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FÖRORD
I den bok som du nu håller i din hand presenterar vi en del av den forskning om
politiska och ekonomiska utmaningar för svensk landsbygd som vi som forskare arbetar med. Vårt arbete med just detta projekt har förverkligats genom
ekonomiskt stöd från Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande. Vi vill inledningsvis ta tillfället i akt och tacka för detta
stöd. Vi har i flera projekt sedan 2008 följt och analyserat lokal utveckling i
glesbygdskommunen Ydre, till invånarantalet en av landets minsta kommuner.
Den ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland, inte så långt från de
lite större orterna Tranås Eksjö och Kisa. I Ydre har det även tidigare bedrivits
studier av landsbygdsutveckling, men då av andra forskare.
Denna bok är skriven av Elin Wihlborg som är professor i statsvetenskap
vid Linköpings universitet, och Per Assmo som är docent i kulturgeografi vid
Högskolan Väst i Trollhättan och vid Linköpings universitet. Vi har under lång
tid arbetat tillsammans, och även med andra forskningskollegor från olika
ämnesområden, för att närma oss de analyser som sammanställts här. Våra
masterstudenter Kristin Winander, Ida Åberg och Andreas Wallin har som
sommarjobbare bidragit med fältstudier, datainsamlingar och textsammanställningar som används i denna bok.
I forskningsprojekten kring Ydre har också doktoranderna Martin Berry
och Magdalena Cedering deltagit. Deras resultat presenteras i två licentiatuppsatser som är intressanta översikter av processerna kring lokala utvecklingsplaner respektive skolnedläggningar i Ydre. Referenser till uppsatserna finns
i slutet av boken.
All forskning om samhället är beroende av att människor och representanter för organisationer i samhället delar med sig av sina erfarenheter och
tankar. Därför vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla er i Ydre som, med
stor öppenhet och generositet, berättat om och visat oss er vardag och ert liv på
landsbygden. Dessa bidrag utgör grunden för att vi ska kunna göra analyser,
visa på utmaningar och ställa nya frågor om samhället och dess utveckling.
Tack för att ni tagit er tid!
Linköping försommaren 2014,
Författarna
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”

… i sin ursprungliga
om resurshushållning      –     att
med de resurser som finns
de egna målen. De tillgängl
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betydelse handlar ekonomi
på ett smart sätt hushålla
här och nu i förhållande till
liga resurserna kan vara
så mycket mer än pengar …”
| foto detta avsnitt: ida åberg och shutterstock
karta: ©lantmäteriet |
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INLEDNING

... exempel på hur andra
resurser än pengar kan vara
avgörande för ett gott liv på
landsbygden och för att få
ihop såväl vardagen som den
kommunala ekonomin.

Många kommuner har i dag svårt att få ekonomin att gå ihop. Särskilt påtagligt
är detta i små kommuner på landsbygden. Där handlar problemen ofta om en
minskande och åldrande befolkning, försämrade möjligheter till arbete och försörjning. Det innebär att kommunens kostnader ökar samtidigt som intäkterna
minskar. De gemensamma resurserna räcker då helt enkelt inte till för det som
kommunen måste göra, och än mindre räcker de till andra förbättringar som
kommunen också vill göra för att bygden ska överleva och växa. När ekonomin
inte går ihop ställs kommunens ledning inför svåra beslut. Det kan, som i Ydres
fall, handla om att lägga ner skolor. Ofta tvingas de förtroendevalda i kommunerna ta beslut som inte alls ligger i linje med de värderingar och löften som de
gett sina väljare. Risken är då stor att människor tappar tilltron till politikens
och det gemensammas möjligheter att ”leverera” det som utlovats. Tilliten till
den lokala politiken hotas vilket är oroande för hela samhället.
Tilliten till det politiska systemet bygger i hög grad på den service som vi
som medborgare får av offentliga verksamheter. Det handlar om personlig
service som vård, skola och omsorg och även om mer allmänna tjänster som
kollektivtrafik, kultur och infrastruktur – till exempel vägunderhåll, gatubelysning och bredband. Sådan service som vi som medborgare vant oss vid och
som vi därmed förväntar oss är avgörande för en hållbar samhällsutveckling.
Men om det är så att ekonomin inte räcker till är det inte alltid möjligt att leva
upp till dessa förväntningar.
De flesta av oss ser i dag ekonomi som en fråga om pengar. Detta gäller inte
minst den offentliga verksamheten där så gott som all verksamhet planeras
och genomförs utifrån årliga ekonomiska budgetar och redovisningar. Men
i sin ursprungliga betydelse handlar ekonomi om resurshushållning – att på
ett smart sätt hushålla med de resurser som finns här och nu i förhållande till
de egna målen. De tillgängliga resurserna kan vara så mycket mer än pengar,
vilket vi vill visa blir särskilt tydligt i mindre samhällen på landsbygden. För
både kommuner och hushåll blir det därför avgörande att utnyttja lokala möjligheter och resurser på nya sätt.
I denna bok vill vi därför lyfta fram exempel på hur andra resurser än
pengar kan vara avgörande för ett gott liv på landsbygden och för att få ihop
såväl vardagen som den kommunala ekonomin. Utifrån bilderna som ger en
bredare syn på begreppet ekonomi vill vi resonera om möjligheter att tänka
och agera annorlunda – i syfte att nå målet att skapa en lokal och mer hållbar
utveckling på landsbygden.
8

En bredare bild av landsbygdens problem
Även om den gängse bilden av den svenska landsbygden ofta är dyster, så finns
det också många positiva berättelser och motiv för att bo där. Många människor uppskattar naturen, lugnet och en stark samhörighet med andra som bor
på platsen. Så om landsbygden ska överleva och utvecklas hållbart så måste
politiken, och då även den kommunala ekonomin, finna nya och alternativa
lösningar för att skapa en annorlunda och hållbar ekonomisk utveckling.
Det svenska politiska systemet karaktäriseras av starkt lokalt självstyre.
Kommunerna har makt att själva bestämma över sina angelägenheter och ta
ansvar för de kommunala verksamheterna. Men, staten reglerar vissa av kommunernas uppgifter för att medborgare i hela landet ska få ungefär samma
service inom stora och viktiga verksamheter. Det gäller framför allt vård, skola
och omsorg där det sista ofta handlar om kommunal socialtjänst och äldrevård.
Sådan service utgör kommunernas största kostnader och de regleras i lagar och
förordningar som alla kommuner måste följa, oavsett deras ekonomi, storlek eller befolkningens sammansättning. Den huvudsakliga inkomsten för att driva
kommunens verksamheter är kommunalskatten, tillsammans med de avgifter
som kommunen får ta ut för viss service samt att staten ger riktade stöd och
bidrag för en del verksamheter. Sammantaget gör detta att kommunernas ekonomi och organisation inte enbart präglas av självstyre utan sker i ett komplext
samspel mellan statens regler och de lokala förutsättningarna.
Så gott som all kommunal verksamhet är organiserad genom de mål som
de lokala förtroendevalda politikerna ställer upp och genom en årligt fastställd
budget som anpassas till de lokala ekonomiska förutsättningarna. Budgeten
antas av politikerna i kommunfullmäktige. I dag är skillnaderna mellan olika
kommuner stora vad gäller skatteintäkter, befolkningsstruktur, resurser, lokalisering och möjligheter till utveckling.
Statens styrning av kommunala verksamheter utgår i hög grad från ett
urbant perspektiv där villkoren för vardagslivet är annorlunda på landsbygden.
Den främsta skillnaden är att människor bor tätare och är fler i storstäderna än
på landet. En annan skillnad är att på landsbygden finns oftare mer personliga
kontakter mellan de få personer som bor där. De gör en hel del aktiviteter som de
inte alltid betalar varandra för, något som vi ska visa och diskutera i denna bok.
Dessa förändringar på landsbygden har uppkommit i strävan efter att finna
lösningar så att samma stöd och service kan erbjudas dem som bor i kommuner som är glesare och ekonomiskt resurssvagare kommuner än större städer.
Därför krävs det att små landsbygdskommuner försöker, och får möjlighet, att
finna andra lokalt mer lämpade lösningar. Utifrån lokala förutsättningar kan
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människor på landsbygden skapa en annan ekonomisk utveckling och hitta
nya alternativa lokala strategier och lösningar som är bättre anpassade till de
lokala förutsättningarna. Ett sådant exempel är att inte enbart se olika former
av aktiviteter i ekonomiska termer av intäkter och kostnader, utan också kunna
se andra värden och möjligheter för den lokala utvecklingen på landsbygden.
När vi tar oss an frågan om lokala utvecklingen på landsbygden och den
kommunala ekonomin handlar det därför om att kunna inkludera mycket mer
än vad som vanligtvis ses och beräknas som ekonomi. Ekonomi i sin ursprungliga betydelse handlar om att se alla resurser och värden i samhället och att
kunna använda och hushålla med dessa på ett hållbart sätt. Därför vill vi här
vidga perspektivet på den kommunala ekonomin – detta i syfte att se en annan
kommunal ekonomi.

Syftet med boken
Med denna bok vill vi vidga perspektiven och visa på möjligheter att se kommunal ekonomi i ett bredare perspektiv och söka en annan kommunal ekonomi. Vi
vill visa att det i en landsbygdskommun och dess bygder finns och används mer
resurser för att skapa välfärd och ett gott liv än det som i dag räknas och därmed
syns i den kommunala ekonomin där man räknar kronor och ören. Genom att
vända och utveckla perspektiven kring ekonomi vill vi peka på behovet av att
se och synliggöra fler resurser som gör att resurshushållning utifrån lokala
förutsättningar bidrar till en integrerad och hållbar utveckling för landsbygden.
I den här boken strävar vi inte främst efter att ge svar, utan snarare att peka
på möjligheter att tänka och agera annorlunda. Vi kommer därför att visa och
resonera kring några sådana exempel där människor valt att hantera sina lokala
resurser lite annorlunda, på sätt som oftast inte syns eller kan mätas i vanliga
termer av pengar. Det finns många värden och resurser som är avgörande för
hur människor lever sina liv. Med nya synsätt och perspektiv skulle dessa dolda
värden, resurser och aktiviteter kunna göras synliga och förnya kommunens
beräkningar och strategier. Kanske kan vi hitta nya, mer hållbara sätt att se på
den lokala kommunala ekonomin.
Denna bok gör inga anspråk på att presentera någon ny revolutionerande
teori för landsbygdsutveckling. Men i flera vetenskapliga analyser har vi identifierat sådant som lokala politiker skulle kunna använda för att själva i sin
vardag försöka finna alternativa modeller och möjligheter för en hållbar landsbygdsutveckling. Med utgångspunkt från fältstudier i landsbygdsområden har
vi som forskare arbetat med att identifiera underliggande orsakssamband och
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förklaringar. Utifrån våra analyser vill vi inspirera andra till att utveckla alternativa,
lokalt baserade, policyer och strategier för landsbygdskommuner. Vår genomgående ambition är att visa att om man ser på lokala resurser och begräsningar på
andra sätt kan man också finna nya sätt att skapa lokala utvecklingsprocesser. På
så vis ökar möjligheterna att hitta andra vägar, vägar som kan bli ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

… en stor del av arbetet har
handlat om att lyssna på
och diskutera med dem
som bor och lever på landsbygden. På så sätt har vi fått
ett inifrån-perspektiv på
problem och möjligheter
för att skapa ett så gott
vardagsliv som möjligt …

En mångfald av forskningsmetoder
I denna bok illustrerar vi landsbygden med exempel från Ydre kommun i södra
Östergötland. Det finns flera anledningar till detta. Ydre är en av de minsta kommunerna i södra Sverige och har en utpräglad landsbygdskaraktär. Ydre kommun
var redan på 1950-talet också del av en stor forskningsstudie av Torsten Hägerstrand, professor i kulturgeografi. Utifrån sina studier i Ydre utvecklade han ett
tidsrumsligt perspektiv och lade grund för teorier om innovationsspridning som
i dag används i hela världen för analyser och modeller av hur innovationer sprids.
Forskning om landsbygdsutveckling kan göras på många sätt. Vårt fokus har
varit att söka lokala och unika händelser och värderingar som människor själva
anser vara en viktig del av det vardagliga livet på landet. I vårt fall har därför en stor
del av arbetet handlat om att lyssna på och diskutera med dem som bor och lever på
landsbygden. På så sätt har vi fått ett inifrån-perspektiv på problem och möjligheter
för att skapa ett så gott vardagsliv som möjligt. Vi har använt flera samhällsvetenskapliga metoder för att kunna fånga och få grepp om vad som skett i Ydre. Vi har
genomfört både mer formaliserade och strukturerande intervjuer tillsammans
med spontana informella samtal för att få ta del av olika tolkningar och upplevelser.
Genom att läsa kommunala dokument och handlingar har vi kartlagt de kommunalpolitiska processerna och den ekonomiska redovisningen. Genom att delta
på möten, som fullmäktige, lokala marknader, kulturaktiviteter och andra sammankomster i byarna i Ydre har vi lyssnat och sett vad som skett och på hur samtal
har förts. Vi har även kompletterat med analyser av statistik om Ydre kommun som
mer kvantitativt beskriver olika händelser.
I vår roll som forskare har vi utifrån våra olika bakgrunder och forskningsintressen inom geografi och statsvetenskap sett på lokal utveckling ur olika perspektiv.
Genom att samarbeta och integrera dessa infallsvinklar och synsätt har våra intryck
från Ydre gett oss möjlighet att ställa nya frågor och se nya lösningar. Vi har genom
alla våra analyser tagit del av och jämfört med andra studier om lokal och hållbar
utveckling i Sverige och även internationellt. Dessa mer akademiska resultat har
presenterats och diskuterats i vetenskapliga artiklar, mestadels skrivna på engelska.
Referenser till ett urval av dessa finns sist i boken.
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Bokens disposition
Denna bok ska väcka tankar och idéer kring förutsättningar,
problem och möjligheter att se på landsbygdsutveckling ur
nya och annorlunda perspektiv. För att illustrera detta har vi
valt ut fem berättelser om händelser i Ydre. Dessa visar alla
på lite olika sätt hur människor som lever på landsbygden ser nya möjligheter att finna resurser
för sin vardag och för ett gott liv.
Det första temat vi tar upp handlar om skolas roll i bygden och
vilka resurser som synliggörs när en byskola läggs ner. Den
andra berättelsen handlar om hur resurser som kan verka värdelösa för en företagare kan vara en god grund för en annan.
Många som vi har mött på landsbygden skapar just sin försörjning genom att hålla på med olika saker, därför vill vi berätta om
hur man kan leva som mångsysslare. För att försörja sig måste man
kunna ta betalt för varor och tjänster, men det är inte alltid
enkelt vilket den tredje berättelsen visar. Den fjärde berättelsen handlar om hur kulturhistoriska värden vårdas
på Råås kvarn. I detta fall hur man lyckas vårda och
bevara något som inte alls kan synas lönsamt att
bevara. Även om det finns en lokal ekonomi där
de flesta av oss lever så är den intimt förknippad
med globala flöden av varor, tjänster och idéer. I
den sista berättelsen diskuterar vi hur detta kan påverka vardagslivet och försörjningen. I den berättelsen
blir det också tydligt hur ideellt engagemang, som ringar på vattnet, ger många
andra mervärden.
Alla dessa berättelser presenteras i ett eget avsnitt och följs av en diskussion
som är baserad på våra analyser och på tidigare forskning. Eftersom vi vill väcka
frågor bland er som mer handgripligt arbetar med lokal och hållbar utveckling
avslutas varje avsnitt med ett par frågor som vi hoppas kan vägleda er till nya
kreativa synsätt och aktiviteter.
Men innan vi börjar med berättelserna vill vi som inledning ge en övergripande
presentation av kommunen. Detta som en inramning till bilderna om människors
vardagsliv i Ydre. Förutom några kortfattade fakta speglar inledningen också den
vanliga problembilden som finns i en glesbygdskommun som Ydre. Slutligen, efter berättelserna, diskuteras mer allmänt olika synsätt och perspektiv som kan
användas för att möjliggöra en positiv landsbygdsutveckling – en annan ekonomi.
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YDRE KOMMUN
Ydre kommun är vackert belägen i landsbygdsområdena kring sjön Sommen i
södra Östergötland. Till invånarantal är det med en befolkning på cirka 3 600
personer en av Sveriges minsta kommuner. Enligt SCB:s befolkningsstatistik
(2012) är dessa personer fördelade på cirka 1 800 hushåll. Dagens Ydre kommun är ett resultat av tidigare kommunsammanslagningar och bestod fram
till 1950-talet av de sex landskommunerna (tidigare socknarna) Asby, Norra
Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryd. Det har visat sig att dessa socknar
fortfarande har en stark betydelse för social sammanhållning och utveckling
i kommunen.

En åldrande och minskande befolkning
– som på landsbygden i allmänhet
Under de senaste sextio åren, sedan 1940-talet fram till i dag, har Ydres befolkning nästan halverats. Befolkningen har, som på den svenska landsbygden i
allmänhet, kontinuerligt minskat och åldrats. I hela landet är ca 19 procent av
befolkningen äldre än 65 år, i Ydre är andelen äldre nästan 27 procent. I dag
bor det i genomsnitt fem invånare per kvadratkilometer, vilket gör Ydre till
en ganska typisk glesbygdskommun. Ungefär hälften bor i de tre tätorterna,
Österbymo, Rydsnäs, och Hestra samt i byn Asby. I kommunhuvudorten Österbymo, som är den största tätorten, bor omkring 800 personer och här finns
skola upp till högstadiet och en hel del annan kommunal service. De som i dag
bor i Ydre har jämfört med övriga landet lägre medelinkomst och färre personer
har högskoleutbildning. Detta kan delvis förklaras av att befolkningen är äldre.
Men det är dock anmärkningsvärt att de finansiella tillgångarna ligger långt
över riksgenomsnittet.

Fler arbetar och har företag i Ydre än i landet i genomsnitt
Samtidigt som Ydre kan synas ha en problematisk befolkningsfördelning så
uppvisar kommunen även många positiva tecken i statistiken. Förvärvsfrekvensen är nästan 10 procent högre än genomsnittet för Sverige. Andelen öppet
arbetslösa är bara 4,6 procent (2013) vilket är nästan häften jämfört med riksgenomsnittet. Inom det privata näringslivet i Ydre arbetar människor främst
inom jordbrukssektorn och tillverkningsindustrin. År 2011 arbetade hela 17
procent av arbetskraften i Ydre inom jordbruket. Motsvarande siffa för riket i
15
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genomsnitt är endast 2 procent. Ydre har nästan dubbelt så stor andel företagare
som landets övriga kommuner. Svenskt Näringslivs undersökning visar också
att Ydre kommun rankas högt, plats 38 av 290, när det gäller företagsklimat.
Enligt kommunens företagsregister finns det runt 200 företag i kommunen,
varav de flesta är små- eller enmansföretag. Företagande framträder alltså som
en viktig försörjningsgrund i kommunen.

Ydre – en glesbygd som ligger nära
För dem som bor i Ydre är det relativt nära att pendla till närliggande större orter
som Tranås, Eksjö och Kisa. Utpendlingen är stor och nästan 37 procent (SCB,
2011) av den arbetande befolkningen bor i Ydre och arbetar utanför kommunens
gränser. I likhet med övriga Sverige är kommunen en av de större arbetsgivarna.
Det gäller inte minst för kvinnor inom utbildnings-, vård- och hälsosektorerna.
Det finns många positiva värden i Ydre. Tidningen Fokus sammanställer
varje år en mängd olika sätt att mäta och värdera hur bra det är att bo i olika
kommuner. Ydre har i flera år rankats bland de 20 bästa kommunerna i Sverige.
Baserat på jämförelser kring frågor som exempelvis brottslighet, jämställdhet, boendekostnad, självmord, kvalitet på skola och vård, företagsklimat och
arbetslöshet rankas Ydre bland de bättre kommunerna i Sverige. Ydres skolverksamhet rankas exempelvis som en av de bästa i Sverige, och kommunen anses
också vara en de bästa för barnfamiljer att bo i. I 2011 års undersökning blev Ydre
bäst i Sverige i kategorin ”Att vara gammal”. Det förklarades av att i ett mindre
samhälle, som Ydre, känner de flesta varandra och samhällsgemenskapen är
fortsatt stark även när man blir äldre.
Närheten till kommunens ansvariga gör påverkansmöjligheterna och direktdemokratin påtaglig. Kommunchefen Pär Fransson har pekat på att den
låga personalomsättningen på kommunens äldreboende gör att de flesta är
bekanta med de gamla som flyttar dit och kan samtala om svunna tider, grannar
och släktingar. Detta gör att man som gammal inte blir anonym utan i stället
lever vidare i ett socialt sammanhang, allt enligt en intervju som återfinns i
tidningen Fokus (2011, nr 21).

Föreningsliv och samhällsengagemang i Ydre
Likt många andra mindre landsbygdskommuner finns det i Ydre en stark samhörighet bland bygdens befolkning. Denna stolthet och samhörighetskänsla
bottnar till stor del i det traditionella sockentänkandet där man höll ihop och
hjälpte varandra, vilket Martin Berry har skrivit om i sin licentiatuppsats. Ydre
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har i dag ett rikt föreningsliv med över 110 registrerade ideella aktiva föreningar
och sammanslutningar, ett imponerande antal med hänsyn till att kommunen
totalt enbart har ca 3 600 invånare. Det lokala föreningslivet var mycket viktigt
när kommunen ville öka medborgarnas delaktighet i och förståelse för de lokala
besluts- och planeringsprocesserna.
Flertalet Ydrebor är delaktiga i en eller flera föreningar. Exempelvis har IFK
Österbymo 450 medlemmar, vilket motsvarar nästan halva ortens befolkning.
Populärast är olika former av idrottsföreningar och friluftsliv, men Ydre har
också ett stort antal föreningar med verksamheter inom näringsliv, kultur,
kyrka, samhällsfrågor och politik. Ydre kommun går in och stödjer det ideella
föreningslivet med drygt en miljon kronor om året och samarbetar dessutom i
flera fall nära med föreningarna.
I likhet med många andra landsbygdskommuner byggdes bredbandsinfrastrukturen i samverkan mellan kommunen och ”byalag”, som består av
samhälls- och sockenföreningar. De boende i kommunen som fick del av bredbandsutvecklingen hjälpte i många fall till själva att, utan ersättning i form av
pengar, gräva ner kablarna.
Många föreningar är kopplade till lokalbygden. Ett exempel är Asby sockenförening som driver ”Asbyhallen” där det finns gym, idrotts- och festlokal.
Ett annat exempel är Ydrefors samhällsförening som på sommaren driver en
camping med café och en festlokal. Även företagen i bygden samverkar i en
förening för att hjälpa och stötta varandra genom föreningen ”Ydre näringsliv”
(se vidare: www.ydrenaringsliv.se). Det finns många ensam- och småföretagare
i Ydre och genom föreningen får de även sociala aktiviteter och stärker samarbetet med andra.

Varför bo och leva i Ydre?
En åldrande och minskande befolkning är, likväl som för många mindre landsbygdskommuner, en verklighet i Ydre. Detta innebär problem för kommunen.
En minskad befolkning leder till att kommunen får än mindre resurser för att
tillhandahålla god service för medborgarna i form av vård, skola och omsorg,
men även för infrastruktur, kultur och administration. Det blir en ekvation
som inte riktigt går ihop. Rent ekonomiskt kanske det vore bäst att lämna landsbygden och att stänga ner kommunen när det inte går ihop. Men, här lever
människor ett gott liv och kommunen finns kvar. Som vi visar i denna bok går
det inte alltid att ekonomiskt rationellt förklara hur och varför människor lever
på ett visst sätt.
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I dagens urbana samhällsstruktur talas det ofta om tillväxt och attraktionskraft.
Men detta är inte unikt för de större städerna. Även landsbygden behöver tillväxt
och attraktionskraft för att överleva och utvecklas. Dock måste landsbygden ses
utifrån sina egna förutsättningar. Med förhållandevis höga kostnader och låga
intäkter krävs det nya och annorlunda lokala lösningar för att skapa en hållbar
och god levnadsmiljö på landsbygden. Samtidigt som det finns problem, så
finns det också lokala resurser och möjligheter till lösningar. Lösningar som
kräver nya och annorlunda perspektiv – en annan lokal kommunal ekonomi!
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BILDER AV YDRE
I detta avsnitt presenteras några berättelser från Ydre som visar att det
finns andra värden och aktiviteter än
de som vanligtvis redovisas i den offentliga kommunala ekonomin. Med
dessa vill vi visa på möjligheterna att
tänka och agera annorlunda – bortom
den konventionella synen på budgetar
räknade i kronor och ören – för att på
så sätt söka nya och annorlunda lösningar för landsbygdens attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter.
Berättelserna som vi ger här har vi
sammanfogat utifrån en mängd olika
intryck. För att skapa mer övergripande illustrationer av det som sker i Ydre
med omnejd har vi skapat berättelser
som bygger på vad flera olika personer har sagt. Men, eftersom det för
bokens syfte inte är viktigt att visa vad
enskilda personer har sagt om sin situation har vi hittat på andra namn på
personerna och ibland ändrat i andra
detaljer. Därför kommer ni som känner Ydre inte att helt känna igen er. Ni
som bidragit till dessa berättelser kanske kan se drag av er egen information
någonstans. Vi gör dock två undantag
från våra försök att göra berättelserna
mer allmänna. Det gäller Råås kvarn
och Stubbarps gård som är så unika
miljöer att det vore svårt att dölja det.
De som vi berättar om här har gett sitt
medgivande till detta.
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”Pappa jag missade bussen.” Johanna springer in hallen och ser uppgiven

| foto detta avsnitt: shutterstock |

ut. Hennes föräldrar vänder sig mot varandra över den lilla lintotten och undrar vems
tur det är att köra henne till skolan i dag. Tänk om skolan i byn hade varit kvar. Då
hade Johanna kunnat gå själv hela vägen. Då hade det inte spelat någon roll om
hon fick syn på en nyckelpiga, som hon bara måste titta på i flera minuter. Det var
ju så de hade tänkt att livet skulle vara när de flyttat tillbaka till trakten där Martin,
Johannas pappa, vuxit upp.
Anna, Johannas mamma, står med bilnycklarna i handen på väg till sitt arbete,
som ligger helt åt andra hållet. Omvägen förbi skolan skulle försinka henne mer än
en halvtimme. Men det blir hon som får agera skolskjuts denna morgon.
När de sitter i bilen pratar Johanna glatt på när de passerar den nedlagda skolan
mitt i byn. Anna funderar på alla möten de haft och engagemanget som fanns för att
få driva skolan som föräldrakooperativ, men kommunen tyckte inte att det lönade sig.
Tänk om de hade lyckats! Hon som erbjöd sig att vara gratis skolkurator. Hon hade
så sett fram emot att kunna gå ner i arbetstid och spara in bilresan till arbetet en dag
i veckan. Inte för att det skulle gå ihop ekonomiskt, men för att det skulle ha känts
viktigt att vara nära sina barn och känna närheten till grannar och vänner i bygden.
Men nu åker hon och Johanna ifrån det, precis som i vilken storstad som helst.

Värden bortom kronor och ören
Bakgrunden till att dottern Johanna måste åka skolskjuts går tillbaka till ett
beslut av kommunen om att minska kostnaderna för grundskolan genom att
lägga ned några av byskolorna. Förutom den större skolan i Österbymo fanns
det fram till för några år sedan mindre byskolor i Hestra, Rydsnäs och Asby.
Efter många och långa debatter bestämde kommunen att skolorna i Rydsnäs
och Asby skulle läggas ned och eleverna flyttas till de återstående skolorna i
Österbymo och Hestra. Anledningen till detta var, förutom minskande elevunderlag, att kommunens politiker och tjänstemän på detta sätt ansåg sig kunna
uppnå stordriftsfördelar, i form av minskade lokalkostnader, personalkostnader
och skolmat. Argumenten var ekonomiska.
Som framgår av Cederings studie (2012) var en stor del av familjerna i de
berörda bygderna kritiska mot beslutet och menade att kommunen inte förstod
den lokala skolans betydelse för bygden. Föräldrarna menade att det var viktigt
för den lokala bygdens överlevnad och attraktionskraft att det fanns en lokal
skola. Dessutom menade man att det var positivt med en lokal skola med små
klasser där barnen kände varandra och läraren. Föräldrarna var också kritiska
till det ökande beroendet av skolskjuts som man menade var en säkerhetsrisk
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… skolorna i Rydsnäs och Asby
skulle läggas ned och eleverna flyttas
[ … ] kommunens politiker och tjäns
temän ansåg sig på detta sätt kunna
uppnå stordriftsfördelar, i form av
minskade lokalkostnader, personal
kostnader och skolmat. Argumenten
var ekonomiska …

… Medan politiker och tjänste
män pratade i siffror pekade för
äldrarna på de sociala värdena
av den lokala skolan …

och dessutom dåligt för miljön. För vissa familjer innebar förändringen också
att man helt enkelt tvingades köra barnen till skolan, eftersom avståndet till
skolan inte var tillräckligt långt för att ge rättighet till skolskjuts. För dessa
familjer, likväl som för Johannas föräldrar, innebar detta att man måste ha tillgång till bil, och dessutom planera sin arbetsdag för att kunna skjutsa barnen.
Livspusslet blev krångligare för dessa familjer och kanske vara det också så att
kostnaderna i familjernas ekonomi ökade.
Kommunen och de berörda familjerna hade helt enkelt inte samma värdegrund och prioriteringar kring skolan. Medan politiker och tjänstemän pratade i siffror pekade föräldrarna på de sociala värdena av den lokala skolan.
Dessutom var barnen inte inkluderade i de diskussioner som ändå handlade
om deras vardag och sammanhang. Diskussionerna fördes på de vuxnas nivå,
vilket är vanligt. Om man också lyssnat på barnen skulle det kanske funnits
möjlighet att ytterligare vända på perspektiven och inkludera flera aspekter i
beslutet om skolan.
En intressant del i skoldiskussionen var att föräldrar sade sig vara villiga
att på ideell basis hjälpa till i skolan för att på så sätt minska kommunens
kostnad. Detta var dock inte möjligt eftersom en kommun inte får använda
föräldrar som gratis arbetskraft. Som ett sista försök att rädda den lokala skolan bildades föräldragrupper i både Rydsnäs och Asby som ansökte om att
få driva byskolorna som friskolor. Ansökan om att starta två friskolor
avslogs av kommunen och av Skolverket med motiveringen att skolornas budget inte ansågs trovärdig. Dessutom ansåg man att
en friskoleetablering skulle ge negativa konsekvenser för
kommunens skolväsende och ekonomi.
Ekonomi har varit den huvudsakliga motiveringen för kommunens nedläggning av byskolor, likväl
som avslag att etablera friskolor i såväl Asby som
Rydsnäs. Om skolnedläggningar varit en lösning
till kommunens ekonomiska problem kan dessutom
diskuteras. Några egentliga besparingar kan hittills
inte ses. Detta beror bland annat på att det tillkommit
fler barn i förskolan än kommunen räknat med och att
de befintliga skollokalerna inte räckte till utan måste byggas ut.
Skolnedläggningsprocessen ledde dessutom till en splittring bland
befolkningen i Ydre, inte minst beroende på valet av ort för kvarvarande
skolor, och de nya gränsdragningarna för skolornas upptagningsområden.
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OLDISKUS … EN INTRESSANT DEL I SK
R SADE SIG
SIONEN VAR ATT FÖRÄLDRA
EELL BASIS
VARA VILLIGA ATT PÅ ID
ATT PÅ SÅ
HJÄLPA TILL I SKOLAN FÖR
KOSTNAD.
SÄTT MINSKA KOMMUN ENS
JLIGT EF TER
DETTA VAR DOCK INTE MÖ
ANVÄNDA
SOM EN KOMMUN INTE FÅR
BETSKRAF T
FÖRÄLDRAR SOM GRATIS AR
…

Om kommunen även sett till andra värden än enbart de ekonomiska så kanske
beslutet om skolornas framtid i Ydre
skulle sett annorlunda ut. Många berörda föräldrar pekar på att det är viktigt för bygden att ha en lokal, lugn och
trygg skola av god kvalitet. Lösningarna
för detta kan vara olika. Men den kommunala strukturen sitter ofta fast i ett
konventionellt tänkande, som hindrar
nya alternativa lösningar som skulle
kunna gagna bygdens utveckling och
attraktionskraft. För att få en föräldrakooperativ skola lönsam hade det dock
krävts en annan kommunal ekonomi.

Låt stå!

Frågor att
fundera vidare på:
• Kan det finnas samarbetslösningar mellan
kommun och lokala föreningar/företag och
privata initiativ som kan förbättra och förändra
offentlig verksamhet?
• Hur kan man värdera samhällsnytta, livskvalitet
och attraktionskraft av kommunens verksamheter,
bortom sektorsbundna årliga budgetar räknade
i kronor och ören?
• Kan resonemangen om skolnedläggningarna
i Ydre även hjälpa till att synliggöra hur annan
kommunal service skulle kunna organiseras och
finansieras?
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Jordgubbens
resa  i  tid
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Jordgubbar är känsliga och ska vara färska. När bären har
plockats på Oberga Bärodling utanför Tranås transporteras de ut till de egna
jordgubbsstånden och de butiker som är återförsäljare. För det mesta är det
bara lite svinn. Emellanåt blir det dock mycket bär som kommer i retur,
berättar Pontus som driver gården. Det kan handla om flera pallar på
en gång. Returbären innebär extra arbete och kostnader. Tyvärr blir
det för dyrt att skicka bären till någon storskalig industri som skulle
kunnat frysa dem och sälja dem senare. Oberga samarbetar därför
med Stebbarps Gårdsprodukter i Ydre. Lena som driver företaget
Stebbarps Gårdsprodukter har gårdsbutik med lokala varor, glasscafé och vandrarhem på familjens gård på Torpön i Ydre. Lena tar
vara på jordgubbarna och tillverkar marmelad, sylt, saft och annat
som hon säljer.
Lena känner sedan länge Pontus och Pernilla som driver Oberga
bärodling och hon får därför hämta så mycket returbär hon kan och vill
från Oberga. Men hon betalar inget för bären. Den enda ersättning som
Oberga förväntar sig är att Lena talar om var bären kommer ifrån. På det
här sättet sparar Oberga både tid och pengar på att slippa ta hand om de gamla
returbären. Samtidigt får Stebbarps Gård gratis råvaror till sina produkter. De bär som
bara vore en kostnad på Oberga gård, blir en resurs när de kommer till Stebbarps gård.
Men även om bären är gratis innebär det en hel
del jobb för Lena på Stebbarps Gård innan
bären blir glass, saft och marmelad. ”Jag
gillar variationen av arbetsuppgifter.
Det är allt från bärplockning, rensning och sortering till kokning,
bakning och emballering”. Lena
vill göra rätt för sig, ge något tillbaka till Oberga. Hon gör gärna
reklam för Oberga när hon pratar med folk i caféet eller lägger ut
information på sin hemsida. Det
är ett givande och tagande. Tjänster och gentjänster. Gemensamt kan
de på detta vis bygga starka och lokalt
förankrade varumärken och hålla liv i sitt
goda samarbete.
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… Det är ett givande och tagande.
Tjänster och gentjänster. Gemen
samt kan de på detta vis bygga
starka och lokalt förankrade
varumärken och hålla liv i sitt
goda samarbete.

… Att företagande fungerar bättre
när människor känner varandra
och litar på varandra är i dag all
mänt känt i forskningen …

| foto detta uppslag: oberga bärodling |

Värdet av sociala relationer
Goda kontakter och förtroende för varandra var grunden för att jordgubbarna
skulle kunna få ett nytt värde och bli sylt på Stebbarps gård. Kontakter och
relationer är känsliga och värdefulla värden som måste vårdas. Med värme och
ömsesidigt förtroende fördjupas kontaktnätet över tid och samarbeten som
det mellan gårdarna i Ydre växer på så sätt. Den geografiska närheten, i kombination med att de tar sig tid, skapar möten som i sin tur formar ett socialt
nätverk. Tid är mycket viktigt för att det ska uppstå ett gediget kontaktnät. När
människor blir kvar på en plats under en lång period fördjupas trovärdigheten
människor emellan.
På så sätt har samarbetet mellan Stebbarp och Oberga uppstått. Lena på
Stebbarp kände Pontus föräldrar, som drev Oberga innan han och hans fru
Pernilla tog över gården. Det är för att de känner varandra som de samarbetar
och som Lena får jordgubbarna gratis. Deras relationer binds ihop av det sociala
kapitalet istället för av det ekonomiska. Med förtroende och tillit till varandra
går det bra att göra mer än att handla med pengar. Men dessa relationer och
värden syns inte i penningekonomin, de skapar ett annat mervärde.
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Att företagande fungerar bättre när människor känner varandra och litar på
varandra är i dag allmänt känt i forskningen. Bland annat visade en klassisk
studie från Italien, av Putnam, att för företagande som blir framgångsrikt över
tid behövs inte enbart ekonomiska investeringar och kapital, det sociala kapitalet är än mer avgörande. I den här berättelsen var det tydligt att de sociala
relationerna inte bara hjälpte företagandet utan de innebar till och med att
resurser som annars skulle ha slängts kom till nytta. Det blev både ekonomiskt,
ekologiskt och socialt mer hållbart.
Det är sådant här företagande som många politiker och ledare vill se på
landsbygden. Men det är inte så enkelt att få till. Många offentliga bidrag från
staten och EU, som syftar till att stödja företagande på landsbygden, fokuserar
ofta på ekonomiskt tillväxt och formella strukturer. Men exemplet ovan visar
tydligt att för att uppnå lokal utveckling behöver man inte alltid skapa helt nya
formella strukturer. De många lokala nätverken och strukturerna som redan
finns kan istället utvecklas och uppmuntras för att skapa nya mervärden. På ett
sätt skulle man kunna säga att det är där marknaden för jordgubbarna tar slut,
där de inte längre kan säljas, som det hållbara företagande i detta fall tar vid.
Ett annat lokalt exempel på hur förtagande kan stödjas är företagsföreningen ”Ydre näringsliv”. Det är en förening som fungerar som en plattform med
stöd, rådgivning och information för att företagare ska kunna stärka banden
till lokala leverantörer/kunder under mer informella former. Men det är också
ett socialt sammanhang för dem som arbetar själva eller driver små företag.
Företagarföreningen kan, med sitt starka lokalt förankrade nätverk, troligen
uppmuntra tillkomsten av lokalt nyföretagande likväl som att få etablerade företag att
stanna kvar i bygden och hjälpa varandra att
se alternativ med en annan, lokal, ekonomi.

Frågor att
fundera vidare på:
• Hur bygger vi sociala nätverk som kan stödja
även företagande och ge nya möjligheter att leva
på landsbygden?
• Finns det sociala nätverk i kommunen, och
hur kan de ges stöd för att främja det lokala näringslivet?
• Hur skulle sådana kommunala stöd kunna
utformas, förutom
att ge rent ekonomiskt stöd?
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Gunnar, Matilda och Ingela är tre gamla vänner
som bor med sina familjer på mindre gårdar i Ydre. Vännerna
är alla mångsysslare som vid sidan av sina lantbruk driver
andra verksamheter för att få familjernas ekonomi att gå ihop.
En av dem driver ett litet snickeriföretag, en annan tar arkitektuppdrag och målar tavlor. Den tredje driver gårdsbutik
där hon säljer både egna och andras lokaltillverkade mat- och
hantverksprodukter.
”Det är inte vanligt att en dag består av en och samma
syssla eller aktivitet,” säger Matilda. ”Oftast är det ganska
splittrade dagar, speciellt när jag jobbar hemma. Men det är
inte alltid negativt. När jag har fastnat i måleriet eller skissandet är det bästa jag kan göra att pausa. Det finns alltid
något som måste fixas på gården”.
Ingela menar att det gäller att ha en egen plan med dagen för
att få mångsysslandet att fungera, man måste alltid vara beredd på att ta till plan
B eller C. Gunnar säger: ”… min främsta egenskap som entreprenör är nog att jag
är bra på att improvisera”. Alla är överens om att småskaligheten och flexibiliteten
är viktig. Småskaligheten ger omväxling i arbetsuppgifterna och skapar ett positivt

| foto detta avsnitt: ida åberg |

Mångsyssleri    –   vad     
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beroende, man hjälps åt och lånar av varandra. De menar att för den som driver en
gård tillsammans med andra verksamheter blir byteshandel viktigare för att klara av
vardagen, än för den som bor inne i staden och är anställd. En av dem säger: ”Skiljer
det bara lite när man summerar vad man utbytt låter man det vara. Det jämnar
ut sig i längden. Ju mindre petiga vi är, desto mer snurr på affärerna blir det.” Det
handlar också om en lojalitet mot bygden, det är ett sätt att på sikt hålla bygden vid liv.

Vad räknas egentligen?
Det är svårt att definiera en småskalig multientreprenörs olika aktiviteter. Vad
är formellt arbete, och vad är väntjänster och gentjänster eller kanske sådant
som man gör för sin egen nytta och sitt eget välbefinnande? Vad har ett ekonomiskt värde och vilka aktiviteter kan eller bör räknas som en del av ekonomin?
Sådana här frågor ställs sällan i relation till diskussioner om förvärvsarbete,
försörjning och arbetslöshet. Men för många småföretagare på landsbygden
krävs det stor flexibilitet för att klara vardagen. De lägger ihop olika arbeten för
att få livet att gå ihop. Vissa aktiviteter ger dem betalt nu, några i framtiden och
andra aktiviteter kanske inte alls leder till betalning. Men det viktiga är ändå
att de anser att de jobbar, de är långt ifrån att vara utan arbete.

     tar     man     betalt     för ?
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… Tillit till sina medmänniskor
och lojalitet till bygden ger ett gott
samarbetsklimat som är en vik
tig förklaring till småföretagens
överlevnad …

… det oftast ingår en hel del
ideellt arbete i rollen som egen
företagare. Detta skapar dock
andra mervärden i form av sam
varo, gemenskap, trygghet och
kontakter [ … ] som vanligtvis
inte syns i ekonomiska företags
redovisningar, är viktiga för att
klara vardagen som småföreta
gare på landsbygden …

De många småföretagen i Ydre har inte alltid så hög lönsamhet, men många
finns över lång tid och det är förhållandevis få småföretag i Ydre som går i
konkurs. Tillit till sina medmänniskor och lojalitet till bygden ger ett gott samarbetsklimat som är en viktig förklaring till småföretagens överlevnad. Om
man som småföretagare och multientreprenör på landsbygden är generös och
hjälpsam så är det lättare att också få hjälp. I förlängningen kan det också
leda till andra uppdrag som kan faktureras. Småskaligheten skapar ett positivt
samarbetsklimat.
Allt går inte att ta betalt för i pengar. Är de system som skapats för företagande, med exakt fakturering, redovisning o.s.v. anpassade för företag med
specifika produkter och kunder? Skulle vi kunna leva och verka på ”smidigare
sätt” om strukturerna inte var så fasta, utan lättare gick att anpassa efter de
olika behov och förutsättningar som råder för olika företagare och individer?
Det måste finnas utrymme för variationer utifrån de praktiska och fysiska
förutsättningar som olika verksamheter har.
Gunnars inställning till företagande, att inte vara för knusslig eftersom det jämnar ut sig i längden, innebär att det oftast ingår en hel
del ideellt arbete i rollen som egenföretagare. Detta skapar dock andra
mervärden i form av samvaro, gemenskap, trygghet och kontakter.
Sådana mervärden, som vanligtvis inte syns i ekonomiska företagsredovisningar, är viktiga för att klara vardagen som småföretagare på
landsbygden. Dessa exempel visar också att det lokala mångsyssleriet
gör att dagarna ser ganska annorlunda ut mot ett urbant område där
människor åker ifrån sina bostäder till en annan arbetsplats för att
arbeta mellan sju och fyra. Flödet av aktiviteter på landsbygden är mer
inbäddat i varandra. Alla som vi mött som berättat om mångsyssleriet
framhåller flexibiliteten som det mest positiva i sitt liv. De har möjligheter att påverka, att varva olika arbetsuppgifter och själva bestämma
hur de vill få vardagen och försörjningen att gå ihop. De lever helt
enkelt i en annan ekonomi.

Frågor att fundera vidare på:
• Hur synliggör vi och organiserar mångsyssleriet så att det passar in i vardagen för flera?
• I vilka former kan kommunen ges stöd för att utveckla och
förstärka det sociala kapitalet i
kommunen?
• Hur kan man skapa tankar och
strategier som ger ett långsiktigt
hållbart socialt kapital där
människor vill leva och verka
över lång tid?
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Kulturhistoria
på  Råås  Kvarn
34

Det är hantverksdagar på Råås Kvarn. Det sjuder av liv och aktivitet
i den vattendrivna kvarnen och i smedjan. Det är föreningen Råås Kvarns Vänner
som håller öppet hus i det kulturhistoriska området från 1700-talet. Medlemmarna
i föreningen har under många år tillsammans restaurerat den gamla kvarnen och
hantverkshusen. Föreningens syfte är inte bara att bevara byggnaderna utan även att
vårda och föra de gamla hantverkstraditionerna vidare.
I dag är det full aktivitet på Råås Kvarn där allmänheten kan uppleva de olika
hantverkshusen i drift. När Patrik kliver ur bilen vid kvarnen hör han det klassiska
dunkandet från tändkulemotorn, den som han hört så mycket om och som en av med
lemmarna genom en lyckträff fått tag på till den gamla sågen. Några som tidigare
besökt hantverksdagarna nämnde att de hade en motor som de erbjöd sig att sälja för
nästan ingenting eftersom den skulle komma så väl till pass här i Råås.
Patrik följer ljudet med förväntansfulla steg upp mot kvarnen för att se om de lyckats få igång sågen. Mitt i en folkmassa står hans kompis Viktor. Han gestikulerar yvigt
när han pratar inför folksamlingen. ”… när jag klev in på gården släppte damen allt
hon hade i händerna och sa: Du är den rätta köparen till tändkulemotorn!” utbrister
han och skrattar lyckligt.
Medan ytterligare en medlem i föreningen smider klart ett lås, samtalar han med
Patrik om Råås kvarn. ”Det här är ju en gammal landsbygdsindustri. Allt som inte
fanns på gårdarna förr finns här. Kvarnen, smedjan, linbastan (där linet torkade)
och sågen. Det är viktigt att bevara. Vi är väldigt bra på att se värdet i herrgårdar
och slott medan arbetarnas historia och gamla yrkeskunskaper försvinner. Sedan vi
började restaurera och sköta om naturen och kulturen häruppe har till exempel både
växt- och djurliv återhämtat sig.

När socialt kapital är värt sin vikt i guld
Historien om tändkulemotorn som såldes till Råås Kvarns Vänner bryter på
många sätt mot bilden av en marknadsekonomi där aktörerna är rationella nyttomaximerade individer. På en marknad förväntas en vara värderas i monetära
termer, man sätter ett pris på den. Förenklat kan man säga att priset på varan
utgörs dels av produktionskostnaden, dels av köparens vilja att betala utifrån sin
efterfrågan, sina behov och sin betalningsförmåga. En större efterfrågan leder
i teorin till högre pris. Men i det här fallet fanns det flera potentiella köpare av
tändkulemotorn. Enligt vanliga marknadsekonomiska tankesätt bjuder intressenterna över varandra tills det bara finns en köpare kvar som är beredd att betala
det högsta priset. Enligt marknadsekonomisk teori borde tändkulemotorn därför
ha sålts till den som betalade mest. Men marknaden är i verkligheten inte perfekt.
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Föreningen ”Råås Kvarns Vänner” som köpte motorn hade andra resurser
som inte kan
mätas i kronor och ören. Säljaren hade flera potentiella köpare
till varan, och därmed möjlighet att få ett högt pris. Ändå valde
säljaren att istället sälja tändkulemotorn till ”Råås Kvarns Vänner”
för en närmast symbolisk summa. Det fanns något annat än pengar
som tilltalade säljaren. Trots att mannen i föreingen inte själv kände damen som sålde tändkulemotorn, så kunde han ändå förmedla att han och
hans vänner skulle ta ansvar för motorn. Säljaren fick då förtroende för den
kulturhistoriska gärning som föreningen gör.
Berättelsen om tändkulemotorn visar att socialt kapital, traditionella kunskaper och lokala kulturhistoriska värden kan vara viktiga element som ofta har ett
värde som går långt bortom det som kan mätas i kronor och ören. Möjligheten att
få tillgång till tändkulemotorn gav också föreningen möjlighet att bevara och sprida
kunskap och kulturhistoriska värden. 36

… Vi är väldigt bra på att se vär
det i herrgårdar och slott medan
arbetarnas historia och gamla
yrkeskunskaper försvinner …

Frågor att fundera vidare på:
• På vilka sätt kan lokala kulturvärden utvecklas för att uppmuntra lokal samverkan, aktivitet och attraktionskraft, som
samtidigt bevarar lokal kunskap
och kulturhistoria?
• Finns det andra sätt att värdera en vara eller en aktivitet/
tjänst, än att enbart se till pris?
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Det lilla  i  den
En av landsbygdens hårt arbe
tande jordbrukare, låt oss kalla hon

… Anders visslar glatt och tänker på att
det kanske finns en ljusnande framtid även
på landet och för maten från vårt land!
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om Anders, kör in med traktorn på mötesplatsen och släpper förbi bilarna som bildat
en kö bakom honom. Det är gråväder, men
ändå hög tid att börja vårbruket. Det är en
bit att köra mellan de gårdar som han inkluderat i sitt jordbruk för att få det att gå ihop.
I dag lever hans familj knappt på det som fyra familjer
bara för ett par generationer sedan kunde leva gott på.
Han vinkar åt sin kusin Anna som åker förbi och vet
att hon är på väg att hämta barn i Tranås och sannolikt
handlar hon samtidigt på stormarknaden där. Tänk om
han verkligen skulle kunna få fart på det där med mer
lokal produktion så att grannarna inte skulle behöva
handla utländsk mat i stan, när det bästa är det som
görs här i trakten. Men varken han eller någon annan får
verksamheterna att gå med någon större
vinst. Det är ju allt banken kräver
när han vill pröva något nytt.
Men det är inte nog med det.
Han rullar ut på vägen med
traktorn och tänker irriterat
på alla regler som är gjorda
för stordrift och som ställer
krav på allt, högt och lågt,
från egenkontroller, bygg
nader och miljötillsyn. Men
det är ingen som verkar
förstå att det är han ensam
som måste se till att regler

  stora   världen
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följs. De verkar tro att jordbruk är som ett storföretag
med en massa avdelningar med olika ansvar. Som
om han var företagsledare och inte ensam jordbrukare som bara vill göra lite bättre mat. Men så
passerar han Asby lanthandel och ler åt att de i
bygden i alla fall lyckas hålla lanthandeln öppen och att de faktiskt säljer en hel del som är
lokalt producerat. Just då spricker molnen
upp och Anders visslar glatt och tänker
på att det kanske finns en ljusnande
framtid även på landet och för maten
från vårt land!

Lokalsamhällen med flexibla
lösningar – kan ge ringar på vattnet
Jordbruket är en av de sektorer där konsekvenserna av stordriftsfördelar och
teknisk utveckling kanske har fått mest genomslag. Hela den svenska landsbygden har omvandlats under de senaste hundra åren. Ydre är ett typiskt exempel
på detta. Det syns i dag tydligt i landskapet hur stordriften ändrat på gårdsindelning och hur många torp som blivit till sommarstugor.
I dag är det färre, men större, gårdar som producerar allt mer. Det innebär
också att det är allt färre personer som är verksamma inom jordbruket och som
får sin försörjning   därifrån. Dagens ekonomiska modeller gynnar stordrift och
kräver att kostnaderna hålls så små som möjligt. När priset på maten ska vara så
lågt som möjligt för konsumenten så leder det ofrånkomligen till stordrift och
mindre möjligheter att tänka på det ekologiska och lokala. Ett småskaligt, lokalt
och kanske även mer hållbart, jordbruk får svårt att fungera när ekonomi och
juridik bygger på normer av storskalighet och snabb produktion. Men många
vill att det ska vara annorlunda, detta gäller för både konsumenter i stan och
producenter på landet.
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… Det som kallas socialt kapital
bygger på tillit och engagemang
och leder till tillväxt för bygden!

Det finns trots allt flera exempel på ekologisk och närodlad mat. Det finns
konsumenter som är villiga att betala lite mer för något som kan ses som lite
mer kvalitet. Det finns även allt fler former av märkning för att visa hur produktionen gått till. KRAV och Fair Trade är sådana exempel. De bygger också
på regler och kontroller. Men de reglerna utmanar och öppnar för andra former
av produktion. Märkningen visar också för konsumenten mer om hur maten
har producerats och av vem. Då blir vi, som konsumenter, också ofta villiga att
betala lite mer.
Det uppenbart att dagens konventionella produktions- och konsumtionsmönster tenderar till att favorisera storskalighet och volym framför småskalighet och kvalitet. Landsbygden fungerar dock sällan så. Precis som i exemplet
med skolan ovan så kräver små lokalsamhällen ofta mindre, men mer flexibla
lösningar. Ett annorlunda, mindre och mer flexibelt brukande av jord och skog
kanske också kan leda till nya produkter som är såväl miljömässigt goda som
lokalproducerade.
Alternativa strukturer för jordbruket och andra lokala verksamheter skulle
kunna leda till att nya produktionsformer skapas, vilka i sin tur skulle kunna
skapa arbetstillfällen och skatteintäkter i Sveriges landsbygdskommuner. Men
sådana förändringar skulle också kräva att konsumenterna, långt ifrån platserna där maten produceras, tänker annorlunda och väljer det svenska och
småskaliga. Det är inte omöjligt, men det kräver en annan slags konsumtion
och ett ekonomiskt tänkande som inte bara har lägsta pris framför ögonen.
Men även kommunerna kan sträva efter att, trots krångliga regler, prioritera
det lokalt producerade – exempelvis när de lagar mat till skolorna.
Mer lokalt baserad produktion och handel kan också skapa ringar på vattnet
som ger både inspiration, engagemang och nya samarbeten för att utveckla
aktiviteter i bygden. Idéer och kunskaper sprids och ger en starkare social
sammanhållning. När en grupp människor genomför
lokala initiativ skapas en gynnsam atmosfär och positiva effekter genom att fler initiativ tas, som till exempel lanthandeln i Asby som drivs av jordbrukare
i trakten. Sådana lokala verksamheter kan också
leda till mer pengar i kommunens kassa. Men alla
de positiva ringarna på vattnet är inte direkt mätbara i vanliga
ekonomiska termer. Därför krävs att den lokala ekonomin kan ses på
andra sätt, med fokus på aktiviteter som på längre sikt skapar en stabil
social sammanhållning. Det som kallas socialt kapital bygger på tillit och
engagemang och leder till tillväxt för bygden!
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Frågor att fundera vidare på:
• På vilka sätt kan lokal (exempelvis närodlad ekologisk) produktion och
handel uppmuntras?
• Hur kan lokal produktion stärkas i ert lokalsamhälle? Vad kan kommunen göra? Vad kan man göra som enskild konsument? Vad kan göras för
att stärka lokalsamhället och tilliten till varandra här?
• Vad kan göras för att stödja varandra och ge möjligheter till att våga
pröva och utveckla nya idéer så att en annan ekonomi kan växa?
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DISKUSSION
Berättelserna från Ydre visar att socialt kapital är en viktig hörnsten för att bygga
en genuint hållbar utvecklingsprocess och en attraktiv, levande landsbygd. Med
tillit och samarbete skapas social hållbarhet som i sin tur kan ge försörjningsmöjligheter som är ekologiskt hållbara, och som därmed också kan ge lokal
ekonomisk hållbarhet. Detta kräver dock att man utgår från landsbygdens särart och vågar tänka och agera annorlunda.

Det lokalt unika – att se landsbygdens möjligheter
En levande landsbygd är viktig, inte bara för de människor som bor och verkar där, utan också för hela samhället. I jämförelse med urbana områden har
landsbygdskommuner speciella lokala möjligheter, likväl som begränsningar,
som kräver sina egna lokala lösningar. Om vi vill ha en levande landsbygd så
måste den ges möjligheter att utvecklas och vara attraktiv för att behålla och
öka sin befolkning.
Berättelserna i denna bok illustrerar den viktiga kraft som ofta finns i människors drivkrafter och engagemang – det sociala kapitalet – på landsbygden.
Den sociala sammanhållningen och drivkraften kan skapa lokala innovativa
och flexibla lösningar. Sådana aktiviteter skapar positiva värden. Men dessa
döljs ofta i dag i den ekonomiskpolitiska marknadsstrukturen, trots att de kan
ge motivation och vara direkt avgörande för människornas försörjningsmöjligheter och för bygdens överlevnad och utveckling. Vi behöver därför nya sätt
att se på vad som är värdeskapande resurser och aktiviteter, detta gäller särskilt
på landsbygden.
Om vi enbart följer dagens ekonomiskt rationella tänkande och urbana
fokus så skulle landsbygden ha mycket svårt att överleva. Men det finns andra
värden än de som enbart mäts i pengar. Berättelserna i denna bok visar att det
sker mängder av aktiviteter som ger stora och viktiga mervärden för den lokala
bygden, men det är värden som är svåra att översätta till dagens ekonomiska och
politiska strukturer. Dagens samhällsstruktur gör det svårt för landsbygden att
finna lösningar och strategier som tar tillvara och utvecklar de unika värden
som finns på landsbygden. Därför gäller det att synliggöra och att dessutom
använda även andra värden och resurser för utveckling. Det finns en annan
kommunal ekonomi.
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För att ge varje landsbygdsområde möjlighet att utvecklas i dagens samhällsstruktur krävs annorlunda och decentraliserade, inte generella, lösningar för
att bäst få ut effekten av unika lokala krafter och resurser som finns på landsbygden. För att uppmuntra småskalighet och hållbarhet måste människor på
landsbygden få utveckla sina försörjningsmöjligheter utifrån sina möjligheter
och begränsningar.
Landsbygden har förutsättningar att gå i bräschen för att utveckla en mer
hållbar lokal samhällsutveckling som inkluderar såväl en social och ekologisk
som en ekonomisk dimension av hållbarhet. Men detta kräver att landsbygdskommuner, utifrån sina specifika möjligheter och begränsningar, ges möjligheter till både att forma egna strukturer på sina villkor och ibland att faktiskt
få kringgå krav som ställs generellt och som är baserade på storstädernas verklighetsbilder. Landsbygdskommuner måste finna nya vägar att se och agera
bortom dagens kommunala ekonomi för att kunna uppmuntra och använda
lokala värden som är viktiga för att skapa lokalt hållbara försörjningsstrukturer.
Genom att våga tänka och agera annorlunda skulle landsbygden kunna bli
en förebild för hållbar utveckling, baserad på människors engagemang och
intresse för sitt område. Detta skulle också ge en positiv bild av landsbygden
och därmed öka dess attraktionskraft.
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… Genom att våga tänka och agera annorlunda skulle landsbygden kunna bli
en förebild för hållbar utveckling, baserad på människors engagemang och
intresse för sitt område. Detta skulle
också ge en positiv bild av landsbygden
och därmed öka dess attraktionskraft.
per assmo & elin wihlborg

isbn 978-91-7519-214-7

