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Abstract 

 

The main purpose of this thesis is to raise a discussion about the local history movement as not only 

a guardian of cultural and natural heritage but also as a political institution. This means that it 

affects the local area in various ways that is beneficial for local developement. I wanted to study the 

general views of the local history movement and have done so through analysing statements made 

by politicans and by the local history movement itself in relation to what scientists say about the 

local history movement. The qualities which have emerged have been discussed in relation to 

various political science theories. The material has been examined through a qualitative content 

analysis. The result shows a clear pattern among the views. The most apparent tendencies show 

patterns on matters regarding civic society, community, local identity and integration. The chosen 

theories proved to be useful as a basis of discussion and a source of understanding the local history 

movement in relation to human behaviour. 
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1. Inledning 

Regeringsformens första paragraf lyder: 

"All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

och på allmän och lika rösträtt." 

Dessa ord är de första som står i regeringsformen och det mest grundläggande i den svenska 

demokratin. En svensk medborgare har både rätt till sina egna åsikter och att uttrycka dem, så 

länge denne inte genom detta bryter mot någon annan lag.1 Vi har också rättigheten att söka 

oss till andra människor och samlas i grupp för att sprida kunskap om - eller argumentera för - 

våra åsikter. Detta enligt mötesfriheten.2 Dessa är grundförutsättningar för demokrati och är 

något vi ser som självklart i Sverige idag. I forna dagar hade ordet demokrati en något negativ 

klang. Det förknippades med att människor, utan att vara upplysta och insatta i politiken, 

strävade efter en makt och ett inflytande de inte kunde behärska. De mer bildade såg med 

skepticism på det demokratiska systemet. Idag är demokrati ett begrepp vi är stolta över. Det 

ses som något vackert. För de flesta människor i Sverige symboliserar nog det demokratiska 

systemet det moderna och välutvecklade. Detta i motsats till svunna tiders olikhet och 

utpräglade klassamhälle. Samtidigt rapporteras ofta om sjunkande valdeltagande och politisk 

apati varför det är viktigt att förstå mer om politikens roll i våra liv och om svenskens syn på 

sig själv som samhällsindivid.  

Det mest grundläggande sättet att vara politiskt aktiv är att rösta i politiska val men det finns 

också andra vis att utöva deltagande. Eftersom att politiken är dynamisk, det vill säga att man 

kan påkalla uppmärksamhet från politiker efter att de blivit valda, kan man genom dessa få sin 

röst hörd genom opinionsbildning. Ett annat sätt är att engagera sig i en intresseorganisation. 

De klassiska folkrörelserna har mobiliserat svenskarna under mer än ett århundrade. 

Folkrörelserna har sedan sin framväxt påverkat svensk politik genom att främja 

demokratiseringsprocessen. En möjlig och ofta återkommande förklaring är att rörelserna 

bygger på värden som solidaritet och jämlikhet och att ett medverkande i föreningslivet 

fostrar medlemmarna i en typ av medborgarskola. Både historiskt och idag finns också ofta 

                                                             
1 Åsa Bengtsson (2008) Politiskt deltagande  
2 Nationalencyklopedin (2017) Mötesfriheten 



2 
 

kopplingar mellan intresseorganisationer och politiska läger.3 Alltså finns här ett naturligt 

band mellan föreningslivet och politiken, varför det blir än mer relevant att undersöka 

relationen mellan dessa parter. Den gängse bilden av Sverige är att staten är stark och stor. 

Dock är detta inte detsamma som att staten har styrt och folket sonika lydit. I själva verket 

finns en rik tradition av lokalt självstyre och politiska processer ute i de svenska bygderna.4  

Den enda typen av folkrörelse som på Sveriges landsbygd fortsätter att locka medlemmar än 

idag är hembygdsrörelsen.5 De flesta människor bosatta och uppvuxna i Sverige förknippar 

nog hembygdsrörelsen med gårdsmuseum, midsommarfiranden, byggnadsvård och 

bruksföremål. Onekligen är hembygdsföreningarnas centrala roll att bevara och visa 

kulturarvet. Det kan dock argumenteras för att de har andra samhällsnyttiga funktioner också. 

Funktioner som berör lokal utveckling och människans roll som samhällsmedborgare.  

Hembygdsrörelsen fyllde 2016 hundra år och befinner sig således långt ifrån den verklighet 

som rådde då rörelsen föddes. Peter Aronsson adresserar detta faktum och menar att det på 

grund av detta är intressant att forska på hembygdsrörelsens roll inom exempelvis frågor som 

rör lokal och regional utveckling. Avfolkning av landsbygden och en ökad globalisering är 

nutida utmaningar som hembygdsrörelsen står inför.6 Är rörelsens dagar räknade eller 

kvarstår människans behov av att söka kontakt med det lokala och ursprungliga? I 

brytningspunkten mellan industri- och informationssamhälle har samhället ändrat sina 

spelregler i stor omfattning. Ur denna kontext föds frågan om traditionella rörelser kan få en 

plats i den nya världen – måhända i en ny form?  

Det civila samhället kan skänka nöje, försvara rättigheter – eller båda dessa på samma gång. 

Det kan vara arenan där människor möts och har trevligt. Det kan också vara kraften som tar 

vid där kommunala resurser mojnat. Det förenar och skapar en gemensam röst – ibland för 

gruppens egen skull, ibland för någon som inte kan tala för sin egen sak. Civilsamhället 

mobiliserar den ”vanliga” människan och erbjuder ett underifrån-perspektiv. Samtidigt sker 

idag en kontinuerlig samverkan mellan det civila samhället och stat i form av exempelvis 

remissarbete och annan kommunikation. De båda parterna har också, enligt Bo Rothstein, 

gynnats av varandra i ömsesidig tillväxt.7 Med detta i åtanke kan civilsamhället sägas utgöra 

                                                             
3 Möller (2016) Politiskt ledarskap, 2:a upplagan 
4 Peter Aronsson. Hembygdens frågor i Peter Aronsson och Annika Sandén (red.) (2007) Idéer om hembygden  
5 Jordbruket (2013) Allt om landet – allt om kultur och föreningsliv på landsbygden 
6 Aronsson. Hembygdens frågor 
7 Bo Rothstein (2013) Corruption and trust: why the fish rots from the head down 
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både en viktig motpart och samarbetspart till staten. Oavsett form och tidsålder som 

folkrörelser och andra ideella organisationer verkar i kvarstår därför vikten av att belysa och 

förstå värdet med det civila samhället.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa olika kvaliteter gällande hembygdsrörelsen som 

gynnsam faktor för det lokala samhället och de individer som på olika sätt kommer i kontakt 

med den. Utifrån en beskrivande och förklarande ansats visar undersökningen hur rörelsen är 

betraktad ur olika perspektiv. 

Frågeställningarna jag ämnar besvara är: 

• Hur beskrivs hembygdsrörelsen av staten och Sveriges hembygdsförbund? 

• Vilka paralleller kan dras mellan dessa beskrivningar och tidigare forskning? 

 

1.2 Avgränsning 

Hembygdsrörelsen är en del av både föreningslivet och - i ett större perspektiv - 

civilsamhället. Om civilsamhället finns betydligt fler och mer utvecklade uttalanden från både 

politiker och forskare. Vore alla dessa utsagor inkluderade i undersökningen hade arbetet 

blivit både större och av en annan karaktär. Dessutom hade undersökningen “missat målet” 

eftersom att civilsamhället är ett brett begrepp. Av denna orsak är undersökningen fokuserad 

på de uttalanden som rör specifikt hembygdsrörelse, hembygdsförbund eller 

hembygdsföreningar. Dock är andra begrepp, såsom civilsamhälle eller föreningar på 

landsbygden inkluderade om det är tydligt att de syftar också på hembygdsrörelsen. Som jag 

strax ska förklara existerar andra liknande organisationer, såsom byalag och andra övriga 

utvecklingsgrupper. Dessa är många gånger lika hembygdsföreningarna, förutom att de i 

allmänhet är mindre kulturhistoriskt fokuserade.  
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1.3 Disposition 

Kapitel nummer 2, Bakgrund, strävar efter att ge kunskap om både den historiska kontexten 

om hembygdsrörelsen och om hur det förhåller sig idag gällande detsamma och andra insatser 

för landsbygden. Kapitel nummer 3, Teori och forskningsläge, ämnar även det att ge läsaren 

kunskap som förhöjer läsupplevelsen. Forskningen om hembygdsrörelsen, såväl som andra 

utvalda teorier, kommer att appliceras i analysen. Efter detta följer ett metodkapitel i vilket 

jag redogör för genomförandet analysen och diskuterar mitt material samt resonerar kring 

validitet. I nästa kapitel, Analys, kopplas hembygdsrörelsens kvaliteter från olika perspektiv 

ihop med tidigare forskning och teorier. Efter detta följer kapitel 6, Slutsatser, där läsaren 

erbjuds en sammanfattning av vad undersökningen, samt en slutdiskussion. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel erbjuder läsaren en kontext om Folkrörelser, Hembygdsrörelsen exempel på 

politiska insatser och andra utvecklande instanser på landsbygden. Syftet med kapitlet är att 

läsaren ska skapa kunskapsmässiga fack att sortera in informationen som följer i analysen 

och slutsatserna. En kännedom om aktuella begrepp och en övergripande bild av uppsatsens 

ämne kommer att ge läsaren större glädje av kapitlen som följer. 

 

2.1 Folkrörelser i Sverige 

Liksom ordet demokrati har folkrörelse ändrat betydelse och gått från att vara förknippat med 

upplopp och ett folk i resning till att bli - som Hilding Johansson uttrycker det - ett 

honnörsord.8 För hundra år sedan väckte det associationer till hur den oupplysta och obildade 

massan satte sig på tvären och uppviglade varandra där ute på landsbygden. Man tog makt 

som man inte var förmögen att ha. Nu är det istället ett fint och lite romantiskt ord som man 

som organisation gärna förknippas med.9 Det finns en tendens hos forskare att framställa 

folkrörelsen och staten som antagonister - som starka krafter som stretar åt varsitt håll i en 

omöjlig dragkamp, menar Bo Rothstein. I själva verket finns ofta ett starkt samarbete mellan 

folkrörelse och politiken och dessutom hade civilsamhället aldrig kunnat bli lika frodigt utan 

en stark stat.10 Många gånger har också denna samverkan framhållits som något negativt. En 

återkommande 1900-talsdiskurs är att personer med borgerliga sympatier bekymrats över att 

socialdemokraterna odlat relationen till folkrörelserna för att få igenom sin politik. Detta 

nådde sin kulmen på sjuttiotalet efter att det socialdemokratiska förslaget kom om att starta en 

folkrörelseenhet som skulle vara belägen under kommundepartementet. I denna enhet skulle 

representanter för folkrörelserna mötas och samtala med regeringen för att skapa ett starkare 

samarbete än tidigare. Kritikerna var här oroliga för att socialdemokratin skulle absorbera 

folkrörelserna som en del av den egna politiken.11 Johansson berättar om den speciella 

gemenskapen som rådde inom folkrörelserna då de uppstod. Det var under 1800-talet ovanligt 

att man möttes utöver sina vanliga grupper under jämlika och kamratliga former. Inom 

                                                             
8 Hilding Johansson (1980) Folkrörelserna i Sverige   
9 Ibid. 
10 Rothstein. Corruption and trust: why the fish rots from the head down 
11 Henrik Berggren och Lars Trägårdh (2015) Är svensken människa? 
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folkrörelserna var man dock lika inför sakfrågan och började tidigt att dua varandra. 

Kamratliga relationer som spridit sig utanför lokalens väggar har också varit vanligt, 

åtminstone inom respektive samhällsklass.12  

Det är svårt att forska om folkrörelserna utan att kort beröra begreppet civilsamhälle. Med 

civilsamhället menas den sfär som inte är staten, företagen eller hemmet. Det är det område 

inom vilka människor organiserar sig i nätverk, föreningar eller trossamfund för att mötas 

kring specifika intressen eller en livsåskådning.13 Man skulle kunna säga att civilsamhället är 

beläget på en samhällsnivå mellan stat och den privata sfären.14 Henrik Berggren och Lars 

Trägårdh berättar om att begreppet introducerades på allvar i Sverige på 80-talet av två 

marxistiska författare, Håkan Arvidsson och Lennart Berntsson. Under 90-talet kom 

civilsamhället att debatteras och användas av både höger- och vänstersympatisörer. På 

högersidan kopplades begreppet ihop med liberala tänkare som Locke och Smith. Människor 

med vänstersympatier ville å sin sida gärna koppla ihop civilsamhället med folkrörelserna.15 

Begreppet uppstod bland filosofer på 1800-talet. Fenomenet civilsamhälle är dock mycket 

äldre. Det kan spåras tillbaka till medeltiden då borgarklassen nådde en högre bildningsnivå 

och därmed kom att börja innebära en konkurrerande faktor för kungen.16  

 

2.2 Hembygdsrörelsen som politisk aktör 

Hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet. Denna tid präglades av att 

industrialiseringen hade gjort sitt intåg i samhället. I samband med den följde stora 

samhällsförändringar. I en tid då allt skulle effektiviseras och standardiseras bröt många 

människor på landsbygden upp och flyttade till städerna där det fanns generöst med jobb i de 

nya fabrikerna. Människor emigrerade också fortfarande och lämnade sin hembygd i hopp om 

något bättre. Under denna tid växte det parallellt fram en distinkt känsla av att folkkulturen 

var hotad, i synnerhet hos de människor som bodde kvar i i sin hemtrakt på landsbygden. Det 

föddes en sorts romantik kring landsbygden. Bonden som närde sig på jorden levde det rena 

och sunda livet medan människor i de kala och opersonliga städerna ansågs leva i smuts och 

                                                             
12 Johansson. Folkrörelserna i Sverige 
13 Regeringen. Civila samhället  
14 Nationalencyklopedin (2018) Civilsamhälle 
15 Berggren och Trägårdh. Är svensken människa? 
16 Nationalencyklopedin (2018) Civilsamhälle 
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ohälsa.17 Då hembygdsrörelsen föddes var en stor del av de aktiva ungdomar, till skillnad från 

idag. 1916 bildades Samfundet för Hembygdsvård, det som senare blev Riksförbundet för 

Hembygdsvård.18 Efter andra världskriget gick avfolkningen av landsbygden snabbt. Inom ett 

par decennier hade man på politisk nivå börjat rekognosera riskerna med den utarmning som 

drabbade landsbygdsområdena. År 1965 tog regeringen ett beslut om att man skulle föra en 

aktiv regionalpolitik. Detta lade grunden till kommande satsningar på social verksamhet och 

sedermera också stöd till näringsidkare på landsbygden. Regeringen tillsatte på 70-talet en 

grupp som kallades Glesbygdsdelegationen. I den kampanj som delegationen startade kan 

man se hur hembygdsrörelsen spelade en politisk roll. Ett exempel på detta är när 

hembygdsrörelsen år 1987–1988 mobiliserade Sveriges landsbygdsbefolkning i kampanjen 

"Hela Sverige ska leva". Olika instanser ur det civila samhället och myndigheter samarbetade 

för att formulera ett program under kampanjarbetet. Under kampanjen arrangerades ett flertal 

evenemang. På grund av detta initiativ bildades många nya utvecklingsgrupper av olika slag. 

Sveriges allra första Landsbygdsriksdag 1989 markerade slutet på kampanjen.19 Ur dess aska 

föddes dock en organisation med samma namn som kampanjen. Den ska vi återkomma till 

inom kort.  

 

2.3 Sveriges hembygdsförbund 

Riksförbundet för Hembygdsvård bytte så småningom namn till Sveriges Hembygdsförbund. 

Idag består förbundet av 2050 hembygdsföreningar runt om i landet. Det finns också 

regionala förbund. Centralorganisationens främsta vision är att "ta tillvara och levandegöra 

natur- och kulturarvet" i hela Sverige.20 Förbundet ger ut en tidskrift vid namn Bygd och natur 

som kommer ut fyra gånger per år. Tidningen behandlar ämnen som berör natur- och 

kulturarv och även information om verksamheten hos de anslutna föreningarna.  

I Hembygdsförbundets stadgar står: 

                                                             
17 Anna Eskilsson. Från motstånd till mötesplats i Peter Aronsson och Annika Sandén (red.) (2007) Idéer om 
hembygden  
18 Sveriges hembygdsförbund. Historik 
19 SOU 2003:18 Samlingslokaler i storstaden och på landsbygden 
20 Sveriges hembygdsförbund. Om oss 
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“Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande 

generationer. Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla. Att 

kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället. Att med 

kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.”21  

Stadgarna fastställer alltså att huvudpunkten ligger i att bevara och levandegöra natur- och 

kulturarv. Samtidigt finns förbundets roll i samhällsutvecklandet men med utgångspunkt i, 

och fokus på, det arv vi besitter.  

Hembygdsrörelsen föddes på landsbygden och det är alltjämt där den har sin starkaste bas. På 

senare år har dock hembygdsförbundet jobbat för att bredda begreppet “hembygd” så att det 

även ska förknippas med stadsområden. Allt fler hembygdsföreningar bildas nuförtiden i 

städerna.22 85% av hembygdsföreningarna i Sverige äger och förvaltar byggnader som en del i 

sitt föreningsarbete. De svenska bygdegårdarna är relativt jämnt fördelade över vårt land. 

Sveriges hembygdsförbund framhåller själva sitt eget värde för samhället genom att redovisa 

hur många ideella timmar som spenderas inom rörelsen. Man menar att det är cirka 4 miljoner 

timmar som förbundets medlemmar arbetar. Enligt EU:s beräkningar är en timmes ideellt 

arbete värd 200 kr. Därmed kan arbetet inom förbundet sägas vara värt 800 miljoner kronor. 

Man menar att dessa siffror är bra att ha då man i kontakt med kommun och myndigheter på 

ett konkret sätt vill poängtera sin viktiga roll i samhället.23 

 

2.4 Aktuella satsningar på hembygdsarbete 

År 2014 kom regeringsbeslutet att satsa 80 miljoner på hembygdsgårdar. Pengarna delades ut 

över fyra år. Medlen gick att tillgå då det kommande landsbygdsprogrammet trädde i kraft, 

2015. Kulturminister Lena Adlesohn-Liljeroth sade i ett pressmeddelande att en av 

prioriteringarna på kulturområdet var att värna och vårda kulturarvet. Motiveringen lydde att 

hembygdsgårdarna fungerade, förutom genom att sprida kunskap om livet förr, som 

möteslokaler för lokalbefolkningen. Innan storsatsningen på hembygdsgårdar genomförde 

Riksantikvarieämbetet ett projekt vid namn Hus med historia i vilket man gav stöd på 

sammanlagt 40 miljoner för att rusta upp och bevara olika byggnader som man ansåg viktiga 

                                                             
21 Sveriges hembygdsförbund. Stadgar 
22 Anna Eskilsson (2008) På plats i historien 
23 Sveriges hembygdsförbund. Ideellt arbete 2013 



9 
 

för kulturarvet.24 År 2017 antog regeringen Kulturarvsproposition, en samlad och långsiktig 

proposition. Propositionen rör till stor del museer men även hembygdsrörelsen på så sätt att 

det civila samhället ska få ökat stöd till det arbete som rör kulturarv.25 Det finns olika sätt att 

kontinuerligt söka stöd för projekt på landsbygden. Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-

metoden är ett utbrett och väl beprövat sätt att stödja initiativ som gynnar lokalsamhället. 

Beviljad finansiering kommer ifrån olika fonder. Underifrån-perspektiv och lokal förankring 

är viktiga komponenter inom LEADER-metoden.26  

 

2.5 Hela Sverige ska leva 

Det finns, förutom hembygdsföreningar, olika typer av utvecklingsgrupper och byalag som 

kan arbeta för generell utveckling eller specifika intressen i en trakt. Det finns ofta samband 

mellan dessa typer av ideella grupper och antalet aktiva servicepunkter, livsmedelsaffärer 

eller drivmedelsstationer i lokalbygden.27 Organisationen Hela Sverige ska leva är idag en 

organisation med fem tusen lokala byalag, utvecklingsgrupper eller idrottsföreningar. Här 

ingår också många hembygdsföreningar. Kriteriet för att få ansluta sig till organisationen är 

att man ägnar sig åt landsbygdsutveckling på något sätt. Det är vanligt att olika grupper, 

tillhörande centralorganisationen, i en kommun tillsammans bildar ett kommunbygderåd. På 

så vis kan det bli enklare att föra kommunikation med kommunala politiker och tjänstemän.28 

Att Hela Sverige ska leva är en stor och inflytelserik organisation märks inte minst på att den, 

tillsammans med Skärgårdarnas riksförbund får årliga verksamhetsbidrag på grund av den 

viktiga roll man spelar för utvecklingsarbetet i det civila samhället i Sverige.29 

Organisationen formulerade vid millennieskiftet ett program med tio stycken “landsbygdslyft” 

- förslag som skulle hjälpa till att utveckla landsbygden. Det avslutande kapitlet handlade om 

vikten av lokalt inflytande. Det innehöll förslag om bland annat demokratiska modeller och 

förespråkade att man skulle införa en förvaltningsnivå under den kommunala - en sub-

kommunal nivå.30 Det finns även andra nätverk och grupper där det sker dialog och utbyte. Ett 

                                                             
24 Riksantikvarieämbetet (2007) Civila samhället 
25 Regeringskansliet (2016) Kulturarvspolitik 
26 Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
27 SOU 2015:35 Service i glesbygd – betänkande del 1 
28 Hela Sverige ska leva. Organisation 
29 Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
30 Ulla Herlitz. Hembygden i Sveriges nya geografi i Peter Aronsson och Annika Sandén (red.) (2007) Idéer om 
hembygden 
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exempel är Landsbygdsgruppen i Linköpings kommun där man möts mellan kommunstyrelse 

och aktörer på landsbygden för att tillsammans kontrollera att kommunens landsbygdsstrategi 

följs och att främja det lokala utvecklingsarbetet. Alla ledamöter möts ungefär fyra gånger per 

år. Ibland arrangerar man träffar med olika byalag, utvecklingsgrupper och boendeföreningar, 

eller håller informationsträffar för allmänheten. Denna typ av konstellation är, enligt 

Linköpings kommun, ovanlig i Sverige idag.31 

Ibland används termen byalag om en sammanslutning av boende på landsbygden. Termen är 

gammal och innebar från början en samling av markägare som gick samman och tog beslut 

om närmiljön. Idag kan vilken granne som helst engagera sig i byalaget, vars betydelse blivit 

mindre formell.32  

  

                                                             
31 Linköpings kommun (2018) Landsbygdsgruppen 
32 Nationalencyklopedin (2018) By 
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3. Teori och forskningsläge 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad tidigare forskning säger i relation till ämnet. 

Jag kommer också att förklara vissa teorier som kan vara till fördel att ha viss kännedom om 

inför analysen.  

3.1 Forskning om den politiska hembygdsrörelsen 

Låt oss inleda med några övergripande ord om forskningsläget för att sedan mer ingående 

lyfta akademiska inlägg som står i relation till ämnet för denna uppsats. Vid en kartläggning 

av forskningsläget om hembygdsrörelsen som samhällsutvecklande instans konstateras att det 

inte finns gott om forskning att tillgå. Det är helt enkelt inte denna vinkel som dominerar 

intresset när det gäller forskning om hembygdsföreningarna. Det finns förvisso forskning om 

hembygdsrörelsen men då handlar den oftast om dess historia eller en eller flera föreningars 

bevarande arbete.33 Hembygdsrörelsen har själv bedrivit mycket forskning och därmed finns 

mycket data om deras arbete. När det gäller forskning om folkrörelser har nykterhetsrörelsen 

och väckelserörelsen fått mer utrymme än hembygdsrörelsen. Det är få forskare som studerat 

hembygdsrörelsen i relation till exempelvis gemenskap och civilsamhälle.34Ibland handlar 

forskningen om socialt kapital, och identitet. Det här är begrepp som jag ska närma mig i min 

undersökning och som ligger i gränslandet mellan olika akademiska fält. Lars Trägårdh är ett 

exempel på en forskare som i många olika texter närmar sig hembygdsrörelsen och andra 

folkrörelser, inte minst genom kopplingar till civilsamhället.35 

 

Gerd Adolfsson och Ronny Svensson fick på 1990-talet ett uppdrag av Sveriges 

Hembygdsförbund att undersöka hembygdsföreningarnas positiva effekter på lokalsamhället. 

Detta resulterade i boken Hembygd är framtidsbygd! (1997). Författarna diskuterar bland 

annat hur den lokala identiteten påverkas på en plats med en aktiv hembygdsförening och 

fastställer att den lokala förankringen är viktig inom hembygdsarbetet. En central slutsats i 

boken är att föreningarna tenderar att använda sin kompetens inom det historiska ämnet 

samtidigt som det finns ett utpräglat framtidsfokus. Vidare konstaterar författarna att de 

                                                             
33 Se exempelvis Anna Eskilssons avhandling (2008) På plats i historien som trots allt bidragit till forskningen 
genom att på nära håll följa och intervjua personer ur tre föreningar.  
34 Peter Aronsson (2007) Idéer om hembygden 
35 Se exempelvis Lars Trägårdh (2006) Det civila samhället som forskningsfält 
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undersökte föreningarna ägnade sig åt samhällsutvecklande åtgärder i större omfattning än de 

anat.36  

Peter Aronsson berättar i Hembygdens frågor (2007) att vi idag befinner oss i en 

upplevelseekonomi. Vi lever så långt ifrån den verkligheten våra förfäder kände att vi, när vi 

möter vårt arv, blir turister i deras verklighet. Vidare berättar han att det uppkommit ett behov 

av att återerövra vår egen hembygd. Vi tenderar att åter flytta ut från staden till landsbygden 

för att leva nära naturen och våra rötter. Han säger att världen utan tvekan genomgår en 

globalisering. Samtidigt blir vi mer beroende av det lokala för att klara av att “möta den stora 

världen”. Detta är två parallella utvecklingar som alltså har med varandra att göra - vi 

genomgår en glokalisering. Aronsson berättar att man sedan hembygdsrörelsens födsel kunnat 

se en stabil medlemsökning. Ett stort uppsving fick rörelsen då Sveriges kommuner slogs ihop 

med varandra under storkommunreformen 1952. Som jag inledde denna uppsats med säger 

Aronsson: "Hembygdsrörelsen är idag en utvecklad folkrörelse med en lång historia och en 

tydlig och stabil organisation. Omvärlden ser idag annorlunda ut än då rörelsen tog form 

vilket väcker en del frågor". Här kan man ju säga att eftersom att tiderna förändras så är det 

viktigt att tänka över och kanske ompröva sin bild av hembygdsrörelsen idag. En av frågorna 

Aronsson ställer är vilken roll föreningarna tar i frågor som rör lokal och regional utveckling. 

Aronsson menar att hembygdsföreningen hjälper människor att få ha kvar fyra ting de inte vill 

ge upp; traditioner, trygghet, erkännande och igenkännande.37 

Maria Björkroth, säger i Hembygdsrörelsens utmaningar (2007) att det är svårt att helt ringa 

in gemensamma nämnare för hembygdsrörelsen eftersom att olika föreningarnas fokus är vitt 

skilda. De flesta vet att hembygdsföreningarna ägnar sig åt att värna om natur- och 

kulturhistoria men på 1930-talet kom social hembygdsvård att bli en viktig del av arbetet för 

många föreningar. Med social hembygdsvård menas idén om att hjälpa människor i bygden. 

Björkroth diskuterar också vikten av att individen har en relation till sitt arv. För att vi ska 

engagera oss i arvet är det viktigt att vi får engagera oss i det. Vi får också en bättre relation 

till platsen vi bor på om vi har investerat tid och engagemang på den. Vi formar kulturarvet 

genom att vi idag väljer vad vi tycker är intressant och tar med oss det in i framtiden. Vi 

                                                             
36 Gerd Adolfsson och Ronny Svensson (1997) Hembygd är framtidsbygd! 1: a upplagan. 
37 Aronsson. Hembygdens frågor 
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bevarar idag vad som blir kulturarv imorgon. Vi kan se flera olika platser som hembygd. 

Exempelvis kan det både vara den egna födelseorten och föräldrarnas barndomsbygder.38  

I Från motstånd till mötesplats (2007) berättar Anna Eskilsson att hembygdsföreningar 

genom åren i varierande grad har haft samhällsutvecklande ambitioner. Man har på olika sätt 

tolkat idén om att förändra genom att bevara. Hon menar också att även en förening som inte 

arbetar med opinionsbildning kan förändra till exempel människors uppfattningar - och där 

igenom samhället på lång sikt - just med historia som redskap. Eskilsson berättar om att det 

funnits ett band mellan hembygdsrörelsen och nationalismen. Förmodligen eftersom att de 

föddes ur samma behov och för att nationalismen präglade samhället i stort. Nuförtiden har 

dessa kopplingar ebbat ut och det är det lokala som är i fokus, snarare än nationskänsla. 

Eskilsson är inne på samma bana som Peter Aronsson, att det moderna samhället med 

globalisering och snabba förändringar förstärker behovet att söka trygghet i det vi känner 

igen. Därför kan det vara viktigt att hembygdsrörelsen känner till just det behovet så att man 

inte slukas upp av samma tendenser som samhället utanför. Det är i regel den enkla 

människans historia som berättas och också i kontakten med myndigheter kan man ibland 

skönja ett kritiskt underifrån-perspektiv samtidigt som man vill ha medbestämmande. 

Hembygdsföreningarna fungerar ofta som remissinstans men det är sällan de går in i eldig 

strid med kommuner och myndigheter. Eskilsson frågar sig om det finns en tendens att inte 

skylta med motståndet eftersom att det kan vara lättare att få stöd om man inte är emot så 

mycket.39 

Kulturgeografen Ulla Herlitz berättar i Hembygden i Sveriges nya geografi (2007) om att när 

rationaliseringar och effektiviseringar flyttade makten från socknarna in till staden uppstod ett 

demokratiskt underskott på landsbygden. Detta svarta hål har hembygdsföreningar och andra 

utvecklingsgrupper hjälpt till att fylla. Herlits menar att när man exempelvis utvärderar ifall 

kommuner ska slås ihop till en måste man fundera över vad som händer med den politiska 

individen och vilken roll hembygdsföreningar ska ha i den nya indelningen. I en tid av 

politikerförakt och då människor hamnat långt ifrån beslutsfattandet måste samhället 

uppmuntra till samhällsengagemang och lokal utveckling. Här erbjuder hembygdsrörelsen 

goda möjligheter.  

                                                             
38 Maria Björkroth. Hembygdsrörelsens utmaningar i Peter Aronsson och Annika Sandén (red.) (2007) Idéer om 
hembygden 
39 Anna Eskilsson. Från motstånd till mötesplats? 
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Annika Alzén framhåller i Rörelser i det förflutna (2007) att Hembygdsrörelsen långt ifrån är 

en enbart antikvarisk institution. Den liknar i mångt och mycket andra sociala rörelser med 

det undantaget att man har lokalhistoria som redskap. Då rörelsen var ung var den väldigt 

framtidsfokuserad med förändring som tydligt motiv. Sedan, menar Alzén, har rörelsen blivit 

mer konservativ hållning. Men samtidigt finns behov av en stabiliserande och trygg funktion. 

Hembygdsrörelsen uppmuntrar också till möten mellan människor och blir ofta en grogrund 

för relationer i byn.40  

 

3.2 Teori 

Då jag påbörjade att göra mig införstådd i hembygdsrörelsens historia och dess nuvarande 

verksamhet framträdde en bild av vilka typer av teorier som kunde vara mig behjälpliga i mitt 

arbete. Mina egna erfarenheter av hembygdsföreningar samstämde med denna bild. 

Sedermera hjälpte tidigare forskning mig att urskilja vilka teorier som särskilt väl kunde 

kopplas till hembygdsrörelsen. Jag fann mina slutgiltiga teorier, inte genom att läsa tidigare 

gjorda appliceringar, utan eftersom att dessa var i förbifarten omnämnda i litteratur som 

behandlade hembygdsrörelsen eller civilsamhälle.  

3.2.1 Gemeinschaft och gesellschaft 

En teori som ofta knyts an till diskussioner om civilsamhället är Ferdinand Tönnies teori om 

“Gemeinschaft och gesellschaft”. Tönnies var aktiv på 1800-talet och denna teori är således 

utan tvekan den äldsta av de som figurerar i denna uppsats. Jag vill dock argumentera för att 

detta ingalunda behöver vara något negativt. Hans teoribild är väl använd än idag. Man kan 

dessutom, en smula filosofiskt, betrakta de gamla teorierna som husgrunder på vilka andra 

forskare byggt våning efter våning. Enligt Tönnies symboliserar de två begreppen typer av 

samhälle eller, om man hellre vill, två typer av gemenskaper. Gemeinschaft kan 

direktöversättas till just gemenskap, även om jag väljer att använda de tyska orden. Tönnies 

syftade med gemeinschaft på en samvaro med familjen som förebild. Det är den privata, 

okonstlade sociala relationen som präglas av förtrolighet och omtanke. Gesellschaft kan 

ungefär betyda företag och syftar på det offentliga livet - en mekanism med funktionalitet som 

                                                             
40 Annika Alzén. Rörelser i det förflutna i Peter Aronsson och Annika Sandén (red.) (2007) Idéer om hembygden 
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högsta prioritet. Detta ovan är hur Johan Asplund återger Tönnies teori.41 Intressant att 

tillägga, med tanke på vad jag tidigare nämnt om civilsamhället som omtvistat begrepp är, är 

att Tönnies lär ha influerats av både Smith såväl som Marx i sina tankar om gemeinschaft och 

gesellschaft.42 Tönnies teori kan användas i en diskussion om samhället i stort. Man kan även 

applicera den på resonemang om det lilla, lokala samhället.  

 

3.2.2 Socialt kapital 

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam menar att sociala kontakter inte bara är viktigt 

för välmåendet hos berörda individer utan också för samhället i stort. Det är detta han kallar 

för det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet är ”inslag i samhällsorganisationen, till exempel 

förtroende, normer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 

samordnade operationer”.43 Nätverket av människor i vår omgivning och att verka som grupp 

kan värderas på ett mer konkret sätt eftersom att detta gör oss till mer produktiva individer. 

Med detta följer den ökade samhällsnyttan.  

Det sociala kapitalet kan studeras antingen på en kollektiv nivå eller så kan man undersöka 

dess inverkan på individnivå. Ett stort mått socialt kapital kan på en makronivå förhindra 

korruption och systematisk brottslighet.44 Välkänd är den studie Putnam utförde på nord- 

respektive syditalienska byar på 70-talet. Variablerna var spridda men en av dem var antalet 

lokalbor som var medlemmar i en ideell förening. Genom denna studie kom Putnam fram till 

att de norditalienska byarnas goda ekonomi hjälpte till att genomföra demokrati men att det 

också kunde härledas till den allmänna tilliten i trakten.45 När individer genom sociala 

processer bygger tillit till varandra kan det överföras på samhällsinstitutionerna så att dessa 

blir ärliga och sunda. Individer tjänar på ett rikt socialt kapital dels på så sätt att det sociala 

nätverkandet gynnar dels våra intressen på ett direkt sätt men också på så vis att tjänster blir 

gentjänster i framtiden. Man bör, enligt Putnam, skilja på sammanbindande och 

överbryggande socialt kapital eftersom att följderna är varandras raka motsatser samtidigt som 

att de har mycket gemensamt. Det sammanbindande sociala kapitalet är det som råder när det 

bildas en stark sammanhållning inom en grupp individer som har något gemensamt. Det 

                                                             
41 Johan Asplund (1991) Essä om Gemeinschaft och gesellschaft 
42 Björn Eriksson (1993) Om heuristik och normal vetenskap 
43 Robert Putnam (1996) Den fungerande demokratin 
44 Robert Putnam (2000) Den ensamme bowlaren 
45 Martin Åberg (2000) Den fungerande demokratin? 
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positiva är att de hjälps åt med saker men baksidan är att detta kan öka motsättningarna mot 

andra grupper. Det överbryggande sociala kapitalet skapar istället solidaritet och, som namnet 

antyder, “bryggor” mellan människor och grupper.46 Gemenskap och nätverkande är 

återkommande inom uttalanden om hembygdsrörelsen. Därför är det värt att fundera över 

vilken typ av gemenskap som råder och vilka fördelar ortsinvånarna kan få av nätverkandet.  

 

3.2.3 Lokal identitet 

Begreppet identitet är mångfacetterat och används på olika vis beroende på i vilket 

sammanhang det figurerar. Identiteten är heller inte statisk - den är föränderlig och 

svårgripbar, som vi ska återkomma till. Den delen av identiteten som är kopplad till en plats 

kan kallas för territoriell identitet. Man kan prata om den typen av identitet i förhållande till 

antingen en nation, en region eller en mindre enhet såsom kommunen där man bor eller 

området som ligger i direkt anslutning till hemmet. Det finns olika sätt att bygga upp den 

territoriella identiteten. Kerstin Gunnemark delar upp identitetsbildande i fyra; social 

integrering, aktivitetsfält, symbolvärden och historisk kunskap. Social integrering handlar om 

hur vi umgås med människor i vår omgivning. Hit hör våra sociala nätverk - vänskapsband, 

familjerelationer och bekantskaper med andra människor vi träffar. De personer vi lever nära 

blir för oss en del av platsen. Aktivitetsfälten är de fysiska platser vi rör oss på och emellan. 

Symbolvärden är de estetiska egenskaper vi tillskriver en plats. Dessa är föreställningar och 

kan vara mer eller mindre nära det faktiska förhållandet. Det sista begreppet, historisk 

kunskap, handlar om vad vi vet om vår omgivning. Det är våra gemensamma minnen av 

händelser i dåtiden och personer som levat på platsen. Allt detta kan tillsammans skapa en 

“hembygdskänsla”. Föremålet för denna känsla av identitet behöver inte vara den trakt där 

man växte upp utan kan skapas senare i livet.47 

Samtidigt, menar Mats Brusman, ska man inte förstå platsidentitet som en känsla knuten till 

bara en enda plats. De olika platser vi har kopplingar till bidrar alla tillsammans till vår 

identitet. I en tid då vi både flyttar ofta, reser till sommarställen och vardagligen pendlar 

mellan olika orter knyter vi an till olika platser i större utsträckning än förut när man var mer 

benägen att hålla sig till en plats.48 Ibland stämmer inte den inre bilden, den hos de boende på 

                                                             
46 Putnam. Den ensamme bowlaren 
47 Kerstin Gunnemark (1998) Hembygd i Storstad 
48 Mats Brusman (2008) Den verkliga staden? 
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platsen, överens med den “image” som omvärlden förknippar med trakten. Detta kan ha flera 

förklaringar men säkert är att man idag i en region jobbar med marknadsföring för att sprida 

den bild man har bestämt sig för att man vill förmedla. Detta skiljer sig mot förr då bilden av 

en plats var den som “råkade uppstå”. Värt att anmärka vid diskussioner om platsidentitet är 

att gränserna för platsen ofta är konstruerade av oss människor. Då vi flyttar gränserna ändras 

förutsättningarna för identiteten av platsen. Detta är aktuellt när län slås ihop som nu är fallet i 

Sverige. I de fallen finns risk för problem med bildandet av en ny gemensam identitet mellan 

två län som kanske inte själva känner att de har så mycket gemensamt.49 Gissur Erlingsson 

skiljer på identiteten i kulturella, funktionella och administrativa regioner. Den kulturella 

identiteten är den som redan finns på en plats. Här råder en kulturell samhörighet som är 

upplevd av de som bor på platsen. Detta till skillnad mot de två andra som är konstruerade av 

praktiska skäl. Men detta, menar Erlingsson, kan ändras med tiden. Den nya regionen kan 

mycket väl komma att bygga en gemensam kulturell identitet.50 Detta eftersom att, som vi 

redan konstaterat, identiteten är föränderlig.  

För att förstå processen vid en regional identitetskris, eller vid samhällsförändringar överlag, 

kan man tillämpa David Goodharts teori om de två sätten att förhålla sig till “hemhörighet”. 

Det finns två typer av människor i vårt moderna samhälle, enligt Goodhart. Den första typen 

kallar han för “anywheres”. Idealtypen av denna kategori är välutbildad och berest, bor i en 

universitetsstad och uppskattar frihet och nytänkande. Någon som tillhör kategorin 

“somewhere” bor typiskt i en mindre stad, en förort eller på landsbygden. Denna typ av 

människor är enligt typen lågutbildade och har en känsla av att längta tillbaka till hur det var 

innan “anywheres” drastiskt förändrade världen som de kände den. Dessa personer känner att 

de har blivit kvarlämnade, de känner sig till viss del som förlorare på den snabba moderna 

utvecklingen.51 Goodharts teori brukar användas i ett större perspektiv, för att förstå populism 

och till exempel varför Brexit uppkom. Jag ser ändå att det finns intressanta kopplingar att 

göra och att Goodharts resonemang väl går att tillämpa på den svenska hembygdsforskningen. 

Detta beror delvis på hans intentioner med sin teori. Goodhart hoppas att den förstnämnda 

gruppen, “anywheres” ska visa en större förståelse för att snabba förändringar har 

konsekvenser för grupper som högre värderar att bevara det gamla och vårda traditioner.52 

                                                             
49 Lisa Strömberg (2003) Identitet och identitetspolitik i Sveriges regioner 
50 Gissur Ó Erlingsson (1999) Regional pånyttfödelse. Ekonomi, demokrati och identitet i ett Europa under 
omvandling 
51 David Goodhart (2017) The road to somewhere 
52 ibid. 
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Detta är intressant i förhållande till uppsatsens ämne - att man har ett behov av att “hålla i sig” 

när det går för fort. Detta utan att i för stor grad tillskriva hembygdsrörelsens medlemmar 

egenskaper som bakåtsträvande - bara som fullt mänskliga.  
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4. Metod och material 

I detta korta men viktiga kapitel redogör jag för mitt metodval och tillvägagångssätt. En 

genomgång av kvalitativ innehållsanalys följs av ett materialavsnitt och en 

validitetsdiskussion. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Analysen i denna uppsats är av det kvalitativa slaget. Den data som används i analysen är i till 

stor del insamlad genom ett strategiskt urval. Sedan är den tolkad genom en innehållsanalys 

för att utsagorna ska vara möjlig att strukturera, sortera och sätta i förhållande till annan 

information.53 Det jag ville fånga med min analys var kategorier av ord. Typen av ord var 

viktigare än specifika ordval. Kategoriseringen resulterade i två större grupper med ett flertal 

kodord vardera. Den ena gruppen berörde konkret samhällsengagemang såsom 

opinionsbildning och kontakt med kommunalråd. Den andra ordgruppen innehöll ord som 

gemenskap, identitet, integration och personliga möten. Utsagorna i analysen var relativt 

samstämmiga vilket gjorde det lätt att urskilja mönster.  

Vid uppsökningen och insamlingen av data kunde jag se att det i texterna ofta var flera olika 

begrepp som användes. Det kunde exempelvis vara föreningsliv eller civilsamhälle. Här har 

jag behövt urskilja vilket resonemang som kan tillämpas på just min undersökning. Jag har till 

exempel behövt avväga vilken del av texten som tänkas tillskrivas just hembygdsföreningarna 

så att jag inte råkat tillskriva hembygdsrörelsen någonting som kanske snarare var tänkt att 

handla om civilsamhället i stort. Här har jag således valt att tolka det latenta, det som står 

“mellan raderna” och inte bara kunnat ta hänsyn till det manifesta – det direkt uttryckta. Att 

man ägnar sig åt tolkning inom den kvalitativa innehållsanalysen berättar att metoden är en 

del av hermeneutiken.54 I hermeneutiken är det centrala synsättet att man inte kan förstå 

budskapet i texten utan att förstå det sammanhang i vilket uttalet figurerar55 vilket gör att jag 

har tagit hänsyn till vilken typ av dokument och författare som står bakom budskapet. Detta 

presenteras också i analysen.  

                                                             
53 Matthew Miles och Michael Huberman (1994) Qualitative Data Analysis, 2:a upplagan 
54 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (1994) Kvalitativ metodik och vetenskapsteori 
55 Therese Wirback (2009) Kvalitativ analys 
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Innehållet är efter detta satt i relation till tidigare forskning om hembygdsrörelsen, till 

information ur kapitel 2, Bakgrund samt till utvalda teorier. Dessa teorier är redan 

presenterade i kapitel 3, Teori. Jag har lagt stor vikt vid att sätta utsagorna i relation till en 

vidare kontext eftersom att det är behandlingen av hembygdsrörelsen som statsvetenskapligt 

ämne jag ser som det centrala i uppsatsen.  

 

4.2 Operationalisering 

Urvalet av texter och kodning av information i texten är utförda på ungefär samma sätt. 

Sökorden som användes för att genomföra var hembygdsrörelsen, hembygdsföreningar, 

föreningsliv och landsbygd. Här krävdes ett visst mått av tolkning för att se i vilken relation 

orden stod. Exempelvis valde jag bort de dokument, eller information i ett utvalt dokument, 

som behandlade enbart föreningsliv såvida det inte antyddes att det gällde just föreningsliv på 

landsbygden. Att jag behövde vara uppmärksam på hur sökorden stod i relation till varandra 

försvårade informationssökningen något men bedömdes nödvändigt för att kunna tolka texten 

på ett rimligt vis. Orden söktes ett i sänder och kontexten avgjorde huruvida informationen 

kunde bedömas relevant för undersökningen. Budskap om orden hembygdsrörelse och 

hembygdsföreningar inkluderades alltid. Det är vid denna typ av analys lätt att frestas att 

inkludera all intressant information som kan relateras till uppsatsämnet. Ett tydligt fokus på 

just beskrivande ord (”hembygdsrörelsen är…”) eller de effekter som uppstår 

(”hembygdsrörelsen hjälper till att…”) var viktigt för att lyckas undvika denna fälla. Jag fann 

exempelvis en del resonemang om vad som kan hjälpa föreningar på landsbygden med sin 

verksamhet. Även om detta må vara intressant hjälper informationen inte till med att besvara 

mina frågeställningar. Många källor valdes bort på grund av denna faktor. Utsagorna 

samlades in förbehållslöst på så vis att jag inte sökte efter information kopplat till ett särskilt 

tema, annat än sökorden. De teman som framträdde formulerades efter kodningen.  

 

4.3 Material 

De politiska dokumenten utgörs i huvudsak av statliga offentliga utredningar (SOU). Dessa är 

uppsökta via en biblioteksdatabas. Utöver detta är en motion, ett par propositioner och en 

välformulerad artikel från regeringens hemsida. Hembygdsrörelsens dokument är färre och 



21 
 

inte lika enhetliga som grupp. Dessa texter skiljer sig från regeringsdokumenten på så vis att 

de i regel är kortare och besitter tydliga kärnargument. De är alltså inte delar av opartiska 

offentliga utredningar. De är heller inte hämtade ur ett stort arkiv med dokument, såsom de 

statliga offentliga utredningarna, utan var svårare att finna. Med anledning av detta behövde 

jag välja ut dessa genom mer av ett bekvämlighetsurval. Generellt arbetar dock 

hembygdsföreningarna med utgångspunkt ur Sveriges hembygdsförbunds stadgar. Dessa är 

inkluderade i analysen. 

 

Jag hittade flera dokument där det var svårt att avväga ifall att det var hembygdsrörelsen eller 

någon annan förening eller folkrörelse som avsågs. I dessa fall valde jag att inte inkludera 

dem med motiveringen att jag hellre hade en mindre mängd data än direkt missvisande sådan. 

Alla utsagor från politiker eller hembygdsrörelsen är skrivna inom ett decennium. När det 

gäller de akademiska källorna finns ett större tidsspann. Jag har gjort bedömningen att det i 

allmänhet är svårt att tro att de värden som funnits för ett par decennier sedan inte skulle vara 

giltiga idag. Detta eftersom att hembygdsrörelsen är en stor organisation med djupa rötter och 

många delföreningar som alla arbetar på sitt eget vis. Jag har dock i analysarbetet tagit hänsyn 

till att alla forskares inlägg inte är lika aktuella.  

 

4.4 Validitetsdiskussion 

Alltid när man ägnar sig åt tolkning innebär detta att undersökarens mentala glasögon spelar 

en viss roll för utfallet. Vi är som människor inte oskrivna blad utan tar alltid med oss vissa 

synsätt från början när vi går in i en undersökning. Denna typ av perspektivmedvetenhet är 

viktig att ha i åtanke. Eftersom att tolkningen är en del av undersökningen vore fakta rentav 

meningslös utan att ha silats genom det filter forskaren utgör. Så länge undersökningen är 

genomförd med denna medvetenhet är forskarens förförståelse hanterbar.56 Det är möjligt att 

en annan undersökare skulle göra en annan bedömning av kategoriseringen eller insamling av 

data. Det finns också en möjlighet att en annan undersökare skulle få ett annat resultat av 

sökning via internet, som använts för att samla in utsagorna. Eftersom att orden ingår i större 

ordgrupper torde detta minska risken för sådana avvikelser. Detta i jämförelse med ifall 

                                                             
56 Starrin och Svensson. Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
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analysen lagt större vikt vid exakta ordval. Innehållsanalysen behandlar utsagor om synsätt på 

hembygdsrörelsen, och inte nödvändigtvis information om dess faktiska arbete. För att en god 

validitet ska uppnås bör detta tydliggöras så att man inte presenterar för djärva, och kanske 

felaktiga, resultat. Med andra ord bör de teoretiska begreppen stämma överens med det 

indikatorer som undersöks i praktiken. På samma gång ska resultaten inte födas ur intet – de 

måste kunna spåras i operationaliseringen och stämma överens med syftet.57 Förvisso är 

utsagorna i undersökningen i regel väl motiverade då de flesta texterna är resultatet av en 

offentlig utredning. De innehåller alltså inte en respondents spontana känslor inför det 

undersökta fenomenet utan är väl genomtänkta och omsorgsfullt formulerade. Likväl är de 

synsätt vilket stämmer överens med det jag från början ämnat undersöka. Hela 

uppsatsskrivandet har präglats av en strävan efter att tydligt skilja på fakta och synsätt 

hämtade ur text från mina egna resonemang.  

  

                                                             
57 Peter Esaiasson m. fl. (2017) Metodpraktikan 
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5. Analys – Hembygdsrörelsens kvaliteter 

I detta kapitel kommer jag att presentera olika kvaliteter som tillskrivs hembygdsrörelsen i 

politiska dokument och av hembygdsrörelsen själv. Dessa är indelade i fyra avsnitt med 

hänsyn till ambitionen om en pedagogisk presentation. Avsnitten anknyter i hög grad till 

varandra varför indelningen inte är statisk eller odiskutabel.  

 

5.1 Hembygdsrörelsen i politiska dokument 

 

5.1.1 Attraktiva platser att bo på eller besöka 

I proposition 2017/18:179 framhålls att man ser att föreningar och utvecklingsgrupper på 

landsbygden på många sätt är viktiga för trakten, bland annat genom stärkt lokal identitet, en 

allmän positiv utveckling av lokalbygden, en större tro på framtiden och att platsen blir mer 

attraktiv att bo på. I propositionen föreslås även att regeringen tar ett större ansvar för att 

främja och tillgängliggöra kulturlivet på landsbygden.58 Om flera generationer bor kvar på 

samma plats skapar detta en djup kontakt med den lokala identiteten. Detta är endast möjligt 

ifall att landsbygden förblir en levande plats där det är lätt att leva.59 Här ses 

hembygdsrörelsen som en del utav en god cirkel där förstärkt identitet både är en effekt av, 

och en förutsättning för, ett levande föreningsliv. Kulturen bidrar till landsbygdens livskraft – 

i synnerhet om det civila samhället bjuds in till samverkan, tillägger man i SOU 2018:23.60 

SOU 2017:95 framhåller hembygdsrörelsen som en viktig samarbetspartner för turistnäringen. 

Den civila sektorn tar ett stort ansvar för besöksnäring. Hembygdsrörelsen bidrar bland annat 

med museiverksamhet och att hembygdsmiljön i hög grad bidrar till helhetsintrycket av en 

plats. Vilken grad av betydelse en hembygdsförening spelar beror dock på kunskap om, och 

förståelse för, besöksnäring. Praktiska detaljer, såsom öppettider och längd på säsong, spelar 

också en viss roll.61  

 

                                                             
58 Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
59 SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder: en sammanhållen politik för arbete hållbar tillväxt och välfärd: 
slutbetänkande. 
60 SOU 2018:23 Konstnär - oavsett villkor? 
61 SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.  
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5.1.2 Samverkan mellan det offentliga och det civila 

År 2009 lade Fredrik Reinfeldts regering fram en proposition till riksdagen vid namn "En 

politik för det civila samhället". Propositionen syftade till att betona den viktiga roll 

civilsamhället spelar i samhället och att göra relationen mellan civilsamhälle och stat tydligare 

och starkare. Det civila samhället ska ses som en central del av demokratin. Denna text rör det 

civila samhället i stort och inte bara just hembygdsrörelsen. Denna omnämns dock, vilket är 

anledningen till att texten inkluderats i analysen. Där står att även propositionen syftar till att 

öka det civila samhällets förmåga att bidra till samhällsutveckling.62 Här kan man alltså se en 

utsträckt hand för ett samarbete mellan stat och ideella krafter och ett värdesättande av det 

civila samhället. I den nya landsbygdspropositionen står att regeringen ser att lokala 

föreningar på landsbygden tar "ett stort ansvar för lokal service och infrastruktur".63 Av 

sammanhanget kan man förstå att detta betyder att man agerar som en förlängd arm för sådant 

som angränsar till kommunal verksamhet.  

 

5.1.3 Samhällsengagemang och demokrati 

I en motion till riksdagen skriver centerpartiets Stina Gustavsson m. fl. att 

"hembygdsföreningarnas medverkan i samhällsarbetet alltmer tagit sig uttryck i aktivt 

deltagande i planfrågor och servicefrågor m.m." Här har alltså verksamheten enligt 

Gustavsson gått mer mot en samhällsutvecklande roll. Hon lyfter också hur 

hembygdsföreningarnas arbete med kulturhistoria skapar kulturell identitet.64 Att de civila 

organisationerna tar ett stort ansvar för lokal utveckling ser även SOU 2017:1. Det finns en 

tradition på landsbygden av att ta ett gemensamt ansvar gällande utvecklingen i den egna 

bygden. Man framhåller att ideella aktörer, såsom hembygdsföreningar, i stor grad förvaltar 

de resurser som finns i trakten. När kommersiella eller offentliga aktörer stänger ner 

verksamhet på landsbygden är det inte ovanligt att en ideell verksamhet tar vid. Föreningarna 

skapar även en viktig demokratisk arena eftersom att lokalborna kan möta både varandra och 

offentliga aktörer för att diskutera och komma med förslag inför exempelvis en förändring i 

lokalsamhället.65  

                                                             
62 Proposition 2009/10:55 En politik för det civila samhället 
63 Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
64 Motion 1989/90:355 av Stina Gustafsson m. fl. 
65 SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder: en sammanhållen politik för arbete hållbar tillväxt och välfärd: 
slutbetänkande. 
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Här kan man se kvaliteter som handlar om ett samhällsengagemang och det demokratiska i att 

utvecklingen sker på ett sätt som är förankrat i lokalbygden. Man kan också hitta 

demokratiska värden i det faktum att man får vara med och ta del av kulturarvet; i 2017 års 

budgetproposition inkluderade regeringen en satsning på att göra kulturarvet mer tillgängligt 

och demokratiskt. I kulturarvspolitiken finns en tanke om att kulturarvet är föränderligt och 

ständigt under utveckling. Här är det viktigt att alla får vara med och tillsammans forma vårt 

gemensamma kulturarv. Regeringen menar att relationen mellan människor och deras historia 

och kulturarv är viktigt för den demokratiska utvecklingen och bidrar till en ökad 

sammanhållning i samhället med historia och kulturarv som redskap. Med denna motivering 

skulle också hembygdsföreningar få ökade anslag. Vi kan se hur det finns en länk mellan 

bevarande och levandegörande av kulturarv och en insats för demokrati och delaktighet.66  

 

5.1.4 Mötesplatser 

I den nya landsbygdsproportionen som presenterades av regeringen i mars står att det civila 

samhället utgör viktiga resurser för att hjälpa integration och etablering på en plats genom de 

naturliga möten som skapas för människor på platsen.67 Här framhålls vikten av att det finns 

en plats att mötas på. Att människor knyter band med människor ses som en naturlig följd just 

av att det finns någonstans att mötas. Mötesplatsens viktiga roll håller Jordbruksverket med 

om. Jordbruksverket skriver i sin publikation “Allt om landet” att samlingsplatser är extra 

viktiga på landsbygden. Detta gäller både en plats där det finns någon typ av service eller en 

lokal som kan inhysa någon typ av ideell verksamhet. Det spelar med andra roll inte så stor 

roll vad den tilltänkta användningen för lokalen är - bara människor samlas där. Just 

hembygdsgårdar är många gånger viktiga samlingsplatser. En fördel ligger också i att 

bygdegårdar och hembygdsföreningar är så spridda över hela landet och alltså kommer också 

glesbygden till del. I samma dokument nämns att vissa andra samlingslokaler är traditionellt 

knutna till politiska eller religiösa organisationer, såsom till exempel arbetarrörelsens Folkets 

hus. Här finns alltså också en fördel när det gäller bygdegårdar och hembygdsgårdar eftersom 

att de är oberoende från politiska eller religiösa åskådningar. Därmed tar människor inte 

avstånd på grund av att rörelsen strider mot tro eller åsikter.68 Denna typ av mötesplatser 

                                                             
66 Regeringen (2016) Ett levande och gemensamt kulturarv  
67 Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
68 Jordbruksverket (2013) Allt om landet – allt om kultur och föreningsliv på landsbygden 
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skapar delaktighet i lokalbygden, förutsatt att verksamheten är väl förankrad bland 

lokalborna.69  

 

5.2 Hembygdsrörelsens självbild  

I Hembygdsförbundets värdegrund står att man "skapar broar mellan det förgångna, nutiden 

och framtiden". Här syns tydligt den rollen man ofta förknippar hembygdsrörelsen med, att 

bevara och visa kulturhistoria. Sedan står att arbetet "... skapar gemenskap, trygghet och 

identitet". Man vill också vara en del av ett levande samhälle. Att kulturarvet förändras över 

tid är naturligt och ska accepteras som en del av det naturliga förloppet. I förbundet ska alla 

vara välkomna – oavsett bakgrund. Verksamheten ska baseras på öppenhet och demokrati.70 

Här märks alltså andra funktioner som relationen till sin hembygd och med sina grannar som 

grupp.  

Det finns också en annan typ av samvaro där hembygdsrörelsen kan ha positiv inverkan; ett 

gemensamt ansvarstagande för bygdens utveckling. I en intervju säger 2017 

Hembygdsförbundets nya ordförande, Maria Norrfalk, att en viktig bit för hembygdsrörelsen 

är att vara med och påverka när man står inför nya förändringar i en trakt.71 Att 

hembygdsförbundet ska vara med och bidra till positiv och hållbar samhällsutveckling kan 

också läsas i förbundets verksamhetsberättelse från år 2017.72  

Örebro läns hembygdsförbund skriver i ett svar till remiss Utvecklingsstrategi 2014–2020 att 

hembygdsförbundet ofta agerar ersättning för sådana verksamheter som normalt sett är 

kommunala angelägenheter. Man menar också att man erbjuder samlingsplatser som inte har 

med religion eller politik att göra, till skillnad mot till exempel kyrkan. Vidare framhåller man 

hur viktigt det civila samhället är för delaktighet, gemenskap och ett hållbart samhälle.73 På 

Hembygdsförbundets hemsida kan man läsa att opinionsbildning utgör en betydande del av 

hembygdsföreningarnas arbete. Organisationen menar att många föreningar har kontakt med 

                                                             
69 SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design  
70 Bohusläns hembygdsförbund. Verksamhetsplan 2015 
71 Upplands nyheter (2017) Ny ledare för hembygdsrörelsen 
72 Sveriges hembygdsförbund (2017) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 
73 Örebro läns hembygdsförbund (2014) Svar på remiss Utvecklingsstrategi 2014–2020 
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kommunerna på så vis att de på den kommunala nivån är remissinstans. Detta medan själva 

centralorganisationen arbetar för att få frågor att uppmärksammas på riksnivå.74 

Bohusläns hembygdsförbunds organisation berättar i sin verksamhetsberättelse att man har ett 

uppdrag att följa som man fått av kulturnämnden. I det uppdraget ingår att man ska arbeta för 

att hembygdens frågor lyfts i olika samhällsutvecklande sammanhang. Detta gäller både inom 

kommunal och regional politik såväl som i andra strukturer. Det står vidare att man ska 

"inspirera och påverka ".75 Här finns ett exempel på samarbetet med politiska instanser. Ordet 

"uppdrag" signalerar att man är skyldig att förhålla sig till vad kulturnämnden säger.  

 

  

                                                             
74 Sveriges hembygdsförbund. Historik 
75 Bohusläns hembygdsförbund. Verksamhetsplan 2015 
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6. Hembygdsrörelsens kvaliteter i relation 

till teori 

I detta kapitel genomförs en teoretisk applicering. Här kopplas kvaliteterna ihop med den 

tidigare forskningen om hembygdsrörelsen som politisk aktör samt med andra teorier jag 

funnit användbara. Här används också information från kapitlet Bakgrund för att skapa ett 

fylligare resonemang.  

 

6.2.1 En länk mellan civilsamhälle och stat 

Man kan se att det finns en strävan till samverkan från både hembygdsförbundet och staten. I 

propositionen från 2009 står att relationen mellan civilsamhälle och stat ska göras tydligare 

och starkare. Relationen mellan folkrörelserna och staten har som sagt inte varit helt 

okomplicerad. Ett grundkriterium för folkrörelser är som bekant att dessa ska verka oberoende 

från staten. Som jag berört tidigare, i avsnittet Civilsamhället, har ett allt för ihopblandat 

arbete genererat kritik då socialdemokraterna ville införa en folkrörelseenhet. Man var rädd 

att den oberoende faktorn skulle bli hotad om man satt i en sådan konstellation under 

regeringen. Samtidigt vill hembygdsförbundet uppenbarligen ha ett visst samarbete med 

staten eftersom att man agerar remissinstans. Som remissinstans är man ju dock en relativt 

extern aktör som förväntas komma med expertis och blir lyssnad på. Därmed har man kvar 

sitt oberoende. Både Hembygdsförbundet och organisationen Hela Sverige ska leva säger att 

det är vanligt att man agerar kontakt med kommunen. Att föreningar går samman till 

kommunbygderåd sägs underlätta kontakten. Det kan även bli lättare att kunna redovisa sitt 

arbete i ekonomiska termer, som Hembygdsförbundet gör. Ulla Herlitz berättade att 

hembygdsföreningarna hjälpt till att fylla upp det demokratiska underskott som bildades då 

beslutsfattandet flyttades längre ifrån den lilla landsorten. Här blir alltså kontakten med 

kommunen en bro som överbygger det större avstånd som bildas. Jag har tidigare berört 

regionsammanslagning och bildande av storkommuner. Detta kan vara ett exempel på när 

hembygdsföreningarna eller andra utvecklingsgrupper kan fungera som resonansgivare åt 

lokala åsikter som annars kanske drunknar i processen. Som nämnts tidigare fick ju 

hembygdsrörelsen ett uppsving under storkommunreformen 1952. Detta tangerar också den 

sub-kommunala nivå Hela Sverige ska leva föreslog i sina landsbygdslyft. Enligt denna idé 
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skulle alltså vissa beslut skulle tas i mindre enheter. Hembygdsrörelsen måste också förhålla 

sig till myndigheter som medfinansiärer till projekt och även som uppdragsgivare.  

 

6.2.2 Hembygdsrörelsens struktur – gemeinschaft eller gesellschaft? 

Man kan argumentera för att Hembygdsrörelsen innehåller inslag av både gemeinschaft och 

gesellschaft. Som tidigare nämnts finns en förväntan på folkrörelser att de ska innehålla en 

viss struktur. I den gamla medborgarskolan lärde man sig formella sätt att fatta beslut och 

argumentera för sin sak. Föreningen ämnar föra arbetet framåt likt en väloljad maskin som 

vilket företag - vilket gesellschaft - som helst. Samtidigt finns inom rörelsen goda 

förutsättningar för att knyta relationer och bilda vänskapsband med sina föreningskamrater. 

Här umgås man på ett privat och okonstlat sätt, vilket är det typiska för ett gemeinschaft. 

Samtidigt är ju hembygdsrörelsens uppgift att arbeta för en kollektiv nytta och baseras på 

ideella krafter. På så vis är det ju inte ett gesellschaft eftersom att man inte tjänar pengar eller 

ser till individen före individen. Förebilden för ett gemeinschaft är ju den kärlek och struktur 

som finns i en familj. Att förbättra relationen till de som bor nära och som man kanske vuxit 

upp som granne med kan ju sägas anknyta till gemeinschaft. Det ideella engagemanget och 

gemenskapen i balans med en gammal tradition och välarbetad struktur kan man säga är en 

blandning av gemeinschaft och gesellschaft. Det är kanske just detta som är det särpräglade 

och starka med hembygdsrörelsen.  

 

6.2.3 Opinion och samhällsutveckling 

 

Att samhällsutveckling ses som en viktig faktor i hembygdsarbetet märks exempelvis genom 

intervjun med hembygdsförbundets ordförande, Maria Norrfalk. Att många 

hembygdsföreningar är anslutna till Hela Sverige ska leva, där ett kriterium är att man ska 

vara samhällsutvecklande, pekar också på att många tycker att det är en viktig del. Samtidigt 

säger Maria Björkroth att det är svårt att ringa in och generalisera hur föreningarna arbetar 

eftersom att det i hög grad varierar. Opinionsbildning tangerar till viss del det vi i förra 

avsnittet pratade om med kontakten med stat och kommuner. På hembygdsförbundets 

hemsida säger man uttryckligen att man ser opinionsbildning som en viktig del av arbetet. Här 

verkar finnas en uppdelning i vem som arbetar för att väcka opinion på respektive 

samhällsnivå. Hembygdsförbundet själva uttrycker att föreningarna i regel jobbar för att 
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uppmärksamma sin kommun på frågor av intresse i bygden. Detta medan 

centralorganisationen arbetar på statlig nivå. Anna Eskilsson säger ju att det skiljer sig väldigt 

mycket åt hur stort utrymme det lokala utvecklingsarbetet får ta i de olika föreningarna medan 

centerpolitikern Stina Gustafsson uppfattar som sagt att föreningarna blivit alltmer 

utvecklande. Det Maria Björkroth berättar om det sociala hembygdsarbetet har jag inte stött 

på i andra skrifter som handlar om hembygdsrörelsens moderna arbete. Förmodligen har 

kommunen numera tagit över de uppgifter som avses. Dock, som går att läsa i den senaste 

landsbygdspropositionen, tar föreningar på landsbygden ett samhällsansvar när det gäller 

vissa uppgifter där kommunen inte räcker till.  

6.2.4 Gemenskap och sammanhållning 

Det är tydligt att den allmänna bilden är att hembygdsrörelsen bidrar till en stark gemenskap, 

både inom föreningen och på så sätt att hembygdsgården blir en mötesplats där man kan 

träffas och vårda sina kontakter för att på så sätt öka sammanhållningen i bygden. Sett till 

Robert Putnams idé om sammanbindande och överbryggande socialt kapital kan man säga att 

hembygdsrörelsens arbete kan kopplas till båda kategorierna. En hembygdsförening som gör 

att lokalborna lär känna varandra och ger ökad sammanhållning kan verka sammanbindande. 

Dessutom är målet med föreningens arbete att vårda de gemensamma nämnare man delar som 

bosatta eller födda i en trakt. Detta bör än mer främja sammanhållningen. Om man inom 

föreningen anordnar sådana aktiviteter att man skapar förståelse och solidaritet blir ju istället 

effekten att det sociala kapitalet blir av det överbryggande slaget. Vi har till exempel tidigare 

berört integration och att anordna aktiviteter för invandrare som är exempel på hur man kan 

verka överbryggande. Om man inom föreningen får kontakt med personer ur en annan 

socioekonomisk grupp än den egna kan också detta bidra till en ökad förståelse över 

gränserna.  

 

6.2.5 Lokal identitet 

Kerstin Gunnemark menar att den lokala identiteten är föränderlig. Detta stämmer överens 

med vad Anna Eskilsson säger om att man mycket väl kan engagera sig i en 

hembygdsförening vid en plats dit man flyttat som vuxen. Således betyder det att en person 

kan identifiera sig med en trakt och för en historia som dennes förfäder aldrig varit en del av. 

Å andra sidan är allas våra förfäder en del av Sveriges historia. Därför beror det på om man 
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betraktar kulturarvet som ett och samma eller inte. Gunnemarks fyra punkter för vad som 

bygger lokal identitet och hembygdskänsla kan vi med lätthet finna i hembygdsrörelsens 

arbete. Den sociala integreringen och aktivitetsfältet blir förstärkta av hembygdsrörelsens 

arbete eftersom att människor både umgås inom rörelsen och som en effekt av deras 

aktiviteter. Traktens symbolvärden påverkas positivt av att natur och kultur vårdas eftersom 

att miljön blir estetiskt tilltalande. Att samvaron är god kan också det medföra positiva 

symbolvärden för en trakt. Att hembygdsföreningar bidrar till en attraktiv boendemiljö kunde 

vi också läsa i en av regeringens propositioner. Gunnemark framhåller också att den historiska 

kännedomen om vår bygd påverkar den lokala identiteten. Här ligger det centrala i 

Hembygdsrörelsens arbete och här blir det tydligt att historiebevarande går hand i hand med 

det mer samhällsvetenskapliga identitetsbegreppet. Då hembygdsföreningarna i regel handlar 

om små områden besitter de boende i trakten sannolikt en större gemensam kulturell identitet 

än om det varit en större trakt som ingått i en förening. I hembygdsförbundet är förvisso 

många föreningar från alla delar av Sverige men det är mer övergripande arbete de gör som 

inte styrs av en enskild identitet.  

 

6.2.6 Rotning i en globaliserad värld 

Av uppsatsens historiska kontext framgick att hembygdsrörelsen startades av ungdomar som 

blev kvar på landet medan andra flyttade till staden och började arbeta i fabriker. Här är det 

spännande att låta tankarna vandra till David Goodharts resonemang om Anywheres och 

Somewheres. De som, enligt idealtyperna, känner sig hemma lite varstans och de som sätter 

större vikt vid att vårda sina rötter. Jag har inte valt att ta med denna teori för att på något sätt 

tillskriva hembygdsmedlemmar några generella egenskaper. Här är det heller inte meningen 

att framställa dem som ovilliga att hänga med i framtiden. Detta var ju heller inte Goodharts 

mål. Men denna teori kan hjälpa till att visa förståelse för att det finns ett behov i vårt snabbt 

förändrade samhälle att vårda det som faktiskt finns kvar från förr. Kanske ska man ge större 

gehör åt den roll historiebevarandet spelar för oss som individer och som grupp. Här är det 

intressant att se på vad Peter Aronsson sa om behovet av att återerövra sin hembygd. Både 

Aronsson och Anna Eskilsson lyfter den inverkan globaliseringen tycks ha för människans 

behov av att söka sig till hembygden - det trygga och bekanta. Enligt resonemanget behöver 

inte globaliseringen och värdesättande av det lokala motsätta varandra - snarare tvärtom. 
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6.2.7 Integration över socio-ekonomiska gränser 

Att bygdegårdar och hembygdsgårdar, som Jordbruket säger, utgör en oberoende arena kan 

göra att ingen känner att de inte hör hemma där. Det borde rimligen göra att folk möts över 

gränserna för sina vanliga socioekonomiska grupper. Anna Eskilson berättar att historien ofta 

berättas med ett visst underifrån-perspektiv. Alltså är det torparnas, snarare än godsägarnas, 

historia som presenteras. På sätt och vis har man ju olika samhällsgrupper var sin historia. 

Samtidigt kanske det man har gemensamt tar överhanden, på så sätt att man härstammar från 

samma trakt. Detta blir en identitetsfråga. I ett samhälle där klasstillhörighet var än mer 

påtaglig än idag var det ovanligt att torpare, präster, bönder och hantverkare träffades på mer 

eller mindre lika villkor. Det var, som Henning Johansson berättade, vanligt att man duade 

varandra i folkrörelsen innan man gjorde det i övriga samhället. Man möttes i ett forum där 

gemenskap och gruppmentalitet rådde. Vi talar här om forna dagar men detta går till viss del 

att koppla samman med hur hembygdsarbetet ser ut idag. I samhället träffas människor 

fortfarande oftast i den egna socioekonomiska gruppen. Fortfarande förenas människor i en 

förening kring själva sakfrågan. År 2014 var det 16% av hembygdsförbundets lokala 

föreningar som hade genomfört en eller flera aktiviteter riktade till invandrare. 39 % av 

föreningarna svarade att de planerade att genomföra aktiviteter i framtiden för att främja 

integrationen. Alltså finns en ambition hos åtminstone en del av föreningarna när det kommer 

till denna fråga men långt ifrån alla.  
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7. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer jag att först presentera slutsatserna. Efter detta följer en 

diskussion. Diskussionen behandlar uppsatsämnet på ett friare sätt som dock är förankrat i 

uppsatsens övriga kapitel. Där finns också egna reflektioner och förhoppningar inför 

framtiden.  

 

7.1 Slutsatser i korthet  

Det går att dra många kopplingar mellan hembygdsrörelsen och resonemang om gemenskap. 

Både hembygdsförbundet själva, politiker och forskare tillskriver hembygdsrörelsen flera 

positiva effekter när det gäller nätverkande, sociala relationer och skapande av mötesplatser. 

Här går bra att applicera Putnams teori om socialt kapital. Hur stora proportioner av de två 

olika typerna av socialt kapital - sammanbindande och överbryggande - ser jag som beroende 

av vilken typ av arbete som bedrivs i den enskilda föreningen. Det är viktigt, inte minst för 

hembygdsförbundet själva att förstå vilken typ av socialt kapital man göder med sitt arbete. 

Putnams teori påminner också om hur den enskilda individen och samhällets institutioner 

påverkar varandra vilket kan framhållas som ett argument för varför hembygdsrörelsen är till 

gagn för samhället i stort. SOU-dokumenten framhåller hembygdsrörelsen som en stark och 

självständig gemenskap som tar ansvar för sin egen utveckling och skapar gemenskap i att 

agera en förlängd arm åt kommunal verksamhet. Detta stämmer väl överens med den interna 

bilden i rörelsen. Det tycks finnas ambitioner till samverkan från både politikers och 

hembygdsrörelsens synvinkel. Man kan också se att hembygdsrörelsens lokaler och 

arrangemang utgör mötesplatser, både för gemenskap och att diskutera lokala angelägenheter. 

Att hembygdsrörelsen kan ha positiva effekter på den lokala identiteten är resonemang som 

hittas både i propositioner och många gånger i forskningen. Att skapa identitet står det även 

att man vill göra i Hembygdsförbundets värdegrund. Här ligger Kerstin Gunnemarks teori om 

hembygdskänsla nära till hands. Då man läser om hembygdsförbundets och 

lokalföreningarnas arbete känns Gunnemarks fyra faktorer igen. Det går också att finna 

kvaliteter i övrig forskning och utdrag ur politiska dokument som stämmer överens med detta. 

En god gemenskap, en attraktiv omgivning och lokalhistorisk kunskap är alla centrala i 

hembygdsrörelsens arbete. Gunnemarks teori kan användas för att bättre förstå människans 
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relation till sin egen territoriella identitet. Att människan besitter ett behov av att ta kontakt 

med sina rötter utgör ett argument för att hembygdsrörelsens roll ingalunda minskar med en 

modern och globaliserad värld. 

David Goodhearts teori om Anywheres och Somewheres föder spännande tankar i relation till 

vad hembygdsrörelsen kan skänka människor i det moderna Sverige. Teorin kan erbjuda 

förståelse för behovet av att, i en snabbt föränderlig värld, knyta an till sina rötter. Detta kan i 

sin tur kopplas ihop med diskussioner kring hur vår identitet påverkas i en globaliserad värld. 

Här kan vi behöva förstå relationen mellan globalisering och den lokala anknytningen, som 

både Aronsson och Eskilsson berör.  

Det är svårt att generalisera alltför mycket kring hembygdsrörelsens arbete. Jag ser tre orsaker 

till detta. Först och främst ska det sägas att föreningarna verkar definiera sina uppgifter på 

olika vis. Även om man nog kanske har ganska samstämmig målbild så verkar man se olika 

på sin roll. Den andra orsaken till varför en generalisering är svår är helt enkelt att 

föreningarna i Sverige att en svårgreppad bild bara blir ännu mer svårskapad av detta faktum. 

Slutligen kan man kalla sig antingen hembygdsförening eller byalag eller utvecklingsgrupp 

eller något annat. Det gör att det är lite svårt att reda ut vem som gör vad i vilken bygd. På det 

hela taget är rösterna om hembygdsrörelsen samstämmiga. Hur det faktiska arbetet ser ut går 

inte att avgöra utifrån undersökningen.  

 

7.2 Diskussion 

Vid en diskussion om hembygdsrörelsens mer eller mindre samhällsutvecklande arbete finns 

en rimlig anmärkning att göra. Det kan vara bra att påminna om att samhällsutveckling kan se 

olika ut. Den vara mer konkret och uppenbar som när man arbetar med opinionsbildning eller 

lyckas driva igenom ett projekt. Att förbättra sammanhållningen i ett område och göra det mer 

attraktivt att leva i är dock också att utveckla sitt lilla samhälle. Att lyfta historier för att 

förändra attityder är också det utveckling - om än i en mindre skala. För att hänvisa till Robert 

Putnam finns ju också fördelar för samhället i stort att det sociala kapitalet ökar i en trakt. Det 

kan också ibland vara svårt att avgöra vilka kvaliteter eller fördelar som är statsvetenskapliga. 

Det kan handla om ett ordval som kan ha en mer eller mindre politisk klang. Eftersom att 

“politik är allt och allt är politik”, som det ibland sägs inom det statsvetenskapliga fältet är det 
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ibland svårt att dra en gräns för vad som ses som politiska värden i en sådan här typ av 

undersökning. Här har jag försökt att definiera så tydligt som möjligt vad jag söker efter men 

som i så många andra kvalitativa undersökningar finns ett stort utrymme för tolkning. Det fina 

med en kvalitativ undersökning är dock att det finns utrymme att motivera resonemang. 

Ibland nämns de viktiga politiska fördelarna i form av just bevarandet. Det kan ses som en 

rättighet att ha en relation till kulturarvet och att få vara med och medverka i skapandet av det 

arv vi lämnar efter oss till kommande generationer.  

Det är spännande att fundera över relationen mellan att vara en instans med inflytande och 

den djupt inrotade ambitionen att vara oberoende staten. Till en början växte rörelsen som en 

protest, en motkraft. När staten närmat sig folkrörelserna har man mötts av kritik. Samtidigt 

vill en organisation för att kunna utöva inflytande bli hörsammad av politiker och inbjuden till 

dialog. På samma gång får man medel och uppdrag från myndigheter. Här gäller alltså att 

både stat och hembygdsrörelse ser varandra med ömsesidig respekt och förstår att det finns 

fördelar att bibehålla en god relation parterna emellan. Kommunen kan ses som en viktig 

mellanhand. Det är kommunen som bäst känner till sin bygd, och sina föreningar, och 

samtidigt befinner sig de kommunala tjänstemännen i det politiska rummet. Här bör finns 

goda möjligheter till samarbete. Jag vill hänvisa till Hela Sverige ska leva som ville införa 

sub-kommunal nivå. Ifall kommunerna tar hembygdsföreningar och andra lokala grupper på 

än större allvar kanske en sådan nivå inte efterfrågas. Jag berättade i analysen att 

hembygdsrörelsen ses som viktig för besöksnäringen - med vissa förbehåll. Det här kan vara 

viktigt att lyfta när man ser till relationen mellan stat och civilsamhälle. Att man värderar 

hembygdsrörelsens kunskap och ideella engagemang är tydligt. Det kan dock medföra  

problem om denna relation övergår i ett kravfyllt förhållande. Det finns gränser för vad man 

kan förvänta sig av människor som arbetar ideellt. Därför är det viktigt att hembygdsrörelsen 

får stöd av stat och kommun i vilken föreningen verkar.   

Det är intressant som Anna Eskilsson sa när hon frågade sig huruvida hembygdsrörelsen tonat 

sin motståndsbetonade faktor för att en ”snällare” organisation är lättare att stödja genom att 

vara mindre kontroversiell. Detta tål att undersökas. Samtidigt kan man vända på 

resonemanget. Bara för att man inte skriker högt innebär det inte att man inte utgör en kraft att 

räkna med som konkurrens för stat och kommun. Måhända har man istället andra sätt att göra 

det på idag, som är mer lågmälda – kanske för att det ligger i tidens anda. 

Hembygdsförbundet och dess lokala föreningar verkar ju ibland som remissinstanser. Stat och 
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kommun verkar, åtminstone i teorin, ta hembygdsföreningarnas kompetens på allvar. Så om 

man blir hörd behöver ju motståndet inte vara högljutt. 

Slutligen vill jag säga att det finns mycket mer att ta reda på. En ambition med denna uppsats 

är att ge resonans åt de röster som lyfter hembygdsrörelsens politiska fördelar. Både 

akademiker, hembygdsrörelsens eldsjälar och politiska dokument. Jag hoppas att denna 

uppsats ska verka inspirerande och väcka idéer om att forska på hembygdsrörelsen i 

förhållande till samhällsutveckling av olika slag. Jag ser även att det finns möjligheter att lyfta 

vilken roll bevarandet av historia spelar för individen. Peter Aronsson säger att fler också 

borde forska med hembygdsrörelsen. Med detta menar han att man skulle skaffa sig inblick i 

rörelsen och samarbeta för att få en förstahandsvisning av hur de bedriver sitt arbete. Jag kan 

inte annat än att hålla med.  
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