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FÖRORD 

 

Jag betraktar den svenska landsbygden som polykronisk – i dess kulturlandskap är flera olika 

tidsperioder representerade samtidigt. En promenad i landskapet är som att gå genom olika 

skikt av utveckling och historia som både överlappar varandra, hänger samman och som 

ibland ligger slumpmässigt spridda omlott.  

 

Jag kan inte minnas då jag först stötte på begreppet socken, men jag vet att det var en bra bit 

innan vuxen ålder. Som uppvuxen på landsbygden har sockenbegreppet alltid förefallit som 

en relevant del i hur jag uppfattar mitt lokalområde och speciellt min hembygd – socknen har 

alltid funnits där. Den är en del av kulturlandskapets polykroniska dimension och min 

hembygd, den är en del av identiteten hos den plats jag kommer från och därför också en del 

av min person.  

 

Jag har i detta arbete tagit möjligheten att undersöka upplevelsen av socknen i en kommun 

som i min mening allt för ofta glöms bort och negligeras – Ydre kommun i sydligaste 

Östergötland.  

 

Detta arbete hade aldrig kunnat genomföras utan hjälp av handledare Hans Holmén samt 

Martin Berry, Mikael Stenquist och alla Ydrebor som deltagit i intervjustudien och försett 

mig med mycket tankeväckande stoff.  
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ABSTRACT 

The term socken – comparable to the English term parish – refers to a historical geographical 

entity found in rural areas of Scandinavia. This entity presents a multi-layered understanding 

of the local rural area and is in this essay conceptualized as a place. The concept of place is 

central to geographic work but it is also a contested term – discourses within the field of 

geography present different perspectives on place as a geographical concept and our 

understanding of it.   

 

The history of parishes goes centuries back. The parish has throughout this period of time 

become an essential part of the local rural geography, in the 20th century however, the parish 

– as an autonomous rural entity – has been abandoned for larger administrative areas resulting 

in changes in the local geography in rural spaces. The concept of the parish is however not 

easily made rid of: it is still viewed as a relevant part of the conceptualization of the local and 

the man-land relationship.  

 

The understanding of what makes out the local area and its significance is a relevant inquiry.   

This essay explores the parish as a geographical place considering the multi-layered aspects 

of the concept and the different understandings of place represented by diverse geographical 

discourses. A field study carried out in the rural municipality of Ydre in east Sweden explores 

the construction of the local area by understanding the parish as place. 



 6 

1. INLEDNING 

Man kan lätt tänka sig att sockenbegreppet – ursprungligen en kyrklig indelning – efter 

flerfaldigt ändrade administrativa indelningar, lokalsamhällets ökade integration med 

omvärlden samt 1900-talets avkristning, skulle sakna relevans såhär i inledningen av det 

tredje årtusendet e. Kr. Så tycks emellertid inte vara fallet. 

Vad vi nu upplever är en vidareutveckling av sockenbegreppet i en hittills aldrig skådad form 

där socknen blivit en plats för identifikation med den lokala historien, en plattform för lokalt 

utvecklingsarbete och lokal platsideologisk politik; en hembygd för såväl minnen som 

progressiv utveckling. Kort sagt, socknen är en plats med relevans, men vad för slags plats 

och med vilken relevans?  

 

Detta arbete ägnas åt sockenbegreppets relevans i en fallstudie i Ydre kommun, Östergötlands 

län. Ydre är Sveriges sydligaste glesbygd, en utpräglad landsbygdskommun där antalet 

tätorter är få och en stark centralort lyser med sin frånvaro. Sockenbegreppet antas här ha en 

annorlunda status än vad som är fallet i övriga delar av länet där den sentida framväxten av 

tätorter och städer gjort sockengränserna obsoleta.  

 

Fallstudiens utgångspunkt är att socken är en plats. Olika geografiska diskurser ger olika 

utsagor om vad som konstituerar en plats och hur denna bör uppfattas. Fem samtida 

uppfattningar av platsbegreppet, hämtade från aktuell geografisk platsteori, prövas i en 

intervjustudie med mål att undersöka vad för en plats socken upplevs vara för Ydrebon.  

 

Till vänster: Karta över Ydre 

Härad (nuvarande Ydre kommun) 

och dess sex socknar. Bildkälla: 

http.//www.aforum.genealogi.se 

 

Sockenbegreppet förlorade sin 

traditionella funktion i och med 

1862 års kommunallagar men 

områdesindelningarna för Sveriges 

landskommuner skulle ansluta till 

en hävdvunnen indelning – 

socknen blev så basen för den nya 

kommunala enheten och socknen, 

som geografiskt område, fortsatte 
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därmed att ha en relevans.  

 

Perioden 1863-1952 bestod Ydre av sex kommuner, baserade på sockenindelningen inom 

Ydre härad. 1946 togs riksdagsbeslut om en förändring av kommunindelningen i landet. En 

sammanslagning av de mindre landskommunerna till större enheter blev resultatet av denna 

reform. 1952 gick Ydres sex sockenbaserade kommuner samman som Ydre storkommun. 

Istället för socknarna blev häradet denna gång den geografiska profil som användes för 

kommunbildning.1 

 

Denna uppsats författas utifrån en hypotes hos författaren att sockenbegreppet fortlever i Ydre 

kommun (se kapitel 4). Argumentet är att moderniseringsprocessen i Ydre bara påverkat 

bygden blygsamt och att industriella och infrastrukturella innovationer applicerats på alltjämt 

samma geografiska profil: socken- och häradsindelningen. Inga satsningar har gett upphov till 

en utveckling av en ny geografi i området, orter och platser har i mångt och mycket behållit 

samma funktion och betydelse genom moderniseringsprocessen. Ydre och dess socknar är en 

sammanhållen geografisk och historisk process. 

                                                
1 Filén, Thure (1960) Ydreboken, Storkommunen Ydres gränser och storlek; det forna Ydre, Linköping: AB 
Östgöta correspondenten   
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1.1 SYFTE  

Denna uppsats vill förse sockenbegreppet med en geografiskt teoretisk dimension i form av  

ett platsbegrepp. Uppsatsen syftar till att undersöka vilken slags plats socknen upplevs vara i  

Ydre kommun och att pröva geografisk platsteoris tillämpningsbarhet i en empirisk studie.  

Uppsatsens syfte kan därför anses dubbelt. Dualismen är dock inte åtskild utan 

sammanhängande. 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Detta arbete berör flertalet historiska utvecklingar.  Sockenbegreppet – vilket är uppsatsens 

fokus – kan oundvikligen beskrivas eller diskuteras utan en historisk översikt av 

sockenindelningens framväxt. Historiska förhållanden i Ydre är även av vikt i resonemanget 

om socknens betydelse, förståelsen av lokalområdet och lokalgeografin. Här avhandlas 

huvudsakligen den moderna historiska utvecklingen vilket ger uppsatsen en avgränsning i tid 

från 1850-tal till 2010. Det är inom denna tidsrymd som flertalet förändringar sker vilka på 

olika sätt påverkar sockenbegreppet. Historisk utveckling över andra tidsspann beskrivs också 

i arbetet, det är dock den ovanbeskrivna tidsperioden som är mest central.   

 

Detta är ett geografiskt arbete vars geografi bestäms av den empiriska undersökningens 

lokalisering: Ydre kommun är det rum som undersöks och kommungränserna utgör den 

rumsliga avgränsningen i detta uppsatsarbete. Ydre betraktas ur flertalet geografiska 

perspektiv och nivåer – socknen är en lokal företeelse inom det rum uppsatsen berör och det 

lokala perspektivet är framträdande men det är dock kommunens gränser som är styrand för 

uppsatsens rumsliga avgränsning. 

 

1.3 DISPOSITION  

Huvudsakligen tre områden är föremål för undersökning i detta arbete, det ena är självskrivet  

sockenbegreppet vilket redogörs för i kapitel 2. Det geografiska platsbegreppet och olika  

geografiska diskursers olika uppfattningar av plats belyses i kapitel 3. Ydre kommun i vilken  

fallstudien genomförs beskrivs i uppsatsens fjärde kapitel.  

 

Kapitel 5 redovisar och diskuterar de sammanställda resultaten från intervjustudien i Ydre.  

Uppsatsen avslutas i en sammanfattande diskussion i kapitel 6 där övriga kapitels 

redogörelser och resonemang förs samman.  

 

1.4 METOD & MATERIAL  

De olika kapitlen har olika utgångspunkter i material och metod. Beskrivningen av  

sockenbegreppet är sammanställt utifrån generella och lokalhistoriska redogörelser med olika  
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perspektiv på sockenindelningen, samt samtida forskningsmaterial rörande olika geografiska  

indelningars påverkan på förhållandena på landsbygden, sammanfattningsvis kan sägas att en  

historiskt deskriptiv litteraturstudiemetod präglar kapitel 2 samt delar av kapitel 3 och 4. 

Denna metod utgår från tolkning av litterära källor. Kapitel 3 utgår även det, från 

litteraturstudier, men då i litteratur avhandlande teori.  

 

Kapitel 5 redogör för Ydrebornas upplevelse av sockenbegreppet som plats. Uppgifterna här  

baseras på den kvantitativa och explorativa intervjustudie som efterfrågar en generell lokal  

förståelse av sockenbegreppet i form av en platsuppfattning. Intervjustudien utgår från  

samtida teoretiska uppfattningar av platsbegreppet inom geografin. Tillämpningen av teori i  

fallstudien syftar till att ge uppsatsen en teorikritisk och teoriutvecklande dimension. En 

närmre genomgång av tillvägagångssätt i fallstudien presenteras i kapitlet Empiri.  

 

1.5 TEORI & EMPIRI  

Uppsatsen berör en stor andel teori rörande den geografiska förståelsen av plats, denna 

presenteras i kapitel 3 och utgör grunden för uppsatsens empiri. De empiriska studierna 

tillämpar fem samtida uppfattningar av platsbegreppet som informanterna i intervjustudien tar 

ställning till.  

 

1.6 LITTERATUR 

Med ett dubbelt syfte kan även litteraturen som använts i arbetet delas i två; den ena delen 

berör sockenbegreppet och lokala förhållanden inom studieområdet. Den andra delen 

avhandlar geografisk platsteori. Några huvudverk bland litteraturen kan utpekas.  

 

Vad det gäller förståelsen av sockenbegreppet, såväl historiskt som samtida, har Ulla Herlitz’ 

artikel Bygdens organisering huvudsakligen använts som grund (Herlitz, Ulla Bygdens 

organisering, ur Civilsamhället, Amnå, E. red. SOU, 1999). Thure Filéns lokalhistoriska 

beskrivningar av Ydre (Filén, Thure, 1952, Torpa socken i Östergötland: en beskrivning, 

bilder ur det förflutna och socknen i våra dagar, Linköping: AB Östgöta correspondenten, 

samt Filén, Thure, 1960, Ydreboken, Linköping: AB Östgöta correspondenten) tillsammans 

med den sentida Ydreboken utgiven av Ydre kommun 1998 (Ydre kommun, kultur-och 

fritidsnämnden, 1998, Ydreboken 1952-1996 , Stockholm: Almkvist & Wiksell) är de litterära 

verk som använts för att skapa en förståelse för de lokala förhållandena i studieområdet. De 

ovan angivna verken täcker den antagna tidsperiod som uppsatsen berör och presenterar 

flertalet perspektiv på den lokala historien såväl som förändringen av offentlig förvaltning i 

Ydre genom tre kommunreformer.   
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Den teoretiska litteraturen utgörs av flertalet geografiska verk, mest central är dock 

Blackwells antologi om politisk geografi (Agnew, Mitchell & Toal /red/ 2000, A companion 

to Political Geography, Oxford: Blackwell) Lynn Staehelis kapitel ’Place’ i antologin vilken 

presenterar fem samtida platsuppfattningar ligger till grund för tillämpningen av geografisk 

platsteori i den empiriska fallstudien i Ydre kommun.  Bland den litteratur som i övrigt 

använts för att sammanställa det platsteoretiska kapitlet med redogörelser av platsbegreppets 

framväxt och utveckling inom geografin är Holt-Jensens beskrivning över geografins historia 

och centrala geografiska begrepp en hörnsten (Holt-Jensen, Arild, 1999, Geography: history 

and concepts, London: Sage).  
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2. SOCKENBEGREPPET  

Sverige har sedan medeltiden och ända in i våra dagar varit indelat i sockenområden. Socknar 

var, fram till skapandet av kommuner, den minsta geografiska indelningen av landet.  En 

socken är alltså ett lokalt geografiskt avgränsat område med månghundraårig tradition och 

tillämpning. Samhällsuppbyggnaden i Sverige har styrts av landets indelning i socknar. 2 

Indelningen har således en uppenbar historisk relevans men begreppet socken avser ändå en 

geografisk enhet, går det då att tala om en geografisk relevans för sockenbegreppet och 

sockenindelningen? Här ges en introduktion till sockenbegreppet, socknarnas historia och 

organisation.  

 

2.1 KYRKSOCKNEN 

Sveriges indelning i socknar växer fram under kristnandet av landet och den period av 

kyrkobyggande som följde i dess spår. Socknen kom att utgöra det område som omfattade 

kyrkans församling.  

 

Socknarnas areella storlek varierar främst efter befolkningstäthet. Tättbefolkade områden har 

areellt mindre socknar medan glesbefolkade områden har större. Ydres skogsbygd omfattar 

sex socknar, alla stora till ytan jämfört med förhållandena i länets slättbygder.  

 

Kristnandet av Sverige krävde en indelning i geografiska enheter. Detta var en praktisk 

angelägenhet för den nya religionens organisation, ur Östgötalagens kyrkobalks första flock 

(paragraf) omskrivs detta: 

 

  ”Hur kyrkobygge skall börjas: Konungen låter  

kyrkobygge börja, bönderna föra det till slut.  

Nu är kyrka byggd, då skall man skötningar till  

kyrkan giva, det är åker till tolv tunnors utsäde,  

då hälften ligger i träde, och äng, som ger tolv  

lass hö. Sedan skall man köpa böcker och mässkläder, 

kalk och klockor och den skrud, som skall brukas 

mannen till hjälp då han kommer i världen eller  

går ur världen, både för levande och döda.  

Detta allt skall socknen kosta.”3 

 
                                                
2 Rolén, Mats & Lindberg, Gunilla /red/ (1991) Återblickar: samfundet för hembygdsvård 75 år, Stockholm: Bygd 
och Natur    
3 Filén, Thure (1960)  Ydreboken, När Ydre blev kristet och de äldsta kyrkorna byggdes, Linköping: AB Östgöta 
correspondenten,  s. 149  
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Skötningarna som omtalas är donationer som skall upprätthålla prästens underhåll, och dessa 

skulle alltså socknen stå för – ett motiv för kyrksockenindelningen växer här fram i form av 

socknen som resursbas för kyrkans underhåll och förvaltning. Från socknen kunde kyrkan 

begära skatt i form av tionde, och kyrkan – navet i socknen – höll räkning på sina 

församlingsmedlemmar och deras förehavanden genom folkräkning och husförhör.  

 

Även innan sockenindelningen förekom liknande organisationsformer, men då på basis av 

mindre områden. Då byarna i högre grad var självständiga enheter skötte de sina 

gemensamma angelägenheter via byalag och bystämmor.4 Sockenindelningen innebar en 

skalförstoring av denna typ av organisation; med socknen kom ett större geografiskt område 

att omfattas av en gemensam organisation, denna styrdes av sockenstämman; det lokala 

beslutande organet för kyrkans angelägenheter.   

Ordförande i sockenstämman var kyrkoherden och sockenstämmans traditionella uppgifter 

rörde prästers, kyrkvaktares och klockares avlöning, församlingsmedlemmarnas 

kyrkodisciplin samt förvaltning av kyrkans fasta och lösa egendom, men kyrkolagen tillskrev 

även uppdrag till sockenstämman av mer social natur – det ålåg sockenstämman att bedriva 

fattigvård, sjukvård och barnundervisning i den mån det upplevdes behövligt i socknen.  

 

Med århundradenas gång kom sockenstämman att få större befogenheter samtidigt som 

bystämmans befogenheter blev allt mindre. Byalaget ansågs som en för liten enhet för att 

kunna utöva självstyre, mer ansvar hamnade således hos sockenstämman och socknen 

befästes så som överordnat de enskilda byarna inom sockenområdet.5 Socknens organisation 

innehöll dock av ett system av rotar där mindre delområden inom socknen hade ansvar för 

särskilda aktiviteter. En socken bestod av ett antal rotar. Roteområdenas ansvar var av olika 

slag; det förekom soldatrote, fattigrote, postrote, skjutsningsrote m fl. i rotesystemet.6 

 

Sockenstämmans uppdrag av världslig karaktär var många trots att kyrkans ärenden var de 

egentligt centrala för stämman. Hantverksutövande av t ex. skräddare och skomakare mfl. 

reglerades utifrån sockenindelningen. Sockenstämman delade ut privilegiet sockenskomakare 

eller sockenskräddare åt den kunnige hantverkare som ansågs duglig åt uppdraget.7 Det var då 

endast denne som hade lov att bedriva den tillskrivna arbetsuppgiften inom socknen. Detta 

visar på något av sockenenhetens självhushållning av varor och tjänster. Uppdrag av detta 

slag blev så mer frekventa på sockenstämmans dagordning under historiens lopp, socknens 

                                                
4 Herlitz, Ulla, ’Bygdens organisering ’i Civilsamhället: Amnå, Erik (red.), 1999 s. 381–423  
5 Ibid. 
6 Hedenborg, Sussanna & Kvarnström, Lars (2009) Det svenska samhället 1720-2006 – bönderna och arbetarnas 
tid, Lund: Studentlitteratur 
7 Mattsson, Malin (1988) I Ydre på 1800-talet, Malmö: team offset  



 13 

sociala ansvar blev omfattande och reglerades efter behov.  Fram till det att landets första 

kommunalförordning trädde i kraft 1863 bedrevs all social omsorgsverksamhet inom socknen 

av kyrkan, i sockenstämmans regi.  

 

2.2 JORDEBOKSSOCKNEN 

Under 1500-talet introduceras begreppet jordebokssocken med syftet att registrera 

markområden och fastigheter. Jordebokssocknen användes som underlag för beskattning och 

tillkom som ett resultat av Gustav Vasas administrativa åtgärder.8  

 

Jordebokssocknarnas geografiska områden stämde i regel med kyrksocknarnas avgränsningar. 

Detta talar om att socknen var en väl antagen och funktionell geografisk profil som gick att 

använda för flera olika syften vilket resulterade i att förvaltningsuppdragen efter 

sockenindelningen blev flera. Initiativet att ta fram en jordesockenförteckning över Sverige 

kom från statligt håll och visar på sockenbegreppets utveckling mot att bli en organisatorisk 

geografisk enhet för mer än endast kyrkans angelägenheter. I och med införandet av 

jordebokssocknar kom sockenborna att betala skatt åt staten både indirekt, genom kyrkskatt 

(reglerad av kyrksocknen), och direkt genom fastighets- och markägande (reglerat utifrån 

jordebokssocknen)  

 

2.3 HÄRADET 

I många frågor stod häradet överordnat socknen, särskilt då det kom till rättsliga ärenden. 

Socknen hade inte någon egen juridisk befogenhet. Socknarna tillhörde det större dom- och 

tingsområdet häradet. De sex socknarna i Ydre utgjorde tillsammans Ydre härad och 

tingssaga. Denna hade sitt rättsliga säte i Sunds kyrkby i Sund socken.  

 

Häradsindelningen är, precis som sockenindelningen, en historisk geografisk indelning av 

Sverige med rötter i vikingatid/äldre medeltid.9 Dess funktioner och ansvarsområden 

omfattade huvudsakligen rätts- och säkerhetsfrågor men häradet ansvarade även för 

betydelsefulla lokalförvaltningsuppgifter såsom brandstod, väghållning, vård av 

häradsallmänningar mm.10  

 

 

 

                                                
8 Wirsell , Gunnar (1968) Om kronans jordeböcker 1541-1936, Stockholm: A&W International  
9 Rolén & Lindberg (1991) 
10 För vidare fördjupning i historiska administrativa, kyrkliga och rättsliga enheter rekommenderas Tollessons 
sammanställning, http://www.nog.nu/harader/harad.html  
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2.4 FRÅN KYRKSOCKEN TILL LANDSKOMMUN 

Socken är huvudsakligen ett begrepp som beskriver en indelning av Sveriges landsbygd, detta 

för att sockenbegreppet inte innefattade landets städer på samma sätt som landsbygden. 

Gränserna mellan stad och land var skarpare i historisk tid och styrdes främst av olika 

privilegier för områdena innanför och utanför stadstullarna.11 1862 års 

kommunallagsstiftning, som gav upphov till indelningen i stads- och landskommuner på 

sockenbasis, kan sägas ha förstärkt denna uppfattning av sockenbegreppet som primärt 

avseende landsbygdsområden. Under 1800-talet genomdrevs flertalet förändringar som kom 

att påverka landsbygdens sociala och geografiska struktur och som kan vara av värde att 

nämna i detta sammanhang. 

 

De etappvisa skiftesreformerna; storskifte (1757), enskifte (1803, 1807) och laga skifte 

(1827) fortgick under hela 1800-talet. Upplösningen av de gamla byarna och den nya 

markfördelningen som skiftena resulterade i kom att ge landsbygden en ny social struktur och 

en förändrad rumslig fördelning av markslag, bebyggelse och befolkning.12 Parallellt med 

dessa förändringar sker en kraftig befolkningsökning i landet och flertalet lagförändringar 

möjliggör en utjämning mellan stad och land. Av stor vikt var att privilegierna att bedriva 

handel blev samma för stad och land genom 1846 års näringsfrihetsförordning. Denna, samt 

lagen om aktiebolagsbildning år 1848, skapar en mängd nya utvecklingsmöjligheter för 

landsbygden i form av innovationer, förbättrade kommunikationer och industrialisering.  

 

Den våg av modernisering som drog över Sveriges landsbygd då jord- och skogsbruk 

kommersialiserades skapade en ny ekonomisk situation. Det uppstod såväl medel som 

möjlighet att investera i ny utveckling av det gamla lokalsamhället. Järnväg och ångbåtstrafik 

möjliggjorde transport och export av råvaror från jord- och skogsnäringarna. Med de nya 

innovationerna i landsbygdssocknarna kom så en ökad integration med omvärlden att ske. 

Med moderniseringsprocessen bryts många landsändars isolering och en integrationsprocess 

med omvärlden påbörjas. 

 

Av händelseutvecklingen under 1800-talet var det dock 1860-talets kommunreform som 

främst kom att påverka sockenindelningen. Sveriges första kommunbildning skulle baseras på 

en hävdvunnen indelning, sockenindelningen kom därför att användas som geografisk profil 

för kommunbildningen på landsbygden.  

 

                                                
11 Hedenborg & Kvarnström (2009)  
12 Svenska landskommunernas förbund (1962) Hundra år under kommunalförfattningarna 1852-1952, Stockholm: 
Landskommunernas förbund   
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1862 års kommunalförordningar medförde kommunalt självstyre för socknarna. Detta innebar 

att socknen som förvaltningsorgan ersattes av två olika kommunformer; en borgerlig (civil 

och medborgerlig kommun) och en kyrklig kommun. De olika kommunformerna (borgerlig 

och kyrklig) hade olika uppdrag men delningen av kyrkliga och medborgerliga ärenden var 

egentligen ingen nyhet. En sådan delning hade ålagts kyrksocknarna redan 1843.13 Det sociala 

ansvaret i kommunal regi var dock avsevärt större än det varit under sockenstämmornas tid. 

Ytterligare lagstiftning som tillkom efter 1862 års kommunalförordningar, främst avseende 

utbildningsfrågor, utökade denna offentliga sektor ytterligare.14 

 

Den centrala förändring som 1862 års kommunalförordningar medförde var att kyrkans roll 

och inflytande i lokala ärenden minskade till fördel för det kommunala ansvaret hos den 

borgerliga kommunen. Perioden som landskommun gav socknen stor befogenhet att påverka 

utvecklingen av lokalområdet, större befogenhet än som varit fallet under sockenstämmans 

tid. Kommunalförordningarna ålade landskommunerna (socknarna) större ansvar men 

tillhandahöll även större resurser för att erbjuda sockeninvånarna olika sorters kommunal 

service.  

 

2.5 SOCKNEN NU 

1952 års kommunreform innebar slutet för socknarnas kommunala självstyre. Denna 

kommunreform förstorade kommunernas geografiska områden då socknen som geografisk 

enhet för lokal förvaltning ansågs för liten. Resultatet blev en sammanslagning i 

storkommuner.15  

 

Storkommunreformen avskaffade den kyrkliga kommun som existerat efter 1862 års 

kommunalförfattningar men sockenindelningen bestod ändå för kyrkans del i form av 

församlingar. Ansvaret för folkräkning ålåg dessutom fortsatt kyrkoherden i socknen. Denna 

organisation bestod fram till det att kyrkan skildes från staten år 2000.16  

 

Svenska kyrkans församlingar genomgår idag en process liknande 1952 års kommunreform. 

Till följd av utträden ur församlingen och sjunkande befolkningsunderlag (huvudsakligen i 

avfolkningsbygder) slås många församlingar nu samman till större enheter. Socknen som 

geografisk profil för församlingar håller på att överges. 17 

 

                                                
13 Filén (1960) 
14 Svenska landskommunernas förbund (1962)  
15 Ibid.  
16 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=262964 
17 Ibid.  
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Sockenbegreppet har förlorat sin traditionella funktion och betydelse men fortlever i en ny 

organisation hävdar Ulla Herlitz. Hon menar att socken är ett värnat begrepp i ideellt 

föreningsliv.18 Herlitz härleder sitt påstående till engagemanget i hembygdsföreningar och 

lokala utvecklingsgrupper organiserade på sockenbasis. Detta lokalhistoriskt värnande och 

samhällsutvecklande arbete initierades genom folkrörelsekampanjen ”Hela Sverige ska leva!” 

under 1980-talet.19 Den geografiska områdesomfattningen för dessa föreningar regleras inte 

av någon instans, att organisera sin förening på sockenbasis är frivilligt och socknen utgör 

den vanligaste förekommande geografiska profilen för organisationen i hembygdsföreningar 

och lokala utvecklingsgrupper.20 Herlitz uppskattar antalet hembygds- och lokala 

utvecklingsföreningar organiserade huvudsakligen på sockenbasis, till 3700 i hela landet, men 

siffran är föränderlig. Trenden är att fler föreningar tillkommer, främst lokala 

utvecklingsgrupper.21 Den nationella förbundet Hela Sverige ska leva! uppskattar antalet 

lokala utvecklingsgrupper till hela 4700 för riket.22 

 

Herlitz menar att de lokala utvecklingsgrupperna arbetar utifrån en ny form av lokal 

demokrati med värden som inte grundar sig i partipolitisk ideologi utan i platsideologi. Fler 

kulturgeografer har presenterat studier som visar på samma tendens internationellt, termen för 

detta nya platsideologiska arbete är localism. 23 Det är i dessa former som sockenbegreppet 

idag fortlever. I Näshulta socken i Södermanlands län har viljan att befästa sockenbegreppet 

manifesterats i vägskyltar som markerar inträdet i socknen.24  

 

Med detta och beskrivningen av sockenbegreppets historia i åtanke kan det påstås att socken 

är allt annat än ett endimensionellt begrepp. Socken avser ett geografiskt område och detta 

kan användas för indelning av kyrklig, kommunal, ideell eller politisk organisation, men 

viktigast är kanske att understryka att socknen är en relevant plats, även idag. Socknen är 

relevant p g a sin hävd och tradition, men begreppet är inte statiskt utan snarare flexibelt. 

Detta visar sig i hur sockenindelningen idag ger en möjlighet att organisera olika lokala 

intressen.  

 

Sockenbegreppet innehar en dimension av identifikation: Herlitz hävdar att våra medeltida 

socknar består medan kommungränserna ständigt förändras. Ingen kommunindelning har 

varit bestående nog att skapa en gemenskap eller en möjlighet till en platsbunden identitet för 
                                                
18 Herlitz (1999) 
19 Herlitz (1999) 
20 Rolén & Lindberg (1991) 
21 Herlitz (1999) 
22 http://www.helasverige.se/kansli/vi-arbetar-med/demokrati-inflytande/ 
23 Staeheli, Lynn ’Place’ i A companion to political geography: red. Agnew, John Mitchell, Katharyn & Toal, 
Gerard, 2000 s. 158-171   
24 http://www.hembygd.se/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1950 
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kommunen, är Herlitz argument. Sockenbegreppet däremot har en tillämpning som sträcker 

sig flera hundra år bakåt i tiden, detta kan antas ge sockenbegreppet en annorlunda position än 

kommunen vad det gäller affektion och identifikation. Socknen erbjuder en 

igenkänningsfaktor som kommunen inte kan erbjuda, p g a dess hävd men kanske även för 

dess areella storlek. Socknen omfattar ett mindre område och är således mer lokal än 

kommunen. I en tid med strömningar som localism, kontraurbanisering och platsideologi före 

partipolitik är det inte orimligt att förvänta en renässans för sockenbegreppet.  

 

2009 slogs de sex församlingarna i Ydre kommun samman till två, den nya 

församlingsindelningen trädde i kraft 1 januari 2010.25 I och med detta beslut har 

sockenindelningens sista utpost i Ydre kanske försvunnit, men i Asby och Västra Ryd socknar 

har man startat sockenföreningar och det finns flertalet aktiva hembygds- och 

idrottsföreningar organiserade på sockenbasis i Ydre kommun idag. Kanske finns det 

dessutom mer till relationen till socknen än så; kanske finns här en igenkänningsfaktor, ett 

särskilt affektionsband och en sockenidentitet?  

 

Socknen kan förstås som en plats. Geografer ser på plats som en central del inom sin 

vetenskapliga aktivitet och anser plats vara betydelsefullt av många skäl. Sockenbegreppets 

lokala platsrelevans i Ydre är detta arbetes huvudfråga, men för att förstå denna måste vi 

förstå hur olika plats kan uppfattas och tillämpas. Vilket platsbegrepp platsar för att beskriva 

socknen?    

                                                
25 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=303347 
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3. PLATSBEGREPPETS BETYDELSE I OLIKA GEOGRAFISKA DISKURSER 

I vår förståelse av en varierad och sig ständigt förändrande värld är ett begrepp som plats 

centralt. Vår uppfattning av plats kräver, precis som vår kunskap om världen, en ständig 

återupptäckning och problematisering. 

 

Inom geografin förekommer olika platsuppfattningar, vilka reflekterar olika geografiska 

diskursers ståndpunkter. Platsbegreppet är ständigt omstritt och uppfattningarna går isär om 

vad som utgör och påverkar plats och vilket platsbegreppets syfte är. Att plats har betydelse är 

kanske den enda konsensus som råder kring begreppet, ifrågasättandet och 

begreppsutvecklingen är dock inte på något sätt en nyhet – geografin har en lång historia av 

ambivalens kring platsbegreppet.  

 

Plats är en tillsynes enkel term, men samtidigt mångbottnad och komplex, helt beroende på 

utgångspunkt. Sammanhangen i vilka begreppet diskuteras varierar, vilket olika geografiska 

diskursers uppfattningar och tillämpning av platsbegreppet visar – plats går att betrakta och 

problematisera på många olika sätt. Detta kapitel syftar till att belysa platsbegreppets 

betydelse i olika geografiska diskurser samt beskriva teoriutveckling kring platsbegreppet 

inom geografin. 

 

Förståelsen av plats är angelägen då den skalmässigt erbjuder den minsta geografiska enheten 

för studier av processer, fenomen och företeelser på jordytan. Plats omfattar en mindre 

geografisk yta än regionbegreppet – platsbegreppet avser ett lokalt geografiskt område, en 

mindre andel av det regionala området. Detta anslår att plats är geografins minsta indelning 

av rummet, men hur stor är då en plats? Många gånger möter vi en plats, förslagsvis en stad, 

som en prick på en karta – alltså en plats. Men samtidigt går det lätt att identifiera en mängd 

platser inom staden. Var och en med sin egen karaktär, betydelse och externa länkar. Holt-

Jensen (1999) föreslår en definition av plats som en andel geografiskt rum. Andelens storlek 

är rörlig och bestäms efter vad som är föremål för undersökning, plats kan motsvara en by, 

stad, eller en kommun men även mindre andelar rum än så, t ex. en bostad, en stadsdel eller 

en arbetsplats.  

 

3.1 ÄMNESHISTORISK ÅTERBLICK – PLATSBEGREPPETS UTVECKLING INOM GEOGRAFIN  

Platsbeskrivningar och ett geografiskt tänkande kring platsbundna förhållanden går längre 

tillbaka i tiden än den akademiska geografins historia. Antikens geografer sysselsatte sig med 

att producera geografisk kunskap genom platsbeskrivningar och kartproduktion. Herodotos 
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anses ha gjort de första större bidragen till geografin och platsbegreppets utveckling genom 

korografiska platsbeskrivningar i den antika världen. 26 

 

3.2 KOROGRAFISKA PLATSBESKRIVNINGAR  

Herodotos beskrivningar rörde såväl naturgivna förhållanden som kulturella förhållanden och 

levnadssätt på specifika platser. Intresset för plats hos geografer som Herodotos och Strabo 

grundade sig både i en vetenskaplig nyfikenhet och ett reellt behov att kartlägga och beskriva 

olika platser. Antikens geografer hade den kända världen som arbetsfält. I motsats till denna 

existerade en okänd värld som man ville beskriva. Världen i sin helhet var vid denna tid allt 

annat än fullt kartlagd, och geografisk kunskap var en fördel i handel och militära projekt 

genom vilka den kända världen kunde förstoras. Platsbegreppet får här såväl en ekonomisk 

som en geopolitisk dimension.   

 

Företaget att fysiskt kartlägga världen upptog geografins verksamhet under många  

århundraden. De stora upptäckternas tid innebar en guldålder för det geografiska intresset. 

Kartografin och kartframställningens olika tekniker utvecklades i snabb takt alltefter att 

världens fysiska konturer och landområden gjordes kända. Det platsbegrepp som Herodotos 

utvecklat under antiken bestod fortsättningsvis, till stor del i oförändrad form. 

Platsbeskrivning var fortsatt centralt i geografins verksamhet, med syftet att införliva alla 

platser i den kända världen genom korografiska beskrivningar av platsbundna förhållanden.  

 

Kosmografer under 1600- och 1700-talet utförde ett arbete liknande Strabos och Herodotos’, 

med en ansats att framställa en heltäckande och enhetlig beskrivning av världen utifrån 

platsbeskrivningar. Kosmografin var en syntetiserande lära innehållande kartografi, geografi, 

biologi, geofysik och antropologi och kosmograferna ansåg världen vara förutbestämt ordnad 

av Gud. Deras beskrivningar avsåg att förmedla den rumsliga fördelningen av alla 

förhållanden, fysiska som immateriella, som uppträder inom ett lokalt geografiskt område.27 

Frågan om varför olika saker uppträdde samt fördelades olika i rummet och på skilda platser 

ansågs dock given – en av Gud bestämd ordning styrde förhållandena i världen. Den 

geografiska variationen av jorden i form platser undersöktes och karterades, men 

problematiserades inte. Det är inte förrän Humboldts indelning av vetenskapen i särskilda 

discipliner och den akademiska geografins födelse som platsbegreppet svärs fritt från 

religiositet och blir ett vetenskapligt begrepp, öppet för en annorlunda fördjupning och 

problematisering än vad som tidigare varit gällande.28  

                                                
26 Holt-Jensen, Arild (1999) Geography: history and concepts, London: Sage 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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3.3 DET KLASSISKT REGIONALGEOGRAFISKA PLATSBEGREPPET – UNIK PLATS 

Regionalgeografi var geografins huvudområde under slutet av 1800- och första hälften av 

1900-talet. Denna belyste det platsspecifikt särskilda – plats- eller regionkaraktären. Den 

platsuppfattning regionalgeografin förespråkade betraktade alltså plats som unik. Studiet av 

dessa platser fokuserade, likt det korografiska platsbegreppet, på den platsspecifika 

förekomsten av olika samexisterande företeelser och fenomen men med den skillnaden att 

totalbeskrivningen ansågs sekundär i förhållande till det primära sökandet efter platsens unika 

karaktär. 29 Detta utgör regionalgeografins verkliga utveckling av förståelsen av plats; 

flexibiliteten att studera den totala sammansättningen av en plats såväl som bara ett antal 

fenomen eller processer verkande inom ett område alltefter vilken utgångspunkt som bäst 

belyser en plats karaktär.  

 

Den grundläggande rumsuppfattningen, alltså hur rum, i formen av plats eller region, 

uppfattas var dock densamma som hos de korografiska platsbeskrivningarna – plats ansågs 

som en mindre andel av ett absolut rum.  

 

3.4 PLATS – EN NOD I RUMSLIGA RELATIONER 

Geografins fortsatta ämnesutveckling under 1900-talet styrde bort från den klassiska 

regionalgeografin mot en ny geografi som sökte större vetenskaplig relevans och praktisk 

tillämpning. Denna tog formen av en geografisk ”rumsvetenskap” med fokus på studier av 

rumsliga relationer. Rumsvetenskapen sysslade inte med unika region- och platsstudier likt 

den klassiska regionalgeografin, här kritiserade man istället den klassiska regionalgeografins 

platsbegrepp och avfärdade det som trivialt och vetenskapligt oanvändbart. Den 

modellbaserade rumsvetenskapens sökande efter generella rumsliga mönster och 

lagbundenheter förutsatte ett annorlunda platsbegrepp. Plats kom här att värderas främst efter 

sin rumsliga position i relation till andra platsers positioner.30 Rumsvetenskapen kan sägas 

berövade platsbegreppet ett egenvärde i form av den lokala förekomsten av olika företeelser 

(det korografiska och klassiskt regionalgeografiska platsbegreppet) och reducerade plats till 

en fixerad position – en nod med relevans endast i ett relationellt, rumsligt sammanhang. Plats 

blev här en punkt på kartan.  

 

Rumsvetenskapen utvecklade ett platsbegrepp som var relationellt och generaliserbart i 

motsats till den klassiska regionalgeografins specifika platsbegrepp. Till skillnad från den 

                                                
29 Entrikin, Nicholas (1991) The betweeness of place – toward a geography of modernity, Baltimore: John Hopkins 
University press 
30 Staeheli i Agnew, Mitchell, Toal (2000) 
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regionalgeografiska absoluta rumsuppfattningen företräddes här istället en relationell 

rumsuppfattning där relationer mellan olika noders positioner och funktioner ansågs vara det 

centrala.  

 

3.5 NYA DISKURSER OCH INTRODUKTIONEN AV ARENAPERSPEKTIVET  

1970-talet såg födelsen av flertalet geografiska, främst kulturgeografiska, skolbildningar som 

kritiserade och tog avstånd från geografins rumsvetenskapliga ansats. 31 Inte sällan var dessa 

kritiska röster radikala och orienterade långt ut åt vänster på den politiska skalan.  

 

Marxister och strukturalister såg funktioners lokalisering som ett resultat av underliggande 

ekonomiska processer och maktförhållanden i det kapitalistiska samhället. Humanistiska 

kulturgeografer intresserade sig för förhållandet människa – plats och sökte efter platsers 

olika betydelse för olika aktörer. Här menades det att rumsvetenskapen ignorerat den 

mänskliga närvaron i sina modeller och studier. Den rumsvetenskapliga, relationella 

uppfattningen av plats ansågs som en grov förenkling av ett egentligen mycket mer komplext 

begrepp.  

 

Detta ifrågasättande resulterade i en ökad problematisering av platsbegreppet, där plats dels 

fick mer än en betydelse och dels kom att diskuteras som öppet i en geografisk kontext. Med 

detta menas att plats kom att ses som en öppen arena istället för som en sluten, fysiskt 

bestämd och avgränsad container. Den öppna platsen utgör en arena i vilken interaktion och 

processer på olika skala uppträder. 32 Detta perspektiv gav möjlighet att belysa 

makroekonomiska, globala processers påverkan och upprättande av villkor i ett lokalt 

geografiskt sammanhang, vilket marxister och strukturalister ägnade sig åt.   

 

En ökad problematisering av platsbegreppet med fokus på människan, likt den framburen av 

humanistiska kulturgeografer, förde även fram diskussioner om plats och olikhet och tog 

avstånd från att det skulle existera en hegemonisk uppfattning av plats. Platsbegreppet kom så 

även att diskuteras i relativistiska termer. Sammanfattningsvis kan sägas att arenaperspektivet 

ger utrymme för både underliggande strukturer/processer samt individers handlande utifrån 

deras uppfattning av platsen.33 

 

 

 
                                                
31 Holt-Jensen (1999) 
32 Staeheli i Agnew, Mitchell, Toal (2000) 
33 Holmén, Hans ’What’s new and what’s regional in the new regional geography? I Geografiska annaler, 1995 
(77/1) s. 47 - 63  
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3.6 POSTMODERN PLATS 

Den postmoderna influensen på de samhällsvetenskapliga ämnena har haft en betydande 

påverkan på platsbegreppets utveckling inom geografin under de senaste decennierna. Med 

postmodernismens utveckling kan vinden sägas ha vänt till fördel för det lokala, 

platskaraktäristiska och platsspecifika. Plats har fortsatt problematiseras i fler relationistiska, 

relativa och absoluta sammanhang och på så sätt utvecklats till ett öppet begrepp relevant 

efter vilka faktorer och relationer som belyses, detta har lockat en ny skara användare och 

förespråkare för platsbegreppet.  

 

Plats anses i dagens samhällsvetenskapliga forskning som relevant och tillämpas inte bara av 

geografer; feministisk forskning t ex. har införlivat en platsdimension i teoriutveckling om 

maktrelationer, kvinnors tillträde till och agerande i olika rumsliga sammanhang, beteenden i 

offentliga och privata arenor/sfärer etc.34 Den utomgeografiska tillämpningen av plats har 

medfört en utveckling av platsbegreppets areella omfång. Intresset att undersöka platsbundet 

agerande, beteende och identiteter har förminskat andelen geografiskt rum, som Holt-Jensen i 

areella termer definierar plats som, till att avse exempelvis bostaden, arbetsplatsen eller 

gågatan.   

 

Denna resumé över platsbegreppets utveckling inom geografiämnet visar på några 

återkommande företeelser; dels att plats är centralt för geografiskt arbete men även att 

geografin uppträder ambivalent kring platsbegreppet. I geografins utveckling kritiserar yngre 

geografer centrala begrepp i sin strävan att profilera sig och ger dessa en ny innebörd, därför 

reflekterar platsbegreppets utveckling hela geografins ämnesutveckling. Genom nya 

influenser, paradigmskiften och differentiering av geografin till flera geografier ges 

platsbegreppet nya former och funktioner. Denna process att ifrågasätta uppfattningen av 

begreppet plats är tillsynes ständigt pågående. Ambivalensen kring platsbegreppet bör därför 

ses som ett tecken på progressiv teoriutveckling.  

 

3.7 GENERELL, SINGULÄR OCH UNIK PLATSUPPFATTNING 

Platser är olika, och olika platsspecifika förhållanden frammanar olika reaktioner hos 

människan i hennes strävan att anpassa landskapet på platsen efter behov. En logisk 

slutledning är då att var plats är unik just för att ingen plats, oavsett om den innehåller samma 

komponenter som flera andra platser, är den andra identisk lik då komponenterna sannolikt 

blandas annorlunda. En skillnad mellan plats och plats föreligger alltså. Är det primära då att 

uppmärksamma den lokala förekomsten av olika samexiserande företeelser; den unika, 

                                                
34 Keynes, Milton ’the political place of locality studies’ i Space, place and gender, Massey, Doreen B 1994, s. 
104–125  
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platsspecifika uppsättningen och rumsliga fördelningen på platsen eller platsens relativa eller 

relationistiska läge? Johnston föreslår en intressant och överbryggande lösning.  

 

Geografi handlar om lokal variation inom en generell kontext, menar Johnston. Den generella 

kontexten är en global ekonomi till vilken varje plats i världen i större eller mindre 

utsträckning är bunden. Platserna utgör den geografiska variationen av denna kontext och är 

unika men inte singulära. Johnston påpekar en viktig skillnad mellan dessa termer: det som är 

singulärt är lyft ut ur sitt sammanhang medan det som är unikt reflekterar globala processer 

på en lokal nivå i en unik lokal uppsättning. Det singulära avser något som är enastående. Där 

finns inget av generellt värde att lära. Det singulära är endast intressant som kuriosa. Det 

unika däremot utgör den lokala variationen av en generell kontext och speglar hur denna 

anpassats efter platsspecifika villkor och förhållanden.   

 

Johnston förespråkar regionalgeografi, men kritiserar densamma för en valhänt hantering av 

begreppen plats och rum. Han menar att den klassiska regionalgeografin i hög grad tillämpat 

en förståelse av plats och region som är singulär och ryckt ur sitt sammanhang. En singulär 

plats- och regionuppfattning resulterar i triviala och irrelevanta betraktelser utan fördjupning, 

komplexitet och hänsyn till globala - lokala relationer såväl som platsbundna variationer av 

generella processer.  Det singulära går inte att relatera vare sig till kontext eller förhållanden 

på olika skalnivåer. Johnston påstår plats vara både relationistiskt betingat av globala 

ekonomiska processer och bestämt av en unik sammansättning av såväl fysiska/naturgivna 

som immateriella faktorer. Platser är både unika och generella på samma gång, men bör inte 

betraktas som singulära. 35 Denna utgångspunkt att möta platsbegreppet på argumenterar även 

Entrikin för i vad han kallar the betweenness of place – en ansats till ett modernt platsbegrepp 

relevant för samtidens skeenden. Entrikin lägger fokus på det som sammanbinder och i hans 

mening konstituerar plats; den globala kontexten och globala – lokala relationer.36  

 

Det Johnston och Entrikin föreslår öppnar upp för en vidare diskussion om platsbegreppets 

samtida syfte och innehåll; vad sker med uppfattningen av plats i en tid av ökad förändrings- 

och utvecklingstakt, förbättrad geografisk mobilitet och en känsla av rummets upplösning?   

 

 

 

 

                                                
35 Johnston, Ron ’the world is our Oyster’ i Institute of british geographers – transactions, new series, 1984 (9/4) 
s. 443–459.  
36 Entrikin (1991) 
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3.8 PLATS SOM PROGRESSIV ELLER PLATS SOM STATISK  

Holt-Jensen ger följande definition av plats, a portion of geographic space, sometimes defined 

as ’territories of meaning’ or ’a node of activities’.37 Denna definition av begreppet föreslår 

en absolut (a portion of geographic space), en relationistisk (a node of activities) och en 

relativ (territories of meaning) förståelse av plats och slår verkligen fast att plats har fler än en 

betydelse. För man kan inte annat än anta, med hänsyn till samhällsutvecklingen det senaste 

seklet, att vår uppfattning av plats förändrats, att förändringstakten kanske rent av är snabbare 

än vad den någonsin varit tidigare och att detta medför flera olika och samtidiga utvecklingar 

av hur plats uppfattas, vilket resulterar i en diversifiering av platsbegreppet. Här belyses en 

diskussion kring platsbegreppets aktualitet och betydelse i samtiden och om huruvida plats är 

progressiv eller statisk.   

 

Övergången från ett förmodernt, ruralt samhälle till ett industri-, tjänste- och 

kommunikationsbaserat samhälle har påverkat upplevelsen av rum och plats. Vi upplever en 

tidsrumskompression, vad Marx kallade the annihilation of space through time. Geografiska 

avstånd har gjorts övervinnliga genom förbättrade kommunikationer, förbättrad tillgänglighet 

och utökad infrastruktur. Omvärlden har genom detta blivit mer åtkomlig. 

Tidsrumskompression avser denna ökade tillgänglighet såväl som vår upplevelse utav den. 38 

 

Som en motreaktion mot denna tidsrumskompression menar Harvey att vi söker oss till 

platser som är tillflyktsorter och som upplevs bortkopplade från omvärlden och saknar 

samhörighet med det moderna tidevarvet. Harvey menar på att platsbegreppet, genom 

tidsrumskompressionen, får ett helt nytt värde. En primär association till plats blir det 

platsspecifika historiskt hävdade och traditionsbundna argumenterar Harvey. Detta är 

greppbart, småskaligt, och avskärmat från omvärlden, och detta appellerar på människor i det 

senkapitalistiska samhälle Harvey menar att vi lever i.39  

 

Harvey betonar estetikens värde i detta sökande efter tillflyktsorter och menar att platsen 

utgör en fond eller vy där de eftersökta platsegenskaperna skall manifesteras fysiskt i t ex. 

arkitektur och landskap. Således uppstår en attraktivitet kring platser som upplevs historiskt 

intakta och förmoderna. Harvey menar att människan eftersöker statiska platser för att undfly 

en jäktande och komplex omvärld och vardag.  

 

                                                
37 Holt-Jensen (1999) s. 224 ff.  
38 Massey, Doreen B (1994) Space, place and gender, Duluth:University of Minnesota press 
39 Harvey, David (1990) the condition of postmodernity, Oxford: Blackwell  
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Vilka är då de som upplever plats på det sätt Harvey beskriver? Är sökandet efter en 

omvärldsbefriad tillflyktsort lika starkt hos tredje världens fattiga, rurala befolkning som den 

är hos en välbeställd och urban invånare i västvärlden? Massey kritiserar Harveys argument 

och menar för det första att tidsrumskompressionen inte är global, varken socialt eller 

geografiskt40. Upplevelsen av tidsrumskompressionen är begränsad och att uppleva den är en 

kostnads- och maktfråga. Masseys pekar i sin kritik mot Harvey på att Harveys 

platsuppfattning är både socialt och geografiskt bunden och att Harvey försöker göra en för 

stor poäng utifrån en angelägenhet som inte är så allmän som han påstår. Harvey betänker inte 

vad Massey kallar maktgeometrin i tidsrumskompressionen. Hon menar att det föreligger fler 

restriktioner på tillgänglighet än endast de rumsliga och tidsmässiga, Massey betonar här kön 

och etnisk tillhörighet, vilket för diskussionen in på frågor om kulturella restriktioner och 

olika sociokulturella förhållanden inom olika områden.  

 

Massey argumenterar att tidsrumskompressionen inte kan upplevas, tjäna eller skada alla 

människor på samma sätt; Massey menar att Harveys argument här saknar en dimension om 

social mångfald och skillnad. 41  Hur olika människor är placerade inom 

tidsrumskompressionens maktgeometri och dess geografi är både extremt varierat och extremt 

komplext, understryker Massey 

 

Massey kritiserar även Harveys grundargument, att ett sökande efter statiska platser 

föreligger. Massey menar att detta är i hög grad motsatt den roll plats spelar i en global, 

komplex och tillgänglig värld. Finns det inte en möjlighet att betrakta plats som progressiv 

hellre än reaktionär? 

 

En statisk och reaktionär uppfattning och känsla inför plats är problematisk på många sätt 

enligt Massey. Den ger upphov till ett högst avgränsat och slutet platsbegrepp där en insida 

(där invalda, boende och deltagande på platsen kan räknas) och en utsida (dit andra, icke-

välkomnade räknas) utkristalliseras. Sådana attityder kan potentiellt ge upphov till 

motsättningar på kulturarvsbetonande grunder som tar form i etniska/nationalistiska 

områdesanspråk liknande tredje rikets lebensraum.  

Massey gör dock den viktiga poängen att plats och samhälle inte är sammanhängande, och 

framförallt inte avser samma sak. Samhällelig kultur, vare sig den är indisk, tysk eller 

senegalesisk, är inte geografiskt bunden, menar Massey.  Migration, flyktingströmmar och 

arbetskraftsinvandring och hur dessa bildar nya kulturella enheter i rum bortom det egna 

kulturella centralområdet exemplifierar och bestyrker vad Massey påstår.  

                                                
40 Massey(1994) 
41 Keynes i Massey (1994) 
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Massey förespråkar en progressiv platsuppfattning där plats är både en process och ett resultat 

av social interaktion. Här uppfattas plats som föränderligt; i ett ständigt blivande, medan 

Harvey enligt Massey talar om plats som i ett varande, som statisk.  Massey gör dock 

misstaget i sin kritik att anse att Harvey gör poängen att plats är statiskt, gränsande till 

reaktionärt. Så är dock inte fallet; Harvey pekar på en tendens till en allmän uppfattning kring 

plats som står att vänta i en allt mer globaliserad, komplex och tillgänglig värld. Harvey för 

egentligen inte en diskussion om vad plats bör vara likt Massey, Harvey talar om 

uppfattningen av plats medan  Massey talar om plats som geografiskt begrepp. Dessa 

diskussioner är inte synonyma.  

 

Harvey för här in en dimension om platsvärde och platsattribut till debatten. Dessa avser helt 

subjektiva uppfattningar om vad som, i eller kring en plats, anses attraktivt. Den tendens till 

sökande efter tillflyktsorter som Harvey pekar på är inte irrelevant; denna trend förekommer 

och kommer till uttryck t ex. i kontraurbaniseringstendenser i tätortsnära landsbygd i västra 

Europa. 

 

3.9 FEM SAMTIDA PLATSUPPFATTNINGAR INOM GEOGRAFIN  

Lynn Staeheli skriver om platsbegreppet i Blackwells antologi om politisk geografi från 2002. 

Kapitlet om plats återfinns under rubriken essentially contested concepts, alltså fundamentalt 

ifrågasatta begrepp, vilket säger något om den generella uppfattningen av begreppet. Vad 

Staeheli gör är att utvisa fem samtida uppfattningar av platsbegreppet inom geografin och att 

närmare beskriva dessa. Staeheli menar att detta är platsuppfattningar, som geografer aktivt 

tillämpar idag.42 

 

- plats som lokalitet 

- plats som socialt/kulturellt läge 

- plats som kontext 

- plats som historiskt konstruerad 

- plats som process 

 

Dessa fem uppfattningar av platsbegreppet utgör grunden för uppsatsens empiriska 

undersökning om sockenbegreppets innebörd för invånare i Ydre kommun. 

 

 

                                                
42 Staeheli i Agnew, Mitchell, Toal (2000) 
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3.10 PLATS SOM LOKALITET/FYSISK POSITION I RUMMET  

Denna platsuppfattning presenterar platsen som ett ting i sig självt. Plats är här materiell, 

bunden och fysiskt avgränsad; det är plats som går att peka ut på en karta eller promenera i.  

 

Plats som lokalitet har tidigare berörts i den ämneshistoriska översikten i detta kapitel i 

beskrivningen av det rumsvetenskapliga platsbegreppet. Denna platsuppfattning har dock fler 

användningsområden än endast relationella rumsliga sammanhang. Rumsvetenskapen utstod 

kritik för detta platsbegrepps reducerande av plats till en yta utan egenskaper. Begreppet går 

dock att tillämpa i andra syften; plats som lokalitet ger en lätthanterlig geografisk profil för 

undersökning av platsspecifika förhållanden och platskaraktäristik då plats här är geografiskt 

bundet har tydliga avgränsningar.43 Staeheli argumenterar att detta (den platskaraktäristiska 

beskrivningen) är den egentligt platsfokuserande tillämpningen av uppfattningen och menar 

att rumsvetenskapen egentligen avsåg att studera rum och inte plats, därför kom plats att 

reduceras till en nod i ett större relationell, rumsligt sammanhang.  

 

Plats som materiell, fysiskt påtaglig och med tydliga gränser i landskapet är nog hur vi till 

vardags oftast tänker kring plats. Plats som sådan kan vi träda in och ut ur. Platsens läge kan 

vi använda oss av för att orientera oss till en annan plats etc.  

Men plats är här ändå huvudsakligen vad Holt-Jensen beskriver som en andel geografiskt 

rum. Platsen är här i ett varande, inte i ett blivande tillstånd. Platsen är inte en process, men 

inte för den delen nödvändigtvis helt statisk; plats här har helt enkelt inte de dimensionerna av 

komplexitet. Den är en yta där olika företeelser förekommer, en andel av ett större rum. Den 

är intressant efter sitt läge och sin platsspecifika sammansättning av olika komponenter.44  

 

3.11 PLATS SOM SOCIALT/KULTURELLT LÄGE  

Plats avser i denna uppfattning en sociokulturell lokalisering. Således är den materiella, 

fysiska platsen inte central här. Plats är istället metaforisk; den representerar den geografiska 

lokaliseringen av social aktivitet.  

 

Denna platsuppfattning tillämpas av postmodernistiska samhällsforskare och är ett 

platsbegrepp som uppstått utanför geografiämnet. Genusforskare har funnit detta platsbegrepp 

lämpligt för att undersöka olika individers och grupper positionalitet och platsbundna 

identiteter (identity in place). Med denna identitet avses inte platsens identitet (platsens 

karaktäristik) utan hur olika individer och grupper uppträder olika på olika platser inom en 

                                                
43 Staeheli i Agnew, Mitchell, Toal (2000) 
44 Ibid. 
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geografisk yta. Plats sammanbinder här en geografisk kontext med socialt agerande.45 Olika 

människor har olika positionalitet inom maktförhållandena på platsen; platserna har olika 

funktioner och tillskriver således olika sociala roller och regelverk för vad som är godtagbart 

agerande på platsen. Rollerna och utrymmet att agera i rummet är inte jämställt mellan alla 

deltagande i den sociala interaktionen på platsen, därför ser olika individers positionalitet 

olika ut efter t ex. socialgrupp, etnisk bakgrund, kön, sexualitet, etc.46 

 

Geografin står kluven inför denna uppfattning av plats. Detta platsbegrepp har inte en 

akademisk härkomst inom geografiämnet. Å ena sidan uppskattas introduktionen av ett 

rumsligt seende och en geografisk begreppsapparat. Å andra sidan avfärdas detsamma just 

därför att både det rumsliga seendet och begreppsapparaten här tillämpas metaforiskt. 

Åsikterna går isär om huruvida det rör sig om geografi då plats (det verkligt geografiska i 

sammanhanget) ställs i bakgrunden för studiet av ett annat fenomen. En annan risk för valhänt 

begreppshantering som denna uppfattning ur geografisk synpunkt utgör avser hur 

distinktionen samhälle/plats behandlas.  

 

Cox är geograf och argumenterar för en uppfattning av plats som lokalitet av sociala 

relationer. Dessa är vad Cox kallar tillitsplatser (spaces of dependance). Cox menar att plats 

är en socialt konstruerad företeelse och att det kring den sociala interaktion som konstituerar 

platsen uppstår en tillit som är geografiskt bunden till det område där interaktionen sker och 

relationerna är lokaliserade.47 Platstilliten består i att de platsbundna sociala relationerna 

upplevs meningsskapande hos dem som tar del av och interagerar i dem. Cox platsuppfattning 

är dels att plats är en social lokalisering och dels att plats är en process av social interaktion. 

Det sistnämnda påståendet kommer att behandlas närmre under rubriken ”plats som process”.  

 

3.12  PLATS SOM KONTEXT  

Kontext är ett komplext begrepp, Staeheli menar dock att kontext förefaller en geograf som 

någonting högst naturligt, detta för att när geografer talar om kontext sätts denna primärt i 

relation till rummet och i andra hand till människorna.48  

Geografen binder kontexten till ett rumsligt sammanhang. Entrikin kommenterar om plats och 

kontext i sin definition av plats som den areella kontexten av händelser, objekt och handlande. 

Herodotos korografiska platsbeskrivning över olika, platsbundna, samexisterande företeelser 

talar för samma sak; plats för geografen är kontext.  

                                                
45 Ibid. 
46 Keynes i Massey (1994) 
47 Cox, Kevin ’Spaces of dependance, spaces of engagement and the politics of scale, or: looking for local politics’ 
i Political geography, 1998 (17/1) s. 1-23  
48 Staeheli i Agnew, Mitchell & Toal (2000) 
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Det Entrikin omtalar som areell kontext förutsätter en geografisk bundenhet, en lokalitet. 

Samtidigt är detta platsbegrepp öppet såtillvida att ingenting reglerar vad som kan ske och 

verka på platsen. Plats är här areellt/geografiskt slutet medan kontexten är öppen. Kontexten 

är allomfattande.49 En plats’ kontext ger formen till en plats’ identitet menar förespråkare av 

denna platsdefinition.50 Platsens identitet delas och påverkar den individuella identiteten hos 

dem som utgör, tar del av och agerar med eller inom platsen.  

 

Platsen är här alltså allt vad som finns och sker inom ett avgränsat område.  Plats innehåller 

efter denna definition såväl statiska objekt som olika progressiva processer.   

 

3.13  PLATS SOM HISTORISKT KONSTRUERAD 

Detta är en strukturalistisk ansats till ett platsbegrepp som anser plats vara socialt konstruerad 

över tid. Massey liknar denna strukturerande process i vilken plats skapas, är och förändras i 

en geologisk metafor; var generations händelser och aktivitet på en plats sedimenteras ovanpå 

föregående generations utförda arbete och upplevelser.51 Så konstrueras plats över tid. 

Konstruktionen avser inte en återupprepning av vad som tidigare skett. Vart lager som läggs 

ovan de andra är självständigt och unikt.  Plats är därför stadd i ständig förändring. Denna 

platsuppfattning föreslår plats som någonting dynamiskt och tar särskild hänsyn till 

utvecklingen över en längre tidsperiod på en plats. Med detta menas inte att historien är det 

enda som konstituerar en plats. Samtiden är en del i samma tidsskala som historien och i 

vilken den strukturerande/sedimenterande processen fortgår.  

 

Föregående beskrivna platsuppfattning föreslår plats som geografiskt bunden med en öppen, 

progressiv kontext. Det är relevant att här ställa sig frågan om vad som egentligen konstrueras 

över tid i en strukturerande process, är det platsen eller kontexten? Platsen utgör här 

lokaliseringen i rummet för en konstruerande process av social aktivitet; alltså är det 

egentligen inte platsen utan kontexten som konstrueras. Det är det faktum att den 

strukturerande/sedimenterande processen fortgår inom samma areella kontext som skapar 

platsen.  

 

Kontexten är en process av mänsklig aktivitet och plats är alltid en mänsklig produkt, menar 

Pred. Plats är inte bara vad vi kan observera, det är också vad som oavbrutet händer och 

                                                
49 Entrikin (1991) 
50 Staeheli i Agnew, Mitchell & Toal (2000) 
51 Keynes i Massey (1994) 
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bidrar till historieskrivningen i en särskild, platsbunden kontext hävdar han vidare. Pred 

förespråkar en uppfattning av plats som en historiskt sammanhållen process.  

 

 
Figur 1: Komponenter konstituerande plats som historiskt sammanhållen process.52 

 

Den strukturerande processen som skapar och formar plats har redan beskrivits. Pred tillför 

denna en tidsgeografisk dimension. Enligt Pred reproducerar människans aktivitet på en plats 

såväl platsen som samhället i en ständigt pågående process.53 För att bäst förklara Preds teori 

krävs en genomgång av några tidsgeografiska begrepp.  

 

Var människas handlingar äger rum i tidsrummet och bildar en bana; en trajektor. Att betrakta 

denna bana i förlopp ger upphov till en tidsgeografisk biografi där all aktivitet går att 

lokalisera i tid och rum. Handlingarna längs denna bana kan vara av olika slag. Pred skiljer 

här främst på individuella och institutionella projekt där individuella projekt kan avse högst 

vardagliga förflyttningar och handlingar. Insitutionella projekt tjänar kollektiva syften och är 

bidragande till en samhällsnytta, dessa kan vara frivilliga eller genom lag och påbud ålagda 

individen.54 

 

Enligt Pred sammanfaller den individuella tidsgeografiska biografins utveckling med den 

strukturformande processen av mänsklig aktivitet och institutionella projekt. Pred låter 

                                                
52 Pred, Allan ’Place as historically contingent process: structuration and the time-geography of becoming places’ i 
Annals of the association of American geographers 1984 (74/2) s. 279-297 
53 Ibid.  
54 Ibid. 
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tidsgeografin visualisera hur strukturaliseringsprocessen manifesterar sig i tid och rum genom 

olika individuella och institutionella projekt (se figur).  

 

3.14  PLATS SOM PROCESS 

Av de tidigare beskrivna platsuppfattningarna föreslås plats ofta som geografiskt slutet och 

som ett resultat. Här argumenteras istället för en större förståelse av plats som geografiskt 

öppet och ständigt i blivande, som en process.  

 

Agnew centrerar denna platsuppfattning kring tre faktorer. 

 

- locale en lokal social värld; ramverket för hur sociala relationer bildas och 

upprätthålls.   

- location det geografiska området inom vilket den lokala sociala världen existerar  

- sense of place (the local structure of feeling); platskänslan eller den platsspecifika 

karaktären hos den lokala, sociala världen. 55 

 

Centralt i detta platsbegrepp är integreringen av skala. Det lokala sociala livet är geografiskt 

lokalt förekommande men inte lokalt ur socialt perspektiv. Vad Agnew kallar locale avser 

social interaktion på större såväl som på mindre skala. I den lokala sociala världen finns inte 

bara lokala agenter utan även internationella och globala. Detta är även vad Massey 

argumenterar för i vad hon kallar a global sense of place, en ansats till ett platsbegrepp med 

fokus på globala – lokala relationer i en modern och högst föränderlig värld.56 

 

Staeheli menar att i denna uppfattning av plats sammanförs fysiskt geografiska och 

sociala/kulturella lägen, platsbundna maktstrukturer och positionalitet, platsbundna identiteter 

och platskaraktäristik samtidigt som dessa kombineras med en skalaspekt.  

Kontexten för uppfattningen av plats blir således väldig, för att inte säga gränslös.57 

Kombinationen av ansatser och perspektiv är tillsynes optimal men praktiskt tillämpad i 

empiriska och analytiska studier har uppfattningen av plats som process upplevts som allt för 

komplex. Begreppet har därför huvudsakligen hamnat hos teoretiker och även där utstått 

kritik för att vara överdrivet abstrakt.58 En synpunkt hos kritikerna är att ingen möjlighet till 

generaliserbarhet föreligger med denna platsdefinition.   

 

 
                                                
55 Staeheli i Agnew, Mitchell & Toal (2000) 
56 Massey (1994) 
57 Staeheli i Agnew, Mitchell & Toal (2000) 
58 Ibid. 
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3.15 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Vad talar egentligen denna diversifiering av platsuppfattningar om för oss? I presentationen 

av olika geografiska diskursers ståndpunkter kring platsbegreppet synliggörs både skillnader 

och gemensamheter i uppfattning och resonemang. Plats behöver studeras ur flera perspektiv 

för att tjäna syftet att öka vår förståelse av världen, men är alla dessa uppfattningar 

nödvändiga eller är de skrivbordsprodukter som saknar relevans utanför institutionernas 

väggar?   

 

Staehelis fem föreslagna uppfattningar av plats används som underlag i denna uppsats 

empiriska undersökning av sockenbegreppets betydelse för invånarna i Ydre kommun. I 

undersökningen prövas dessa platsuppfattningar som påståenden om vad som utgör 

sockenbegreppet. Ambitionen med undersökningen är både att undersöka hur uppfattningen 

kring sockenbegreppets ser ut men även att i en platsstudie tillämpa olika geografiska 

platsuppfattningar för att praktiskt pröva deras relevans. Men socknen som plats kan inte 

studeras utan hänsyn till den lokala geografi i vilken socknen ingår – socknen som plats måste 

förstås dels efter vad plats anses vara, men även utifrån förhållanden i lokalområdet.  
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4. YDRE– EN HISTORISKT OCH GEOGRAFISKT SAMMANHÅLLEN PROCESS  

 

4.1 ARGUMENTATION 

Ydre kommun i Östergötlands län görs mest rättvisa genom att beskrivas som ett undantag 

från regeln, kommunen påminner efter landskap och befolkningsförhållanden mer om ett 

stycke av norrlands inland än om en mellansvensk skogsbygd. Ydre är Sveriges sydligaste 

glesygd, belägen i norra småländska höglandet, med en befolkningstäthet om sex 

kommuninvånare per kvadratkilometer.59 Sammanlagt är Ydreborna inte fler än 3726 stycken 

fördelade på en 679 kvadratkilometer stor yta, vilket gör Ydre till en av Sveriges minsta 

kommuner till invånarantal sett.  

 

Istället för att ge en totalbeskrivning av regionala förhållanden argumenteras det här för en 

förståelse av Ydre som en historiskt och geografiskt sammanhållen process.  

För att förstå dynamiken inom denna särpräglade kommun behöver samspelet lokalhistoria–

lokalgeografi betraktas som en sammanhängande process vilken producerar och upprätthåller 

platsspecifika sysselsättningsförhållanden och platsers funktioner inom kommunen, men vad 

menas då med historisk sammanhållenhet och vad utgör geografisk sammanhållenhet?  

 

Begreppet historisk sammanhållenhet har tidigare berörts i beskrivningen av Preds ansats att 

förstå plats utifrån strukturerande processers samverkan med individers tidsgeografiska 

biografier och projekt. Resonemanget för denna argumentation tar avstamp i Preds teoretiska 

uppfattningar och placerar den historiska sammanhållenheten i ett absolut rum, Ydre 

kommun.  

 

Till vänster: Översiktskarta Ydre 

kommun, bildkälla: 

http://www.clhj.org/allmannt/Platsbesk

rivn/05_Ydre.htm 

 

Inom Ydre existerar en interngeografi 

– en geografisk ordning där olika 

platser (byar, samhällen, socknar etc.) 

har olika funktioner, aktiviteter och 

status. Det är hur denna interngeografi 

i Ydre härad/kommun använts i 

                                                
59 Ydre kommun 2009     58 Ydre kommun (2009)  
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samhällsbyggandet de senaste 150 åren som är fokus för vad som benämns som geografisk 

sammanhållenhet. Olika verksamheter, näringsliv och sysselsättning sätts i relation till 

geografiska förhållanden inom Ydre; resursförekomster, rumslig fördelning och olika 

lokaliseringars platsspecifika funktioner. Det finns två huvudsakliga linjer i resonemanget 

som utgår från dessa faktorer, en berör kontinuitet över tid och en berör kontinuitet i rummet 

– dessa två linjer är sammanlänkade med varandra i en process som upprätthåller och 

producerar unika förhållanden i Ydre inom en geografiskt bunden kontext.  

 

4.2 SKOGEN ÖPPNAR DÖRRAR FÖR MODERNISERING 

Ydre är en utpräglad skogsbygd, och det är vid skogen man ska dröja för att läsa ut mycket av 

områdets utveckling och karaktär. Det skogsklädda åslandskapet i Ydre har historiskt sett 

skapat hårda restriktioner för befolkningen, men även möjligheter. 

 

Över 80% av Ydres landareal utgörs av skogsmark.60 Före 1870-talet hade skogarna i Ydre 

varit så gott som värdelösa i pengar räknat. Innan dess fanns det inte medel för att i större 

skala förädla något av skogens resurser, en sådan investering skulle innebära en för stor 

kapitalsatsning för vem som helst i det gamla bondesamhället. Skogen var i historisk tid 

svedjemark, jaktmark och utmark för bete. Andra uttag ur skogen gjordes efter 

hushållningsbehov av byggtimmer, gärdsgårdsvirke, tjära och kol mm, men mycket av 

skogens stora bestånd av timmer fick i gamla dagar stå och ruttna ned. På 1870-talet blev 

dock skogens värde ett helt annat. En omtumlande tid för svensk ekonomi följde efter det 

fransk-tyska krigets slut; landet upplevde en dramatisk konjunkturutveckling. Krigsslutet 

resulterade i en ökad efterfrågan på sågtimmer vilken tog uttryck i en fullkomlig omkastning 

av skogens värde.61  

De stora timmerbestånden i Ydreskogarna attraherade trävarubolag som köpte upp 

skogsgårdar och skogsparker i trakten – försäljningen av skogsgården Gnottnehult i Ydre 

illustrerar den ekonomiska nydaning som ägde rum. Under 1850-talet betingade gården en 

summa av 14 000 riksdaler, tjugo år senare såldes samma gård till ett pris av 150 000 

kronor.62 I vissa fall avsattes all gårdsdrift i uppköp som dessa, då produktiv skogsmark 

skattades högre än jordbruksmark.63  

 

Skogsindustrin under det sena 1800-talet erbjöd många arbetstillfällen, men det var inte 

endast de anställda inom den nya arbetsmarknaden som uppstod vilka upplevde förtjänsten av 
                                                
60 Anderson, Bengt ’Skogarna i Ydre’ i Ydreboken, Ydre kommun; kultur- och fritidsnämnden, 1998, s.294-310 
61 Ibid. 
62 Mattsson (1988): Författaren gör ingen redovisning av vilken valuta riksdaler (banco, specie eller riksmynt) 
som köpet avser. Fram till 1873 var dessa tre valutaformer i omlopp – oavsett vilket myntslag som avses skildrar 
köpet ett ökat värde för gården Gnottnehult, Ydre. 1 riksdaler riksmynt antogs 1873 som värdet för 1 krona.  
63 Anderson i Ydre kommun (1998) 
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skogens ökade ekonomiska värde. Den nya ekonomiska situationen förbättrade villkoren för 

alla i hela bygden.64 De odalbönder som fortsatt ägde sin utmark i skogsområdena kunde nu i 

egen regi avverka eller köpa och sälja skogsområden, bönderna blev så mer kapitalstarka och 

lönerna steg generellt för alla. Utöver lönen växte även anspråken hos den isolerade 

befolkningen och en marknad för all sorts varor öppnade sig när Ydrebon, tack vare 

skogspengarna, både fick smak på kaffe, fabrikstillverkade tyger och kläder etc. samt medel 

att handla för.65  

 

Det är skogens förändrade värde som fungerar som katalysator i Ydres 

moderniseringsprocess.66 Då olika skogsentreprenörer gjorde entré i bygden för att förvalta 

och omsätta Ydreskogarnas timmer i pengar påbörjades flera sammanhängande processer – 

bygdens isolering bröts, skogen (och senare även jordbruket) kommersialiserades: en ny 

ekonomisk situation uppstod. För att kunna omfamna kraften i den omställning som 

skogsindustrins intåg i bygden resulterade i måste något om de föregående förhållandena 

sägas, det finns nämligen ett fenomen föregående Ydres moderniseringsprocess som är 

fullständigt unikt och det består i en inflytelserik persons påverkan på bygden.  

 

Leonard Fredrik Rääf, allmänt kallad ”Ydredrotten”, var en djupt konservativ riksdagsman 

från Ydre vars livsverk bestod i bevarandet av sin hembygd och att skydda densamma från 

den modernisering som Rääf ansåg så förhatlig. Rääf var en nitisk motståndare till järnvägen, 

vilken han ansåg vara ett ovärdigt transportsätt.67 Han intog även ståndpunkter mot 

obligatorisk skolgång, lika arvsrätt för män och kvinnor, mildring av straffsystemet och flera 

andra av 1800-talets viktiga moderniseringsfrågor. Rääf ville hålla de nya tiderna stången i 

Ydre, men på ett högst selektivt sätt – det fanns nämligen frågor inom vilka Ydredrotten var 

en pionjär, han ägnade mycket tid åt innovationer inom skogsskötsel, argumenterade för 

statarsystemets avskaffande mm. men Rääf ansåg ändå att Ydre skulle gå sitt eget öde till 

mötes, utan att påverkas av utvecklingen i omvärlden. Han gjorde bygden en stor tjänst 

genom att skapa en omfattande lokalhistorisk beskrivning av förhållandena i Ydre härad 

under sin levnad (1786-1872) men han gjorde även bygden stora oförrätter genom sitt 

reaktionära förhållningssätt mot moderniteter. Rääf ägde mycket jord i området, var en lärd 

man av god börd och dessutom riksdagsman och kammarjunkare – hans inflytande och makt 

över opinionen i Ydre var stor.68 

                                                
64 Mattson (1988) 
65 Ibid. 
66 För en vidare beskrivning av begreppet landsbygdens modernisering, se ”Järnvägen Fågelsta – Linköping, en 
studie om infrastruktursatsning och tätortsstruktur i Östergötland” Berry 2009 
67 http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/oden/2000/leonard_fredrik_raaf.htm 
68 http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/oden/2000/leonard_fredrik_raaf.htm 
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Konkret resulterade Rääfs konservativa maktpåverkan i att Ydre aldrig anslöts till 

stambanenätet, fastän förslag om sträckning genom området fanns.69 Inte heller någon privat 

järnväg eller ångbåtstrafik tilläts etablera sig inom häradet under hans levnad. Då Rääf går ur 

tiden i början av 1870-talet gör moderniteten entré i den dittills isolerade och gammalmodiga 

Ydrebygden.  

 

Skogsindustrins intåg i Ydre bröt den isolering som skapats av såväl naturliga restriktioner i 

infrastruktur och terräng som av Ydredrottens arbete att hålla omvärlden borta från bygden. 

Detta, tillsammans med den nya starkare ekonomiska position som Ydre intog i och med 

skogens ökade ekonomiska värde, resulterade dock inte i förändringar av områdets geografi.  

 

Sågverk och andra träindustrier blev de nya ekonomiska centralpunkterna, men det 

industriella samhällsbygget i Ydre koncentrerades inte kring en eller ett fåtal geografiska 

centralpunkter, verksamheten i skogen styrdes utifrån resursförekomster i landskapet – 

moderniseringen applicerades därför på redan existerade geografiska förhållanden och 

etablerade lokaliseringar förstärktes istället för att förändras. 

  

4.3 ETT NÄRINGSLIV SOM UTGÅR FRÅN BYGDEN 

Ydres näringsliv och sysselsättning idag utgår från regionalt typiska och historiskt 

traditionella verksamhetsområden – arbetstillfällen och företag speglar platsspecifika 

förhållanden och lokal historia. Skogen är fortsatt det ekonomiska navet i kommunen.  

 

Näringslivet i Ydre kan delas i två grupper efter utgångspunkter i olika resurser. På ena sidan 

finns näringar knutna till resurser i landskapet. På andra sidan finns de näringar som utgår 

från befolkningen inom kommunen. Skogsbruk och förädling av skogsprodukter tillsammans 

med kreatursbaserat och livsmedelsproducerande jordbruk är historiskt sett de dominerande 

näringarna i trakten. Jordbrukets mekanisering, kommersialisering och rationalisering har 

medfört en minskning av antalet jordbruk och bönder i Ydre kommun under 1900-talet. 

”Jordbrukspolitiken i Sverige melan 1950- och 1990-talet har varierat från ett erkännande av 

Ydrebonden till en önskan om en nästan total nedläggning av hans jordbruk”70 skriver Rune 

Segersson om 1900-talets utveckling inom jordbrukssektorn i Ydre. Antalet mjölkbönder 

                                                
69 Filén (1960) 
70 Segersson, Rune: ’Omvälvande årtionden för jordbruket i Ydre’ i Ydreboken, Ydre kommun: kultur- och 
fritidsnämnden, 1998 s.311 ff.  
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minskade från 500 stycken år 1951 till 73 stycken 1995.71 Jordbruket i Ydre är oftast ett 

kombinerat jord- och skogsbruk. Skogens värde jämte odlingsmarken är än idag högre.   

 

Näringsgren År 2008 Sysselsättning i procent 
   
Tillverkning och utvinning  336 26% 
Vård och omsorg  212 16% 
Jordbruk, skogsbruk och fiske  169 13% 
Utbildning  138 11% 
Handel  89 6% 
Byggverksamhet  65 5% 
Transport  64 5% 
Okänd bransch  58 4% 
Företagstjänster  50 3% 
Personliga och kulturella tjänster m.m  47 3% 
Civila myndigheter och försvaret   44 3% 
Hotell och restauranger  12 0,90% 
Kreditinstitut och försäkringsbolag  12 0,90% 
Fastighetsverksamhet  9 0,60% 
Information och kommunikation  5 0,60% 
Energi och miljö  4 0,30% 
    
Antal sysselsatta  1 314 100% 

 

Tabell 1: Sysselsättningen i olika näringar i Ydre kommun år 2008. Sammanställd av 

författaren efter data från SCB 2008.  

 

66 % av sysselsättningen utgörs av fyra sektorer; tillverkning och utvinning, vård och 

omsorg, jord- och skogsbruk samt utbildning. Denna majoritet av näringarna kan 

kategoriseras på följande vis,  

 

                                                
71 Sylvan, Annelie ’Ydreborna allt färre..’ i Ydreboken, Ydre kommun; kultur- och fritidsnämnden, 1998 s.22-25  
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Figur 2: Schema över sammansättningen av Ydres näringsliv, modell av Författaren. 

 

Figurens övre schema redogör för näringar med utgångspunkt i resurser i landskapet, det 

undre schemat visar näringar knutna till invånarna i kommunen. Gemensamt för dessa 

näringar är det faktum att deras verksamhet är platsbunden. Tillverkningsindustrin samt jord- 

och skogsbruket är bunden till resursförekomster i landskapet och industriella lokaliseringar. 

Den sociala omsorgen är bunden till administrativa indelningar – kommun och länsgränser – 

samt institutionella lokaliseringar.  

 

Modellen visar även hur näringar är sammanlänkade och interagerande med varandra.  

Trävaror är basen för en omfattande byggsektor i småländska höglandet. Utöver 20 

byggföretag är en stor del av Ydres tillverkningsindustri länkad till denna regionala 

byggsektor – i Ydre tillverkas träullsväggar och bottenplattor till byggnadsföretaget Eksjö 

Hus AB.72 Det finns även länkar mellan jordbruket och tillverkningsindustrin, t ex. i företaget 

                                                
72 http://www.forreg.nu/ydre 
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Ydregrinden AB tillverkar ladugårdsinteriörer för boskapshållande bönder. Den del av 

näringslivet i Ydre som utgår från resurser i landskapet hänger ihop som en enhet där rå- och 

insatsvaror är huvudsakligen lokala, förädling och tillverkning sker lokalt och företag och 

näringar har en ömsesidig relation som dels producenter och dels konsumenter av varandras 

varor och tjänster.   

 

Att skogen, landskapets största resurs, dominerar näringslivet är ingen ny företeelse. Skogen 

har alltid haft ett värde men användandet av resursen har tagit olika former i olika skeden, och 

skogens värden har förändrats. Nya tekniker och produktionssätt har följt i spåren av det 

moderna samhällets framväxt. Detta tillsammans med ett fortsatt ekonomiskt värde för 

skogsindustrin har resulterat i en kontinuitet i det lokala näringslivets sammansättning snarare 

än en förändring av detsamma.  

 

Utöver skogen finns en resurs som för hela kommunen är av ett ännu digrare värde – bygdens 

livskraft, befolkningen. Modellens nedre schema (se föregående sida) visar 

sammansättningen av de näringar med utgångspunkt i social omsorg för kommuninvånarna, 

en sektor som sysselsätter 27 % av Ydreborna. Den sociala omsorgen är organiserad efter 

administrativa indelningar, Ydre är en del av Östergötlands läns landsting och Sydöstra 

sjukvårdsregionen som har ansvaret att bedriva hälso- och sjukvård i kommunen.73 Utbildning 

och barnomsorg sker i kommunal regi. Uppdraget för såväl hälso- och sjukvård och 

barnomsorg och utbildningssektorn är att bedriva en verksamhet för en befolkning inom ett 

geografiskt område, i det här fallet för invånarna i Ydre kommun. Dessa näringar är alltså 

geografiskt bundna efter administrativa indelningar och näringarnas institutioner lokaliseras 

vid olika platser efter vård- och elevunderlag. Landstinget i Östergötland har vårdcentral och 

tandläkarmottagning i Österbymo där Ydre kommun även har nioårig grundskola. Låg- och 

mellanstadieskola finns även i Hestra, förskolor i Asby, Rydsnäs, Hestra och Österbymo – det 

är här befolkningen och således underlaget för service finns.74  Social omsorg är en sektor 

inom offentlig förvaltning som byggts ut avsevärt under den senaste 150årsperioden, men 

förekom även tidigare i annan form och regi samt efter andra, mer lokala, geografiska 

verksamhetsområdesindelningar. Under 1800-talet tillhandahölls social omsorg och 

utbildning av socknen och var då, som nu, en del av det lokala sysselsättningen.  

 

Geografiska indelningar och produktionssätt förändras och utvecklas men sysselsättningen i 

Ydre hålls ända samman av en kontinuitet inom det lokala näringslivet – verksamheter tar nya 

                                                
73 http://www.lio.se/Regionalt/Regional-samverkan/ 
74 http://www.ydre.se/barnochutbildning.4.7dd13c5111d2e51f5248000114420.html 
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former, länkas samman i nya kombinationer och anpassas efter nya villkor men 

utgångspunkterna är fortsatt desamma: resurserna i landskapet och befolkningen.  

 

4.4 ADMINISTRATIVA INDELNINGAR 

Ydre har ett sammanhållet och historiskt kontinuerligt näringsliv, men även en dito 

sammanhållen geografi, såväl inom kommunen som externt som en geografisk enhet i 

relation till andra.  

 

Sockenindelningen i Ydre går tillbaka till 1200-talet då kyrkor byggdes i området. Häradet 

Ydre är av samma ålder om inte ännu äldre. Från början utgjorde Ydre ett eget småland, en 

självstyrande provins bland flera i det småländska landskapet. Det var först i mitten av 1600-

talet som Ydre härad kom att höra till Östergötland, innan dess var Ydre småländskt, eller 

rättare sagt – det var sitt eget, med en flera sekel lång tradition av betydande självstyre.75  

 

Ydre är en gränsbygd, idag såväl som historiskt – här möts tre län och två landskap. Tydligast 

manifesterar sig Ydre som gränspostering i orten Ydrefors i utkanten av kommunen. Denna 

delas mellan Östergötland och Småland, Kalmar och Östergötlands län, Vimmerby, Kinda 

och Ydre kommuner och dessutom tre socknar. Gränsbygdssituationen och det autonoma 

arvet ger Ydre en extern geografisk sammanhållenhet, där gränser utåt är viktiga att 

upprätthålla för den egna bygdens sammansättning – Ydre vill, och har, lyckats hålla samman 

som en enhet genom hela historien.  

 

Det är utifrån socken- och häradsindelningen som kommunreformerna tillämpats i Ydre. I 

landets första kommunalförordningar från 1862 blev socknarna landskommuner, dessa slogs 

samman till en gemensam storkommun hundra år senare. Denna gång var det häradet som 

användes som geografisk profil i kommunförstoringen.76 1974 års kommunalförordningar 

utgick från kommunblock, och diskussionerna var livliga i Ydre om hur storkommunen, alltså 

gamla Ydre härad, skulle delas i block där vissa delar skulle komma att tillhöra Kisa, andra 

Eksjö och några Tranås eftersom Ydre saknade en stark centralort och centralortsidén styrde 

blockkommunernas utformning. Det blev dock aldrig någon blockkommundelning av Ydre 

storkommun, man kunde inte komma överens om hur delningen skulle gå till, vilket 

resulterade i att representanter från Ydre personligen uppsökte dåvarande kommunminister 

                                                
75 Filén, Thure (1952) Torpa socken i Östergötland; en beskrivning, bilder ur det förflutna och socknen i våra 
dagar, Linköping: Östgöta correspondenten  
76 Stensson, Börje ’När sex socknar blev en komun’ i Ydreboken, Ydre kommun; kultur- och fritidsnämnden, 1998 
s.15-17   
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och vädjade om att få behålla Ydre storkommun.77 Förfrågan beviljades och 

kommungränserna behölls – Ydre kommun fortsatte att utgöras av Ydre härad.  

 

Förändringar i administrativa indelningar har inte ändrat Ydres gränser utåt, och därför har 

inte heller interngeografiska förhållanden splittrats eller delats.  

 

4.5 ETT NÄTVERK AV LANDSBYGD 

Ydre är en kommun som utgörs av mindre tätorter, lands- och glesbygdsområden. De flesta 

av Ydres tätorter har skapats, under flera seklers organiska tillväxt, utifrån den omgivande 

landsbygdens förhållanden och behov. Asby och Rydsnäs har vuxit fram som kyrkbyar, 

Österbymo som handels- och marknadsplats samt delvis som stationssamhälle. Ingen utav 

tätorterna har en total befolkning på över 1000 invånare, det kan påstås att Ydre är en 

kommun som till fullo utgörs av landsbygd. Regionförbundet Östsam ger följande fördelning 

av kommuninvånare efter områdestyp i Östergötland, tabellen visar Ydre kommun som en 

total landsbygdskommun.  

 
Tabell 2: Kommuninvånare efter områdestyp, källa: Regionförbundet Östsam 2008 

 

Tätorterna delar landsbygdens problem, hotbilder och möjligheter.78 Tätorterna är 

lokaliseringar av funktioner bestämda utifrån den omgivande landsbygdens behov, de är inte 

orter som rår sig själva – tätorternas och landsbygdens utveckling är symbios: 

                                                
77 Sylvan i Ydre kommun (1998) 
78 Regionförbundet Östsam (2008) Utveckling av Östergötlands landsbygd 2007-2013 Stockholm: Ingram 
publising  
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Kommuncentrat Österbymo är inte egentligen en centralort, den är en av flera, tämligen 

jämställda, mindre tätorter. De verkliga centralorterna för Ydre kommuns räkning finner man 

bortom kommungränserna, i Kisa, Eksjö och Tranås. Det existerar externa länkar till dessa 

orter, Ydre kommun erbjuder t ex. ingen gymnasial utbildning utan samordnar denna med 

skolor i Eksjö och Tranås. De externa centralorterna utgör även de närmsta större 

arbetsmarknaderna utanför kommunen.  

 

Anledningen till det låga invånarantalet i tätorterna kan inte till fullo skyllas på avfolkningen 

av landsbygden och det sviktande befolkningsunderlaget i kommunen. Det finns ingen 

historia av tätorter i Ydre – historiskt såväl som nu är Ydre ett utpräglat landsbygdsområde. 

Tätortsbildningen är ett modernt fenomen, men det förhåller sig inte heller så att Ydre innan 

moderniseringen helt saknade noder i form av mindre orter och platser med lokaliserade 

funktioner efter behov. Österbymo står som ett exempel för detta – orten var redan innan 

1870-talets förändringar, som resulterade i tillväxt på orten, en handels- och mötesplats där de 

större vägarna möttes, varor införskaffades och mindre ärenden kunde skötas. Samma 

förhållanden gäller för kyrkbyarna i Sund, Norra Vi, Asby och Rydsnäs – i kyrkbyarna fanns 

de lokalpolitiska, religiösa, rättsliga och den sociala omsorgens institutioner lokaliserade 

redan i bondesamhället i form av fattigvårdsstugor, socken- och kommunalhus, tingshus, 

tiondemagasin, prästgårdar och kyrkor.79  

 

Ydre utgörs av ett nätverk av landsbygd där funktionella noder återfinns på historiska platser, 

en bidragande anledning till upprätthållandet av dessa intakta interngeografiska förhållanden 

är vägnätet. De större landvägarna i Ydre har samma sträckning idag som för 150 år sedan. 

Generellt om den infrastrukturella utvecklingen under denna tidsperiod kan sägas att 

landvägarna blivit viktigare och övertagit transport och trafikflöden från äldre tiders 

vattenvägar. Järnväg förekom i Ydre under några decennier på 1900-talet i form av den 

smalspåriga sträckan Eksjö – Österbymo som avvecklades under 1960-talet.80 Det finns ingen 

järnvägsanslutning i Ydre kommun idag.  

 

Vägnätet i Ydre består idag huvudsakligen av läns- och landsvägar, inga riksvägar går genom 

kommunen. Huvudlederna utgörs av länsväg 134 och 131, den förstnämnda går mellan Kisa 

och Eksjö och den sistnämnda mellan Österbymo och Tranås. Ombyggnationer, 

beläggningsarbeten, mindre sträckningsförändringar och förstärkningar tillhör de arbeten som 

                                                
79 Hedenborg & Kvarnström (2009) 
80 Lindh, Eric ’Eksjö – Österbymo järnväg en olönsam historia’ i Ydreboken, Ydre kommun; kultur- och 
fritidsnämnden, 1998 s.179 - 180 
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utförts i underhållet av kommunens vägnät sedan 1960-talet.81 Det intressanta i 

sammanhanget är att inga nya infrastrukturella satsningar företagits, vare sig inom 

landvägnätet eller i övriga kommunikationer. Vägnätet har uppgraderats för att kunna hålla 

standarden för den trafik och de flöden som trafikerar vägarna, men de farbara stråken i 

landskapet är alltjämt desamma – Ydres vägnät är ett historiskt vägnät som asfalterats, detta 

resulterar i ett bibehållande av de interngeografiska förhållandena i kommunen och 

vidmakthållandet av platsers relevans.      

 

4.6 SAMMANHÅLLENHETEN – EN PROCESS  

Det finns flertalet återkommande teman i det resonemang som förts genom detta kapitel. Det 

uppenbara och övergripande temat är enhetlighet och kontinuitet. Ett annat tema avser lokalt 

mottagande och tillämpning av innovationer, lokala versioner av extern utveckling, samt lokal 

anpassning till nya villkor och förhållanden. Ett tredje tema berör nätverk, såväl geografiska 

som ekonomiska. Alla dessa teman och processer går samman i ett förlopp.  

 

 
 

Figur 3: Ydre som historiskt och geografiskt sammanhållen process, modell av författaren. 

 

Den geografiska och historiska sammanhållenheten i Ydre är sammanlänkad och symbiotisk, 

dessa två sammankommer i ett förlopp som beskriver hur de lokala förhållandena i Ydre 

uppstår och upprätthålls.   

 

                                                
81 Lundh, Helge ’Stora förbättringar av vägarna – från grus till asfalt’ i Ydreboken Ydre kommun; kultur- och 
fritidsnämnden, 1998, s. 176-178  
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I en plats som Ydre, som totalt utgörs av landsbygd och där många historiskt intakta 

företeelser och fenomen manifesteras i landskapet, näringslivet och vardagen kan man anta att 

några av dem betingar ett högre värde än i många andra kommuner. Extern påverkan har inte 

ödelagt det gamla bondesamhällets geografi genom modernisering och tillkomsten av tätorter, 

köpingar och städer i landsbygdsområdet. Ydre, och Ydres interngeografi, har genomgått 

dessa omfattande strukturella förändringar genom att anpassa utvecklingen till området och 

inte tvärtom. Detta lämnar en nyfikenhet om sockenbegreppets relevans på denna historiskt 

och geografiskt intakta plats.  

 

Utifrån den förståelse av Ydre som här argumenterats för antas sockenbegreppet ha en mer 

betydande ställning än på andra platser. Att söka svar på detta och frågan om vad för en plats 

socknen upplevs vara för Ydrebon kräver att geografins uppfattningar av platsbegreppet 

möter kommuninvånarna i Ydres egna uppfattningar av deras lokalområden.  
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5. EMPIRI 

I sökandet efter en platsuppfattning företrädande sockenbegreppet i en fallstudie gör man bäst 

i att gå till källan – kommuninvånarna – för att utreda hur relationen människa–plats ser ut.  

En intervjustudie genomfördes i Ydre kommun under maj-juni 2010 med sammanlagt 28 

deltagare.  

 

5.1 INTERVJUUNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH MÅL 

Mot bakgrund av föregående kapitels redogörelser av socken- och platsbegrepp samt 

beskrivning av förhållandena i Ydre kommun har sockenbegreppet framställts som en 

historisk plats med månghundraårig hävd som fortsatt har en relevans på landsbygden idag. 

Hypotetiskt anses sockenbegreppet ha en annorlunda status i Ydre än på andra platser. Målet 

med den intervjustudie som genomförts bland tre generationers Ydrebor är att söka svar på 

vilket/vilka platsuppfattningar som bäst beskriver sockenbegreppet. Svaren från denna 

undersökning är även avgörande för att fastställa om sockenbegreppet är så betydelsefullt och 

intakt i Ydre, som hypotetiskt påstås. 

 

5.2 INTERVJUMETOD 

Denna studie efterfrågar den subjektiva uppfattningen av sockenbegreppet. Att undersöka den 

särskilda relationen människa–plats är en uppgift som kan antas efter såväl kvalitativ som 

kvantitativ metod. Avsikten att påvisa generaliserbarhet med studiens resultat överordnar 

dock kvantitativ metod över kvalitativ.   

 

Intervjustudien i Ydre använder ett ramverk av geografisk platsteori för att placera 

informanternas subjektiva åsikt i en rangordning av fem olika uppfattningar av plats. 

Meningen med detta tillvägagångssätt är dubbelt – dels undersöks vad socknen är för plats 

och dels prövas huruvida olika geografiska diskursers olika uppfattningar av platsbegreppet är 

relevanta och praktiskt tillämpbara. Denna del av intervjustudien genererar det väsentligt 

kvantitativa – en generaliserbar uppfattning av vad för plats socknen upplevs vara för 

kommuninvånarna i Ydre. En mer omfattande studie bör dock genomföras för att i ett större 

sammanhang kunna styrka generaliserbarheten hos de resultat som presenteras här.   

 

5.3 INFORMANTER 

Intervjuer har genomförts både individuellt och i grupp med kommuninvånare i tre olika 

åldersintervaller; 14-25 år, 25-65 år och 65 år och uppåt. Syftet med denna indelning är att 

skapa ett generationsperspektiv i studien.  
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Att kunna studera utsagorna i undersökningen bland separata skikt hos informanterna ger 

möjligheten att belysa eventuella attitydförändringar i relationen invånare–socken över 

generationer. Baserat på dessa uppgifter kan sockenbegreppets samtida och framtida relevans 

diskuteras vidare; dör sockenbegreppet ut med barnbarnen till den sista generationen som 

upplevde den självstyrande socknen (socknens period som landskommun) eller fortlever 

begreppet? 

 

Ålder har antagits som den mest avgörande variabeln för urvalet av informanter. Av 

intervjuundersökningens 28 informanter är den totala fördelningen mellan könen, män 19, 

kvinnor 9. En jämn könsfördelning mellan informanterna har inte medvetet eftersträvats. 

Upplevelsen av lokalområdet är både intressant och relevant att belysa ur ett genusperspektiv 

men det är en fråga som utelämnas i detta arbete – generationsperspektivet ställs här 

överordnat genusperspektivet. Spridningen av deltagare efter tillhörighet i åldersintervall har 

varit av större vikt än könsfördelningen. Den genomsnittliga informanten har en medelålder 

på 35,5 år. Fördelningen av informanter per åldersintervall och kön ser ut som följande 

 

           14-25          25-65            65- 
Män   9   4   6 
Kvinnor   6   2   1 
Totalt   15   6   7  
 
Tabell 3: Könsfördelningen bland informanterna, sammanställd av författaren.  
   
Spridningen är inte fullständigt jämn mellan åldersgrupperna, arbetsföra personer i 

åldersintervallet 25-65 år utgör intervjustudiens minsta deltagargrupp medan ungdomar i 

åldersintervallet 14-25 år är den klart största. Den yngsta deltagargruppen består av skolelever 

från Ydreskolan i Österbymo, dessa gavs jag tillåtelse att intervjua under en skoldag. I övrigt 

har intervjuerna genomförts på intervjudeltagarnas fritid. Skoleleverna samt 

pensionärsgruppen SPF Ydre (de sju äldsta deltagarna) hade inga svårigheter att avsätta tid 

för intervju på plats, den arbetsföra gruppen informanter var dock betydligt svårare att få 

kontakt med samt få till stånd ett intervjutillfälle med, därför är representationen av 

informanter i åldersintervallet 25-65 år lägst bland deltagarna i intervjustudien.   

 

Utöver ålder är även informanternas geografiska fördelning i socknar inom Ydre av vikt att 

presentera. Tabellen nedan visar hur deltagarna i studien fördelas på Ydres sex socknar 
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Socken  14-25 år 25-65 år    65-          Totalt      
Torpa       5        5       1  11 
Asby       3       —     1  4 
Sund       2      —     2  4 
V. Ryd       4      —     1  5 
N. Vi         1      —               —  1 
Svinhult     —       1                2  3 
 
Tabell 4: Informanternas fördelning/socken, sammanställd av författaren. 
 

En klar majoritet av informanterna är från Torpa socken, medan socknarna Svinhult och 

Norra Vi är dåligt representerade. Att få till stånd en jämn fördelning av informanter per 

socken var studiens ursprungliga ambition vilken dessvärre fick överges pga. tidsbrist. Norra 

Vi och Svinhults socknar saknar tätorter, detta försvårade arbetet att hitta deltagare från just 

de socknarna.  Uppgifter från den sockenbaserade församlingsindelningen sista verksamhetsår 

2008 visar den reella fördelningen av kommuninvånare per församling (socken).  

 
Tabell 5: Kommuninvånarnas fördelning per socken, källa: Ydre kommun 2009  

 

5.4 INTERVJUSTUDIENS KONSTRUKTION  

Intervjuernas praktiska genomförande har konsekvent utgått från samma frågeställningar. Här 

följer en redogörelse för studiens konstruktion, fetstilta rubriker är frågeställningar och 

kursiverade stycken kommenterar frågeställningens syfte.  

 

Hemvist     Var bor den intervjuade? Gård, tätort, by … 

 

Hemvistens sockentillhörighet  Är den intervjuade medveten om vilken socken 

bostadsorten tillhör? 

 

Släktband till socknen och Ydre  Har den intervjuade en släktanknytning till platsen 

där denne bor eller andra platser Ydre? Har man 

flyttat mellan socknar/kommuner? 
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Inflyttad/infödd? Hur kommer det sig att den intervjuade bor i Ydre, 

är man född Ydrebo eller inflyttad, isåfall varifrån 

och hur kom det sig att man hamnade i Ydre? 

 

Kännedom om socken- 

indelningen i Ydre  

Har den intervjuade kännedom om andra 

socknar än den man själv tillhör? Vad vet man 

om dessa, finns det några särskilda associationer 

med särskilda socknar? 

 

Arbetsplats/Utbildningsplats  Var arbetar eller studerar den intervjuade, inom 

kommunen eller utanför? 

 

Platsvärden, platsattribut  Vad upplever man vara det bästa respektive sämsta 

med den plats man bor på? Vilka värden har 

hemvisten och dess omgivningar och av vilken 

karaktär är dessa platsvärden/platsattribut 

 

Sockenbegreppets betydelse Hur uppfattar den intervjuande de fem påståendena 

nedan? Påståendena diskuteras och informanten bes 

ta ställning till dem genom rangordning (vilket 

påstående stämmer bäst? Påståendena graderas på 

en femsiffrig skala där 1 är högsta värde) 

 

Påstående 1 (plats som historiskt konstruerad): socken är en kvarleva från en äldre tid och 

kommer med tiden försvinna  

 

Påstående 2 (plats som process): sockenbegreppet upprätthålls genom att befolkningen i 

Ydre bor på landsbygden, har sitt arbete där, engagerar sig för sin bygd etc.  

 

Påstående 3 (plats som socialt/kulturellt läge): Socknen är helt och fullt avhängigt 

Ydreborna – utan dem inga socknar. Socknen talar om vem man är.  

 

Påstående 4 (plats som lokalitet/fysisk position i rummet): Socken är inte mer än linjer på 

en karta, det betyder ingenting mera.  
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Påstående 5 (plats som kontext): Socken är både ett historiskt arv och någonting man 

använder sig av än idag. Sockenbegreppet känns betydelsefullt. Att det finns människor som 

känner och tar hjälp av varandra hjälper skapa denna känsla.  

 

Syftet med denna del av intervjustudien är att diskutera sockenbegreppet utifrån geografisk 

platsteori. De platsbegrepp som här återges i några meningar korta påståenden rymmer fler 

dimensioner och mer komplexitet än vad som lyfts fram i formuleringarna. I de flesta 

intervjuer har påståendena beskrivits närmre och i ett mer detaljerat ordalag, många har 

upplevt detta behov då påståendena, såväl som platsuppfattningarna de företräder, 

överlappar varandra och inte är helt tydliga. Påståendena är tänkta att väcka diskussion och 

problematisera sockenbegreppet för intervjudeltagaren. 

 

Övrigt  Här ges möjlighet att komplettera med ev. 

information som är relevant men som inte framgått 

vid några intervjuns frågeställningar 

 

Platsuppfattning  Intervjun sammanfattas och sammankopplas med 

hur den intervjuade rangordna påståendena. Efter 

detta kan intervjumaterialet kategoriseras. 

 
 
 
5.5 REDOVISNINGSMETOD 

Resultat från studien redovisas i en serie tabeller.  Det har tidigare redogjorts för, och 

påpekats att det inte föreligger en jämn spridning av deltagare i studien per åldersintervall.  

För att kunna sammanställa ett generellt resultat utifrån alla utsagor i undersökningen har 

värdena viktats.  Då vi finner 15 informanter i åldersintervallet 14-25 år och bara 6 respektive 

7 stycken i de andra åldersintervallen har värdena för generation två och tre, viktats för att 

presentera ett balanserat resultat och för att undvika överrepresentation och ojämn influering 

av ett åldersintervalls utsagor.      
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5.6  Studiens sammanställda resultat 
 
Platsuppfattning – alla åldersintervall   Rangordning 
Plats som socialt/kulturellt läge     1 
Plats som process       2 
Plats som kontext       3 
Plats som fysisk position/lokalitet     4 
Plats som historiskt konstruerad     5 
 
 
Platsuppfattning – åldersintervallet 14-25 år  Rangordning 
Plats som process       1 
Plats som kontext       2 
Plats som fysiskt position      3 
Plats som socialt/kulturellt läge     4 
Plats som historiskt konstruerad     5 
 
 
Platsuppfattning – åldersintervallet 25-65 år  Rangordning 
Plats som historiskt konstruerad     1 
Plats som fysisk position/lokalitet     2 
Plats som kontext       3 
Plats som process       4 
Plats som socialt/kulturellt läge     5 
 
 
Platsuppfattning – åldersintervallet 65- år   Rangordning 
Plats som socialt/kulturellt läge     1 
Plats som kontext       2 
Plats som historiskt konstruerad     3 
Plats som process       4   
Plats som fysisk position/lokalitet     5 
 
Kännedom om bostadsortens sockentillhörighet      
Informanter   Ja  Nej  Sammanställning  
Åldersintervallet 14-25  5   10   Nej 
Åldersintervallet 25-65  6   —   Ja 
Åldersintervallet 65-    7   —   Ja 
 
Kännedom om sockenindelningen i Ydre         
Informanter   God  Medel  Dålig    Uppfattning 
Åldersintervallet 14-25    1     6     8     Dålig-medel 
Åldersintervallet 25-65    3     2     1     God-medel  
Åldersintervallet 65-     7    —    —     God 
 
Informanter    Inflyttade  Infödda   
Åldersintervallet 14-25         2        13   
Åldersintervallet 25-65         1         5  
Åldersintervallet 65-          3         4 
Totalt            6        22    
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5.7 RESULTATDISKUSSION 

Man ska inte underskatta att ställa den enkla frågan om var någon bor, svaret kan säga en hel 

del om relationen människa–plats, för vems geografi svarar vi egentligen efter? – den egna 

uppfattningen av lokalområdet där vi har detaljkunskap om namn på mindre platser och 

företeelser i landskapet, eller vår uppfattning av en erkänd geografi, känd för de allra flesta? 

Att ange en gård eller mindre by som hemvist är något helt annat än att svara med 

kommuntillhörighet eller närmsta större tätort eller stad, vilken man kanske inte fysiskt bor 

eller ens rör sig i dagligen. En utomstående, som är en främling för det egna lokalområdet, 

räknar man kanske inte med som någon införstådd i den lokala geografin och platsers 

lokalisering – vem som frågar kan alltså prägla svaret. Under arbetet med denna 

intervjustudie har svaren på denna vardagliga fråga varierat, informanterna har svarat med 

såväl namn på gårdar och byar som socken- och kommuntillhörighet. En elev vid Ydreskolan 

svarade mig utan att tveka att hon bodde i urskogen …  

 

Sammanställningen på föregående sida visar de samlade resultaten av hur invånarna i Ydre 

kommun förhåller sig till socknen som plats, men det finns ändå mer, sådant uttalat utanför 

marginalerna för de sammanställda kvantitativa resultaten, som måste läggas till svaren för att 

verkligt kunna producera en bild av vad socknen är för plats och hur relationen människa–

plats ser ut lokalt i Ydre, för vad innebär det egentligen att bo i urskogen?  

 

5.8 EN GENERELL PLATSUPPFATTNING BESKRIVANDE SOCKENBEGREPPET I YDRE  

I den sammanställda rangordningen av de fem angivna påståendena om socknen som plats 

värderas uppfattningen plats som socialt/kulturellt läge högst. I intervjuformuläret 

formulerades denna platsuppfattning i påståendet: socknen är helt och fullt avhängigt 

Ydreborna – utan dem inga socknar, socknen talar om vem man är. Här har socknen 

formulerats som en social enhet, sammanbunden av interaktion mellan människor och som en 

plats med platsidentitet (identity of place). Efter denna i rangordningen följer, på andra och 

tredje placering, uppfattningarna av plats som process och plats som kontext. Dessa är 

närliggande och överlappande varandra i förståelsen av platsbegreppet – hos dessa 

uppfattningar finns gemensamma centralpunkter: dels att plats är föränderligt och i ett 

tillstånd av ständigt blivande, plats är inte statiskt. Dessutom betonas i uppfattningarna plats 

som kontext och plats som process en öppen kontext knuten till en geografiskt bunden yta 

som det centrala. Uppfattningen av relationen plats-kontext samt kontextens omfång och 

dimensioner skiljer sig dock åt mellan de olika uppfattningarna. En platsbunden kontext ger 

upphov till en platsidentitet (identity of place) menar Entrikin, hos de två högst värderade 

platsuppfattningarna poängteras det platsidentifierbara och den geografiskt bundna sociala 

gemenskapen som viktiga delar i hur socknen uppfattas som plats.  
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De två lägst värderade platsuppfattningarna i det sammanställda resultatet av alla 

informanters rangordningar skiljer sig åt från de övriga. Här finner vi uppfattningarna av plats 

som fysisk position/lokalitet och plats som historiskt konstruerad. Som kommenterats i 

kapitel två är lokalitetsperspektivet endimensionellt och företräder en syn på plats där 

relationer och samspel mellan olika positioner i rummet är överordnat det platsspecifika och 

vad som egentligen förekommer på platsen – här finns inte utrymme för de sociala och 

identitetsskapande dimensioner som annars rankats högt i undersökningen. Socken påstås här 

vara: inte mer än linjer på en karta, vilket Ydreborna inte anser stämma – det finns mer till 

sockenbegreppet än så. Den strukturalistiska ansatsen att förstå plats som historiskt 

konstruerad över tid betonar å andra sidan den mänskliga aktiviteten i en sammanhängande 

process över tid och hur denna, i generation för generation, präglar och utvecklar platsen. 

Denna platsuppfattning formulerades i påståendet; socken är en kvarleva från en äldre tid och 

kommer med tiden försvinna. Med detta menas att då det inte existerar något som idag 

upprätthåller platsen så som den i historisk tid sett ut (den gamla kyrksocknen eller socknen 

som landskommun) är kontinuiteten och den platsbildande processen avbruten, därför 

omnämns socken här som ett begrepp på utgång. Den existerar förvisso fortsatt i t ex. 

församlingsindelningen, men då denna genomgår ett stadium av förändring och 

sammanslagning av mindre enheter till större är sockenbegreppet, i ursprunglig form och 

funktion, nu hotat att försvinna. I Ydre övergavs den sockenbaserade församlingsindelningen 

2009.82  

  

En genomgång av den sammanställda rangordningen producerar Ydrebornas bild socknen 

som plats. I de fem platsuppfattningar som tillämpats i intervjustudien finns olika värden 

varav vissa delas av fler än en uppfattning. Det är värdena, hellre än det singulära påstående 

som rangordnas högst, som egentligen säger något om vad sockenbegreppet upplevs vara och 

hur relationen invånare-socken idag ser ut. Undersökningen har producerat två former utav 

värden knutna till lokalområdet, dels i rangordningen av platsuppfattningar men även i 

Ydrebornas upplevda platsvärden/platsattribut. Denna frågeställning i intervjun har en enkel 

konstruktion, informanten har ombetts delge bra respektive dåliga aspekter av området där 

man lever och verkar, platsvärdena kan därför skiljas åt i positiva och negativa värden. De 

först angivna värdena är de mest företrädda, övriga värden presenteras därefter i en fallande 

skala.  

 

 

                                                
82 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=303347 
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Positiva    Negativa 
+    Naturen    -    Brist på samlingspunkter 
+    Människorna   -    Dåliga kommunikationer 
+    Lugn    -    För litet utbud av aktiviteter 
+    Aktivt föreningsliv  -    Folktomt 
+    Barnvänligt 
+    Idrotten 
+    Lokaliseringen 
+    Social acceptans 

 

Hos de två högst värderade platsuppfattningarna poängteras platsidentiteten och den 

geografiskt bundna sociala gemenskapen som centrala värden. Här byggs bilden ut med flera, 

både positiva och negativa, värden.  

 

Naturen och landskapet i omgivningarna värderas högt, så även människorna i lokalområdet. 

Sett till vilka de negativa platsattributen är så förstärks vikten av den sociala gemenskapens 

värde för platsen. Brist på samlingspunkter, dåliga kommunikationer, glesbygdsförhållanden 

och brist på aktiviteter är alla exempel på restriktioner för social gemenskap. Ett aktivt 

föreningsliv, t ex. inom idrott skapar anledningar att samlas och möjliggör social interaktion. 

Att många av föreningarna organiserar sin verksamhet för ett lokalt område, oavsett om det är 

på lokalsamhälle- eller sockenbasis, bidrar till att sätta den sociala interaktionen i en 

platsbunden kontext som är identitetsskapande – i idrotten hejar man på sin socken, i 

hembygdsföreningen undersöker man sin sockens historia och i den lokala 

utvecklingsgruppen tar man själv initiativet till utvecklingen av sitt lokalområde. Ydre är en 

föreningstät kommun, här finns 114 föreningar registrerade på 3672 kommuninvånare.83 

Denna rikliga förekomst av engagemang på lokalnivå försäkrar såväl skapandet och 

upprätthållandet av platsen och platsspecifika funktioner.  

 

5.9 SKILDA PLATSUPPFATTNINGAR ÖVER GENERATIONER 

Bland intervjuundersökningens tre informantgrupper skiljer sig resultaten/grupp åt. Är de 

olika svaren tendenser på attitydförändringar gentemot sockenbegreppet eller hur bör de 

tolkas?  

 

Hos de äldsta informanterna uttrycktes vid flertalet gånger under intervjutillfället en oro för 

att sockenbegreppet skulle försvinna med den sista generation som upplevde socknens period 

som landskommun. Det antogs att ungdomen inte var införstådd i hur socknarna historiskt sett 

fungerat och vad de haft för betydelse, ”med dagens geografiundervisning så kommer 

ungdomen att tappa begreppet” menade en av informanterna, men är de yngre så dåligt 

                                                
83 SCB 2009 
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informerade som den äldre generationen befarar? Om man betraktar 

rangordningarna/åldersintervall tillsammans görs inte den äldre generationens oro befogad. 

Det är som process och kontext ungdomen i Ydre främst ser på socknen som plats, vilket talar 

emot att begreppet skulle upplevas som irrelevant. Rent resultatmässigt skiljer sig den äldsta 

och den yngsta generationens uppfattningar egentligen inte särskilt mycket åt. Attitydmässigt 

föreligger det dock skillnader vilka främst beror på erfarenhet och faktisk upplevelse av 

socknen som funktionell enhet – den äldre generationen har med sig en annan kunskap och 

levd erfarenhet av sockenbegreppet i former och funktioner som inte finns kvar idag. För de 

yngre är begreppets innebörd och konturer oklarare, men man värderar ändå begreppet då 

man uppskattar värdet av sitt lokalområde och den relation man har till sina direkta 

omgivningar.  

 

Det är i istället i mellanledet mellan den äldsta och den yngsta generationen man finner 

uppfattningar som skiljer sig åt och som liknar något av den utveckling som den äldsta 

generationen förutspått. Informanterna i åldersintervallet 25-65 år ger en mer ringaktande 

uppfattning av socknen som plats. Här har uppfattningarna, plats som historiskt konstruerad 

och plats som fysisk position/lokalitet värderats högst. Detta ger bilden av att socknen 

upplevs vara en historisk rest, en gränsdragning kring ett område som inte längre har någon 

betydelse. Det är bland dessa informanter vi finner den arbetsföra befolkningen varav många 

är dagpendlare till en arbetsplats i någon större ort utanför kommunen.84 Lokalområdet 

värderas kanske inte som en central plats i vardagslivet för denna grupp människor – andra 

platser är istället av högre betydelse. Sockenbegreppet sammankopplas fortfarande hos delar 

av denna generation främst med en kyrklig indelning som i dagens avkristnade samhälle inte 

längre upplevs relevant.  

 

Kännedom om bostadsortens sockentillhörighet      
Informanter   Ja  Nej  Sammanställning  
Åldersintervallet 14-25  5   10   Nej 
Åldersintervallet 25-65  6   —   Ja 
Åldersintervallet 65-    7   —   Ja 
 
 
Kännedom om sockenindelningen i Ydre         
Informanter   God  Medel  Dålig    Uppfattning 
Åldersintervallet 14-25    1     6     8     Dålig-medel 
Åldersintervallet 25-65    3     2     1     God-medel  
Åldersintervallet 65-     7    —    —     God 
 

                                                
84 Ydre kommun (2009) 



 55 

De två tabellerna ovan visar på att sockenbegreppet är mer okänt och främmande hos yngre 

informanter än hos äldre, kännedomen om såväl sockenindelningen i Ydre som den egna 

bostadsortens sockentillhörighet blir sämre per generation, men det är här viktigt att skilja på 

förståelsen för vad en socken historiskt varit och huruvida kännedom om lokalområdet 

upplevs vara relevant – detta är två väsensskilda saker. Den yngsta generationen möter 

sockenbegreppet på ett förutsättningslöst sätt, de ser inte en kyrklig, administrativ eller 

organisatorisk enhet. De ser i sockenbegreppet ett sätt att avgränsa sitt lokalområde och 

identifiera sig med platser efter den antagna geografiska indelning som sockenbegreppet 

erbjuder. De äldsta vill vårda sockenindelningen då de upplevt dess moderna historia och 

uppfattar den som en relevant geografisk indelning av flera skäl. Mellanskiktet, den andra 

generationen, upplever begreppet vara sammankopplat med gammalmodighet och äldre tiders 

förhållanden vilka nu spelat ut sin roll.  

 

Sockenkännedomen hos de olika informanterna kan även indikera något av det som 

konstituerar socknen som plats; platsidentiteten och den geografiskt bundna sociala 

gemenskapen. Det existerar nämligen ett intressant mönster i kunskapsluckorna i 

redogörelsen för vilka socknar som tillsammans utgör Ydre kommun – vad som antas ”vara 

med på kartan”. 

 

5.10 SOCKNEN ÄR HELT OCH FULLT AVHÄNGIGT YDREBORNA – UTAN DEM INGA 

SOCKNAR  

Ett gammalt ordstäv i Ydrebygden lyder ”Torpa herrar, Asby män, Sunds stackare, Norra Vi 

rackare”. En variant av ramsan går: ”Torpa herrar, Asby män, Sunds tiggare lever än”. 

Ramsorna reflekterar socknarnas bördighet i en fallande skala, och visar på att 

odlingsförhållandena i historisk tid låg till grund för socknens status.85 Torpa socken med sina 

elva säterier höll en hög status. Värt att notera är även att två socknar är helt utlämnade ur 

sammanhanget – Västra Ryd och Svinhult socknar nämns inte.  

 

”Ydre sitter som en rumpa på Östergötland och Svinhult sitter som en rumpa på Ydre” säger 

en av informanterna ur pensionärsorganisationen SPF Ydre vid intervjutillfället. Just Svinhult 

socken är det någonting med, den glöms ofta bort i beskrivningen Ydres sockenindelning. 

Många informanter lyckas beskriva sockenindelningen i de folktätare, nordvästra och centrala 

kommundelarna där Torpa, Asby och Sund socknar är belägna, medan kunskapen om 

kommunens övriga delar är vag. Norra Vi och Svinhults socknar finns sällan med på kartan, 

och det är framförallt i dessa delar man finner Ydres verkliga glesbygd – i den sista utförda 

                                                
85 Mattsson (1988) 
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folkräkningen på den sockenbaserade församlingsindelningen (år 2008) hade Svinhult 151 

och Norra Vi 205 invånare.86 Västra Ryd socken är även den en oklar historia för många 

informanter. Ofta anges den som Rydsnäs socken. Rydsnäs är namnet på den tätort som vuxit 

upp kring Västra Ryds kyrkby. Till skillnad från förhållandena i Norra Vi och Svinhult är 

Västra Ryd socken en av Ydres folktätaste med sina 683 invånare. Lägerbobygden i norra 

delen av Västra Ryd socken är ett bördigt odlingslandskap liknande det i Torpa socken, 

medan Västra Ryds södra delar utgörs av skogsbygd. Svinhult och Norra Vi socknar har 

gemensamt att de båda är utpräglade skogs- och glesbygder. Kan detta förklara något om 

varför Norra Vi och framförallt Svinhult ”försvinner” i redovisningen av Ydres 

sockenindelning?   

 

Ovan argumenterades det utifrån det sammanställda resultatet av intervjuundersökningen för 

en förståelse av sockenbegreppet som en social lokalisering. Denna är både resultatet och 

processen av socialt interagerande i ett platsbundet sammanhang. Social interaktion 

förutsätter först och främst agenter mellan vilka interaktionen sker, men dessutom en 

infrastruktur i form av samlingspunkter, gemensamma aktiviteter, kommunikationer etc. 

Svinhult socken har ett stadigt sjunkande befolkningsunderlag, inga av de större vägarna i 

kommunen går genom socknen och det är glest mellan bebyggelsen. Den bolagsägda 

skogsmarken som dominerar landskapet i Svinhult står idag som en mur längs landsvägarna, 

symboliserande en social enhet som inte längre hålls samman, som saknar både interagerande 

agenter och en social infrastruktur. Den stora sockenkyrkan från 1878 byggdes för att sörja 

om 2000  själar i socknen, av dem finns nu inte ens en tiondel kvar.  

 

Empirins sammanställda resultat förklarar sockenbegreppet i Ydre som den identitets- och 

meningsskapande lokala, sociala interaktionens geografi. Om socknen är en social 

lokalisering så är det verkliga hotet mot sockenbegreppet inte nya administrativa indelningar, 

det är avfolkningen av landsbygden.  

                                                
86 Ydre kommun (2009)  
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6. AVSLUTNING 

Den sammanfattande diskussionen koncentreras kring tematiskt samlande resonemang från 

föregående kapitel.  

 

–  Plats och storlek, olika areella uppfattningar av socknen/lokalområdet 

–  Den lokala geografin i förändring 

–  Sockenbegreppet i relation till geografisk platsteori 

 

6.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Förståelsen av vad som utgör vårt lokalområde är viktig i frågor om lokal utveckling och 

lokal politik. På landsbygden erbjuder sockenbegreppet ett sätt uppfatta lokalområdet. Det 

finns i socknen en ”färdig plats” att ta till sig. Till den hör en historia och en känsla av 

sammanhållenhet. Socknen har sin egen platsidentitet (identity of place) vilken vi kan ta till 

oss som en del i vår egen personlighet och identitet, för att befästa social och geografisk 

tillhörighet. 

 

I och med 1900-talets avkristning är det inte längre huvudsakligen en kyrklig enhet vi 

uppfattar i sockenbegreppet. När vi idag betraktar socknarnas historiska organisation träder 

socknen fram som en sammansvetsad enhet med flera dimensioner. Dels finns i 

sockenbegreppet en social tillhörighet, en funktionell och organisatorisk dimension, en länk 

till den lokala historien och en förklaring till olika lokaliseringar och funktioner i 

lokalområdet. Dessa dimensioner hålls vid liv av olika föreningar vilka sammanför kollektiva 

intressen i en social, platsbunden gemenskap. I föreningarnas verksamhet anknyts intresset 

med platsen i olika meningsskapande aktiviteter – socknens historia och hävd återspeglas i 

hembygdsföreningen, idrottsföreningen tillvaratar det lokala idrottsintresset, och 

lokalområdets samtida angelägenheter och politik behandlas av den lokala 

utvecklingsgruppen.  Sockenbegreppet har förmågan att samla människor i intressestyrda 

projekt av olika slag, men dessa förutsätter inte nödvändigtvis samma geografiska 

avgränsningar av sina verksamhetsområden, hur ska man då anta att sockenbegreppets 

gränser i rummet idag egentligen ser ut?  

 

6.2 SOCKNENS GRÄNSER OCH AREELLA STORLEK 

Sockengränserna har förvanskats av två anledningar, dels för att socknens självbestämmande 

avtagit sedan ett halvt sekel och dels för att landsbygden avfolkats. Här betraktas socknen ur 

ett dubbelt perspektiv – dels som den lokala sociala världens lokalisering (sådan socknen som 

plats uppfattas av Ydreborna) och dels som en historisk, funktionell enhet. 
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Då socknens institutionella status förloras genom ombildningar av administrativa indelningar 

blir den fysiska gränsdragningen mindre betydelsefull. Socknen som social enhet förändras 

självklart då antalet agenter i den sociala interaktionen blir färre och kommunikationer och 

samlingsplatser förloras – detta visar exemplet Svinhult socken i Ydre på. Resultatet av 

intervjustudien i Ydre talar för en uppfattning av sockenbegreppet som en social lokalitet, de 

fysiskt karterade sockengränserna kan därför antas spela en underordnad roll mot de sociala 

gränserna i rummet.  

 

Det är relevant att vidare utforska och kartera det rum som denna sociala lokalitet upptar, för 

oavsett vilka geografiska indelningar som styr uppfattningen av lokalområdet så är denna 

styrande för en mängd förhållningssätt och attityder vilka är av vikt att förstå, inte minst vad 

det gäller att bedriva lokal politik men även ur geografisk synpunkt. Om socknen förstås som 

en plats måste denna, oavsett hur den uppfattas, kunna diskuteras i areella termer.  

 

Sockenbegreppets gränser, oavsett om de avser en social eller historiskt hävdvunnen enhet, 

har en relation till varandra: den geografiska rörligheten i det gamla bondesamhället var av ett 

helt annat slag än idag. Om vi tänker bort vår moderna infrastruktur och de krav vi har på oss 

att regelbundet följa ett visst rörelsemönster i rummet på för att få vardagen att gå ihop och 

istället betraktar våra förfäders förhållanden blir denna relation synlig. Socknen var för många 

i det gamla bondesamhället inte bara avgränsningen av lokalområdet utan även vad som 

utgjorde världen. Det finns flertalet anledningar till varför förhållandena var sådana – 

sysselsättningen dominerades av jordbruk; en platsbunden syssla som innan skiftesreformerna 

i mycket högre grad än idag krävde en kollektiv samordning och framförallt mer arbete av 

fler personer. Utöver arbetet fanns inom socknen församlingstillhörigheten och den sociala 

gemenskapen, en lokal service och ett socialt skyddsnät i form av sockenstämmans sociala 

ansvar och socknens sociala institutioner (skolhus, fattigstuga etc.). Utöver dessa fysiska 

attribut i den historiska sockenenheten existerade även en maktgeometri, det var inte socialt 

möjligt för vem som helst att göra vad som helst eller röra sig var som helst. 

Sammanfattningsvis – socknen hölls samman och fungerade i hög grad som en självstyrande 

och av flera anledningar geografiskt bunden enhet.  

 

Inom de fysiska gränserna har det alltså alltid existerat en lokal social värld och med den även 

en platsidentitet om vi här utgår från ett geografiskt platsteoriskt resonemang om plats som 

social/kulturell lokalisering. De fysiska gränserna är upphovet till den sociala världens 

lokalisering, men de senaste 150 åren har allt detta förändras. Det lokala interagerar nu med 

flera olika skalnivåer dagligen och det existerar externa länkar till platser långt bortom 

närområdet. Socknen är inte längre isolerad, den är integrerad, därför är gränserna för den 
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sociala socknen allt annat än uppenbara, särskilt då lokalområdet inte bara integrerats utan 

dessutom förändrats internt. 

 

6.3 VAD SKALL INNEFATTAS I DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR HESTRA? 

Under våren 2010 då uppsatsens empiriska undersökning genomfördes i Ydre kommun deltog 

jag som observatör vid två möten om utveckling av lokal utvecklingsplan i tätorten Hestra, 

Torpa socken. Arbetet med lokala utvecklingsplaner initierades av det nationella 

landsbygdsutvecklingsförbundet Hela Sverige ska leva! Planen är en metod för lokal 

utveckling där tyngdpunkten ligger på ett lokalt initiativ och genomförande av planen.  

 

Hestra i Torpa socken är en konstruerad tätort. Under 1950-talet omvandlade ägaren av 

Hestra gård delar av sin mark till tomtmark som det lokala bostadsbolaget Ydrebostäder lät 

bebygga. Som tätort i Ydre kommun är Hestra ett undantag från regeln; orten har inte en lång 

bosättningshistoria med organisk tillväxt runt en kyrka, tings- eller marknadsplats som är 

fallet i kommunens övriga tätorter. Torpa sockens historiska centrum låg beläget i närheten av 

Torpa kyrkby där Ydres enda marknadsplats med handelsprivilegier var lokaliserad innan 

denna flyttades till Österbymo under Österby gårds ägor år 1802. 87  

Sedan 1950-talet har Hestra har tagit över som centrum i Torpa socken istället gamla Torpa 

kyrkby.  

 

Den goda kommunikationen med närliggande staden Tranås både ger och tar; vid östra 

infarten till Hestra står installationsklara industritomter till salu för struntsummor men 

intresset för etablering är svagt. Konkurrensen från kommunens centralort Österbymo och 

Tranås stad bäddar här för en krånglig situation för utveckling av industri och handel – Hestra 

är huvudsakligen en transitort för dagpendlande invånare varav många arbetar utanför 

kommunen, främst i Tranås.  

 

Ydre kommun ser en potential att utveckla orten genom framtagandet av en lokal 

utvecklingsplan för samhället. Det lokala utvecklingsarbetet utformas efter en lokal – och 

direktdemokratisk metod där berörda invånarna för planarbetet själva i hög grad bestämmer 

vad som ska utvecklas. Vilket område som påverkas av den lokala utvecklingsplanen är 

teoretiskt sett inte reglerat på förhand. Då det är Ydre kommun som initierat det lokala 

utvecklingsplanarbetet i Hestra ligger makten över planens geografiska avgränsning i deras 

händer. Vid startmötet för planarbetet gjordes dock flertalet anmärkningar kring planens 

areella omfattning. Det ifrågasattes av flertalet mötesdeltagare varför bara Hestra inkluderas 

                                                
87 Mattson (1988) 
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av planarbetet men inte övriga Torpa socken. Frågeställningen är både intressant och relevant 

men vid mötets slut hade inte frågan berörts, bara ställts, men att frågan väcks bekräftar att 

olika uppfattningar av lokalområdet existerar. De som anser sig Torpabor ser Hestra som en 

del av Torpa socken medan Hestraborna inte upplever samma relation till området kring 

orten.  

 

Då Hestraborna gick samman i dialog om hur man ville utveckla orten var en av de centrala 

frågorna som framkom behovet av mötesplatser då man inte upplever någon social 

sammanhållning på orten. 

 

En konstruerad tätort kan inte automatiskt konstruera en lokal social värld och dessutom inte 

integrera sina omgivningar i densamma i en handvändning. Hestra är ett exempel som styrker 

Herlitz resonemang: de medeltida socknarna består trots att kommungränserna ständigt 

förändras – socknens historiska hävd består och sockenindelningen upprätthålls på olika sätt 

då den upplevs relevant. Att konstruera tätorter och förändra kommungränser är rent krasst att 

upprätta en ny geografi ovanpå en redan existerande, och det är en sak att upprätta en sådan 

och en helt annan sak att befästa den. Det finns därför en i sammanhanget mycket intressant 

dimension i det nya planarbetet i Hestra: den lokala utvecklingsplanen är ett 

utvecklingsprivilegium för det område som kommer att omfattas av planen, att koncentrera 

planen kring tätorten signalerar ett sätt att uppfatta och tänka kring lokalområdet som inte 

styrs av sockentänkande. Torpa socken har en stark dragningskraft mot Tranås och är en del 

av Ydre som delvis håller på att lyftas ut ur den geografiska och historiska 

sammanhållenheten i kommunen, i Torpa och Hestra gäller därför andra förhållanden än de 

generella i kommunen.    

 

Har den lokala sociala världen slutat vara en socken och flyttat till tätorten eller vad har hänt? 

Torpa socken kan anses ha det mest gynnsamma läget av alla Ydres socknar i och med 

närheten till Tranås och Eksjö, den är den näst största socknen befolkningsmässigt och här 

finns även den näst största tätorten, Hestra. Vad som sker i Torpa är en geografisk 

omställning som är svår att förutspå vidareutvecklingen av. En tätort har konstruerats i en 

redan väl antagen interngeografisk ordning, dessa två har inte fullt integrerats med varandra. 

Istället har en omformningsprocess av geografiska förhållanden påbörjats där relationen 

tätort-landsbygd inte är sådan som regionförbundet Östsam beskrivit den – tätorterna och 

landsbygden delar här inte villkor och deras utveckling är inte symbios . Landsbygd och tätort 

ingår inte här i samma lokala geografi.  
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6.4 DEN HISTORISKT INTAKTA PLATSENS OLIKA DIMENSIONER 

Den historiska dimension som är oskiljbar från en plats som socknen gör sockenbegreppet 

värt att närmre relatera till några av de resonemang som olika geografer för kring relationen 

plats-historia.  

 

Harvey menar på en trend i uppfattningen av plats där historiskt intakta platser får ökad status 

i en komplex och föränderlig omvärld. Vi söker flykt i det lokala och småskaliga är Harveys 

poäng – går detta att relatera till sockenbegreppet?  

 

Den sortens platser Harvey omtalar här kan förstås som miljöer – fysiska platsattribut är 

centrala efter sina estetiska värden, detta gäller för stora företeelser som landskap och 

bebyggelse men även för mer detaljerande aspekter på platsen; arkitektur, exteriör och yta. 

Platsen ska överrensstämma med en mentalt konstruerad bild av ruralt liv och rural kontext – 

det är här den urbana människan som söker tillflyktsorter i historiskt intakta platser.  

Stora delar av Ydre överensstämmer väl med dessa krav, men utöver den fysiska dimension 

av hur plats bör se ut finns en än mer intressant aspekt i Harveys resonemang; historiskt 

intakta platser attraherar för att de manifesterar en annorlunda, areellt mindre, 

världsuppfattning. Det är denna som egentligen eftersöks, platsen i sig är bara det fysiska 

uttrycket för detta.   

 

Människan i det senkapitalistiska samhället söker en förenklad världsuppfattning där man vill 

göra sig av med komplexiteten i globala-lokala relationer etc. och använda det lokala som 

utgångspunkt för uppfattningen av världen, men även som en gräns mot omvärlden och de 

delar utav den som upplevs som alltför komplexa.    

 

Sedan mitten av 1980-talet fram till nu har Sverige fått mellan 3700 och 4700 lokala 

utvecklingsgrupper som enligt Herlitz företräder platsideologi istället för partipolitisk 

ideologi – vad är alla dessa utvecklingsgrupper ett uttryck för, utveckling och integrering av 

lokalsamhället; viljan att skapa arbetstillfällen, företagsetableringar och ny, lokal ekonomisk 

utveckling eller vill viljan att behålla lokalsamhället funktionellt och livskraftigt som en enhet 

separerad från omvärlden? Detta är en fråga med utgångspunkt i teori som endast berörts 

flyktigt i detta arbete men den är ändå högintressant att belysa – gömt bakom rubriken lokal 

utveckling kan fler än bara utvecklande krafter existera. Den utvecklings som efterfrågas kan 

ibland vara en önskan om att återfå förlorad service och funktioner vilka lokalsamhället 

tidigare besuttit under andra, för lokalsamhället mer gynnsamma förhållanden. Ett sådant 

synsätt på utveckling medför snarare återskapandet av historiska förhållanden än en 

utveckling framåt för att möta samtida och framtida villkor. Harveys resonemang är inte 



 62 

oävet – utvecklingen av platsuppfattningen i det senkapitalistiska samhället har en 

bevarandedimension.  

 

6.5 TILLITSPLATSEN - SOCKNEN, IDENTITETEN OCH DEN LOKALA POLITIKEN  

Som tillitsplats kan sockenbegreppet efter intervjuundersökningens resultat definitivt 

beskrivas. Cox ser plats som ett resultat och en process av meningsskapande social 

interaktion, beskrivningen överensstämmer väl med hur Ydreborna uppfattar socknen som 

plats. Cox sätter dessa upplevda betydelsefulla platser i relation till den lokala politikens 

organisation. Enligt Cox existerar det en skalproblematik i dagens lokala politik – den 

företräder inte lokalområdet och den lokala verkligheten.88 Vad som utgör den lokala 

verkligheten är starkt beroende av uppfattningen av det lokala, vad som är tillitsplatser och 

hur den sociala geografin i lokalområdet ser ut.  

 

Det har tidigare argumenterats för att uppfattningen av lokalområdet är styrande för en mängd 

förhållningssätt och attityder – hur plats uppfattas har en politisk dimension. Anknytningen 

till platsen påverkar uppfattningen av vad lokal politik är och hur denna ska bedrivas.  

 

Sammansättningen inom en kommun kan upplevas allt annat än tillfredställande för boende i 

kommunens perifera delar. Den nuvarande kommunala organisationen i Sverige är starkt 

centralstyrd och landsbygden upplever det svårt att göra sig hörd och uppmärksamma sina 

kommunala angelägenheter i den nuvarande situationen.89 Detta har gett upphov till nya 

lokalpolitiska aktörer; de lokala utvecklingsgrupperna. Dessa utgår i många fall från 

sockenindelningen, från lokalområdets sociala geografi och den lokala verkligheten, de 

bedriver vad Cox efterfrågar; local politics without local branches of the state.90   

 

I fallet Ydre är Cox resonemang intressant att diskutera på ett teoretiskt plan. I detta arbete 

framhålls en förståelse av Ydre som en historiskt och geografiskt sammanhållen process. Om 

en miss-match mellan lokal politik och lokal verklighet föreligger, vilket Cox påstår, hur 

möter man då detta i Ydre kommun? Beskrivningen av arbetet med lokal utvecklingsplan i 

Hestra belyser en problematik där Cox resonemang får visst fotfäste – den lokala verkligheten 

i Hestra med omnejd är inte given, det finns en delning i området efter olika sätt att uppfatta 

lokalområdet, och den lokala politiken (Ydre kommun) verkar inte ha reflekterat närmre över 

detta. Är local politics without local branches of the state, då ett rimligare alternativ för 

Ydre?  

                                                
88 Cox (1998) 
89 Herlitz (1999) 
90 Cox (1998) 
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Det som idag är Ydre kommun är en länk i en långsträckt historisk process där Ydre hållts 

samman som en samlad geografisk enhet över århundraden; detta är någonting som måste tas 

hänsyn till i frågan om alternativa lokalpolitiska lösningar. Det existerar flertalet 

landsbygdsutvecklande nätverk där staten är en mindre aktör än i den kommunala 

verksamheten – Sverige är idag indelat i Leaderområden, länsbygderåd och andra regionala 

utvecklingsförbund. Här är inte den kommunala geografin styrande, dessa områdens gränser 

kan se väldigt olika ut, måhända representerar de i vissa fall den lokala verkligheten bättre än 

den kommunala indelningen. Att Ydre hållts samman som en enhet i en period överskridande 

ett halvt millenium är inte bara unikt utan även värdefullt – Ydre är en mosaik av platser 

betydelsefulla just för att de sitter ihop i ett historiskt och geografiskt sammanhållet nätverk 

av landsbygd. Local politics without local branches of the state är inte nödvändigtvis en dålig 

idé att tillämpa i Ydre förutsatt att enheten Ydre och dess interna förhållanden består inom 

den alternativa lokala politiken.  

 

6.6 GEOGRAFISK PLATSTEORI I PRAKTIKEN 

Den empiriska undersökningen inom detta arbete har en dubbel agenda – det primära har 

självklart varit att undersöka hur socknen förstås som plats men i undersökningen ingår även 

en teorikritisk aspekt där samtida geografisk platsteoris relevans i praktisk, empirisk 

tillämpning utforskas.  

 

Olika platsuppfattningar har representerats i olika påståenden om socknen som plats i 

intervjustudien. Att försöka konstruera lättförstådda, exemplifierande påståenden utifrån 

avancerade teoretiska resonemang var ingen lätt sak – i vissa avseenden var det fullkomligt 

orimligt.  

 

Staeheli kommenterar förståelsen av plats som process som avancerad och svår att tillämpa 

empiriskt. Att i detta fall försöka skapa en kort sammanfattande översikt av 

platsuppfattningens resonemang och ändlösa kontext krävde flera revideringar. Uppfattningen 

plats som process är svårförståelig till en sådan grad att dess legitimitet är värd att ifrågasätta.  

 

Plats är ett komplext begrepp men det förutsätter inte rent naturligt ett onödigt komplext 

resonemang och språkbruk. Uppfattningen av plats som process ser plats i ett blivande 

tillstånd och inte som någonting statiskt; plats är mer än bara ett resultat. Att hävda detta är i 

sig ingenting processperspektivet är helt ensamt om. Betraktar vi plats som arena, som 

geografiskt bunden med ett öppet forum där såväl strukturerande processer på makronivå och 

sociala aktörer på lokala såväl som globalt plan agerar så ges platsbegreppet både en 

skalaspekt, utrymme för globala-lokala relationer samt individuella och kollektiva 
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uppfattningar och agerande styrt utifrån positionalitet och olika platsidentiteter (identity in 

place och identity of place) – i arenaperspektivet finns utrymme för en omfattande kontext 

integrerad med skala.  

 

Vilket är då behovet av en uppfattning av plats som process? Detta perspektiv på plats 

sammanför endast redan existerande uppfattningar till en ogreppbar massa, det tillför inget 

egentligt nytt av värde till förståelsen av plats. Uppfattningen har dessutom ingen tematisk, 

ämnesorienterad utgångspunkt: om vi betraktar de övriga platsuppfattningarna som tillämpats 

i intervjustudien i Ydre ser vi tydliga ämnesrelevanta perspektiv; alla är inte geografiska men 

de tillämpar en geografisk begreppsapparat och syntetiserar med geografiämnet.  

 
Bildkälla: http://giantrangkong.wordpress.com/2007/10/05/what-sort-of-geographer-am-i/  

 

Uppfattningen plats som historiskt konstruerad är en strukturalistisk ansats att förstå plats, 

denna har tydliga kopplingar till historia och ekonomi. Plats som socialt/kulturellt läge kan 

orienteras mot sociologi. Uppfattningarna plats som kontext och plats som fysisk position är 

huvudsakligen geografiska i grunden men syntetiserar med fler ämnen, precis som geografin i 

övrigt gör (se bild ovan).  I genomförandet av intervjustudien i Ydre har jag funnit alla dessa 

platsuppfattningar empiriskt tillämpbara, men jag avfärdar behovet av en förståelse av plats 

som proess så som denna konstrueras av geografer idag.  
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6.7 SLUTSATSER  

Socknen bör – för det i fallstudien berörda området – betraktas som en aktiv del av 

landsbygdens geografi då det är en fortsatt relevant del av densamma. Begreppet förknippas 

med en historisk, kyrklig och administrativ indelning av landet men företräder idag endast 

delvis detta ursprung; med en fortsatt sammanslagning av församlingar till större enheter är 

det historiska sockenbegreppet snart dödförklarat – kvar blir då den sentida, moderna 

tappningen av socknen. Denna möter vi i föreningslivet och i en geografi av sociala enheter. 

Avgränsningsmässigt och areellt skiljs det historiska och det moderna sockenbegreppet åt och 

socknens utveckling härifrån kommer att göra andra anspråk på rummet än vad som tidigare 

varit fallet.  

 

Det framstår tydligt att sockenbegreppet i Ydre idag är allt annat än endimensionellt. Socken 

är en beteckning för lokalområdet, ett levande ord i språket som är på väg att utveckla nya 

innebörder: i sockenbegreppet finner man ett ”kärl” för lokala angelägenheter, dessa har 

under det senaste seklet försetts med en organisation och bildat föreningar av olika slag, med 

utgångspunkt i intressen knutna till den lokala världen. Den senaste femtonårsperioden har 

dessutom återpolitiserat sockenbegreppet i och med uppkomsten av lokala utvecklingsgrupper 

– socknen för åter lokal politik och lär fortsätta göra så även i framtiden.  

 

Möjligheterna i sockenbegreppet samsas med hotbilder; som social enhet hotas 

sockenbegreppet i Ydre direkt av avfolkningen av landsbygden. Generellt hotas begreppets 

relevans i relationen människa-plats av uppkomsten av nya geografiska förhållanden till följd 

av ändrade administrativa indelningar och en bruten kontinuitet av historiskt geografisk 

sammanhållenhet.  

 

Socknen är en plats bland platser i Ydre, med ett historiskt arv som samordnare och skapare 

av olika platsbundna funktioner. I uppfattningen av sockenbegreppet idag lever denna  

sammanhållande dimension kvar, men inte som sammanhållande av fysiska platser utan av  

platsers aktörer, landsbygdsbefolkningen – socknen i Ydre är den sociala interaktionens plats.  

 

Ydre kommun är en fullblodig landsbygdskommun, en plats med många historiska miljöer  

och andra historiskt intakta företeelser. Dessa är värdefulla och bör tas vara på – en symbios  

av utveckling och upprätthållande existerar i kommunen i form av den historiskt och  

geografiskt sammanhållande process som utgörs av kommunens ekonomiska dimension  

– näringslivet – och områdets interngeografiska förhållanden. Socknen är en del i denna  

geografiska ordning, inte lika tydligt fysiskt påtaglig som en ort eller by, men den finns där; i  

uppfattningen av lokalområdet.  
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