lite.     
 

Majoriteten av intervjupersonerna har uppfattningen att lanthandlarna i Asby 
och Rydsnäs kommer att påverkas negativt av skolnedläggningarna. Det 
finns en länk mellan skolorna och butikerna eftersom föräldrar passar på att 
uträtta ärenden i samband med hämtning och lämning av barnen. En annan 
aspekt, som flertalet familjer beaktar, är att färre familjer kommer att flytta 
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till bygden, vilket påverkar antalet kunder i butikerna. Härav uppfattas buti-
kerna som hotade på sikt. Även husens sjunkande värde vid en skolnedlägg-
ning beaktas av ett fåtal intervjupersoner. Intervjupersonerna beskriver vik-
ten av att ha en skola i byn för att den skall uppfattas som levande och at-
traktiv för att folk ska bo kvar, men även för att locka inflyttare. Man befarar 
att samhällena kommer att förändras när skolorna läggs ner, men man vet 
inte vad förändringen kommer att leda till och vad som kommer att påverkas 
på sikt. Därför är många intervjupersoner bekymrade för bygdens överlev-
nad.  Intervjupersonerna oroar sig för att bygden inte längre är attraktiv som 
boendemiljö då skolan mitt i byn saknas. Anders beskriver: 

 Det här med våra små skolor har varit något som har särskilt oss från andra. 
Om man nu tar bort det så varför ska man då välja att bo i Ydre? Jag har ju 
sett skolorna som en jätteviktig bit för att marknadsföra kommunen. /…/ 
Ydre har ju varit lite exklusivt i och med skolan. Så man har ju fått vara otro-
ligt stolta över det. Och så tar de bort den här stoltheten som jag gärna går ut 
och talar om. Då blir det inte att man talar om naturen, sociala samvaron och 
föreningslivet. Det kommer liksom inte fram. 
 

Likt Anders befarar merparten intervjupersoner att skolnedläggningarna 
kommer att ge upphov till minskad inflyttning av yngre familjer samt att 
utflyttningen av barnfamiljer ökar, vilket skapar en förändrad befolknings-
struktur. Familjerna är uppenbart mycket bekymrade för sin bygd och befa-
rar att Asby och Rydsnäs på sikt ska bli tomma och öde, så som andra byar 
upplevs, efter att deras skolor lagts ner. Endast ett fåtal intervjupersoner 
ställer sig tveksamma till att kommunen som helhet påverkas negativt av 
skolnedläggningen, då människor kommer att välja andra delar av kommu-
nen att flytta till såsom till Hestra eller Österbymo, på bekostnad av Asby 
och Rydsnäs. En klar majoritet av intervjupersonerna anser att skolnedlägg-
ningarna kommer att leda till konsekvenser för hela Ydre kommun på sikt, 
exempelvis genom minskade skatteintäkter på grund av utflyttning. I några 
familjer, där en eller båda föräldrarna inte har sina rötter i Ydre, reflekterar 
man över att på sikt flytta från bygden när skolorna lagts ner. I Ydrefödda 
familjer som bor på jordbruksfastigheter beskrivs inga tankar kring flytt. 

Samtliga intervjupersoner har beskrivit en känsla av ovisshet för hur den 
nya skolgången skulle komma att arrangeras efter skolnedläggningen, då den 
information som getts av kommunen uppfattats som bristfällig. Flertalet 
familjer uttryckte oro inför skolnedläggningarna, oro för vilken tidpunkt det 
skulle komma att bli aktuellt för barnen att åka till skolan på morgonen. Bar-
nens skoltider var ett orosmoment, därför att det i sin tur skulle påverka för-
äldrarnas arbetstider. Man har även varit bekymrade över en minskad lokal 
förankring för barnen genom längre avstånd till den nya skolan och därmed 
även längre ressträckor. Dessutom innebar det, för de barn som skulle 
komma att placeras i Hestra, att slöjd- och musikundervisning skulle ske på 
Ydreskolan i Österbymo, vilket innebar 2,3 mil extra skolskjuts i veckan, se 
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figur 8. Tidigare hade eleverna från Hestra skjutsats till Asbyskolan för den 
här typen av verksamhet.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Färdväg till undervisning för eleverna vid Hestraskolan. Innan ned-
läggningarna aktualiserades hade Hestrabarnen slöjd i Asbyskolan en gång i veckan. 
Efter nedläggningarna åker de till Österbymo för slöjd. Röd streckad linje visar 
Hestraelevernas tidigare färdväg till Asby. Blå punktad linje visar Hestraelevernas 
nuvarande färdväg till Österbymo. Resan har blivit ca 23 km längre efter skolned-
läggningarna.  

Den nya situationen innebär ytterligare minskad genomströmning av barn i 
Asby samhälle. Samtidigt ger det barnen från Hestra möjlighet att vistas på 
Ydreskolan i Österbymo och lära känna den miljö där de har sin skolgång 
från och med årskurs fem. Efter det att nedläggningarna genomfördes har 
dock beläggningen på Ydreskolan blivit så pass hög att eleverna från Hestra 
går även årskurs fem på Hestraskolan och börjar i Österbymo från och med 
årskurs sex.   

En fördel med nedläggningarna, som två intervjupersoner lyfter fram, är 
ett ökat lokalpolitiskt engagemang. Två av intervjupersonerna har valt att 
engagera sig politiskt, efter att ha deltagit i kampen för att behålla bysko-
lorna. De delar uppfattningen att de, i och med skolnedläggningen, känner 
starkt för att värna om den levande landsbygden i Ydre. Skolnedläggnings-
processen medvetandegjorde dessa intervjupersoner om kommunal demo-
krati och skapade en önskan att vara med och påverka. De uppfattar att den 
politiska medvetenheten i bygden har ökat och ser det som en oväntad men 
positiv bieffekt av nedläggningarna.  

 

7.3 Sockengränser 
De gamla sockengränserna lever tydligt kvar i invånarnas beskrivning av sin 
bygd. Att kommunens nya skolupptagningsområde skär Torpasocken mitt itu 

 Hestra 

Österbymo 

Asby 
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hade intervjupersonerna inte kunnat föreställa sig att det skulle ske. Dagny 
resonerar innan nedläggningen: 

Vi har trott att för oss som tillhör Torpa socken är det Hestraskolan som 
kommer att gälla. Det har vi tagit mer eller mindre för givet. Vi tillhör ju 
däråt. Men nu visar det sig att de pratat om att dela socknen. 

  
För föräldrarna var sockentillhörigheten en viktig aspekt att beakta när man 
utformade nya upptagningsområden, vilket kommunförvaltningen inte har 
gjort. Detta har skapat stor irritation hos invånarna.  

För barnfamiljerna har en tydlig förändring skett i och med nya sociala 
kontakter baserade på de nya upptagningsområdena. Umgänget på fritiden 
med nya klasskamrater medför längre bilskjutsar eftersom barnen nu umgås 
med kompisar från hela kommunen, till skillnad mot för på byskolan då um-
gänget kretsade främst kring den egna socknen. Intervjupersonerna uttrycker 
oro inför ytterligare bilberoende samt att barnens lokala förankring skall 
minska i och med att lek, umgänge och skolgång sker mer och mer utanför 
sockengränsen. Flertalet föräldrar beskriver även en osäkerhet kring vilka de 
nya lekkamraterna är, vilka är föräldrarna och var bor barnen. Innan ned-
läggningarna lekte barnen främst med kamrater från byskolan, barn hemma-
hörande i den egna socknen, där alla vet vilka alla är och var alla bor. 

7.4 Sammanfattning 
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka vilken påverkan 
skolnedläggningar har på invånarnas vardagsliv. Resultatet visar att sociala 
kontakter, aktivitets- och rörelsemönster, stämning, tidspussel och var man 
vistas har förändrats för invånarna. (se figur 9)  

 
Figur 9. Förändringar för individ och lokalsamhälle när byskolan läggs ner.  
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I takt med att intervjupersonernas vardag förändrats, har även förändringar 
skett i lokalsamhällets sociala kontakter, aktivitets- och rörelsemönster, 
stämning, tidpunkter för aktiviteter och platser där invånarna vistas. Som 
exempel identifieras byskolan som en kopplingspunkt för att utöva sociala 
kontakter mellan föräldrarna i lokalsamhället, ett nav som har gett individer-
na möjlighet att koppla ihop sig. Sedan skolan lades ner har föräldrarna inte 
längre den som samlingpunkt. För platsen innebär det att de sociala kontak-
terna uteblir, eller sker på ett annat ställe och/eller vid en annan tidpunkt. 
Kanske man träffar andra föräldrar vid ridskolan istället. Även lanthandeln 
hotas när föräldrarna inte vistas i bycentrum i samma utsträckning längre vid 
hämtning och lämning av barnen i skolan. Byskolan är inte längre en del av 
invånarnas vardagsliv och därför rör man sig på andra platser vid andra tid-
punkter i byn. Kopplingen mellan plats och individ är tydlig och byskolan 
har varit en länk mellan lokalsamhället och individen. Studien visar därmed 
att effekter av nedläggningarna är märkbara för såväl individer, familjer som 
upplevelsen av platsen.  
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8. Förändringar vid skolnedläggningar 

En av kulturgeografins uppgifter är att beskriva rumsliga förändringsförlopp, 
vilket min studie avser att göra. Tilläggas bör att processerna i landskapet är 
komplexa. Jag har inte kunnat överblicka samtliga delmoment i de pågående 
processerna och det är svårt att veta när en process börjar och slutar. Efter 
det att samtliga intervjuer färdigställts stannar inte tiden, utan processerna 
fortsätter. Studien bör därför ses som ett försök till en genomlysning av en 
pågående process. Studien avser att studera den påverkan förändringar av 
skolväsendet kan generera i en bygd, för dess invånare, vardagsliv och 
känsla för platsen. 

Arbetet inleddes med att de 12 barnfamiljerna intervjuades för att 
fånga vardagslivets skeenden bland invånare på landsbygden i Ydre. Jag har 
använt mig av tidsscheman och intervjuer för att se hur och om användning-
en av platser och vardagsliv förändrats i och med att två byskolor lades ner. 
Barnfamiljerna är bundna att anpassa sig till den skolverksamhet som finns 
tillgänglig. Resultatet har gett en bild av de konkreta förändringar som skol-
nedläggningarna har gett upphov till i familjernas vardagsliv.  På frågan om 
vardagslivet har förändrats är svaret ja. Intervjufamiljerna har fått nya ruti-
ner, nya rörelsemönster och nya platser att förhålla sig till (se figur 10). Plat-
ser har fått en ny innebörd och ett nytt innehåll. Ett exempel är skolbarnen 
som fortfarande går i skolan och leker på raster, men på en annan plats. Yt-
terligare ett exempel är barnen Freja och Fredrik, som inte längre går hos 
dagmamma sedan byskolorna lades ner. Freja och Fredrik brukar, efter ned-
läggningarna, vistas i området där dagmammans verksamhet tidigare fanns, 
men nu i samband med besök hos kompisar. Den fysiska platsen finns själv-
fallet kvar, men har en annan funktion. Konsekvenserna av en samhällsför-
ändring påverkar på så sätt en plats karaktär, hur platsen upplevs och därmed 
förändras invånarnas uppfattning om hembygden. Förlusten av två byskolor, 
i byar med oro för bygdens överlevnad, ses som allvarlig av samtliga inter-
vjuade bybor. Intervjupersonernas beskrivning går i linje med Witten et al., 
som slår fast att fler än eleverna drabbas av förändringar vid skolnedlägg-
ningar. 
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Figur 10. Förändringar i vardagsliv, platsanvändning, röresle- och sociala 
mönster. När byskolan läggs ner förändras invånarnas vardagsliv, platsanvändning, 
rörelse- och sociala mönster. En effekt av nedläggningen blir, på sikt, förändrad 
känsla för  lokalsamhället.  

8.1 Aktivitets- och rörelsemönster 
Barnfamiljerna formar sina vardagsliv utifrån arbete och kommunal service 
för skola och barnomsorg. Genom att synliggöra vardagliga aktivitetsmöns-
ter blir byskolans funktion tydlig och visar hur den samspelar med hur famil-
jen organiserar sin vardag. Vardagen är inte bara det som försiggår hemma, 
utan vardagen är även att binda ihop hemmet med platser för vardagliga 
aktiviteter. Vardagens rutiner hos samtliga deltagare präglas av bundenhet 
till tider och platser för skola och arbete.  Det handlingsutrymme som står till 
buds är fullt av restriktioner, som har sin grund i tiden för handlingsutrym-
met. Den plats intervjupersonerna vistas på, beror på vilken tid de arbetar 
och vilken tid de är i skolan. Om barnen går lång skoldag är de låsta till 
skolmiljön och den tid de har kvar i sitt handlingsutrymme präglas då av den 
tid och den tidpunkt som återstår för familjerna att förfoga över.  Vid en 
förändring ställs familjerna inför beslut om vilka projekt som är överordnade 
i deras vardag. Genom att vissa projekt har havererat, har andra projekt aktu-
aliserats. Familjerna måste tidsmässigt prioritera mellan olika aktiviteter. 
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Genom tillgång till bil och kollektivtrafik är platserna för intervjufamiljernas 
aktiviteter oftast inte bundna till hemmets omedelbara närmiljö. Arbetet är 
på en plats, skolan på en annan plats och fritidsaktiviteten på en tredje plats. 
Familjerna lever i en inrutad vardag där man transporterar sig mellan olika 
platser och/eller aktiviteter. Men, att transportera sig tar tid.  

Vardagslivet för familjer bosatta på Ydres landsbygd kännetecknas 
bland annat av transport i form av bilresor. Intervjufamiljernas värdering av 
godtagbara pendlingsavstånd skiljer sig mellan det som rör vuxna respektive 
barn. Avstånd kan upplevas långa eller korta beroende på ändamålet med 
vistelsen, när platsen ska nyttjas, hur ofta samt av vem. Ett exempel är att 
familjerna inte vill att de yngre barnen går i grundskolan i Österbymo. Man 
upplever att det är för långt avstånd till skolan. Resan till och från skolan tar 
för mycket tid i anspråk och elevernas skoldag blir allt för lång. Däremot 
upplever inte föräldrarna något hinder att själva arbeta i Österbymo, med de 
pendlingsresor det medför.  Avståndet och tiden att resa upplevs längre och 
mer påfrestande för barn än föräldrarna, därför en utbredd ovilja. Förhåll-
ningssättet till plats och avstånd är därmed även knutet till livscykeln. Hur 
långt vi uppfattar ett avstånd har att göra med dels det fysiska avståndet, dels 
det upplevda. Betydelsen av avstånd mellan platser blir även tydlig när in-
tervjufamiljerna beskriver den egna byn genom bilresor till andra platser för 
exempelvis inköp av pizza eller biobesök. De inflyttade familjerna har be-
skrivit sina ställningstaganden kring rimliga avstånd för serviceutbud. Hur 
långt är man beredda att åka för att få tillgång till skola, arbete, ridlektioner, 
simhall eller pizza? Att bo på en plats ställs därmed i relation till avstånd till 
omgivande platser. Begreppet plats innefattar på så sätt även plats i relation 
till andra platser.  

Vad det gäller platsen för skola har de flesta familjerna i bygden hanterat 
förändringen genom att välja Österbymo som skolort för barnens skolgång. 
Därmed får föräldrarna ombesörja att hämta och lämna barnen med bil vid 
skolbussen. Familjerna har byggt nya rutiner utifrån den kommunala service 
som finns tillgänglig. Individernas omgivningsstruktur har förändrats i och 
med att skolan har lagts ner, byggnaden står kvar men åtkomsten är begrän-
sad, i och med att skolverksamheten flyttats till annan ort. Vidare upplevs 
även vardagen krångligare i och med ökade avstånd, vilket i sin tur innebär 
mer bilkörning och mer pusslande för att få vardagen att gå ihop.  

Det är fler parametrar som spelat in för att fatta beslut om skolgångens lo-
kalisering. Det som är nära upplevs som tryggt för barnen och föräldrarna 
vill att barnen ska växa upp i bostadsortens närmiljö. Var och när familjerna 
är i skolan respektive på arbetet påverkar tydligt hur de rör sig i rummet. Det 
krävs att det finns någon form av samordnande i tid och rum för att vi ska 
kunna ha en något så när dräglig tillvaro. Annars blir det allt för mycket 
tidskrävande skjutsresor och bostaden blir endast en plats för sömn. Bysko-
lans vara eller icke vara påverkar därmed hur man utformar sin vardag, ex-
empelvis är, som tidigare nämnts, transporter till och från skolan en del av 
det samspelet. Skolan är ett nav i människors vardag i tid och rum, platsen 
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där en del av vardagslivet utspelar sig. Beroende på personliga intressen, 
möjlighet till sammankoppling och fysiska avstånd beslutar familjerna vilka 
projekt som är överordnade. En familj beskriver exempelvis att simskola och 
kyrkans barngrupper motvilligt valts bort. Det är därmed tydligt att det finns 
packningsproblem i vardagslivets organisation och många gånger svårt att få 
in allt vi önskar i vardagens väv.254  

Hägerstrand beskriver att principerna för packning är så pass självklara att 
man sällan reflekterar över händelsers rumsliga och tidsmässiga utrymmes-
krav, det är en form av tyst kunskap.255 Begreppen packning och väv hänger 
samman med Hägerstrands beskrivning av ett landskap likt ett spelbräde 
med en historia:  

 
Ytligt sett kan man tycka, att ett landskap bara är en kollektion av 
element, som råkat hamna bredvid varandra med ett mer eller mindre 
tilltalande estetiskt resultat. Men naturligtvis är landskapet mer än så. 
Det utgör en budgetering av utrymmet omkring oss, vilket skapar 
totalmiljön för allt levande, människan inräknad. Det är det synliga ut-
trycket för en tät väv av relationer, som släpper fram eller förhindrar 
skeenden. 256 

 
Utifrån vardagen i Ydre har intervjufamiljernas barn tagit ställning till 
vilka aktiviteter de väljer att ägna sin fritid åt och föräldrarna tagit 
ställning till huruvida det är praktiskt genomförbart, att det finns tid 
och kommunikationsmedel, att hjälpa barnen att koppla sig samman 
med valda aktiviteter. Prioriteringarna påverkas av var i livet man 
befinner sig och med vilka skeenden och händelsekedjor man väljer 
att fylla vardagens väv. Möjligheterna är inte oändliga, vi måste ta 
hänsyn till hindrande restriktioner av olika slag. Individens val är all-
tid begränsad i tid och rum. Föräldrarnas handlingsmönster innebär att 
de låter egna intressen stå tillbaka tills barnen blir större och kan sköta 
sina aktivitetskopplingar själva. Detta gäller i samtliga familjer främst 
för mammorna, vilket även Tillbergs257 studie visar. Resultaten av den 
här studien visar att skolväsendets rumsliga förändring har lett till 
förändringar i vardagslivet för barnfamiljerna, exempelvis genom 
ökad bilkörning vilket i sin tur har lett till en ekonomisk belastning 
samt oro ur miljöhänseende. Vidare upplevs även vardagen krångli-
gare i och med ökade avstånd och mer pusslande för att få vardagen 
att gå ihop. Dessutom innebär det att föräldrarna har mindre tid till 
andra aktiviteter, då mer tid har disponerats för skjutsresor. Vad för-
äldrarna får försaka är högst individuellt, men studien indikerar att det 
är föräldrarnas egentid, främst mammornas, som prioriteras bort.  
                                                      
254 Carlestam (1991) Om tidens vidd och tingens ordning – texter av Torsten Hägerstrand sid. 
14 
255 Hägerstrand 1991 sid. 138 
256 Hägerstrand 2001 sid. 39 
257 Tillberg 2001 sid. 175, 177 
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8.2 Platsanvändning i lokalsamhällena 
Att vardagen fungerar för barnfamiljer är beroende av att barnomsorgen 
fungerar och finns tillgänglig. När förändringar sker kan det påverka barn-
familjer direkt i vardagslivet i form av ändrade tider och passning till skol-
skjutsar, men även i form av var man befinner sig.  

Nedläggningen av byskolan i Asby har påverkat aktiviteter som äger rum, 
men även var aktiviteterna sker. Ett exempel är att innan nedläggningarna 
färdades eleverna från Hestraskolan till Asbyskolan för slöjd och idrott varje 
vecka. Efter nedläggningen uteblir Hestrabarnens vistelse i Asby i och med 
att de skjutsas till Österbymo istället för sin undervisning. Skolbarnen i 
Hestra använder inte Asby längre som undervisningsmiljö och barnen, som 
nu börjar skolan i Hestra, kommer inte att associera Asby med idrottslekt-
ioner och de känslor som förknippas med dessa. Andra konkreta följdeffek-
ter gäller barnen som, efter nedläggningarna, har mindre tid i hemmet eller 
för fritidsaktiviteter på grund av längre skoldagar och längre tidsåtgång för 
resor till och från skolan.  Skolnedläggningarna har på så sätt medfört en 
förändring för lokalsamhällena genom exempelvis förändringar vid utövande 
av fritidsaktiviteter samt rörelsemönster genom exempelvis förändrade skol-
skjutsar och ökad bilkörning. 

Aldskogius258 visar på vikten att se samband mellan samhällsförändringar 
och lokala system, vilket i Asby/Rydsnäs är tydligt i bybornas oro för för-
ändring i hur byarna ska uppfattas av såväl invånare som utomstående.  Ge-
nom att invånarna vistas i och deltar i aktiviteter i lokalsamhället tillskrivs 
platsen betydelse, känsla för rummet. Genom intervjupersonernas beskriv-
ning av vardagslivet är det tydligt att lokalsamhället fylls med innehåll och 
betydelse utifrån de aktiviteter som äger rum. De elever som haft sin skol-
gång i byskolan i Rydsnäs kommer troligtvis att i framtiden förknippa byn 
med bland annat skola. Kopplingen skola-Rydsnäs kommer knappast att 
existera bland de elever, från Rydsnässkolans gamla upptagningsområde, 
som haft hela sin skolgång i Österbymo.  Det finns även en utbredd oro 
bland intervjupersonerna att befolkningen inte kommer att vistas i bycentrum 
i samma utsträckning som tidigare, likt Gergers259 beskrivning av att Lock-
nevi kyrkby ersatts av staden Vimmerby. Intervjupersonerna uttrycker starka 
band till byarnas centrum, där man handlar matvaror där och det sker ett 
socialt utbyte. Många bybor har därför kämpat för att bevara skolorna i syfte 
att hålla bycentrum levande och attraktivt. Många befarar även att nedlägg-
ningen av byskolorna medför att lanthandlarna i Asby och Rydsnäs kommer 
att läggas ner på sikt.   

                                                      
258 Aldskogius 1979 sid. 10 
259 Intervju Torvald Gerger 2009-03-17 
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8.3 Sociala mönster 
Ytterligare en förändring för människors vardagsliv och lokalsamhällena 
gäller sociala mönster. Innan nedläggningarna gick barnen i skola samt lekte 
med kompisar i den egna byn eller socknen. Byskolan gav barnen en lokal 
förankring, då de vistades ute på skolgården tillsammans med andra barn 
från bygden. Barnen lärde känna platsen och andra barn från området. I och 
med att de nya klasskompisarna är hemmahörande utanför socknen vistas 
barnen från Asby och Rydsnäs numera mer utanför den egna byn än tidigare. 
Detta påverkar även föräldrarna som får skjutsa längre sträckor för att möj-
liggöra umgänge med klasskamrater från andra delar av kommunen. När 
byskolan lades ned och i stort sett alla barnen från kommunen går på samma 
skola, luckras även den lokala samvaron i byn upp. Barnens sociala kontakt-
nät har därmed spridits utanför socknen. Minskad bundenhet till platsen ger 
enligt Witten et al.260 en svagare känsla för bygden. Man kanske inte lika 
självklart ser sig som Asby- eller Rydsnäsbo utan snarare som Ydrebo på 
sikt. Det blir en förskjutning av tyngdpunkten, en förändrad skala när invå-
narnas räckvidd har ökat. Koncentrationen till Österbymo innebär därmed att 
den lokala förankringen riskerar bli uttunnad och nya nätverk byggs med 
större rumslig spridning. Som exempel upplever många intervjuade föräldrar 
en osäkerhet kring barnens nya kompisar. Tidigare har man känt den bygd 
barnen vistats och lekt i. Socknens sociala kontroll och grannskapets kon-
taktnät har upplevts som tryggt. Nu vet man inte i samma utsträckning var 
barnen vistas, med vem de är och vad de gör. Intervjupersonerna beskriver 
på så sätt hur deras bygd ser ut och hur den har förändrats, de beskriver även 
bygdens värden. Många av de värden intervjupersonerna uppskattar med 
landsbygden är inte fysiskt bundna utan sociala aspekter, som ger rummet 
dess upplevda egenskaper, till exempel social kontroll och vetskap om vem 
barnen leker med. Den lokala vardagliga förankringen har därmed föränd-
rats, huruvida det leder till en uttunnad lokal förankring återstår att se på 
längre sikt. 

När intervjupersonerna beskrev vad de oroade sig för att skolnedlägg-
ningen skulle medföra, visade det sig, vid den andra intervjun, att de befa-
rade största svårigheterna inte har besannats. När familjerna själva har angett 
vad som har blivit den största förändringen har flertalet nämnt större klasser 
samt skolskjutsfrågan. Effekter av skolnedläggningarna, som upplevs som 
positiva, är att barnen fått fler klasskamrater och möjlighet till ett större soci-
alt umgänge. En annan effekt av skolnedläggningen, som familjerna inte 
kände till innan och som flertalet har nämnt vid den uppföljande intervjun, 
har varit längre skoldagar. Eleverna i Österbymo går i dagsläget i blandad 
skolform och har skoldag från kvart över åtta till ca tio i två. Eleverna slu-
tade klockan tolv tre dagar i veckan när de gick i Asby- eller Rydsnässkolan. 
Merparten av föräldrarna beskriver sina barn som tröttare i och med en stoji-
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gare skolmiljö och längre skoldagar. Barnens förlängda skoldagar har även 
påverkat möjligheten till lek med kompisar. Efter skoldagens slut vill många 
av barnen träffas och leka med varandra. I och med de längre skoldagarna 
och längre avstånd till kompisarna, nekar föräldrarna numera ofta barnen lek 
under veckorna. Föräldrarna fattar beslut om lektillfällen i relation till av-
stånd, tidpunkt och hur lång tid barnen hinner leka. Allt som oftast styrs lek 
med kompisar till helgen. Den spontana leken har på så sätt påverkats av 
barnens sociala kontaktnät, som har fått en större rumslig spännvidd. Leken 
blir därmed mer tidsbestämd än tidigare och begränsas av nya restriktioner.  
Familjerna skapar nya rutiner som konstituerar vardagen. Det som inte blir 
av, blir havererade projekt och andra sammanhang aktualiseras.  

Att lektillfällena minskat och byskolorna lagts ner påverkar även lokal-
samhället, då barnens närvaro genererat känslan av liv och rörelse. Skolan 
har på många sätt varit en samlingspunkt för sociala nätverk. Ytterligare ett 
konkret exempel på förändring i sociala mönster för föräldrarna till barn i 
Asby och Rydsnäs är en minskad kontakt med andra föräldrar i byn. Tidigare 
träffades man och småpratade regelbundet vid diverse skolaktiviteter och 
spontana pratsunder vid byskolan. Nu träffas man på den stora skolan i Ös-
terbymo, bland många andra föräldrar från hela kommunen, och den lokala 
förankringen luckras upp. Det är en förankring som många är rädda att 
tappa. Det kan leda till att etablerade goda kontaktnät inom bygden hotas, 
föräldrarna blir mer ensamma och isolerade, när vardagen inte innehåller 
regelbundna träffar med andra föräldrar i byn som tidigare. Föräldrarna när-
varar inte längre samtidigt, tillsammans och ensamma på en och samma 
unika plats. Individbanorna och familjernas vardagsbeskrivningar har visat, 
som Hägerstrand uttrycker det, hur människor flyttas likt ting mellan plat-
ser.261    

De uppräknade exemplen visar på byskolans funktion som en viktig, 
rumsligt förankrad, mötesplats samt hur invånare, skola och lokalsamhälle 
relaterar till varandra. Byskolan har bidragit till att bygga nätverk i lokal-
samhället, vilket visar att en byskola är mer än en plats för utbildning. By-
skolorna är även en del av hur intervjupersonerna ser på landsbygden. Kon-
kreta exempel är att landsbygden upplevs trygg, med kännedom om lekkam-
rater och innebär sociala kontakter bland föräldrarna via byskolan. I och med 
att skolorna läggs ned förändras synen på landsbygden och känslan för plat-
sen. Intervjupersonerna har beskrivit hur gemenskapen och kontakterna i 
hembygden förändrats i och med skolnedläggningarna. De sociala mönstren 
binds ihop i tid och rum genom exempelvis kvarnlag och hembygdsför-
eningar. När det sociala kontaktnätet ökar i rumsligt omfång kan den lokala 
förankringen och den lokala identiteten luckras upp och nya nätverk uppstå, 
alternativt att det lokala blir mer omfattande. 
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8.4 Beskrivning av bygden 
När intervjupersonerna har beskrivit hur de ser på sin bygd framhävs natur, 
lugn och ro, upplevelser, tillgången till sociala nätverk och socialt engage-
mang som positiva värden. Många har även rötter i bygden, vilket är en 
starkt bidragande orsak till val av bostadsort. Familjerna har relaterat sin 
nuvarande bostadsort till tidigare upplevda förhållanden. Några sätter lands-
bygden i förhållande till erfarenhet av andra landsbygdsområden, andra rela-
terar till städer eller tätorter. Ett flertal intervjupersoner, som växt upp i byg-
den, relaterar nuet till hur det var förr. Att ha sina rötter i bygden är något 
som många framhåller med stolthet. De inflyttade är å andra sidan tydliga 
med att de har valt bort tätorter och städers svaghet för Ydres landsbygd. De 
bor där de bor för att de inte vill bo i tätbefolkade områden. ”Det är trevligt 
att åka till Göteborg eller Stockholm någon gång, men inte för många dagar, 
man blir fort less på allt folk och vill hem igen.” Intervjupersonerna beskri-
ver en lantlig idyll där hemma är bäst. Intervjupersonerna uttrycker att bo på 
landsbygden är det bästa, vilket går i linje med Stenbackas262 resultat som 
visar på hur man rättfärdigar sitt val av bostadsort.  

Det tidigare uppskattade lugna tempot har bytts mot en allt mer stressig 
tillvaro, då föräldrarnas skjutsresor ökat i såväl antal som i längd. Flertalet 
intervjupersoner beskriver att, i och med att skjutsresorna ökat, hämmar det 
familjen från spontana bilkrävande aktiviteter, då man känner att man kör 
allt för mycket bil redan. De känner sig inte lika fria, vilket tidigare varit ett 
uppskattat värde med landsbygdsboendet, utan har blivit mer bundna till 
tider och platser för hämtning och lämning. Även barnens förlängda skolti-
der påverkar aktivitetsmönstren i stor utsträckning. Fördelen med att bo i 
närheten av släktingar har däremot förstärkts, då dessa kan hjälpa till med 
skjutsresor och barnpassning. Intervjupersonernas syn på Ydre som boende-
miljö har på så sätt förändrats i och med skolnedläggningarna. Beskrivning-
arna visar på att synen på hembygden samt tidigare uppskattade värden i 
landsbygdsmiljön har förändrats efter nedläggningarna.  

Det sociala klimatet i bygden beskrivs som välkomnande och tryggt. Detta 
baseras på intervjupersonernas erfarenheter av livet på Ydres landsbygd. 
Samtliga intervjupersoner ser sig som landsbygdsboende, trots att några bor i 
tätorter.  Frihet är ett värde som nämns frekvent i flera sammanhang. Barnen 
är friare på landsbygden än i en stad. De behöver inte vaktas i samma ut-
sträckning som i städer då landsbygden upplevs som mindre farlig. Föräld-
rarna resonerar som så att när barnen är friare blir även föräldrarna friare i 
och med att de inte ”behöver sitta på en bänk i en lekpark och vakta”.  Även 
fortskaffningsmedlet bil ger känsla av frihet, rörlighet beskrivs som frihet. 
Samtidigt är bilen en begränsning i körtid och kostnad. Frihetsbegreppet 
används även för att ”inte stressa och måsta vara med på alla trender i sam-
hället”. Ett lugnare tempo där ”man får vara den man är”. Genom att uttala 
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sig om vad landsbygden är, säger de indirekt vad stadsmiljöer är och vice 
versa.  Flertalet intervjupersoner förhåller sig därmed direkt eller indirekt i 
ett motsatsförhållande till staden.  Den schablonbild av landsbygden som 
intervjupersonerna presenterar innehåller natur, djur, kulturella traditioner 
och personliga relationer medan modernitet och kollektivitet associeras med 
städer. Genom media har gränserna mellan urbana och rurala miljöer tonats 
ner, då du kan se samma tv-program och läsa samma tidningar oavsett var du 
bor. Parallellt bidrar media till att skillnader mellan de rurala och urbana 
karaktärer konstrueras genom exempelvis tv-program om bönder och stor-
stadskvinnor.263 Därutöver finns det ett utbyte med täta kontakter mellan de 
olika miljöerna ekonomiskt, socialt och genom rekreation. Ekonomiskt sker 
det genom exempelvis arbetspendling, socialt genom exempelvis deltagande 
i fritidsaktiveter och rekreationsmässigt genom exempelvis semesterresor. 
Hur man ser på en plats beror på var man tidigare bott och vilka värden man 
relaterar till. Många förvärvsarbetar i staden, men bor på landsbygden, vilket 
innebär att man använder stadsmiljön och landsbygden till olika ändamål. 

Avståndet till omgivande städer är såväl en resurs som en restriktion. En 
resurs i avståndet till stress, hög ljudvolym och högre befolkningstäthet. En 
restriktion i tidskrävande och kostsamma pendlingsavstånd för deltagande i 
fritidsaktiviteter och spontana aktiviteter. ”Det blir ju inte att man bara åker 
iväg på bio eller köper en hämtpizza om man inte planerat i förväg”.   

 Stenbacka264 beskriver de landsbygdsboendes sociala paradox. Det stäm-
mer även mycket väl in på Ydres intervjupersoner. Man vill ha grannar nära 
för att samarbeta och hjälpa till att hålla koll på varandras hus när man är 
bortrest, även för att låna matvaror av varandra för att undvika att ”behöva 
åka långa sträckor till matvaruaffär om man bara behöver lite mjölk”. Kom-
pisar får gärna bo nära. Däremot ses avstånd till grannar som en styrka. Man 
vill kunna ”gå och hämta posten i bara kalsongerna” och känna att man lever 
ostört och får sköta sig själv. Närhet önskas för att ha ett gemensamt ansvar 
för bygdens barn samt att man vet vems barnen är som rör sig i grannskapet, 
”då vet man vem man ska ringa om något händer”. Småskaligheten betonas 
som en fördel men om det ska vara nära till grannarna eller längre avstånd 
beror på vilken aspekt som beaktas. Efter skolnedläggningarna upplever 
många föräldrar att de inte har samma kontroll på med vem och var barnen 
leker som innan, då barnen rörde sig främst inom den egna socknen.  

Utifrån Egelund265 m. fls beskrivning av landsbygdssamhällen bedömer 
jag att Asby och Rydsnäs tillhör kategorin ”levande lokala samhällen”. Såväl 
Asby som Rydsnäs har täta kontakter med orterna Tranås respektive Eksjö 
och på så sätt har stad och landsbygd till en viss grad länkats samman genom 
arbetspendling, veckohandling och fritidsaktiviteter i omgivande städer. 
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Däremot är invånarnas stora skräck att bli ett utdöende lokalt samhälle vilket 
många befarar att skolnedläggningarna kommer att leda till.  

8.4.1 Vi-dem 
Intervjupersonerna har noggrant beskrivit sin syn på Ydre som boendemiljö. 
Den bild de presenterat av landsbygden har även använts för att skapa vi-
dem känsla mot andra boende utanför den egna socknen. De har beskrivit 
hur exempelvis Asbyborna agerar i hembygdsfrågor, fostrar sina barn och 
vilka typer av förvärvsarbeten de har. Som motpol presenteras Hestraborna, 
vilka beskrivs avvikande från ”Asbynormen”. Det är tydligt att skolnedlägg-
ningarna har spätt på en redan utbredd schism mellan byar. Som en del i 
beskrivningen av bygden och hur den förändrats, beskriver intervjupersoner-
na hur klimatet mellan byar och socknarna hårdnat i och med kampen om att 
få behålla sina skolor. Samtliga intervjupersoner var väl medvetna om vilken 
socken de tillhörde. De beskrev hur rivaliteten mellan socknar förstärkts i 
och med hotet om skolnedläggning, vilket går i linje med Berglunds avhand-
ling om lokala utvecklingsgrupper på landsbygden:  
 

Ett allmänt upplevt problem eller ett långsiktigt hot mot bygden kunde 
utgöra grunden för kollektiv handling. Om exempelvis byskolan eller 
affären i byn hotades till följd av befolkningsminskning kunde en lo-
kal utvecklingsgrupp bildas för att agera i en sådan gemensam sak.266 

 
Intervjupersonerna framställer såväl Asby som Rydsnäs som aktiva byar 
med ett kollektivt engagemang där man med gemensamma krafter och stolt-
het räddat lanthandlarna. I Rydsnäs startades en ekonomisk förening för att 
bygga en ny lokal för lanthandeln. Innan det nya huset kom till, var lanthan-
delns lokaler bristfälliga och föreningen tog initiativ till husbygget för att 
”rädda” lanthandeln och därmed även byn. Inför byggnationen såldes ande-
lar för 1000 kronor styck, medlemmar skänkte virke och diverse materiel 
och medlemmar med hantverksyrken arbetade utan ersättning. Lokalen inhy-
ser såväl matvaruaffär som café och catering. Under år 2010 byggdes lant-
handeln ut för att bereda plats åt en frisersalong.  

I Asby har det skett liknande insatser. Förra ägarna lade ner lanthandeln 
och en grupp bönder gick samman för att rädda butiken. Vid intervjuer med 
boende i Asby framkommer det en stolthet över den egna byn och förakt för 
de boende i Hestra som ”inte ens klarar av att hålla liv i en liten matvaruaf-
fär”. Även engagemanget för att behålla byskolan uppfattas av Asbyfamil-
jerna som bristfälligt hos invånarna i Hestra, då de inte slutit upp vid diverse 
träffar och informationsmöten angående skolnedläggningarna.  
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Boende i olika socknar tillskrivs därmed egenskaper och det finns en ut-
bredd uppfattning om hur boende i de olika socknarna beter sig, vad man 
arbetar med och har för attityder. Uppfattningen att man lever under ungefär 
samma betingelser inom det egna området stämmer väl överens med Eks267 
definition om platsbunden identitet. Polariseringen av vi-dem var tydligt 
bland annat genom gamla talesätt. Boende i Hestra eller Österbymo räknas 
inte som riktiga landsbygdsbor av bosatta i de övriga delarna av kommunen. 
Att inte vara landsbygdsbo ses som någonting negativt och visar på en kon-
struerad skillnad mellan landsbygd och tätort. Trots att centrala Rydsnäs 
klassificeras som tätort definierar de boende sig själva som landsbygdsbo-
ende och det med stolthet. Känslan av att höra till en plats knuten till gemen-
skap i byn och socknen, har accelererat av skolnedläggningarna, vilket inter-
vjupersonerna beskriver i en ökad vi-dem stämning i kommunen.  

Ett exempel på hur intervjupersonerna har beskrivit hur ”de” i 
Hestra/Österbymo skiljer sig från ”oss” i Asby/Rydsnäs gäller varför man 
bor där man bor: Asby och Rydsnäs ses som platser man väljer genom ett 
aktivt val, medan Österbymo och Hestra beskrivs som platser man bor på för 
att ha nära till någonting, d.v.s. för Hestra, till Tranås. Platsen för bostaden 
fyller ingen direkt mening.  

Ytterligare aspekter av polariseringen är intervjupersonernas oro för att 
den lokala gemenskapen kommer att luckras upp i och med skolnedlägg-
ningarna. Barnen går i skola med ”dem” och leker med ”dem” och vistas på 
gemensamma platser. Vad som räknas som det lokala har definieras utifrån 
intervjupersonernas föreställning om vi-dem samt en känsla av samhörighet. 
Gränsen upprätthålls med attityder och fördomar, självupplevda likheter och 
olikheter mot ”de andra” där de andras beteende och sociala situation avvi-
ker. Några föräldrar var nöjda med att barnen skulle få gå i en större skola 
och få fler klasskamrater trots schismer mellan byarna.  

En skillnad i resultatet mellan den här studien av Ydre och Gergers studie 
av Vimmerby är att det finns en mer uttalad rivalitet mellan byarna i Ydre. 
En trolig orsak kan vara skillnaden i bebyggelseform. Vimmerby har fler och 
större tätorter än Ydre kommun. I större tätorter är det inte lika svårt att be-
hålla lanthandel och lokal service, trots att skolan läggs ner. I Ydre har sock-
en ställts mot socken av intervjupersonerna, vilket är något som inte Gergers 
resultat visat.268 

8.4.2 Lokalsamhällenas framtid 
En annan aspekt av synen på lokalsamhället och hur den förändrats i och 
med skolnedläggningarna gäller intervjupersonernas tankegångar kring 
framtiden. Det är uppenbart att en stor majoritet av intervjupersonerna kän-
ner sig mycket bekymrade för sin bygd, dess attraktivitet och överlevnad. En 
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klar majoritet anser att såväl familjerna som byarna förlorar på skolnedlägg-
ningarna, samt att byskolan är viktig för att barnen som växer upp ska känna 
närhet till byn och ha kännedom om trakten och dess historia. Man vill att 
den bygd man lever i ska uppfattas som attraktiv, både av sig själv och av 
besökare och eventuella inflyttare. För sig själva upplever de byskolan som 
något exklusivt och säger att folk flyttar hit för att vi har bra skolor. De kän-
ner även en styrka i att man vill mycket kring sin egen bygd och har ett 
starkt engagemang i lokala frågor. Tar du bort något så faller samhället 
samman, hävdar de. Det får utflyttningar och nedläggningar som följd.  

Enligt Amcoff269 ger skolnedläggningar inga signifikanta effekter på in- 
och utflyttning. I diskussionen med intervjupersonerna har inte statistiska 
aspekter varit slagkraftiga. För intervjupersonerna har det handlat om hur 
man uppfattar att bygden påverkas och en oro kring framtiden. Man oroar sig 
för att inflyttningen ska minska, att barnfamiljer minskar bland potentiella 
inflyttare samt att bilden av Ydres landsbygd förändras och gemenskapen 
luckras upp. Denna studie har inte haft för avsikt att statistiskt belägga vad 
som skett, utan har fokus på hur folk upplever sin bygd. Det har handlat om 
upplevelsen av att bo i Ydre, betydelsen av byskolorna, nytta och vikten av 
skola i glesbygd.  

Känslan för bygden och framtidstron har förändrats i och med skolned-
läggningarna. Byengagemanget har fått sig en knäck och invånarna känner 
sig dämpade. Stämningen är förändrad med färre barn i rörelse, det är tystare 
och byarna känns stundom öde dagtid. Tysnaden som många intervjufamiljer 
beskriver är likhet med paret Gergers270 uppfattning om den förändrade 
stämningen i Locknevi. Inga barn som stojar och skolringklockor som ringer 
in efter rast. Asby och Rydsnäs förknippas därmed inte längre med skolele-
vers livfulla lekar dagtid.  När framtida barn inte har gått i byskolan kommer 
de troligtvis att ha en annan känsla för byn, då skolan inte finns kvar att as-
sociera platsen med, därmed är den lokala identiteten förändrad.  

8.5 Skolan som bärare av lokal historia 
Skolorna i Asby och Rydsnäs hade sin egen historia knuten till platsen och 
med undervisning kring lokal kultur. Genom att samtliga barn i bygden 
knyts till byskolan skapas en gemensam plattform för det lokala med känne-
dom om hembygden. Gemenskap gestaltas även i ett historiskt sammanhang 
då barn går i samma skola som mamma, mormor och mormorsmor har gjort. 
Man följer en lokal tradition vilket skapar samhörighet med tidigare generat-
ioner. Byskolorna i Asby och Rydsnäs är nu nedlagda efter 150 års under-
visning. Historien är viktig för gemenskapskänslan i bygden och de emot-
ionella banden till platsen. Traditionerna i sig skapar även trygghet, vilket 
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såväl Gerger271 som Skantze272 berör. Det nära förhållandet mellan jaget och 
omgivningen visas i föräldrarnas målande beskrivningar av sin egen skoltid i 
byskolan. Bybornas stolthet över och identifiering med bygden var starkt 
förankrad i byskolan, därför gav nedläggningsbesluten en stark reaktion. Att 
man har kämpat ihop för bygden ger en samhörighet som för byinvånarna 
närmare varandra. Det är möjligt att kampen för att behålla byskolorna blir 
milstolpar och uttryck för känslan av att bevara bygdens gemensamma histo-
ria.  

Utöver det historiska bandet upplever intervjupersonerna att byskolorna 
förknippas med känsla av trygghet genom deras närhet och småskalighet. 
Närhet i form av närhet till lärare, andra elever men även rent fysiskt genom 
kortare avstånd mellan hem, skola och lokalsamhälle. Byskolan har bidragit 
till känslan av att höra till bygden då den har varit intimt förknippad med 
byn. Skolor konstruerar på så sätt en platsbunden identitet. 

Ytterligare en aspekt som påverkar det lokala livet rör föräldrarnas delak-
tighet. Då byskolorna och lokalsamhället var starkt sammankopplade ledde 
föräldrarnas deltagande och engagemang i skolans lokala aktiviteter även till 
ett engagemang för bygden. På så sätt upprätthålls upplevelsen av att bo på 
en levande landsbygd med barnaktiviteter knutna till byn. Skolan är på så 
sätt byns hjärta. Witten et al.273 beskriver skolans funktion som mötesplats, 
för såväl elever som föräldrar, vilken skapar en känsla av att tillhöra en bygd 
och dess gemenskap.  

Majoriteten beskriver hur byskolan har varit en del av uppfattningen om 
vad bygden är. Intervjupersonernas uppgifter visar på att byskolan har ett 
symbolvärde för byn och därför får en nedläggning vidare konsekvenser. 
Byskolan är en viktig faktor, som bidrar till emotionell bindning till platsen. 
Att förlora skolan blir då en form av identitetsförlust. Man måste hitta andra 
värden att identifiera sin hembygd med. Skolan var mer än en materiell till-
gång, den gav status och en gemensam sammanhållande erfarenhet. När 
familjerna har beskrivit lokalsamhällena, är byskolorna något som de fram-
hävt med stolthet. För de familjer som vill lägga ner, är betydelsen av bysko-
lan en annan. De tycker nedläggningen leder till någonting bättre. För dem 
har byskolan representerat isolering, små grupper och social utsatthet. De har 
uppfattningen att större skolor håller högre kvalité och sociala möjligheter.  

Oavsett hur invånarna tagit ställning i skolnedläggningsfrågan kan mins-
kad koppling till lokalsamhället, dess historia och kultur konstateras.  Detta 
kan i sin tur förändra invånarnas känsla för platsen. Lokalsamhället, bysko-
lan och invånarna har alla bidragit till hur byarna Asby och Rydsnäs uppfatt-
tas. Tar man bort byskolorna förändras lokalsamhället och därmed förändras 
även känslan för platsen över tid. Det är även troligt att barnen som inte går 
skola i byn får en vagare uppfattning om bygdens historia och hur det var 
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förr när den lokala särpräglingen saknas. Däremot finns det möjlighet att de 
får mer kunskap om andra delar av kommunen, som inte byskolan möjlig-
gjorde.  

8.5.1 Skolnedläggningsprocessen 
Skolväsendets rumsliga förändring har lett till en förändrad syn på politiska 
processer bland befolkningen. Under studiens gång har det blivit tydligt att 
sättet som politikerna har hanterat nedläggningsfrågan på har påverkat, i den 
riktningen att många intervjupersoner inte har samma tilltro till kommunala 
politiker och tjänstemän som innan. Konsekvenser av den politiska proces-
sen har på så sätt påverkat och förändrat invånarnas sätt att se på kommunala 
beslutsfattare. Invånarna hade svårt att förstå logiken i beslutet. Även politi-
kers partiska votering till förmån för sina hembyar blev föremål för ytterli-
gare diskussion. Såväl Gerger som Kommunförbundet274 visar i sina studier 
på politiker som är mer lojala mot hembyn än mot den partilinje man föret-
räder. Utöver politikernas upplevda partiskhet gentemot hembyarna, upplev-
des ekonomin överordnad bygdens väl. I Svenska Kommunförbundets rap-
port slår författarna fast att ekonomi och lokala intressen lätt hamnar i kon-
flikt med varandra vid skolnedläggningar. Så blev fallet i både Asby och 
Rydsnäs, bland annat då invånarna upplevde att skolornas kvalité inte beak-
tades, och vare sig beslutsunderlag eller konsekvensanalyser presenterades 
på ett för allmänheten begripligt sätt.  

Politiska beslut som rör barn och förändringar ger dessutom upphov till 
starka känslor och opinion hos föräldrarna. Invånarna har en förhoppning 
kring lokalsamhällets framtid, där skolan är en viktig del. En nedläggning 
ses som ett angrepp, inte bara på dem själva utan även på byn. De beskriver 
att politikerna tog någonting från byn, de blev bestulna. Att ha skolan kvar 
kändes som en rättighet och många reagerade med rädsla, nu kommer vår by 
att dö ut, en ”dödsstöt” som många intervjupersoner benämner det. Samtliga 
intervjupersoner var eniga om att bygden slås sönder, oavsett om de var po-
sitiva eller negativa till nedläggningarna.  

Många frågar sig om byarnas starka gemenskap med många lokala aktivi-
teter var för stark för att få växa fritt. Synen på maktrelationen mellan invå-
nare och politiker/tjänstemän är tydlig i det lokala sammanhanget intervju-
personerna beskriver. Att stänga en byskola blir på så sätt en kamp mellan 
kommunadministrationen i Österbymo och det lokala samhället. Ytterligare 
en paradox är att många intervjupersoner har betonat värdet av småskalighet 
med ett boende på landsbygden. Småskaligheten består av små skolklasser, 
bebyggelse och affärer såsom lanthandeln. När kommunpolitikerna beslutar 
att lägga ner och flytta eleverna från den lilla byskolan till den stora skolan i 
kommunhuvudorten blir det en krock i synsätt mellan befolkning och kom-
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munpolitiker. Många intervjupersoner vill undgå det rationella, storskaliga 
tankesättet som förknippas med städer och stora tätorter. Kommunledningen 
i Ydre bygger å andra sidan ekonomiska kalkyler på storskalighet och därtill 
möjliga kostnader att dra in på. Det storskaliga samhället är normen och är 
troligtvis anledningen till att såväl byskolor som äldreboenden som tidigare 
fanns utspridda i kommunen har flyttats till kommunhuvudorten.  

Ytterligare en aspekt av skolnedläggningsprocessen är att flera intervju-
personer valt att engagera sig politiskt för att på så sätt vara med och påverka 
beslut som fattas. Tidigare kämpade man för bygden genom att tala med 
politiker utanför sessionssalarna, nu agerar man inifrån kommunfullmäktige. 
Ett ökat lokalt politiskt engagemang samt processen vid skolnedläggningar-
na kan ha påverkat befolkningens uppfattning om politiker; man bör rösta på 
dem som är hemmahörande i närområdet för att bygdens intressen ska tillva-
ratas. Även Berglund uppmärksammar hur hot utifrån genererar kollektiv 
handling och sammanhållning. Vid yttre hot förs den egna gruppen sam-
man.275 Intervjupersonerna beskriver hur man svetsats samman genom oron 
för bygden och kampen för byskolornas överlevnad.  

Självfallet är det Ydres folkvalda politiker som måste axla ansvaret för att 
kommunmedborgarnas intressen tillvaratas samt att kommunbudgeten går 
ihop. Det handlar om demokrati och ekonomi. Finns det inte utrymme i den 
kommunala ekonomin måste nedskärningar göras. Skolnedläggningsfrågan 
behandlas som ett problem med stark koppling till ekonomiska argument 
kring lokalkostnader och personaltäthet. Intervjupersonerna har full förstå-
else för kommunens ekonomiska svårigheter som glesbygdskommun med 
låga skatteintäkter, däremot ställer sig många mycket kritiska till hur kom-
munpolitikerna har hanterat skolnedläggningsfrågan. Flera intervjupersoner 
beskriver att beslut fattas av kommunpolitikerna utan detaljkunskap i frågor 
där ekonomi är överordnad individens bästa. Som både Witten et al276 och 
intervjufamiljerna beskriver saknar ofta politiker och tjänstemän familjernas 
insatthet i hur längre skolskjutsar och logistiken kring dessa påverkar famil-
jernas vardagsliv samt föräldrarnas oro för barnens allt längre skolskjutsar. 
Min förhoppning är att den här studien bidrar till ökad förståelse för kopp-
lingen lokalsamhälle, skola och invånarnas vardagsliv.  

Ett dilemma är föräldrarnas motvilja mot nedläggning, samtidigt som 
kommunansvariga har ett ansvar för att se till att skolmiljön är bra och fun-
gerande, vilket kan vara svårt att uppnå med alltför få elever. Jag har blivit 
förvånad över hur snabbt reaktionen hos föräldrarna mattats av, ilskan däm-
pats och man har anpassat sig till den nya situationen. Föräldrarna har insett 
att barnen har en god och stimulerande skolgång i den nya stora skolan och 
den nya skolans inverkan på barnen är bra och trygg.  

Att samhällets system och invånarnas vardagsliv har ett samband visas 
tydligt i de farhågor som intervjupersonerna beskrev som mer och mindre 
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viktiga under de olika skeendena i nedläggningsprocessen. Innan var oron 
för bygdens överlevnad och skolklassernas sammanhållning i fokus.Den 
byttes ut mot vardagslivets organisation, främst logistiken kring skolskjuts-
frågor, efter nedläggningarnas genomförande. Därefter har debatten mattats 
av, kvar finns en uttalad besvikelse över nedläggningsprocessen riktad mot 
politiker och tjänstemän. Familjerna har dock skapat nya rutiner i vardagen 
utifrån rådande ramar i tid och rum, ramar som kommunpolitikerna beslutat 
om och som invånarna måste anpassa sig efter.     

8.5.2 Friskolor 
Invånarna i Asby och Rydsnäs tolkade byskolornas nedläggning som en 
dödsstöt för de lokala samhällena. Politikerna å andra sidan såg till hela 
kommunen med ekonomin i fokus. De här olika utgångspunkterna fanns, och 
det är kanske en viktig erfarenhet av min studie att när politiker kommunice-
rar beslut och förändringar så kan människor som berörs uppfatta det på ett 
annat sätt. Politikerna ser skolnedläggningar främst som ett ekonomiskt be-
slut medan byborna har vardagslivet och det lokala i fokus. Politikernas be-
slut syns i invånarnas vardagliga aktivitets- och rörelsemönster. Det finns på 
så sätt ett samspel mellan mikro- och makroperspektiv, mellan skolornas 
lokalisering och invånarnas vardagsliv. Friskolefrågan blev ett sätt för invå-
narna att förändra eller skapa nya förutsättningar för vardagslivet genom att 
tillåta fortsatt skolgång i lokalsamhället. Genom friskoleetableringar försökte 
man påverka sin tillvaro där beslut nödvändigtvis inte behöver komma uppi-
från. Byborna i Asby och Rydsnäs kände en stark samhörighet genom kam-
pen för de två byarnas fortlevnad. Från början handlade det om samverkan 
utifrån ett gemensamt intresse för bygden, en sen mobilisering mot hot om 
nedläggning, därefter etablering av friskolor. Från starten företrädde man 
bygdens allmänintresse, där man ville ha skolorna kvar.  

När förslaget om nedläggning först meddelades, kom mycket starka käns-
lor till uttryck och många familjer anmälde sina barn till skolgång vid even-
tuella friskolor i Asby och Rydsnäs. Efter hand har antalet intresseanmäl-
ningar till friskolorna sjunkit. Detta kan bero på att familjerna har strukture-
rat upp sitt vardagsliv och byggt nya rutiner. Det som tidigare verkade som 
en katastrof, blev inte alls lika besvärligt som man befarade. När nedlägg-
ningen väl blev ett faktum hittade intervjufamiljerna andra sätt att förhålla 
sig till den nya vardagen. Förändringen blir mindre betydelsefull och slog 
igenom mycket mindre, när den väl kommit till stånd.  

Ytterligare en faktor som spelar in för friskoleintresset, är att familjerna 
nu gjort en ny avvägning, klasskompisar och bibehållna rutiner kan vara 
överordnade en eventuell lokalisering till byn. Kopplingar mellan plats och 
människa blir mycket tydliga. Familjerna hade föreställt sig att det skulle bli 
värre än det blev och vill inte rycka upp barnen till en ny skola igen. Famil-
jerna väljer hellre att fortsätta med den nya vardagen man lärt sig hantera. 
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Vad gäller eldsjälarna i kampen för bevarandet av byskolorna samt frisko-
leetableringarna, skulle kommunen troligtvis ha nytta av dessa personers 
engagemang och handlingsförmåga för att skapa något varaktigt för bygdens 
överlevnad. Det starka stödet för friskoleetableringarna indikerar att famil-
jernas vardag var starkt knuten till byskolorna i lokalsamhällena Asby och 
Rydsnäs. Oron för förändrade vardagsrutiner visar att vardagsliv, byskola 
och lokalsamhälle hänger samman i tid och rum.   

8.6 Avslutande diskussion 
Det är lärorikt att fånga kunskap ur vardagen. Vardagen är nämligen full av 
information för att förstå de tidsrumsliga processerna, att se förlopp och 
sammanhang. Genom studier av hushåll har jag kunnat se sammanhang och 
konsekvenser av många barnfamiljers vardagliga val, samt hur plats och 
känsla för plats kan hänga ihop i tid och rum. Intervjupersonerna har beskri-
vit hur bundenheten till platsen även rör människorna som vistas där. Ana-
lysen i den här studien handlar inte om att undersöka vilken identitet de har, 
utan huruvida känslan för platsen har förändrats.  I min studie gäller diskuss-
ionen kring platskänsla byskolans betydelse. Den är viktig då människorna 
som bor i bygden känner starkt i frågan, de identifierar byskolan med något 
slags värde. När skolan flyttar tappar byarna en del tidigare emotionella band 
mellan skolelever, familjer och lokalsamhälle. Resultaten visar att invånar-
nas bild av byarna har förändrats. Det är uppenbart att en stor majoritet av 
invånarna faktiskt känner sig mycket bekymrade för sin bygd och för byg-
dens överlevnad. När man tar bort byskolorna går någonting förlorat. Den 
här studien påvisar att det uppenbarligen finns en mycket stor betydelse av 
en byskola för en bygd, både ekonomiskt och socialt, vilket man som kom-
munpolitiker kanske bättre bör beakta i framtiden. Ett problem kan vara att 
kommunplanerare inte har insikt i vilken utsträckning beslut om nedläggning 
påverkar människors vardagsliv. Kan utlokalisering av elever ha varit ett 
tänkbart alternativ så som skolöverstyrelsen råder kommuner att överväga 
innan nedläggning verkställs?  

Många upprörda röster hade troligtvis kunnat dämpas om kommunens ut-
redningar för de tre nedläggningsalternativen hade presenterats, samt moti-
verats tydligare för kommuninvånarna. Det är även möjligt att många inte 
har tagit del av de ekonomiska underlag som låg till grund för besluten och 
därmed tvivlar på dessa. Beslut som fattas av politiker och kommunala tjäns-
temän ger implikationer i familjernas vardag och i lokalsamhället. Administ-
rativa beslut påverkar skolans rumsliga struktur och flöden. Att en skola 
läggs ner leder till förändringar utöver att platsen för undervisning byts ut. 
Flöden av biltrafik förändras, likaså materialflöden för nybyggnation av för-
skola samt rivning av den gamla. Intervjupersonerna har beskrivit att de 
oroar sig för förändrade flöden av människor i och med ökad utflyttning och 
minskad inflyttning. Även oro för förändrade flöden av företags verksamhet 
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och företagslokaliseringar beskrivs. Det är uppenbart att olika typer av flö-
den påverkats av skolnedläggningarna och nya händelsekedjor aktualiserats, 
exempelvis miljöpåverkan, säkerhetsrisker och ökade kostnader för föräldrar 
och skattebetalare i och med ökad bilkörning och längre skolskjutssträckor. 
En kraftig rumslig koncentration av barn och unga har skett till centralorten 
Österbymo, det blir därmed ett ökat flöde av elever, personal och skolskjut-
sar till kommunhuvudorten. Att saker och ting förändras blir tydligt då 
många föräldrar beskriver upplevelsen av byskolan som någonting som alltid 
funnits där, någonting statiskt. Man har sett byskolan som en självklar del av 
lokalsamhället där man haft sin egen skolgång. Plötsligt försvinner byskolan 
och vardagen förändras. Byskolorna och lokalsamhällena Asby och Rydsnäs 
har en historia där skolnedläggningarna som skedde år 2009 är en förändring 
som nu hör till det förgångna. Byskolornas tid är över.  

Invånarna har visat ett starkt engagemang i frågor som rör den egna byg-
den exempelvis tar de själva ansvar för skötsel av lekplatser och anordnande 
av diverse aktiviteter. Men de har inte makten att styra skolans verksamhet. 
Familjerna kan inte påverka alla delar i sin livsmiljö. De har en rumslig re-
striktion att förhålla sig till, men även restriktioner i form av ekonomi, trans-
portmedel, tidspassning och myndigheternas reglering av friskolor. Man har 
försökt påverka den lokala miljön informellt genom politikersamtal och de-
monstrationer, men även formellt genom skrivelser och friskoleansökningar. 
Allt har lett till förloppslandskapets utveckling bland annat genom skolornas 
förändrade upptagningsområden, vilka ifrågasatts av byborna. Likaså har 
man ifrågasatt beslutsfattarnas kompetens och auktoritet att definiera nya 
gränser. För Asby hade processen eventuellt gått smidigare om tidigare 
gränsdragningar behållits och man låtit klasserna vara intakta genom att 
flytta alla från Asby till Österbymo. Nya gränsdragningar har lett till oro och 
ilska hos befolkningen då dels etablerade barngrupper splittras, och histo-
riska sockengränser inte beaktats. Det är möjligt att kommunadministration-
en inte är medveten om hur viktiga dessa sockengränser fortfarande är för 
invånarna. Det är uppenbart att nedläggningarna har skapat ett infekterat 
politiskt läge i Ydre. Detta har visat sig i klyftan mellan tjänstemän, politiker 
och befolkningen samt i beslutsfattarnas bristande förståelse för bybornas 
argument och oro för skolnedläggningarnas påverkan på lokalsamhällena.   

När det fysiska avståndet förlängdes mellan hem och skola upplevde in-
vånarna en oro för att lokalsamhället skulle tappa utvecklingsförmåga och 
resurser. Förändringsprocesser kan vara såväl positiva som negativa, hur 
byarna Asby och Rydsnäs kommer att förändras på sikt är det ingen som 
med säkerhet vet. Vilka möjligheter ett lokalsamhälle har till utveckling 
hänger samman med de resurser, den kompetens och det handlingsutrymme 
som finns tillgängliga.277 Tas således resursen byskolan bort från ett lokal-
samhälle förändras lokalsamhällets möjligheter till utveckling. Diskussionen 
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kring synen på positiv och negativ utveckling förs inte här, klart är dock att 
skolnedläggningarna påverkar och leder till en förändring. För invånarna 
innebär det att anpassa sig till såväl den vardagliga förändringen som föränd-
ringen av platsens karaktär och värde, känslan av tillhörighet och individer-
nas relation till platsen. Tid och rum är den begränsande verkligheten som 
människor måste förhålla sig till. Den här studien har utgått från rumsliga 
och tidsmässiga faktorer för att analysera betydelsen av förändring där även 
tankar och känslor har kommit till uttryck. Studien tar avstamp i tid och rum 
som är intimt relaterade till varandra och på många sätt omöjliga att åtskilja. 
Man kan i Ydreexemplet se att ett samhälle är ett föränderligt objekt, som är 
tidsrumsligt förankrat.  

Samhällsförändringen som skett i Ydre har kommit till uttryck i en speci-
fik kontext och kan inte överföras exakt till en annan skolnedläggningspro-
cess. Däremot kan studien ge en grund för generell förståelse och förklaring 
till hur nedläggningar kan påverka mindre orter och invånare på landsbygden 
världen över. Var vi än bor kan man se innebörden av sammanhang i tid och 
rum. Barnfamiljer på landsbygden lever under likartade betingelser vad av-
ser vardagslivets pussel med avstånd till service, arbete, skola och fridsakti-
viteter. Den här studien ger indikationer för hur en nedläggning kan gestalta 
sig.  Studien visar att skolan är mer än en plats för undervisning, den är en 
länk mellan individ och lokalsamhälle och verkar i en lokal platsbunden 
kontext. Aktiviteter knutna till skolan är rumsligt bundna och därför binds 
människors upplevelser av skolan ihop med rummet. Däremot är orsak och 
verkan över längre tid svår att fastställa. Vad är det som orsakar att känslan 
för hembygden förändras? Det är möjligt att nedläggningen av byskolor är 
avgörande i sammanhanget. Det är även möjligt att det finns andra tunga 
poster som påverkar såsom utflyttning, åldersstrukturen och livskraft i byg-
den. Det intervjupersonerna däremot bekräftar är att motståndet mot poli-
tiska beslut har nötts ner, man känner en uppgivenhet att fortsätta kämpa. 
Uppgivenheten beskrevs inte innan nedläggningarna aktualiserades, däremot 
reagerade respektive bys invånare med att bli än mer sammansvetsade i 
kampen. På så sätt har synsättet och känslan för hembygden förändrats.  

Studier av kopplingen mellan lokalsamhälle, skola och invånarnas var-
dagsliv saknas utifrån ett svenskt perspektiv och behövs då skolväsendets 
lokalisering är en viktig planeringsfråga. Witten et al. och Kearns et al. har 
studerat skolnedläggningsprocesser i Nya Zeeland men då fokuserat på seg-
regationseffekter, hur maorier som minoritet påverkas av nedlagda bysko-
lor.278 Min studie är ett bidrag till ökad förståelse kring vardagliga effekter av 
nedläggning av byskolor under svenska landsbygdsförhållanden. Det finns 
ett behov av ytterligare forskning i ämnet. Med fördel skulle barns uppfatt-
ningar behöva belysas ytterligare. Skolnedläggningar är inte längre bara ett 
landsbygdsproblem utan nedläggningar sker även i stadsmiljöer. Det finns 
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behov av studier kring vardagliga konsekvenser av skolnedläggningar i 
stadsområden.   
     Genom att studera avveckling av skolor på landsbygden kommer jag 
osökt in på Hägerstrands reflektion kring huruvida det är storstaden, byn 
eller någonting däremellan, som är framtidens mest önskvärda bebyggelse-
form?279 Begreppet byskola ger en klang av en landsbygd där skolan tillhör 
prioriteringarna. Byskolorna har, av ortsbefolkningen, upplevts som någon-
ting mycket exklusivt, något att vara stolta över. Bygden tillskrivs ett värde 
genom att ha en egen skola. Den här studien har strävat efter att belysa sko-
lans betydelse på ett vardagligt plan. Skolan är och har varit i fokus för byar-
na och dess invånare. För byarna Asby och Rydsnäs beskrivs nedläggningar-
na som en tragedi trots lokala eldsjälars engagemang och ansträngningar. För 
invånarna har vardagen förändrats markant, vilket även den bygd man lever 
och bor i har gjort.   
 
 

Tempora mutantur nos et mutamur in illis 
Tiderna förändras och vi med dem 

John Owen 
  
 
 
 
 
 

                                                      
279 Hägerstrand, 1993 sid. 20 
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Kart över Östergötland 

 
 
 

Källa: www.sverigeguiden.com 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Intervjuguide – privatpersoner  

1. Allmänna frågor om intervpersonerna 
2. Hur länge har ni bott här? 
3. Kan du beskriva vad skolan betyder för samhället?  
4. Kan du beskriva vad skolan betyder för dig? 
5. Vad skulle en nedläggning av skolan betyda för dig / för samhället?  
6. Övergripande frågeställning: Vad betyder skola och lokalsamhälle 

vid val av bostadsort?  (Fokus på intervjupersonernas vardag) 
7. Hur var det när ni bodde i … (exempelvis Rydsnäs)? Kan ni berätta 

om en typisk vecka? 
8. Hur är det idag? Hur går det till? Hur fungerar det nu? Hur ser er 

vardag ut? Kan ni berätta om en typisk vecka?  
9. Barnen: var finns kompisar, var är ni efter skoltid, aktiviteter? 
10. Har ni flyttat tidigare? Fördelar och nackdelar med bostadsort? 
11. Bidrar skolan med något annat än undervisning?  
12. Följdfrågor hela tiden om: 
- Tid? Exempelvis. Om intervjupersonen säger att han brukar gå till 

matvarubutiken efter jobbet frågar jag: Hur länge har den öppet?  
- Plats? Exempelvis: Hur långt är det mellan platser? Var ligger det? 
- Färdsätt? 
- Tillsammans med vem? Sociala aspekter. 
- Varför? 
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Bilaga 3  
 
Intervjuguide för uppföljande telefonintervjuer 
 
Intervjuguide – privatpersoner -  uppföljande intervjuer  

1. Vad har varit den största förändringen som skolnedläggningen med-
fört? 

2. Vad har blivit bättre/sämre?  
3. Vid förra intervjun nämnde du…. Hur blev det med det? 
4. Finns det något som du kan se att skolnedläggningen har medfört som 

du inte trodde innan? Såväl positivt som negativt.  
5. Har skolnedläggningen haft någon påverkan på familjens fritidsaktivi-

teter? 
6. Har ni fortfarande för avsikt att placera era barn i friskolan nästa läsår? 

(fråga till de föräldrarna som sagt att de vill ha sina barn på friskola) 
Om inte, varför. 
Alternativt 
Har ni fortfarande för avsikt att inte placera era barn i friskolan nästa 
läsår? (fråga till de föräldrarna som sagt att de inte vill ha sina barn på 
friskola) 

7. Hur upplevs den allmänna stämningen i byn? 
8. Har du något annat du vill tillägga?  
 

.  
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Bilaga 4 
 
Folder 
Intresseanmälan friskola 
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