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● Vad är etnologi?

● Centrum och periferi

● Upplevelser av periferi och hållbarhet



Några citat
Upplevelser av nationell marginalisering
● ”Vi hör ständigt den här devisen om att det går bra för Sverige. Frågan är då

om vi verkligen tillhör Sverige, vi här uppe.”

● ”Politiken försvårar, fördyrar”. 

● ”Politiken är glesbygdsfientlig.” 



Upplevelser av hållbarhet

● ”Det är för att jag trivs här. Det som jag vill göra finns här. Med närheten till 
skogen och fjällen och friheten. Att inte känna sig instängd, det är jätteviktigt
för mig. Jag tycker att det är roligt att resa till städer också men jag hör inte
hemma där. Jag trivs bättre där jag får tänka fritt och har högt i tak. Det är
mest kreativt om jag får vara på en sådan här plats. Och det påverkar det jag 
håller på med; om jag vill skriva, då måste jag vara på en sådan här plats.”



● ”Arbetsförmedlingen erbjöd arbete på konservfabrik i Skåne, skofabrik i
Härnösand och glasbruk i Orrefors och det lät mest spännande. Jag och min 
tvillingbror åkte dit, 16 år gamla. Det gick bra, jag träffade min fru där, jag 
jobbade där till 1983, blev mästare till sist. Sen jobbade jag som resare, som
säljare i Stockholm nåt år. Sen här då.”



● ”Han höll på att expandera när jag var uppe en sommar. Vi har känt varandra
sen vi var små, bodde i samma by. Sen funderade jag inte så mycket mer på
det.  Vi hade hus och allt man har i Orrefors, frun hade jobb. Sen ringde Ivar, i
september tror jag det var, och jag har aldrig funderat så värst länge på saker
så i princip så bestämdes det där och då i telefonen på fem minuter. Jag lade 
handen för luren och frågade frun: Vill du flytta till Hoting? Ja, sa hon, fixa ett
jobb. Så jag frågade Ivar om jobb till henne också. Ja, sa han.”
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