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Bergslagsforskning: ett nätverk och en skriftserie 

Vid 1980-talets början utkom skriften Bergslagsprojektet: ett forsknings
program om strukturomvandlingen i Bergslagen. Nu, ett kvarts sekel 

. senare, startar en grupp forskare skriftserien Bergslagsforskning. Varför 
detta återkommande intresse för en avfolkningsbygd? Det finns åtmins
tone två svar på den frågan. För det första borde effekterna av den all
männa utveckling som Sverige genomgått under de senaste decennierna 
bäst kunna studeras i ett område där förändringarna, som i Bergslagen, 
varit omfattande. För det andra kan den forskning som utfördes under 
1980-talet användas som utgångspunkter för de bland dagens forskare 
som vill studera mer långsiktiga effekter av samhällsförändringar. 

På våren 2003 samlades en grupp forskare från olika discipliner och 
lärosäten i Grythyttan för att inventera de forskningsvärda och forsk
ningsbara frågor som efterkrigstidens utveckling i Bergslagen reser. Några 
av dem hade varit med redan då det begav sig på 1980-talet, men också 
flera nyantagna doktorander ingick i gruppen. På nätverkets utskicks
lista finns i dag ett fyrtiotal forskare och forskarstuderande från Umeå i 
norr till Göteborg i söder. Fler är välkomna att ansluta sig: anmäl in-

. tresse till stefan.backius@hum.oru.se, som ansvarar för nätverkets hem
sida: www.bergslagsforskning.se 

I nätverkets forskningsprogram ställs nya frågor. Några av de mest 
frekventa signalorden är identitet, genus och kultur. En bearbetad och 
utvidgad version av programmet kommer att publiceras i denna skriftse
rie, men i avvaktan på detta hänvisas intresserade till www.oru.se, Hu
manistiska institutionen, rubriken "forskning". Nätverket har sin orga
nisatoriska bas i samverkansproj~kt PENTA PLUS, där fem universitet 
och högskolor i Bergslagen deltar. 

Detta skriftseriens första nummer har sin upprinnelse i forskarkursen 
Det globala Bergslagen. Kursen samlade nio doktorander som bland 
annat genomförde en intensiv studieresa genom Bergslagen. Lärarna, som 
i många fall kunde luta sig mot den egna nu tjugotalet år gamla forsk
ningen, fick sina perspektiv och resultat ifrågasatta i de PM som delta
garna författade. Det är dessa promemorior som nu i lätt bearbetat skick 
publiceras. 

Skrifterna i serien Bergslagsforskning kan beställas genom: 
skriftserien@ub.oru.se eller 
Örebro universitetsbibliotek, 701 82 Örebro. 

mailto:skriftserien@ub.oru.se
www.oru.se
www.bergslagsforskning.se
mailto:stefan.backius@hum.oru.se
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Inledning 

Perspektiv på Bergslagsforskning 
Att försöka ge en översikt av den forskning som bedrivits om Bergslagen 
innebär med nödvändighet inskränkningar i fråga om tidsrymd, perspek
tiv och disciplinär inriktning. Forskningsproblemen har varierat i takt 
med de förändringar som präglat regionen och som lett till kraftiga 
svängningar beträffande strukturella förändringar, ny teknik i form av 
processer och fysisk infrastruktur, arbetskraftsförsörjning, omvärldsför
ändringar och ändrade ägoförhållanden. På olika sätt har forskare fasci
nerats av den roll som Bergslagen historiskt spelat för den svenska eko
nomin och välfärdsutvecklingen. Historiker har dokumenterat den be
tydelse som tidigt statligt ingripande och lagstiftning spelade för bergs
brukets utveckling, inte minst genom inslaget av utländska influenser 
för att utveckla metoder för järn- och stålframstälining. 1 Etnologer och 
antropologer har intresserat sig för kultur och levnadsvillkor i såväl det 
tidiga industrisamhället som i det postindustriella samhället. 2 Litteratur
vetarna har inventerat och analyserat den omfattande skönlitteratur i 
form av romaner, dokumentärer och diktning som skildrat vardagens 
villkor i brukssamhällen och bergslagsbygder. 3 Konstvetare, teknik
historiker och arkitekter har ägnat uppmärksamhet åt den speciella be
byggelse i form av bostäder, bruksherrgårdar och industrianläggningar 
som gett regionen dess unika karaktär.4 Bland samhällsvetarna har kul-. 
turgeografer och ekonom-historiker intresserat sig för strukturför
ändringar, lokal utveckling och arbetsorganisation. 5 

De har också tillsammans med företagsekonomer placerat in Bergslag
ens produktionsförhållanden, internationella kapitalflöden och ägo
förhållanden i ett globalt sammanhang. Under senare år har också 
sociologer, statsvetare och arbetslivsforskare ägnat intresse åt regionens 
roll i ett fackligt-politiskt sammanhang och försökt att förstå hur lokala 
maktförhållanden, genusfrågor och livsformsfrågor präglat vardagslivet 
i bruksorterna och hur detta påverkar möjligheterna att forma lokala 
livsprojekt. 

Frågan om forskningsperspektiv handlar naturligtvis också om vem 
eller vilka som står i fokus för forskarens intresse. Det sena 1960-talets 
och 1970-talets intresse för en forskning som ställde upp för de arbets
lösa, de som drabbades av strukturrationaliseringar, stod i klar kontrast 
till den forskning som ägnat sig åt att göra pampiga jubileumsböcker till 
bruksbolagen eller hyllningsskrifter till bruksdisponenter. Den kritiska 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen kom också att ägna 
större utrymme åt teoretisk förankring och en tydligare anknytning till 
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internationella studier om regionala och lokala aspekter av industri
samhällets omdaning. 

Vi ser nu nya och intressanta drag i den bergslagsforskning som växer 
fram, som tar avstamp i tidigare forskning samtidigt som man ifrågasät
ter och diskuterar tidigare forskningsresultat och banar ny väg genom 
att ställa frågor om kulturmönster, könsroller, och identiteter. Denna 
forskning är naturligtvis som tidigare forskning präglad av tidsanda och 
aktualiteter. Det som nu håller på att hända i Bergslagen hänger samman 
med de försök som görs att hitta alternativa försörjningar när de gamla 
näringarna sviktar. Det sena 90-talet kom i stor utsträckning att inne
bära en "projektifiering" där problemen skulle lösas med hjälp av EU:s 
strukturfondsmedel när inte den nationella regionalpolitiken längre 
räckte till för att klara obalansproblemen. Satsningen på entreprenör
skap i en region som länge präglats av storföretag har inte varit något 
givet framgångsrecept, lika lite som turismen kunnat rädda jobben. Re
gionen präglas fortfarande av tveksamhet till tjänsteproduktion, men 
det finns lokala undantag där kultursatsningar och upplevelser ses som 
alternativ till traditionell råvarubearbetning. Kunskaps- och kompetens
utveckling betraktas ibland som nyckeln till framgång och som en möjlig
het att ändra flyttströmmarna. Kanske är det viktigaste att skapa en 
framtidstro för Bergslagen, som sargats svårt av strukturomvandlingen. 
Det handlar både om att ingjuta tillförsikt hos regionens egna invånare, 
att skapa en ny image och att återta lite av den roll som Bergslagen hade 
under sin storhetstid som motor för svensk ekonomi och välfärdsbygge. 
Universitet och högskolor har en roll i detta sammanhang både som 
resurs för högre utbildning i regionen och som forskningsutförare. I det 
senare sammanhanget är det av särskild vikt att forskarna har ett kri
tiskt och granskande förhållningssätt i relation till de synliga och osyn
liga aktörer och strukturer som sätter agendan för Bergslagen. 

Hur unikt är då Bergslagen i ett internationellt perspektiv? Om vi 
jämför med de klassiska industriområdena i Västeuropa och USA så finns 
det stora likheter men också avsevärda skillnader.6 Det kanske mest frap
perande är skalan. Bergslagen karaktäriseras historiskt av ett stort antal 
industriella anläggningar; små gruvor, hyttor, masugnar och järnverk. 
Successiva rationaliseringar och koncentration har inneburit att de små 
anläggningarna har försvunnit och kvar finns specialiserade och effek
tiva stålverk, förädlingsindustrier och ett fåtal skogsindustriföretag. I 
jämförelse med de stora brittiska, tyska, amerikanska och japanska stål
verken är företagen i Bergslagen mindre men ofta lika effektiva. De 
ägarmässiga förändringarna har inneburit att många nu opererar som 
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nordiska företag, t.ex. Stora/Enso som är världsledande inom papper 
och massa. En annan skillnad är att den svenska järn- och stålindustrin 
och skogsindustrin etablerades utanför de stora städerna. Närhet till rå
vara och vattenkraft var ofta avgörande. Den brittiska tunga industrin 
fanns i eller i närheten av stora städer. Det gäller också för den tyska och 
amerikanska industrin. Ändå kan vi känna igen oss i den problematik 
som drabbat kolgruvedistrikten i nordöstra England eller de rationalise
ringar och nedläggningar som delar av Belgien och Tyskland utsatts för. 
De likartade problemen har inneburit att det också finns en internatio
nell forskningslitteratur med ett antal empiriska och teoretiska studier 
som inspirerat svenska forskare.? Det gäller såväl historiska jämförelser 
som nutida studier av lokala och regionala strategier för förnyelse. När 
det gäller globaliseringens konsekvenser för industriregioner och for
merna för statlig regionalpolitik och EU-politik finns en omfattande 
dokumentation som visar hur tidigare "rostbälten" försöker att hitta 
nya möjligheter. Här finns anledning för svenska forskare att göra jäm
förande internationella studier för att analysera Bergslagens situation 
och lära av omvärlden. 

"Det globala Bergslagen" var också rubriken på den forskarkurs som 
genomfördes under en intensiv vecka i april 2005. Kursens syfte var att 
utifrån mångvetenskapliga perspektiv ge fördjupade kunskaper om både 
historiska och samtida utvecklingsprocesser i Bergslagen. Kursen kom 
till stånd genom ett samarbete inom PentaPlus-regionen mellan forskare 
inom ämnena historia, ekonomisk historia, kulturgeografi, socialantro
pologi och statsvetenskap. Ett tiotal doktorander från Örebro universi
tet, Mälardalens högskola, Göteborgs och Uppsala universitet deltog i 
kursen. 

Kursen genomfördes i form av en kombination av föreläsningar, ex
kursioner och studiebesök på flera platser i Bergslagen. Historikerna 
Christer Eriksson och Eva Blomberg inledde i Örebro med föreläsningar 
som behandlade de tidiga brukens och gruvsamhällenas socio-kulturella 
strukturer, arbetsvillkor och genusrelationer, för att sedan under efter
middagen följas upp av ett besök i Pershyttan utanför Nora. Efter över
nattning i Grythyttan inleddes Dag 2 med en föreläsning av ekonom
historikern Maths Isacson, där han gav en bred expose över strukturom
vandlingen former och effekter i Bergslagen från efterkrigstiden och 

. framåt. Kursen förflyttade sig sedan till Vikrrianshyttan i Hedemora kom
mun, där kulturgeografen Jon Hogdal tillsammans med Länarth Bröte-
gård, tidigare SIF-ordförande i Vikmanshyttan, tog emot och gav sina 
bilder av turerna kring nedläggningsprocessen och vad som hände se-
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dan. Onsdagen tillbringades i Avesta, där kulturgeograferna Mats Lund
mark och Sune Berger inledde med föreläsningar om formerna för det 
lokala motagerandet i Bergslagen i samband med nedläggningar och 
strukturförändringar på 1970- och 1980-talet, och på vilket sätt lokal 
utvecklingspolitik i Bergslagen på 1990-talet till stor del kommit att bli 
en del av europeisk strukturfondspolitik. Efter lunch med kommun
styrelsens ordförande fick deltagarna stifta bekantskap med de satsningar 
som idag görs i Koppardalen, ett upplevelsecentrum baserat på det kul
turarv som de gamla industrimiljöerna i centrala Avesta utgör, och där
efter en rundvandring på Outokumpus anläggningar för stålframställ
ning på Södra Verket. 

Torsdagen öppnades i Hedemora av socialantropologen Ann-Kristin 
Ekman, som gav ett brett perspektiv på kulturbegreppet och kulturens 
förändrade roll i Bergslagen. Via ett par stopp på vägen återvände sedan 
gruppen till Örebro, där denna del av kursen avslutades på fredag för
middag med en föreläsning av statsvetaren Jan Olsson, om förändringar 
i den lokala politiska strukturen i Bergslagen. Kursen examinerades se
dan genom att de deltagande doktoranderna lade fram sina kursuppsatser 
för granskning under ett heldagsseminarium i Örebro i september 200 5. 
Det är således resultatet av denna kurs, i form av de uppsatser som 
doktoranderna skrev, som nu publiceras i denna antologi. 

Raden av uppsatser inleds av MAX ]AKOBSSON, doktorand i kultur
geografi vid Örebro universitet. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i be
greppet regional identitet och hur en delvis ny bild av Bergslagen börjar 
växa fram. Max diskuterar bland annat satsningarna på Koppardalen i 
Avesta, och ställer frågan om de ska ses som en förnyelse av bergslags
identiteten, eller om de endast är en reproduktion av de tidigare bilderna 
av Bergslagen? 

Därefter följer fyra uppsatser som alla förhåller sig till begreppet bruk
sanda. LENA HALLBERG, doktorand i historia vid Örebro universitet, 
gör en bred översikt över hur begreppet definierats av olika forskare. 
Lena diskuterar bland annat när och på vilket sätt övergången från en 
patriarkal samhällsordning till en mer modern bruksanda skedde och 
vad som skiljer de två epokerna åt. 

I ANNA PETTERSSONS uppsats står bruksandan och det framväxande 
välfärdssamhället i fokus. Det är framför allt två frågeställningar som 
behandlas; dels huruvida bruksandan kan ses som en föregångare och 
inspiratör till iden om det svenska folkhemmet, dels brukens sociala 
välfärdsinrättningar och hur den kommunala avlösningen gick till. Anna 
är också hon doktorand i historia i Örebro. 
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AND.RE AHLINS uppsats har en liknande utgångspunkt. Han ställer 
sig frågan om man kan se patriarkalismen som den brygga vilken binder 
samman den förindustriella bruksorganisationen och det svenska folk
hemmet. En hypotes som diskuteras är att med demokratins intåg till
kom ytterligare nivåer i den patriarkala relationen mellan över- och 
underordnade på bruksorterna. Andre är doktorand i historia vid Mälar
dalens högskola. 

Är bruksandan en av förklaringarna till den låga utbildningsnivå som 
vi kan se på många av Bergslagens bruksorter? Denna fråga ställer sig 
ANNA BRIS MARK, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universi
tet. Anna diskuterar bland annat vilken roll brukssamhällenas sociala 
struktur spelar, hur synen på vad som räknas som ett "riktigt jobb" 
påverkar viljan att studera vidare och varför kvinnorna i större utsträck
ning utbildar sig. 

Handlar historien i Bergslagens bruksorter om kontinuitet eller för
ändring, och vilken roll spelar det för de frågor som ställs i forskningen 
om Bergslagen? Denna problematik diskuteras av STEFAN BACKIUS, dok
torand i historia, Örebro universitet. Stefan tar sin utgångspunkt i den 
mobilisering som skedde i Vikmanshyttan och Norberg i samband med 
nedläggningarna på 1970- och 1980-talen. 

SusANNA LUNDBERG tar i sin uppsats utgångspunkt i Rolf Janssons 
reportagebok "Stålbadet i Degerfors - en lönsamhet till döds". I ljuset 
av nedläggningen av stålverket i Degerfors, diskuterar Susanna bland 
annat järnbruksarbetarnas gruppidentitet, och hur arbetarna och deras 
relationer till varandra och utomstående beskrivs. I uppsatsen granskas 
också hur förändringen beskrivs i boken, och vilka krafter utifrån som 
hotar Degerfors järnverk och Degerfors som ort. Susanna är doktorand 
i sociologi vid Örebro universitet. 

I MONA HEDFELDTS uppsats behandlas bergslagsfrågorna utifrån 
ett genusperspektiv. Mona fokuserar framför allt på kvinnors arbete i 
Bergslagen och på vilket sätt Bergslagen kan sägas representera en region 
präglad av ett traditionellt genuskontrakt. Till de frågor som tas upp hör 
företagsklimatets inverkan på lokala och regional genuskontrakt samt 
utflyttning som strategi för kvinnorna i Bergslagen. Mona är doktorand 
i kulturgeografi vid Örebro universitet. 

Denna antologi avslutas med LINUS KARLSSONS uppsats om Bruks
döden och Stålkrisen i Bergslagen. I uppsatsen jämförs de två epokerna 
(Bruksdöden ca. 1850-1914 samt Stålkrisen under 1970- och 80-talet) 
med avseende på vilka orsaker som låg bakom respektive omvandlings
process, vilka verksamheter som drabbades under respektive kris samt 
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vilka konsekvenser för lokalbefolkning och lokalsamhälle som bruks
döden respektive stålkrisen fick. Linus är doktorand i historia vid Göte
borgs universitet. 
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Bilden av Bergslagen 
Om reproduktion ocb förnyelse av regional identitet i Bergslagen 

Av Max Jakobsson 

Inledning 
I spåren av en tilltagande regionalisering inom EU har diskussioner om 
regional identitet alltmer kommit att inta en central roll i diskussioner 
kring regional utveckling och regional planering. I Bergslagen har sats
ningar på förstärkt regional identitet och lokal/regional kultur kommit 
att bli ett alltmer uppmärksammat område för regional utveckling, se
dan Sveriges medlemskap i EU. 1 

I denna uppsats ska formering av regional identitet i Bergslagen dis
kuteras utifrån en redogörelse av arbetet med förnyelse av industriområ
det Koppardalen i Avesta, där Avesta Järnverks gamla industrianlägg
ning omvandlats till en industrihistorisk upplevelsemiljö. Det empiriska 
materialet som ligger tillgrund för arbetet är i första hand en licentiatav
handling som utgörs av en analys av historiens roll i omvandling av 
industriområdet Koppardalen i Avesta. 2 En del material har också häm
tas från kommunens hemsida. Uppsatsen utgör även en förstudie, och 
en test av teoretiska utgångspunkter, till mitt kommande avhandlingsar
bete. 

Formeringen av en stärkt identitet i Avesta genom förnyelsen av 
Koppardalen diskuteras bl.a. i förhållande till begreppet upplevelse
industri. 3 Upplevelseindustrins betydelse för regional utveckling och kul
turens roll för formering av regional identitet gör det intressant att även 
belysa upplevelseindustrin i förhållande till diskussionen om formering 
av regional identitet i Bergslagen. 

Regional identitet 
Ett av de argument som förs fram i debatten om globaliseringen är att 
identiteter, framförallt i västvärlden, blir en allt mer individualiserad his
toria och att kollektiva identiteter baserade på kategorier som klass, 
nation eller hembygd förlorar i betydelse. Men, argument har också förts 
fram som pekar på en dubbelhet i effekten av globaliseringen. I samhäl
len som präglas av globala flöden sker en rörelse där människor söker 
fasta punkter i tillvaron och då blir lokala och regionala gemenskaper 
blir viktiga. 4 Raagmaa argumenterar, med hänvisning till Maslow, att i 
det postmoderna samhället där basbehoven är tillgodosedda för de allra 
flesta människor, tenderar människor att i ökad utsträckning söka till-
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hörighet i sociala rumsliga sammanhang. 5 Det skulle kunna förklara det 
ökade intresset för rumsligt avgränsade tillhörigheter och regionali
seringen i Europa, men det är en alltför ensidig utgångspunkt som bort
ser från det politiskt diskursiva innehållet i denna process. 

Inom regional planering blir regional identitet oftast inte proble
matiserat, och oftast enbart sett som något positivt för ekonomisk och 
social utveckling. 6 "Regional identity has also been seen as an important 
tool - laden with social and productive magic - in regional planning and 
development." 7 Inte minst inom debatten om den "nya regionaliser
ingen" i Europa, och till diskursen om "Regionernas Europa" kopplas 
regional identitet ofta samman med en statisk syn på förhållandet mel
lan region och identitet. 8 I strukturfondernas programdokument för 
Mål 2 Bergslagen, 199 5-1999, skriver man: 

"Bergslagens långa industritradition har skapat grunden för regionens 
identitet. Med strukturomvandlingen har regionen förlorat en viktig del 
av denna identitet. Den gamla miljön har delvis försvunnit och har inte 
ersatts med positiva alternativ. En gemensam identitet som återspeglar 
regionens historia och traditioner och som omfattas av alla oavsett kön 
och ålder utgör grundvalen för en regions utveckling. En regional identi
tet gör det möjligt att ha en gemensam syn på gemensamma mål och 
skapar på så sätt en plattform för samarbete. Genom att stärka den re
gionala identiteten i Bergslagen, kan regionen på nytt bli attraktiv både 
för företag och människor." 9 

Efter strukturomvandlingarna har regionen förlorat en del av sin identi
tet, konstateras det i texten. Att rädda och förstärka det som finns kvar 
ses som en nödvändighet för att regionen på nytt ska bli attraktiv. Vi ska 
återkomma till Bergslagen, men denna text kan här få utgöra ett exem
pel på den diskursiva identitetspolitik som drivs i EU, där regional iden
titet lyfts fram som en central faktor för utveckling i planeringen. Josefin 
Siissner riktar i en artikel kritik mot entusiasmen för regional identitet i 
dagens Europa, och varnar för att synen på regional identitet som en 
enbart emanciperande och utvecklande kraft för regionerna "inrymmer 
många av nationalstatens fel och brister" ' 0 Den alltför onyanserade 
synen på regionala identiteter tenderar att ge stereotypa bilder av regio
nerna och ignorerar frågor om exkludering av dem som inte passar in i 
de kriterier som avgränsar en viss regional identitet. Bristen på pro
blematisering av identitetsbegreppet inom forskningen gör att många 
alltför lättvindigt kopplar ihop identitet och regioner. De regioner som i 
forskningen anses inrymma en stark identitet kategoriseras ofta helt 
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oreflekterat som homogena regioner, historiska regioner eller ibland som 
identitetsregioner i diskussionen om Europas regioner. 11 

I programtexten ovan motiverades förstärkningen av regional identi
tet på grundval av Bergslagens "långa industritradition". Den gemen
samma identitet man ville stärka skulle återspegla historien och traditio
nerna. Även om det uttryckligen sägs att den ska omfatta alla inställer 
sig frågan om detta är möjligt. Flera forskare pekar på den regionala 
identiteten som dels grundat på ett kollektivt "vi" och dels på föreställ
ningar om "de andra" som inte ryms inom kollektivet. 12 Återspeglingen 
av historien och industritraditionen i Bergslagen handlar nästan alltid 
om manligt kodade bilder: det tunga, manliga, arbetet, vilket torde åt
minstone delvis försvåra för kvinnor att omfattas av identiteten men 
kanske även inflyttade som inte har någon relation till den historiska 
industriepoken i Bergslagen. 13 Sven B. Ek menar att regional identitet 
överhuvudtaget skiljer sig åt i förhållande till kön, då oftast män ses som 
bärare av regional identitet. '4 

Richard Ek anser att den regionalisering som vi ser inom EU idag är 
en medveten diskursiv identitetspolitik där regioner ses som mer natur
liga enheter än stater, och att staterna håller tillbaka framgångsrika 
regioners utveckling genom nationella mål för ekonomisk utjämning. 
Strukturfonderna kan ses som ett uttryck för denna identitetspolitik, vil
ken delvis går ut på att stärka regionerna som identitetsskapande enhe
ter. Den förhärskande synen på regioner som konkurrerande kan ses 
som en bärande retorik för denna tanke, då synsättet förstärker före
ställningar om regionerna som naturligare enheter än nationalstaten. ' 5 

Heldt Cassel skriver att den förda regionalpolitiken i EU också bär på en 
underliggande tanke om att den övergripande EU-nivån som identitets
bas gynnas av regionernas stärkta ställning som identitetsskapande en
heter. 16 Med regionaliseringens tydliga kopplingar till politiska diskurser 
om regioner som mer naturliga enheter än nationalstaterna och regional 
konkurrens som något eftersträvansvärt, går det inte att enbart betrakta 
regionaliseringen och de regionala identiteternas ökade betydelse som · 
ett nyvaknat intresset för kulturella särarter och hembygdsromantik. Det 
behövs en teoretisk utgångspunkt där regioner inte ses som naturliga 
enheter och där formering av regional identitet kopplas till politiska och 
diskursiva processer. 

Den franske sociologen Henri Lefebrve erbjuder i sin teori om rum 
som socialt producerade en teoretisk utgångspunk. Lefebrve menar att 
rum produceras i tre dimensioner: rumslig praktik (space practice/ 
percieved space), represe11tationer av rum (representation of space/ 
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conceived space) och levt rum (representational space/lived space). Rum
met produceras och reproduceras i vardagens rumsliga praktik, där det 
ges mening och sammanhang genom individers dagliga användning av 
rummet. Representationer av rummet är planeringens, vetenskapens och 
politikens föreställningar om rummet, och rumslig praktik, som kom
mer till uttryck i fysisk och diskursiv produktion av rummet. I det levda 
rummet tolkas rummet och ges mening och betydelse av dess invånare. 
Här spelar symboler och rummets fysiska utformning en viktig roll för 
den betydelse som det får. Lefebrve menar att den professionella plane
ringens rum i en ökande omfattning kommit att inkräkta på det levda 
rummet, under kapitalismens senare faser. 17 Den finländske geografen 
Anssi Paasis tankeramverk, där han beskriver hur regioner och regional 
identitet produceras och reproduceras i en institutionaliseringsprocess, 
har liksom Lefebrves rumsteori en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. 
Paasi's institutionaliseringsprocess erbjuder möjlighet att analysera for
mering av regional identitet utifrån flera dimensioner. Paasi menar att en 
region produceras och reproduceras i en process i fyra skeenden, där 
den får sina gränser och sin identitet som skiljer den från andra regio
ner.'8 Raagmaa har sammanfattat Paasi's ramverk i en modell där de 
olika skeendena i processen tydliggörs. 19 Modellen, som presenteras 
nedan, ger intryck av en kronologisk ordning mellan skeendena i pro
cessen, men Paasi menar att så inte sker i verkligheten, utan processen 
karaktäriseras snarare av att skeendena pågår simultant. 20 

Överlappningar mellan Paasis institutionaliseringsprocess och Lefebrves 
rumsteori framgår av modellen. Dock finns det en tydligare koppling 
mellan produktionens organisation i samhället och produktion av rum
met i Lefebrves rumsteori än i Paasis institutionaliseringsprocess. 
Lefebrve menar att varje samhälle producerar sina egna rum utifrån den 
produktionsorganisation som är rådande: "[E]very society - and hence 
every mode of production with its subvariants [ ... ] - produces a space, 
its own space" 2 ' 
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FIGUR r. Regioners institutionaliseringsprocess. 

I 
1R,,.,.,rrit1Jris 

Källa: Raagma 2002, s.' 58. 

Det första skeendet i modellen (I) handlar om att regionen uppfattas 
som en territoriell enhet. I detta skeende får den sin territoriella avgräns
ning. Den territoriella avgränsningen kan sägas utgöra fundamentet för 
att regionen ska kunna ta plats i medvetandet och utvecklas hos dess 
invånare och människor utanför regionen. 22 I modellens andra skeende 
(Il) ges regionen ett symboliskt innehåll. Representationer och symboler 

· kan vara fysiska såväl som immateriella. Explicit anger Paasi regionens 
namn som en viktig symbol. Namnet ger regionen en möjlighet att bli en 
del av människor medvetande: "Naming - giving a name ta sameone ar 
samething - always means a withdrawal from a traubling ananym
ity ... " 23 Det tredje skeendet (III) är regionens institutionella formering. 
lnstitutionaliseringen inkluderar formella organisationer och praktik som 
kan sägas vara regionala. Raagmaa pekar på mer eller mindre formella 
institutioner som företag, NGO:s, skolor, klubbar, sociala nätverk och 
grannskap som viktiga institutioner. Till detta kan man lägga till regio
nal media och regionala myndigheter. Informella institutioner kan t.ex. 
utgöras av sociala relationer, språk/dialekt och regional kultur. Genom 
att producera och reproducera regionala symboler, traditioner och kul
tur ges regionen m~ning och betydelse,. vilket är det fjärde skeendet i 
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modellen (VI). Det fjärde skeendet är alltså resultatet av de övriga ske
endena och här skapas regionens identitet. Paasi menar att det analy
tiskt är viktigt att skilja på det han kallar "identity of a region" (en 
regions identitet) och "regional identity" (regional identitet). Det förra 
syftar på dels på hur regional medvetenhet skapas hos invånarna samt 
hos människor utanför regionen. Med sina handlingar reproducerar 
dessa regionens identitet. Vad som är viktigt att ha minnet är att vissa 
grupper är mer aktiva vad gäller att reproducera regionens identitet. "The 
former [identity of a region] points to those features of nature, culture, 
and people that are used in the discourses and classifications of science, 
politics, cultural activism, regional marketing, governance and political 
or religious regionalization to distinguish one region from others. These 
classify-cations are always acts of power performed to delimit, name 
and symbolize space and groups of people." 24 Det kant.ex. vara poli
tiska, religiösa eller ekonomiska motiv som driver en aktiv formering av 
en regions identitet. Regional identitet handlar om hur individer identi
fierar sig med dessa uttryck för institutionell praktik och med ett region
alt kollektiv. 

Processen leder slutligen till två möjliga utfall: En kontinuerlig repro
duktion av regionen innebär också att den kontinuerligt förändras ma
teriellt, men även föreställningar om regionen förändras. "Like physical 
space changes, so also do symbols, values of people, lifestyles and social 
networks. Institutions come and go." 2s Det andra möjliga utfallet är att 
regionen upphör att existera. Det har hänt regioner som ett resultat av 
krig, invasion eller administrativa territoriella förändringar, t.ex. föränd
ring av den nationella regionala indelningen. Enligt Raagmaas modell 
skulle dock minnet av en region kunna leva kvar, återaktiveras och där
med leda till en förnyad institutionaliseringsprocess. 

Kulturens och upplevelseindustrins roll i 
formeringen av regional identitet 
Reproduktionen av regional identitet är tätt knuten till det som vanligen 
kallas regionala kulturer. Även om de politiska föreställningarna om 
regionaliseringen i Europa som en viktig ekonomisk drivkraft är påtag
liga, och retoriken för regioner är kraftfull, producerar inte regionaliser
ingen i sig självt regional identitet: "One basis for regional identities is 
that they excist as forms of social and cultural practice, discourse and 
action, not as abstract slogans"26 Kultur är ett mångfacetterat begrepp 
och jag avser inte att göra någon fullständig kartläggning av olika sätt 
att definiera vad kultur är. Två vanliga sätt att betrakta begreppet är 
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dock väsentliga för förståelsen i detta sammanhang. Det första är att 
betrakta kultur som den estetiska kulturen, i vilken ingår dans, sång, 
konst etc. Denna kan delas in i finkultur och folklig kultur. Kultur är i 
det förra fallet något som artister och konstnär serverar en avgränsad 
och skolad elit. Folklig kultur kan i detta sammanhang ses som populär
kultur eller allmogekultur i form av bygdespel, lokal musik etc. I den 
andra definition ses kultur som människors gemensamma kunskaper, 
uppfattningar, värderingar och föreställningar. Kulturen är inte statisk 
och inte heller fast inom geografiska gränser. En lokal kultur kan förena 
människor i vissa avseenden, men andra gemenskaper som baseras på 
t.ex. etnicitet, kön, samhällsklass, ålder etc. kan ha större betydelse i an
dra sammanhang. ' 7 I fortsättningen kommer jag kalla det förra sättet att 
betrakta kultur för manifesterad kultur och det senare för levd kultur. 

Ett växande intresse riktas mot kultur som en viktig ekonomisk fak
tor, inom ekonomisk geografi såväl som andra samhällsvetenskapliga 
discipliner, och kopplas ofta samman med de globala förändrings
processerna inom den västerländska kapitalismen. I förhållande till 
globaliseringen har den levda kulturen alltmer kommit att uppmärk
sammas i förhållande till arbetet i produktionen av varor och tjänster, 
samtidigt som den manifesterade kulturen har blivit alltmer kommersia
liserad. Gränsen mellan kultur och ekonomi har under senare tid kom
mit att bli alltmer diffus. Thrift skriver att distinktioner mellan kultur 
och ekonomi idag är överhuvudtaget helt fruktlösa: " ... it is difficult ta 
see how it is possible ta ignore economic issues in writing about culture. 
[ ... ]The market is so pervasive in modern society that there is no way ta 
ignore it, ar go around it, ar find same pristine space where it doesn't 
exist." 28 

Globaliseringen har en påtaglig betydelse för den lokala kultur som 
tidigare varit tätt sammankopplad med arbetets organisering. McDowell 
skriver att den roll som arbetslivet tidigare haft för lokal kultur och 
människors identitet har kommit att förändras genom den ökande 
globaliseringen sedan 1970-talet. "Work which was once a local affair 
in which people tended to be employed in the locality in which they lived 
[. .. ] now Zinks people together across increasingly extended spaces ... "29 

Globala företag knyter en allt större och rumsligt mer utsträckt arbets
kraft samman under sina koncerner och bolag. Det gör det lätt för före
tagen att flytta verksamheter från platser där till exempel lönekostna
derna är högre till platser där de är lägre. Detta har inte minst drabbat 
arbetare i gamla industriregioner i Europa, som fått erfara en lägre lev
nadsstandard och förlorad identitet då företag omlokaliserat sin pro-
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duktion till låglöneländer. Identiteten och kulturen i Europas gamla 
industriregioner var nära kopplad till arbetet och det var framför allt det 
manligt kodade arbetet som utgjorde normen. I samband med den tillta
gande globaliseringen, tillväxten i tjänstesektorn och den nya arbets
organisationen kom dock arbetet i all större utsträckning att förlora sin 
betydelse för lokala kulturer och som meningsskapande aktivitet. Fritid, 
konsumtion och individuella livsstilar har i stor utsträckning ersatt ar
betets roll som meningsska pande. Idag karaktäriseras arbetet i ökande 
grad, framför allt i tjänste- och servicesektorn, av otrygga anställningar 
och har inte längre samma identitetsskapande betydelse. Man kan också 
säga att arbetet i de gamla industriregionerna har feminiserats i och med 
omfördelningen av arbetet från tung industri till service och tjänste
näringar, vilket tenderar att förändra gamla kulturella mönster. 30 

En avgörande skillnad mellan den traditionella kapitalismen, som for
mades under den fordistiska industriepoken, och den senare fasen i den 
västerländska kapitalismen under globaliseringen, är att kunskap och 
lärande kommit att utgöra viktiga produktionsfaktorer på ett mycket 
mer påtagligt sätt än tidigare. I kontrast till tidigare massproduktion i 
långa serier, med fokus på kostnadsreducering, har produktionen i den 
västerländska ekonomin förändrats till produktion i korta serier. Den är 
mer inriktad på specialdesignade produkter, kvalitet, flexibilitet och 
produktvariation för att möta förändrade preferenser på marknaden.3' 
Kraven på kreativitet har skruvats upp både i den privata och i den of
fentliga sektorn. De rumsliga effekterna av globalisering kan å ena sidan 
beskrivas i termer av spridning, då kapitalet blir mer lättrörligt och före
tag lättare kan flytta sin produktion, men den kan också beskrivas i 
termer av koncentration. Detta visar sig då företag i många av de nyare 
branscherna, men även i traditionella branscher, i allt högre grad lokali
serar sin produktion till vissa specifika områden. Trots att utvecklingen 
inom informationstekniken medfört att avståndets friktion för spridning 
av kunskap och information minskat, och de globala flödena av kun
skap och information är större än någonsin, är produktionsfaktorerna 
inte jämnt spridda globalt. Vissa platser fungerar som noder för flöden 
av kunskap, information och kapital. Tillgång till dessa flöden och för
måga att använda information samt att anpassa kunskap till lokala pro
duktionsförhållanden gör att lokalisering och spridning av utvecklingen 
inte sker slumpmässigt. De stora globala städerna är i detta samman
hang särskilt gynnade platser.32 

Trots att det främst är stora städer som fungerar som noder för de 
globala flödena, har även perifera platser och relativt småskalig industri 
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kunnat dra nytta av den globala ekonomins struktur. Då lärande och 
kunskap kommit att få en ökad betydelse för produktionen har små och 
medelstora företag kunnat nå framgång också på den globala arenan. 
Här spelar de lokala förutsättningarna ofta en avgörande roll. Faktorer 
som graden av samarbete, tillit, interaktivt lärande och spridning av tyst 
kunskap mellan små och medelstora företag på en lokal eller regional 
arena har i forskningen uppmärksammats som avgörande faktorer för 
att lyckas på den globala marknaden. En lokal produktion i nära sam
klang med en gynnsam lokal miljö präglar i många fall dessa typer av 
företag som är framgångsrika på den globala exportmarknaden. Det lo
kala och dess kulturella och historiska kontext kan alltså sägas ha en 
avgörande betydelse för de lokala företagens möjlighet att nå framgång 
i den globala ekonomin.33 En väl fungerande inbäddning i en lokal kul
tur som frammanar samarbete, skapar tillit mellan ekonomiska aktörer 
och verkar för lokal spridning av kunskap kan alltså skapa förutsätt
ningar för företag utanför de stora städerna och tillväxtregionerna att 
lyckas på den globala marknaden. 

Kulturens ökade betydelse som en vara i sig och som en del i varors 
ekonomiska värde kan ses som en konsekvens av inkomstökningen i 

. Västvärlden. I takt med att inkomsterna ökar, ökar även konsumtionen 
av varor och tjänster där det symboliska värdet är relativt sett större än 
den praktiska nyttan. 34 Exempel på sådana varor och tjänster är mode, 
musik, film, design, turistiska evenemang. I ekonomisk-geografisk litte
ratur har denna typ av varor på senare år kommit att sorteras in under 
begreppet cultural products. Enligt Scott kan dessa identifieras som: 
" ... personal ornaments, modes af social display, forms af entertainment 
and distraction, ar sources af self-awareness, i.e. as artefacts whose 
psychic gratification ta the consumer is high relative ta utilitarian pur
pose" 35 

Upplevelseindustrin, som bland andra Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling (KK-stiftelsen) använder som samlingsbegrepp för 
näringar som producerar denna typ av varor, har vuxit med 6,4 procent 
mellan åren 1995-2001 och bidrog 2001 med 4,6% av Sveriges BNP. 
Idag räknas den till en av de snabbast växande näringarna i Sverige 
(www.kks.se). Dessutom anses upplevelseindustrin också skapa positiva 
värden som höjer livskvaliteten för människor, och för de platser där 
agglomerationer av verksamheter inom upplevelseindustrin finns. Den 
ekonomiska tillväxttakten, och den ökade livskvalitet som dessa näringar 
anses skapa, gör naturligtvis att kulturen och upplevelseindustrin ses 
som en viktiga faktorer för regional utveckling. "This fact made them 
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increasingly attractive ta policy-makers intent ta finding new solutions 
ta problems afurban redevelopment and local economic performance."36 

I KK-stiftelsens definition av upplevelseindustrin återfinns tretton del
områden: arkitektur, design, film/foto, litteratur, konst, marknads
kommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöks
näring, upplevelsebaserat lärande37 • Den definitionen är något mer be
gränsad än den som görs av bland andra EU-kommissionen och 
UNESCO. Power och Scott använder begreppet cultural industries för 
att beteckna leverantörerna av det man kallar cultural products.38 Scott 
definierar cultural products som varor och tjänster vilka kan relateras 
till de delområden som ingår i upplevelseindustrin, men även alla varor 
och tjänster där det symboliska värdet är stort i förhållande till deras 
praktiska funktion kan klassas som cultural products. 39 

Inom upplevelseindustrin är företagen inte sällan små, och produk
tionen präglas av en hög grad av flexibilitet. Detta ställer också nya krav 
på hur arbetet organiseras. Från en tidigare vertikal arbetsorganisation 
som karaktäriserat produktionen under fordistisk kapitalism har pro
duktionen förändrats till en mer horisontell organisation. Denna organi
sering av arbetet gynnar innovationer och lärande både inom och mel
lan företag i relaterade branscher. Tendensen är att dessa företag och 
deras arbetskraft agglomereras i stora städer, eller i specialiserade klus
ter, där flöden av kunskap och information mellan företagen underlättas 
just av den rumsliga tätheten och där kontakter till den globala marknaa 
den finns. 40 Scott skriver att koncentrationen av upplevelseindustrin till 
storstäder hänger samman med att i storstäderna finns den komplexitet 
och täthet av producenter i upplevelseindustrins olika branscher, och i 
storstäderna finns de globala nätverk som underlättar export av upp
levelseindustrins varor på en global marknad. Särställningen för städerna 
präglas också av att det inom dem finns en kulturell dynamik och ett 
experimenterande som inte finns i samma utsträckning på landsbygd 
och på mindre tätt befolkade platser. Trots denna koncentration till stora 
städer finns betydande agglomerationer av verksamheter inom upp
levelseindustrin också i mindre städer och på landsbygden. I Sverige finns 
exempel på det inom turism och relaterade servicenäringar, men även 
verksamheter inom t.ex. hantverk, tillverkning av modekläder och glas
tillverkning.41 

Platsers identitet har en viktig funktion som ett varumärke för upp
levelseindustrins produkter. Platsen som varumärke gör att vissa produ
center inom upplevelseindustrin också får en oligopolställning genom 
sin lokalisering. Platsens identitet ger varor och tjänster ett innehåll som 
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av konsumenterna uppfattas som autentiskt och värdefullt p.g.a. plat
sens historia. Mode från Paris är ett exempel på detta. Andra platser, 
somt.ex. Los Angeles, kan tillföra varor och tjänster ett symboliskt värde · 
som är relaterad till en mer avkopplad, "laid-back", livsstil. Konsumen
ternas medvetenhet och föreställningar om platsers historia och autenti
citet är en viktig faktor för symbolvärdet för varor och tjänster som 
produceras inom upplevelseindustrin. Platsens identitet har på så vis 
kommit att utgöra en allt viktigare faktor som värdeskapare i den glo
bala ekonomin. Även mindre och perifera platser kan profilera en iden
titet baserad på ett exklusivt och autentiskt innehåll och tillföra produk
ter som produceras på platsen ett symboliskt värde. Detta har skett i 
flera äldre och stagnerade industriområden i Europa där platser om
vandlats för att ge den en ny identitet. Ibland har det skett genom mark
nadsföring av det lokala kulturarvet som givits ny mening, och ibland 
genom att ett helt nytt kulturellt innehåll har fått representera platsen. 
Ett exempel på detta är Bilbao, där det spektakulära Guggenheim-mu
seet har bidragit till en ny identitet för platsen, från stagnerad industri
region till ett populärt turist- och kulturcenter. Ruhrområdet i Tyskland 
utgör exempel på hur kulturhistorien har använts för att förändra plats
ers identitet från något som förknippats med gammal industri, ekona-

. misk stagnation och förfall, till ett mer säljande innehåll. För regioner 
där den traditionella industrin har fallit tillbaka i betydelse som ekono
misk motor anses upplevelseindustrin vara en möjlig väg ut ur ett eko
nomiskt bakvatten, arbetslöshet och avfolkning: "Even old and economic 
depressed industrial areas { ... ] can occasionally turn their fortunes 
around by means af well-planned cultural initiatives."42 

I 

Bergslagens identitet - och människornas 
I det samlade programdokumentet för Mål 2 Bergslagen, 1995-1999 
lyftes tre områden fram där insatser borde göras för att få fart på ut
vecklingen. Det första handlade om näringslivsmiljön där insatser skulle 
koncentreras för att förbättra orternas attraktionskraft genom att sa
nera slitna och nedgångna industrimiljöer. Det bestod också i aktiviteter 
för att få arbetskraften mer rörlig samt en förbättring av infrastrukturen 
för turismnäringen, i vilken ingick satsningar på turistmål och anlägg
ningar för turism. Det andra insatsområdet handlade om företagsut
veckling, vilket skulle stödjas med insatser som berör bland annat yrkes
utbildning, kompetensutveckling inom företagen och stimulans för ny
företagande. I det tredje och sista insatsområdet ville man stödja en för
stärkt regional identitet i Bergslagen som skulle ligga till grund för en . 
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samsyn och gemensam strävan i regionen.43 En övergripande översyn av 
projekt som stöddes inom ramen för åtgärdspunkten "Turism och regio
nal identitet" visade att dessa kunde sorteras in i tre huvudsakliga områ
den: turismverksamhet baserad på antingen regionens historia, kultur 
eller natur. Projekt baserade på en blandning av dessa kategorier före
kom också.44 

Vad är det då för identitet som skall förstärkas och, som man skriver 
i programtexten, "kan omfattas av alla"? Den första fråga som man bör 
ställa sig, och som självklart hör samman med ett arbete om Bergslagen, 
är var regionen ligger och vilka platser som återfinns inom regionens 
gränser? Frågan är motiverad men svaret är inte självklart. Ofta görs 
avgränsningen till en fråga av mindre betydelse i litteraturen. Man hän
visar vanligen till ett område i Mellansverige, med tämligen varierande 
gränser, omfattande delar av Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västman
lands, Gävleborgs, Uppsala och Södermanlands län. Dessa olika avgräns
ningar går givetvis att ifrågasätta, beroende på vilket perspektiv man 
väljer som utgångspunkt för en definition av regionens gränser. Det är 
tydligt att Bergslagen måste ses som en social och rumslig process sna
rare än som enbart en fysisk geografisk avgränsning på kartan. Det om
råde som avgränsades i SPD:n för Mål 2 Bergslagen innehöll 24 kommu
ner, fördelade på sex län. 

"Bergsbruket bryter bygd", skrev Helge Nelson i en artikel om Bergs
lagen, 1913.45 Med det menade han att invandringen till det område 
som kom att kallas för Bergslagen hade sin yttersta drivkraft i exploate
ringen av järnmalm samt andra metaller och mineraler. De tidigaste spå
ren av Bergslagen som en föreställd regional enhet går tillbaka till med
eltiden då kungliga s.k. privilegiebrev utfärdades för bergshanteringen i 
Bergslagen. Bergshanteringen ansågs av kronan så pass viktig att sär
skilda stadgor gällde för bergsbruksområdena i Bergslagen. Namnet 
Bergslagen härstammar sannolikt från "bergslag" och hade samma poli
tiska/juridiska innebörd som termen "härad". Kungliga privilegiebrev 
gav, under medeltiden, bergsmän i Bergslagen särskilda privilegier som 
gjorde dem undantagna landskapslagarnas bestämmelser i vissa avseen
den, vilket t.ex. kunde gälla skattejord för bergsmännen. Stadgorna 
kunde skilja mellan olika "berg". I t.ex. Kopparbergslagen gav bergs
privilegierna arbetsvilliga brottslingar rätt till en fristad i Bergslagen och 
därmed möjlighet att slippa undan straff så länge man inte var förrä
dare, tjuv eller mördare.46 Om privilegiebrevens roll för den territoriella 
formeringen av Bergslagen, samt den kolonialiseringspolitik kronan be
drev, skriver Helge Nelson: "Bergshanterningen hade sitt mäktigaste stöd 
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i kungen och kyrkan, som båda såga i den ett medel för att öka sina 
inkomster och rikedomar. Genom privilegiebref från och med I300-ta
let blevfo de äldsta bergsbruksidkande områdena bergslager[. .. ] Redan 
i I 3 4 o års stadga läsa vi, att de, som ville arbeta i bergverken, skulle vara 
frikända till lif och gods för alla missgärningar, som de begått, därest de 
icke voro mördare eller tjufvar eller förrädare." 47 Med hänvisning till 
Nelsons text är det alldeles uppenbart att Bergslagen som en region inte 
växte fram av sig självt. Det låg mäktiga intressen bakom regionens 
kolonialisering och de stadgor som möjliggjorde effektiv utvinning av de 
rikedomar' som fanns i bergen. 

I de tidigaste källorna föreskriver man delvis olika stadgor för olika 
berg, vilket kan betyda att man inte såg Bergslagen som en samman
hängande regional enhet. I Jernkontorets och Riksantikvarieämbetets 
atlas över Sveriges bergslag återfinns 23 stycken bergslagsområden. De 
flesta finns i det område som vanligtvis ingår i olika nutida avgräns
ningar av Bergslagen, men även områden i Östergötland, Södra Närke, 
Småland och Utö i Stockholms skärgård, som inte finns med i senare 
avgränsningar av Bergslagen.48 Ordet bergslag gick successivt över från 
en juridisk term till namn på området Bergslagen. Calissendorff skriver 
att ordet "Bärslaghen" för första gång uppträder utan förled i källorna i 
början på I 500-talet. Det kan tyda på att man uppfattade Bergslagen 
som ett sammanhängande område från den tiden. De olika bergsbruks
idkande områdena hade dittills alltid omnämnts med ett förled, somt.ex.: 

· "Norberxgh lagh" eller "Skinsäkkiaberghx lagh" 49 Det område som 
började växa fram, menar Calissendorff med hänvisning till källmaterial 
från mitten av 1400-talet, är ett område som inkluderar de sydligaste 
delarna av Dalarna, nordvästra Värmland, nordöstra Västmanland, och 
med Norberg som en central ort. De olika kartbilderna i bilagan visar 
olika avgränsningar av Bergslagen. I dessa avgränsningar framträder ett 
kärnområde runt Norberg och de västra delarna av Västmanland, södra 
Dalarna och östra Värmland. Berger & Lundmark skriver att det var 
utifrån detta område som produktionssystemet kring järn- och stål
industrin växte. Järnbruk och andra förädlingsanläggningar kom under 
1600-talet, av skäl som har att göra med statliga förbud mot skog
avverkning inom "ursprungsområdet", "[ ... ] att lokaliseras i ett band 
runt det egentliga Bergslagen." 50 På så sätt växte regionen närings-· 
geografiskt, utifrån ett produktionscentrum i ovan nämnda kärnområde 
Denna geografiska indelning var en medveten politik från statsmakten. 
Då nya anläggningar kom att lokaliseras utanför det gamla gruvområdet, 
där hyttor och hamrar tidigare förlagts i närhet av varandra, utveckla-
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des under I6oo-talet två slags bergslagsområden: en gruv- och hyttbygd 
samt en bruksbygd.51 

Den identitet som formeras under regionaliseringsprocessen är lik
som regionens gränser på kartan inte heller entydig. Regionala identite
ter är inte fasta utan förändras, liksom regionen förändras rent fysiskt. 
Institutionaliseringen och formationen av regional identitet är, som jag 
tidigare varit inne på, kopplad till diskurser om Bergslagen. Diskurserna 
om Bergslagen kan uttryckas som bilder av Bergslagen vilka kan delas in 
i två grova kategorier: bilden av den heroiska historien samt bilden av 
kris. Bildernas roll för formeringen av regionens identitet minskar eller 
ökar genom en kamp om tolkningsföreträde av verkligheten. Med kamp 
avses en kamp mellan olika sätt att förstå världen och tillskriva den 
betydelse. Olika diskurser har under vissa förhållanden tolkningsföre
träde framför andra diskurser, men de betydelser som diskurserna ger 
omvärlden kan aldrig helt låsas fast och det pågår en ständig kamp mel
lan olika diskurser för att uppnå hegemoni.52 

Bilden av Bergslagens historia är en maskulint präglad bild där eröv
ringen av naturen och det hårda arbetet är centrala inslag. Det är en bild 
av framgång, av människans (mannens) makt över naturen. Detta kan 
tydligt ses i hur Bergslagens identitet representeras i historien, då det 
oftast är mäns historia som förs fram medan kvinnors berättelser osyn
liggörs. Wahlström skriver att i en film som skulle skildra Bergslagens 
historia fanns överhuvudtaget inga kvinnor med.53 Ryden hävdar också 
att Bergslagens genus är manligt: "Vi ser män som arbetar i Bergslagen, 
och det är manligt arbete som format vår bild av regionen. Stålverken, 
gruvorna, hyttorna och skogen är manliga domäner och i vår bild av 
regionen är det dessa domäner som framträder framför våra ögon."54 

Bilden är dock, åtminstone delvis, en felaktig bild där kvinnors arbete i 
det historiska bergsbruket osynliggjort. Kvinnor var i väsentliga avseen
den en del av arbetskraften i gruv- och malmhantering i bergsmanna
epoken i Bergslagen. Kvinnor deltog i alla de sysslor som hörde bergs
manshushållet till. Delningen och gränsdragningen mellan mäns och 
kvinnors arbete blev inte tydlig förrän på andra hälften av I8oo-talet 
och under I900-talet. Det var efter brukens expansion som kvinnor 
förpassades till reproducerande sysslor, "medan män producerade stål."55 

Trots den minskande betydelsen för järn- och stålindustrin, expansionen 
av offentliga arbetsplatser och servicenäringar efter strukturkrisen på 
I970-talet, präglar fortfarande det manliga arbetet i järn- och stål
industrin bilden av regionen. 
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Bergsmän, hårt arbete och en kärv natur är återkommande teman i texter
na om Bergslagens heroiska historia. Den epok som ligger till grund för 
denna bild av regionen har lämnat spår i rummet i de särpräglade mil
jöer som finns kvar på många platser i regionen. Det är olika fysiska 
byggnader för järn- och stålproduktionen - hyttor, srriedjor, valsverk, 
vattenhjul och andra anläggningar - som utgör historiska artefakter i 
landskapet och vittnar om regionens industrihistoria. Detta kulturarv 
används idag i turistiska sammanhang för att marknadsföra platser i 
regionen och i syfte att stärka regional medvetenhet och identitet hos 
invånarna, på det sätt som påbjöds i programdokumentet för Mål 2 
Bergslagen. Eftersom dessa har blivit så starkt manligt kodade förstär
ker den heroiska· historien också en bild av Bergslagen som en manlig 
region. 

Erövring och exploateringen av de naturresurser som fanns i landska
pet resulterade i att basnäringarna i Bergslagen, järn- och stålindustri 
samt skogs baserad industri; kom att bli en av landets viktigaste exportnä
ringar. Regionen var under 1900-talet en förhållandevis välmående och 
framför allt viktig industriregion i Sverige.56 Årtiondena efter andra 
världskriget var särskilt goda år för industrin i Bergslagen. En stor del av 
vinsten återinvesterades i modernisering och utbyggnad av anläggningar 
för fortsatt järn- och stålproduktion, och därmed skapades inlåsnings
effekter som senare kom att vålla bekymmer för många av kommunerna 
i regionen, då marknaden för basnäringarna i Bergslagen sviktade runt 
mitten på 1970-talet.57 Krisen på 1970-talet balanserades till en början 
upp genom tillväxt i offentlig sektor. Det var framför allt kvinnor i låg
betalda yrken som omfattades av denna tillväxt, men på 1980-talet av
stannade även tillväxten inom offentlig sektor. Sysselsättningen var un
der 1980-talet så pass hårt drabbad att regionen ansågs vara den mest 
krisdrabbade regionen i Sverige under denna tid, tillsammans med Norr
botten. Speciellt drabbade var orter där ett enskilt företag varit domine
rande arbetsgivare. Det finns åtskilliga exempel på sådana orter i Berg
slagen, för att ge några exempel kan Norberg och Vikmanshyttan näm
nas, vilka var medialt uppmärksammade som krisorter under denna tid. 58 

Bilden av Bergslagen som en krisregion växer sig stark under 1980-talet. 
Problemen i Bergslagen fortsatte också efter 1980-talet. Under inled

ningen av 1990-talet minskade antalet arbetstillfällen med II % i det 
område som utgjorde Mål 2 Bergslagen. Den genomsnittliga arbetslös
heten i regionen var 1994 ca 12 %, medan den för Sverige i sin helhet låg 
på 9,8 % vid samma tidpunkt. 59 
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Förklaringar till svårigheterna med att hantera krisen på 1980-talet 
förs ofta tillbaka på den lokala och regional kulturen och bruksandan. 
Bruksandan kan ses som ett ömsesidigt kontrakt mellan den arbetande 
befolkningen och den lokala arbetsgivaren. Bruken tillhandahöll i många 
fall bostäder, sjukvård och livsmedel, och i vissa fall betalades till och 
med barnbidrag ut till arbetare vid bruken. I jämförelse med arbetare i 
städernas fabriker kan man se arbetarnas situation vid landsortsbruken 
som tämligen goda i fråga om anställningstrygghet och de sociala för
måner som bruket tillhandahöll. 60 Vad bruksbefolkningen "betalade" 
för denna trygghet var deras lojalitet till bruket och inordning i det socialt 
segregerande brukssystemet. Till bruksandan, eller bruksmentaliteten 
som det också kallas ibland, hör begrepp som konservatism, patriarka
lism, passivitet etc. vilket ofta anförs som en hämsko för ekonomisk 
utveckling och förnyelse i Bergslagen. Till de positiva sidorna av bruks
andan brukar begrepp som trygghet, lojalitet och stolthet anföras. 

Krisbilden och bruksandans roll manifesterades i utredningar och i 
åtgärdspaket som riktades till regionen. Under 1980-talet hade en statlig 
delegation, Bergslagsdelegationen, tillsatts för att motarbeta krisen och 
åstadkomma utveckling i Bergslagen. Delegationen verkade fram till 
1990, då intresseföreningen Bergslaget, bildad av berörda kommuner, 
tog vid arbetet. Mycket av Bergslagsdelegationens arbete handlade om 
att förändra attityder som kan kopplas till bruksandan. Borgström ger 
exempel på utredningar och propositioner från slutet av 1980-talet där 
bruksandan ges en avgörande roll för den negativa utvecklingen i Berg
slagen: "Hindren för att åstadkomma den angivna strategiska föränd
ringen är dels av teknisk-ekonomisk natur, dels av social natur - 'bruks
andan' ... " 61 I 1987 års regionalpolitiska kommittes slutbetänkande an
sågs kulturen och den sociala miljön i regionen, i form av bruksan-dan, 
ha bidragit till "det slutna Bergslagen", vilket gjorde att nödvändiga 
strukturella förändringar försvårades. 62 Även i programdokumentet för 
Mål 2 Bergslagen tas bruksandan upp som ett hinder för utvecklingen. 
Det är, understryker man i dokumentet, bruksandan som gjort företag
ande svårt i regionen. I en beskrivning av regionens arbetsmarknad skri
ver man: "Enskilda orters långvariga beroende av en enda stor arbetsgi
vare har också lett till att det skapats en särskild mentalitet, som sam
manfattas av begreppet 'bruksanda'." 6J 

Kategorierna och bildernas innehåll förändras dock kontinuerligt. Den 
framställning som gjorts ovan kan självklart inte fånga alla nyanser och 
olika bilder som Bergslagens identitet rymmer. Bergslagen är, vilka av
gränsningar som än görs, ett område av kommuner och orter som i 
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många fall är väsentligt olika. Det finns orter där industrin är högst vital 
och med företag som har en globalt konkurrenskraftig produktion. På 
andra platser är förnyelsetakten i form av icke-traditionella näringar hög. 
Den schablonmässiga användningen av bruksandan som karaktäriser
ande för Bergslagen är felaktig och olycklig, menar Westholm.64 EU
·stödet och Mål 2-programmets analys av regionen som präglad av bruk
sanda kan riskera att befästa en bild som inte stämmer. 

Exemplet Avesta och förnyelsen av Koppardalen 
Avesta är en gammal bruksort där även idag den traditionella järn- och 
stålindustrin är kommunens viktigaste privata arbetsgivare. Den finsk
ägda multinationella koncernen Outokompus anläggning i Södra Ver
ken är det största enskilda arbetsstället i kommunen, med 1050 anställda. 
Produktionen utgörs av rostfritt stål och företaget är i dagsläget bland 
de världsledande inom denna bransch.65 

Tack vare en ökad efterfrågan på koppar under r6oo-talet i Europa 
anlades vid Avestaforsen, genom statsmaktens försorg, ett förädlings
verk för koppar som bröts vid Falu koppargruva. Samhället som växte 
fram i anslutning till kopparverket fick stadsprivilegier r64r, men efter 
nedgång i efterfrågan på koppar drogs privilegierna in r687. Tillväxten 
tog fart igen under slutet av r8oo-talet då forsen som kraftkälla ansågs 
vara en viktig lokaliseringsfaktor för industriell järnframställning. r872 
startade Avesta Jernverk tillverkning av järn i Avesta. Kopparverket hade 
då lagt ned produktionen. Fram till r984 hade AvestaJernverk verksam
het i området. Flytten av verksamheten till Södra Verken hade dock på
gått successivt under en längre tid. På r930-talet lokaliserade järnverket 
en del av sin verksamhet söder om Avesta, p.g.a. att hela den r,5 km 
långa strandremsa som utgjort det gamla industriområdet tagits i bruk 
och beroendet av älven som kraftkälla försvunnit. r984 avslutade man 
helt verksamheten i det gamla industriområdet, som då kallades Norra 
Verken. Efter flytten kom området att förfalla och var på flera sätt en 
otrygg och olustigt plats att vistas på. 66 Det ursprungliga industriom
rådet, Norra Verken/Koppardalen, sträcker sig i öst-västlig riktning 
längst Dalälven. Väster om området hade det gamla brukssamhället 
byggts upp, med herrgård, kyrka och arbetarbostäder. Det moderna sam
hället byggdes strax söder om brukssamhället och det gamla industri
området. Den nya bebyggelsen och den gamla blev åtskilda genom en 

1 järnväg som fungerade som en barriär mellan delarna och dessutom en 
betydande höjdskillnad. 67 

33 

https://Westholm.64


MAX JAKOBS SON 

År 1986 köpte Avesta kommun industriområdet Norra Verken av 
dåvarande Avesta Jernverk. Planen var att utveckla området och locka 
företag att etablera sig där. Målet var att skapa 2000 nya arbetstillfällen 
till år 2000. Under tiden diskuteras utvecklingen av området vid flera 
tillfällen. Kommunen kom fram till att man skulle koncentrera sig på de 
västra delarna av området där byggnader av kulturhistoriskt värde fanns. 
Efter utredningsarbete och inventering i samarbete med bland andra 
KTH beslutade kommunen 1998 att göra en ansökan om EU-medel för 
en förnyelse av området, i två etapper. Området delades upp i tre delar 
(se figur 2) till vilka insatser med olika ambitioner riktades. De östra och 
mellersta områdena har reserverats för industri- och tjänsteföretags
etableringar. Bland annat har Outokompo numer en FoU-avdelning här 
och OKQ8 ett kontor för sin nordiska kundtjänst. I området finns idag 
600 anställda. Runt 30 företag har sin verksamhet i området. 68 

FIGUR 2. Karta över Koppardalen. 

Källa: http://www.avesta.se, 050830. 

Ledningen för projektgruppen för Koppardalens förnyelse var initialt 
sammansatt av bland andra kulturchefen i Avesta, en landskapsarkitekt, 
en stadsarkitekt och kommundirektören. Projektet har finansierats ge
nom, i huvudsak, kommunala medel. Andra finansiärer har varit Struk-
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turfonderna Mål 2 Norra, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsens kultur
miljöenhet, Länsstyrelsens näringslivsenhet, IUC Dalarna och Avesta 
Sheffield AB. Det har rått i stort sett politisk enighet om projektet, även 
om en del protester mot kostnaderna för kommunen hörts i debatten. 
Kostnaderna för projektet har uppgått till cirka 70-80 miljoner69 • Det är 
det västra området där kommunen har satsat på upplevelseindustriell 
utveckling i form av en upplevelsemiljö som ska skildra den historiska 
järnframställningen vid den gamla hyttan. Men, det är genom förnyelse 
av hela området som man önskar knyta ihop området med Avestas mo
derna centrum och förändra stadsbilden. Förnyelsen av området, som 
idag drivs inom det Mål 2-stödda projektet "Korsväg Avesta", har också 
som syfte att tillvarata de kulturhistoriska värdena i Koppardalen, skapa 
ett attraktivare och "genuinare" centrum, locka turister och företag samt 
"ge en stark lokal identitet åt Avesta och Avestaborna". Koppardalen 
har idag knutits samman med Avesta centrum genom att en gång- och 
cykelbro en perrong för tågstopp byggts. I planerna för området uttrycks 
önskemål om att bland annat bibliotek, lärcentrum och biograf ska 
lokaliseras till området.7° 

Förutom den fysiska omformningen av området, som ska ge staden 
en starkare identitet, har kulturarvet som uttrycks i upplevelsemiljön i 
områdets hyttanläggning, en central roll för denna formering av Avestas 
identitet. Hyttan är från 1870-talet och innehåller välbevarade anlägg
ningar för järnframställning. Den togs helt ur bruk redan på slutet av 
1930-talet och inte långt efter att järnframställningen upphört kom frå
gan upp om bevarande av hyttan. Hyttans kulturhistoriska värde har 
gjort att den aldrig hotas av rivning, däremot har den förfallit under 
lång tid, vilket framkom då kommunen beslutade att göra .en invente
ring av dess skick under tidigt 1990-tal.7' 

Efter varsam renovering invigdes hyttan, kallad "Verket", som en 
upplevelsemiljö år 2004. Den historiska miljön i Avesta gamla järnverk 
framställs scenografiskt med hjälp av interaktiv datorteknik. Ambitio
nen är att miljön ska presentera kulturarvet och skapa en miljö för lär
ande och upplevelser. Meningen är också att besökaren ska få en upp
levelse av ett mörkt och mystiskt ställe. Som besökare får man själv ta 
sig runt i byggnaden, titta och känna på de anläggningar för järnfram
ställning som hyttan innehåller: rostugnar, masugnar, martinugn, malm
hundar etc. Dessutom kan man om man så vill sätta igång olika maski
ner, st;:irta filmsekvenser m.m. genom att lysa med en ficklampa på vissa 
platser i byggnaden. 
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FIGUR 3. Skiss över hyttan i Koppardalen. 

Källa: http://www.verket.se, 2005-07-18. 

Miljön i byggnaden är medvetet bister och det är mörkt. Det är inte 
enbart en saklig och tydlig redogörelse för järnframställning som gestal
tas i byggnaden, även om det finns gott om material att tillgå både 
interaktivt och att läsa på papper om olika steg i framställnings-proces
sen, historiska värdet och betydelse av järnproduktionen, innovationer 
och teknik som utvecklat processen osv. Det är snarare en upplevelse av 
arbetet och miljön i järnframställningsprocessen som gestaltas och blir 
till mystik i den dunkla byggnaden, och det är den upplevelsen som mark
nadsförs. På Verkets hemsida beskrivs ett besök i hyttan: "En magisk 
ficklampa är redskapet som ger nytt liv i det gamla verket." "Med hjälp 
av ficklampan startas händelser som gestaltar processen och arbetet. Ni 
söker efter hyperspots, gula lysande ringar, som signalerar att här finns 
något att upptäcka[ ... ] Upptäck vår historia på ett nytt och spännande 
sätt." [ ... ] Mörker och mystik omsluter dig ... se upp var du sätter föt
terna och var du har huvudet!!" 72 

Hyttan fungerar också som utställningslokal för konstbiennalen Av
esta Art sedan r 99 5. På hemsidan skriver man: "Utställningslokalen är 
den slaggstenskimrande gamla järnbrukshyttan som förvandlats från 
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tung, sotig, mullrande industrimiljö till en Kulturkatedral [ ... ]. "73 Fyra 
gånger om dagen startas Martinoperan i hyttan. Då får man som be
sökare vandra runt kring de två bevarade martinugnarna där en känsla 
för det arbete och den miljö som fanns runt ugnarna återskapas genom 
suggestiv musik, bilder och ljus. "I det gamla järnverket finns två unika 
bevarade martinugnar. Här har du möjlighet att uppleva opera som en 
mäktig och suggestiv ljud- och ljuskomposition. Kompositören Torbjörn 
Grass vill genom verket gestalta känslor och stämningar kring arbetet 
vid martinugnarna. En vandrande opera för martinugnar spelas upp och 
ljuset leder dig genom de tre akterna. Föreställningarna startar på an
givna tider." 74 

Nya bilder av Bergslagen 
Bergslagen fick sina gränser i och med kolonialiseringen av området och 
utvinningen av regionens naturresurser: framför allt den rika förekom
sten av järnmalm. De administrativa gränserna för Bergslagen har dock 
aldrig varit fasta under längre tider, vilket kan vara skäl för en viss för
virring och debatt om vad som egentligen ska räknas som Bergslage9-. 

· Från ett kärnområde runt Norberg har järn- och stålindustrin knutit 
samman regionen näringsgeografisk. De olika kartbilderna i bilaga 1 
visar tydligt att gränserna kan dras på olika sätt beroende på vilken 
,utgångspunkt som respektive författare haft. 

len av kategorierna som de diskursiva bilderna av Bergslagen kan · 
sorteras in i, bilden av den heroiska historien, framgick att regionens 
identitet innehåller bilder av Bergslagen där det manliga arbetet och er
övringen av naturen har en central roll. I den andra kategorin, bilden av 
kris, framställs regionen som en krisregion med en inre svaghet för att 
kunna möta förändringar på den globala marknaden. Den s.k. bruks
andan är en viktig del av den identitet som krisbilden ger upphov till. 
Bilderna bygger i stor utsträckning på föreställningar och generaliserade 
antaganden, om osynliggörande av vissa delar av historien och fram
hävande av andra. Identiteten som formerats utifrån dessa bilder har 
institutionaliserats i den levda kulturen och i det sätt på vilken kulturen 
och kulturarvet presenteras i turistiska sammanhang. Regionens identi
tet har också institutionaliserats genom regionala utvecklingsprogram 
och krisutredningar under 1980- och 1990-talet. Regionens identitet, i 
den mån den format invånarnas regionala identitet, har betytt en under
ordnad roll för kvinnor i regionen och en föreställning om en (bruks)anda 
som hindrat utveckling i regionen. I vilken mån regionens identitet också 
präglar människornas identitet i Bergslagen är givetvis svårt att säga. 
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Det finns förmodligen en växelverkan mellan regionens identitet och hur 
människor boende i regionen uppfattar sig själva i förhållande till den. 
En förstärkning av den regionala identiteten bör hur som helst ses med 
kritiska ögon. Eftersom en regional identitet liksom en nationell identi
tet bygger på en "vi och dem-upplevelse" bör man fundera på vilka som 
inryms och vilka som exkluderas genom en stärkning av denna. En för
utsättning för att skapa, eller förstärka, regional identitet är att konstru
era någon form av gränser mellan de som ryms inom regionen och de 
utanför regionen. Den minsta gemensamma nämnaren för orterna som 
ingått i de olika avgränsningarna av Bergslagen har på ett eller annat 
sätt kunnat knytas till järn- och stålindustrin. Järn- och stålindustrins 
framgång och dess tillbakagång har givit upphov till de bilder som fått 
representera regionen. Det kan mycket väl vara så att dessa starka bilder 
som fått representera regionens identitet försvårat omställning och för
nyelse av näringsliv och arbetsmarknad i de orter som ingått i avgräns
ningen av Bergslagen. 

Nya bilder av platser i Bergslagen börjar dock växa fram, och forme
ring av en identitet med ett åtminstone delvis nytt innehåll sker på flera 
platser i regionen. I förhållande till dessa bilder märks också en ny bild 
av Bergslagen, som ett upplevelse- och bildningslandskap. Upplevelse
landskapet kopplas till aktiviteter som kanotpaddling, flottfärder, snö
skoterfärder, golf m.m. Bergslagen som ett bildningslandskap är också 
bilden som parallellt växer fram med den förra.7 5 Det generellt ökade 
intresset i Västeuropa för regional kultur spelar naturligtvis en stor roll 
i denna process. Söker man på Internet med hjälp av sökmotorn Google 
så får man 20800 träffar om man kombinerar sökordet "bergslagen" 
med ordet "mat". Om man i stället kombinerar "bergslagen" med sök
ordet "stål" får man bara 532 träffar. Det går förmodligen inte att dra 
någon mer långtgående slutsats av detta. Det ligger nära till hands att 
tro att de som sysslar med mat har större behov av att kommunicera 
med potentiella kunder på Internet än de som sysslar med stål. Men, det 
kan också ses som att bilden av Bergslagen faktiskt håller på att föränd
ras. Intresset för "mjuka kvaliteter" har ökat, och man kan med visst 
fog hävda att en "mjukare" bild av Bergslagen är på väg att formas och 
kommuniceras allt mer, då det används som ett varumärke för upple
velse och kultur. Det är åtminstone tydligt i Grythyttan, där bilden av 
platsen Grythyttan har förändrats från att ha präglats av gruvindustri 
och järnframställning och kris, till att präglas av exklusiva upplevelser. 

Lotta Braunerhielm lyfter i en rapport fram förändringarna av bilden 
av Grythyttan genom etableringen av Måltidens hus.76 Grythyttan kan 
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kortfattat sägas ha en typisk bakgrund för en Bergslagsort. Produktion 
baserad på gruvnäringar har varit dominerande på orten sedan 1600-
talet. Redan på slutet av 1300-talet fanns hyttdrift på orten. Bilden av 
Grythyttan har tidigare konstruerats utifrån representationer av detta 
industriella arv. Idag ser dock bilden av Grythyttan annorlunda ut. Den 
mest iögonfallande symbolen för platsen är en postmodern byggnad i 
vilken Restauranghögskolan, Måltidens Hus, är inrymd. Intervjuer som 
Braunerhielm gjort med lokalbefolkningen visar att det finns en konflikt 
mellan det nya sätt på vilket Grythyttan representeras och invånarnas 
bilder av platsen. Konstruktionen av den nya bilden sägs av producen
terna, Hällefors kommun och turismnäringen, ta sin utgångspunkt i kul
turhistorien. Den kulturhistoria som lyfts fram i den nya bilden är dock 
representationer av en tidigare överklasskultur som knyts till Loka 
Brunn, en gammal kurort utanför Grythyttan med anor som vallfärds
ort för adeln under 1700-talet, och Gästgiveriet i Grythyttan. Föränd
ringen av Grythyttans identitet speglar en diskursiv kamp mellan bilder
nas legitimitet att representera orten. Den hegemoniska bilden av Bergs
lagen utmanas av en ny bild av det postmoderna Grythyttan, där teman 
som livsstil och individualism får företräde framför det innehåll som 
finns i den äldre Bergslagsidentiteten. 

Hur är det då med Koppardalen? Kan förnyelsen av Koppardalen ses 
som en förnyelse av bergslagsidentiteten, eller är det en reproduktion av 
identiteten som bygger på de tidigare bilderna av Bergslagen? Koppar
dalen har blivit en viktig symbol för Avesta, kanske den viktigaste. Åt
minstone är det den som mest kraftfullt marknadsförs av kommunen. 
Vägskyltar med sevärdhetsmärken visar vägen till Koppardalen, på flera 
platser runt Avesta. På kommunens hemsida på Internet finns en direkt
länk till en presentation av Koppardalen. På kartor över kommunen är 
Koppardalen tydligt utmärkt. En ny bild av Avesta, där Koppardalen 
har en central plats, håller på att växa fram. Presentationen av kultur
arvet har anpassats till den nya tidens medier, där datorgrafik och inter
aktiv kunskapsförmedling är viktiga inslag i presentationen av kultur
arvet i det gamla Avesta Jernverk. Innehållet i vad som presenteras är 
dock inte nytt, då det framför allt handlar om det historiska (manliga) 
arbetet, utan det är formen snarare än innehållet som är det viktiga för 
upplevelsen. Samtidskonstens centrala roll för upplevelsemiljön i Verket 
är viktig för förnyelsen och utnyttjandet av kulturhistorien som en eko
nomisk kraft för omvandling. I upplevelseindustrin spelar konsumenter
nas kunskap och föreställningar om platsers historia och identitet en 
viktig roll. 
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Att marknadsföra platsen utan någon anknytning till hur historien på 
den platsen uppfattas av människor, är naturligtvis svårare än att bygga 
marknadsföringen på en identitet som platsen redan har. Den radikala 
förändringen i Grythyttan, som lett till en konflikt mellan människornas 
lokala identitet och den identitet som idag marknadsförs, hade förmod
ligen varit ännu större och svårare, om ens möjlig, i fall det faktiskt inte 
hade funnits ett gästgiveri och en brunnsanläggning med en historia med 
anknytning till orten. Tillsammans med förändringar av konsumtionen 
till förmån för symboliskt laddade produkter och upplevelse, har de glo
bala förändringarna av världsekonomin betytt att politiker, tjänstemän 
och företagare på platser i gamla industriregionerna i Europa som ham
nat i ekonomiskt bakvatten måste bli uppfinningsrika och kreativa när 
det gäller att sälja sin plats. Även mindre och mer perifera platser kan 
genom att profilera ett autentiskt innehåll skapa ett värde som är exklu
sivt för just den platsen. Att kulturarvet presenteras som en upplevelse 
där t.ex. arbetet vid Martinugnarna iscensätts genom en "vandrande 
opera" med hjälp av datorteknik och samtidskonst, kan ses som ett sätt 
att profilera kulturarvet i Avesta i förhållande till hur liknande kulturarv 
presenteras på andra platser i Bergslagen. Det hårda och tunga arbetet 
finns fortfarande i den bild av platsens identitet som ges i upplevelse
miljön. Frågan är dock om det inte snarare är formen för hur det presen
teras som är det centrala. Formerna för presentationen har inte alls de 
associationer som arbetet i järnverket har. Opera och samtidskonst kan 
ses som en uppmjukning av bilden och delvis som en feminisering av 
den. Men, är verkligen en gemensam bergslagsidentitet en nödvändighet 
och förutsättning för att förnya och stärka Avestas, och Grythyttans, 
identiteter? 

Slutord 
Det finns flera skäl att ifrågasätta strävandena att stärka den regionala 
identiteten i Bergslagen. Regionala frågor är av stor betydelse för kom
muner som ingått i Mål 2 Bergslagen, efter strukturomvandlingen inom 
basnäringarna. Kommunikationer och regionala arbetsmarknader är 
bland annat viktiga frågor för lokala politiker och andra lokala aktörer 
i dessa kommuner. En breddad arbetsmarknad genom satsningar på kul
tur och upplevelseindustri kan också vara en regional fråga av stor bety
delse för framtiden. Den ekonomiska tillväxten och den ökade livskvali
tet som upplevelseindustrin anses skapa, har betytt att satsningar på 
kultur alltmer ses som en viktig faktor för regional och lokal utveckling. 
I regeringspropositionen, "En politik för tillväxt och livskraft i hela Ian-
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det", heter det att: "Kulturen är en viktig faktor för att skapa dynamiska 
och stimulerande miljöer som drar till sig företag och entreprenörer."77 

· Det finns således en stark tro på att kultursektorn och upplevelseindustri 
är viktiga faktorer för framtida utveckling. Satsningar på kultur och 
upplevelse i orter där järn- och stålindustrin haft en dominerande ställ
ning, är sannolikt vitaliserande för många bergslagskommuner på flera 
sätt. Men, är en stärkt regional identitet en förutsättning för dessa 
•näringars utveckling? Är Bergslagen som region överhuvudtaget nöd
vändig för att orterna i det tidigare Mål 2-området ska utvecklas i posi
tiv riktning? För att konkretisera frågeställningen kan man fråga sig om 
Karlskoga i det sydvästra hörnet av Bergslagen, och Avesta i det nord
västra hörnet, har något att tjäna på en gemensam regional identitet. 
Förmodligen är både de ekonomiska och de känslomässiga incitamenten 
för det svaga. Det var länge sedan de näringsgeografiska banden som 
knöt samman regionen upphörde att existera. De företag inom de tradi
tionella näringarna som fortfarande finns kvar är ofta utländskt ägda 
och deras nätverk är oftast globala. Den känslomässiga och kulturella 
identifikationen med Bergslagen, som den upplevs av invånarna, torde 
också vara svag. Det område som utgjorde Mål 2 Bergslagen omfattade 
5 län och lika många landskap, med många konkurrerande identiteter 
och regionala tillhörigheter. 

De politiska skälen att betrakta Bergslagen som en sammanhållen re
gion var under medeltiden en fråga om att kontrollera och se till att 
malmfyndigheterna nyttjades effektivt, och att vinsten från dessa också 
kom staten till del. Staten som en regional konstruktör har fortsatt också 
efter strukturkrisen, då området fortfarande setts som en sammanhållen 
regional enhet i regionalpolitiska program, under 1970- och 1980-talet. 
Den politiska reproduktionen av Bergslagen som en regional enhet fort
satte också då Sverige gick med i EU. Det svenska EU-medlemskapet 
intensifierade diskussion om de svenska regionerna eller snarare bristen 
på fungerande regioner. I förhållande till detta, och till den dominerande 
diskursen inom EU om regioner som viktiga för ekonomisk och social 
utveckling, låg det förmodligen nära till hands att fortsätta att betrakta 
Bergslagen som en sammanhållen regional enhet och att försöka stärka 
den regionala särprägeln. I de nya programmen för strukturfonderna 

. finns dock inte Bergslagen längre som enhetlig region. Kommunerna i 
det tidigare Mål 2 Bergslagen återfinns numera uppsplittrade i Mål 2 
Norra respektive Mål 2 Västra. Insatsområdet för att stärka regional 
identitet i Bergslagen finns inte heller kvar i de nya programmen. Det är 
förmodligen ett klokt beslut som tar avstånd från den syn som torde ha 
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legat till grund för intentionerna att stärka Bergslagens identitet i det 
tidigare strukturfondsprogrammet. Bergslagen är en social konstruktion 
och en region som är under ständigt omvandling och omförhandling. 
Platserna i det område som utgjorde Mål 2 Bergslagen kommer med all 
sannolikhet att utvecklas olika beroende på en mängd faktorer. Att skapa 
eller förstärka en gemensam identitet för dessa platser kan begränsa 
denna utveckling, likväl som att stödja den. Vissa aktörer är mer aktiva 
än andra när det gäller att reproducera en regional identitet och det är 
till stor del en fråga om makt. Som aktör i en maktposition, t.ex. som 
forskare, regional beslutsfattare eller journalist, bör man vara försiktigt 
med att tillskriva platser en identitet utifrån generella bilder av Bergsla
gen, och därigenom dra skarpa regionala gränser runt identiteter som är 
i stark förändring. 

max.jakobsson@sam.oru.se 
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Bilaga I. Exempel på tidiga avgränsningar av Bergslagen. 

l . Llmdsdde:n Bergsfagen efter S 1k Geet, Yrner 
mm. 

:r fllm/:sllige:n.5 !,Jlld!og;lska utsträcknIDg t'ffor De 
Ge~r, 1916. 

!\. s~igs, l't;ll ·µirnh~rteringsomrädel, efwi· Cre:.d
nei; 1926. · 

6. Jämirulöötrlmnrådet. efter SDe Geer, Kart.i i:M,,r 
bel61tr.ingt!fudelr01gim; S•1!l•ige, 1919, 

7. 01,tr topogrntislla Bergslagen efter S De Gear, 
GNgrnfisia hlivilW 1927. 

3. R;igione:n Bergslagen efter S thi Gfft, YrnEr 
19215. 

4. 8$.rgslag,m som 1':ult,,!fg!!og,atisk prnvin~, eiter 
Nelsi:m, Ynw 1918. 

K Lawlstielrm !wrg~l@g,ui dter Hi'>iht; i 1'.lill pch 
rrnktafäom ,.,trml11 V l B2L 

9, !wtgsl.)iJ@n:i ,m,wfär!ig;i griinz, fl'ftm lerm~n i 
Non!is!( f~rniij~!i1o•, i 925. 

Figur 2. Olika avgränsningar av Bergs/agen (efter Seebass. "Be.rtrs/Jffe!J - Versueh 
einer kulturgeographischen Beschreif:mng und Umgrem:ung", Greifswa/d,. 1928, s 95U 

Källa: Ekman, 1996, s. 23. 
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Bruksanda - vad är det? 

Av Lena Hallberg 

Det sätt att leva och verka som uppstod i Sveriges många bruksorter 
brukar sägas präglas av en bruksanda. Uttrycket används ofta i samman
hang vari det talas om bruksorter. Böcker har skrivits där bruksandan 
står i centrum eller har en betydande roll. Ann-Kristin Ekman menar att 
begreppet i sig har fått ett förklaringsvärde och att det används av sam
hällsplanerare och även av forskare.' Vad består då denna bruksanda av, 
hur kan den definieras och när uppstod den? Just dessa frågor står i 
centrum i detta kapitel. 

Från "den gamla bruksmiljön" till "vår tid" 
Om man slår på ordet bruksanda i Nationalencyklopedin på nätet ham
nar man automatiskt på ordet bruksort. Den del av texten som är rele
vant för begreppet bruksanda lyder som följer: 

"Den gamla bruksmiljön fick sin säregna karaktär av den patriarkaliska 
anda efter vilken arbete och liv var organiserade. Den innebar att bruks
ägarens bestämmanderätt aldrig var ifrågasatt, men också att han för
väntades sträva inte enbart efter maximala ekonomiska vinster utan även 
efter att på bästa sätt sörja för sina underlydandes trygghet. Sträng disci
plin upprätthölls med aga och böter, men samtidigt fanns sociala skydd 
mot arbetslöshet, liksom vid sjukdom och ålderdom, vilket knappast hade 
motsvarighet i samtidens landsbygdsmiljöer. Den .patriarkaliska andan 
från I8oo-talet har i vår tid ersatts av stark social sammanhållning och 
gemenskapskänsla ("bruksanda") i dessa samhällen, som tagit sig skif
tande uttryck, t.ex. i välorganiserade bruksorkestrar eller i uppslutningen 
bakom lokala idrottsföreningar."' 

Citatet tyder på en tidsmässig tudelning. Den tidigare kallas Den gamla 
bruksmiljön och karaktäriserades av en förhärskande patriarkal organi
sering av livet där bruksägaren bestämde över och samtidigt värnade om 
arbetarna. Vår tid däremot sägs utmärkas av en social sammanhållning 
och gemenskapskänsla där kulturell aktivitet i form av fotbollsspel eller 
musikverksamhet kan vara uttrycket. Enligt Nationalencyklopedin är 
det den senare tiden som utmärks av en bruksanda. Detta betyder att 
man borde kunna koncentrera sig på den så kallade vår tid. Vad är då 
detta för tid? I den ovan citerade texten nämns ganska oprecist att den 
patriarkaliska andan fanns under r 800-talet och vår tid är väl rimligtvis 
placerad på 1900-talet. En mer preciserad tidsangivelse känns nödvän-
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dig att finna. Eftersom det som benämns den gamla bruksmiljön utmärks 
av att en bruksägare ledde arbetet på orten kanske vår tid kan sägas 
starta då bruksherrarnas herravälde övergick till någon annan form av 
ägande eller då nya bruk startades som inte utmärktes av en ensam bruks
herre. Men inte heller detta kan utgöra någon mer generell skiljelinje. 
Några bruksorters dominerande företag är grundade under 1800-talets 
slut och har aldrig haft en dominerande bruksherre som exempelvis 
Domnarvets järnverk som grundlades någon gång 1870-80 av företaget 
Stora Kopparberg. 3 Detta innebär att Borlänge bör kunna räknas till en 
bruksort som präglas av "vår tids" bruksanda. 

Många bruksorter har grundats betydligt tidigare. Den tidigaste drif
ten skedde av bergsmännen som var självägande bönder. Förts under 
1600-talet kom en annan ägandeform in i bilden. De kronobruk som 
funnits privatiserades, adel och borgare stod för ägandet, med följd att 
en social skiktning kom till synes. Bruksägarens skyldighet var att hålla 
med de nödvändiga anläggningarna, som smedja och fähus. Det som 
fysiskt särskilde bruksorterna från andra orter var den utmärkande for
men på bebyggelsen. Samhällena var enligt Christer Ericsson de första 
med en standardiserad planering och den utgick från en föreställning 
om de underlydande och samhällets behov och betonade den hierarki
ska uppbyggnaden i bruksorterna. Syftet var också att arkitekturen skulle 
bidra till att skapa en "vi-känsla" och understödja brukspatronens makt.4 

Ericsson menar att det finns ett brytningsskede vid tiden för fack
föreningsbildandet. Syftet med det han kallar den paternalistiska strate
gin utgjordes därefter inte bara av ett band mellan överhet och under
lydande utan till skapandet av känslomässiga band till orten och före
taget. "Den auktoritära paternalismens anda skulle ersättas av en stark 
social sammanhållning och gemenska pskänsla, bruksandan." 5 Genom 
detta kan vi skönja när gränsen mellan den "gamla bruksmiljön" och 
"vår tid" kan gå. När fackföreningar började bildas i 1800-talets slutfas 
kan alltså ett skifte i ideologi ses enligt författaren. Ett uttryck för detta 
ser han i den framväxande egnahemsrörelsen som innebar en förändring 
av den tidigare arkitektoniska uppbyggnaden av bruksorterna.6 Barbro 
Bursell talar i en uppsats om förändringar i bruksorter som en process 
av successiv förändring. Hon menar dock, liksom vi sett ovan hos Erics
son, att arbetarnas fackliga organisering utgör en viktig förändrings
faktor. Bursell skriver att löner reglerades 1908 och samtidigt försvann 
naturaförmånerna. Ledningen på bruken ersattes vid samma tid av bo
lagens anställda disponenter.? En ny tid ska alltså enligt dessa forskare 
ha inträtt när fackföreningarna fann väg in i bruksorterna. Kring sekel-
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skiftet och det första årtiondet på 1900-talet skedde alltså den föränd
ring efter vilken man kan tala om en bruksanda. 

Bertil Jakobsson å sin sida påtalar att det fanns en övergångsperiod 
från 1910 till 1925 då brukets och paternalismens inflytande gradvis 
försvann. Till skillnad från de tidigare refererade forskarna menar Åke 
Lindström att paternalismens upplösning gick ganska fort och redan var 
passerad under det första decenniet på 1900-talet. Ulf Magnusson skil
jer sig från dessa forskare då han anser att det var företagsledningen 
själv som avvecklade systemet efter 1909.8 

Det patriarkala eller paternalistiska förhållningssättet bör alltså en
ligt dessa författare ha varit överspelat, eller i Ericssons tappning för
ändrat, på de gamla bruksorterna någon gång från de sista åren på 1800-
talet fram till 1920-talets ingång. Vi har sett att samstämmighet inte är 

. något som präglar forskarna men man tycks vara tämligen överens om 
att något avgörande nytt inträffade omkring 1920. Vi bör alltså kunna 
säga att bruksandan var förhärskande i bruksorterna efter det andra 
årtiondet på 1900-talet och framåt. 

På jakt efter bruksandan 
Barbro Bursell är av åsikten att man måste gå tillbaks till hur en bruks
ort är konstruerad, det gäller fysiskt men också arbetskraftsstrukturellt, 
för att förstå vad bruksanda består av. Hon menar att bruksanda bör 
härledas till de likartade erfarenheter som invånare i ett brukssamhälle 
har/hade. De orter hon undersökt är orter med järnbruk och dessa har 
snarlika villkor och organisation. Av den anledningen kan man generellt 
tala om en bruksanda enligt Bursell. Hon talar om järnbrukens sociala 
omsorgsprogram för de anställda som karaktäristiskt för järnbruken. 
De innehöll bostadsförmån och möjlighet att bedriva självhushåll. De 
kunde vidare inkludera skolundervisning, fri läkarvård och pension men 
arbetarna var förbundna att uppfylla vissa villkor för att få nyttja dessa 
förmåner. Föreskrifter om hur man skulle leva privat var inte ovanliga. 
Man var till exempel tvungen att fråga om lov för att gifta sig vid många 
järnbruk trots inskränkningar i den personliga friheten utgjorde bruks
patrons omsorger en grundtrygghet som människor vid städernas indu
strier inte hade tillgång till.9 

I sin avhandling skriver Ericsson att bruksandan kan tydas som en 
utökning av det paterna:listiska bandet mellan överhet och arbetare till 
känsloband till företaget och orten i sig. 10 Paternalismen är enligt Erics
son en strategi som företagsledningen använder där inte bara arbetet 
innefattas utan också fritiden. Tanken är att ett samförstånd ska råda 
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mellan parterna. Kärnan i detta kallar Ericsson bruksanda. Den styrde 
vad som kunde tillåtas och vad som var förbjudet och den sociala hierar
kin var självklar. När arbetarrörelsen och demokratiseringen växte i 
styrka blev den auktoritära företagsledaren opraktisk. Arbetarna skulle 
undervisas om, integreras i och bli delaktiga i företagets angelägenheter. 
Man skulle uppleva sig som del i en stor familj. Strategin från företagets 
ledare växlade "från auktoritet till didaktik, från befallning till konsen
sus. Arbetarna skulle kontrolleras genom fostran" .1 1 En del av strategin 
var att socialisera arbetarna till samförstånd och idrotten var en av kom
ponenterna i strategin. 12 Jag tolkar det som att bruksanda i Ericssons 
tappning innehåller social sammanhållning och gemenskapskänsla som 
innefattar arbetarna, företaget, orten och dess kollektiva verksamheter 
och arbetsgivaren. 

Ericssons version av vad bruksanda handlar om verifieras av hur den 
karaktäriseras av Nationalencyklopedin. Som vi sett ovan består den av 
social sammanhållning och en känsla av gemenskap som enligt National
encyklopedin ersatt 1800-talets patriarkaliska anda. Detta ska ha tagit 
sig uttryck i olika aktiviteter som exempelvis bruksorkestrar eller i lo
kala idrottsföreningar. 'l Lage Wahlström och Bode Janzon poängterar 
liksom Christer Ericsson mycket riktigt att lagsporter som bandy ofta 
har haft stark ställning i bruksorter. I Ericssons bok Fotboll, bandy och 
makt analyseras just idrotten i brukssamhällen. Den vi-känsla som för
fattaren menar fanns i bruksorterna bidrog till att bandy och/eller fot
boll stärkte gemenskapskänslan mellan individerna, företaget och orten. 
Ericsson pekar på att det unika i svenska lagsporter är de stora fram
gångarna för lag från orter på landsbygden. Han menar att detta delvis 
kan förklaras med att klubbkänslan eller Jagkänslan förknippas med 
identifikationen med orten. 14 

Sune Berger och Mats Lundmark poängterar att en förutsättning för 
att en specifik industriell kultur eller livsform skulle kunna uppstå var 
att arbetsplatsen låg åtskild från bostaden samt en stark könsdelning i 
arbetsuppgifterna. De menar att detta ledde till en patriarkal arbetsplats
kultur präglad av normer och beteenden som var specifikt manliga. 
Göran Ryden påpekar att det är manligt arbete som i allas våra hjärnor 
definierar Bergslagen och därmed också bruksorterna. Vi ser för vårt 
inre stålverk, gruvor, hyttor fyllda av manliga arbetare och Ryden för
stärker även männen med en heroisk supermanlighet. Han menar att 
järnhanteringen blev specifikt manlig först under industrialiseringen från 
mitten av 1800-talet och framåt. Kvinnorna förpassades då i huvudsak 
till hushållssfären. Denna specifikt manliga kultur har utom yrkes-
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kunskapen även innehållit språk, symboler, normer och kamratskap och 
förts vidare både på arbetsplatsen och på fritiden. Berger och Lundmark 
påpekar att Bergslagen traditionellt haft en stark fackföreningsrörelse 
med en följande kollektiv kultur. ' 5 Vi ser här att kollektivismen som 
omfattade arbete, fackförening samt fritid måste ha varit utpräglat man
lig och bruksorter brukar anses karaktäriseras av mansdominans. Lage 
Wahlström poängterar att mansdominansen inte endast gäller arbete utan 
även fritidsaktiviteter. Han nämner till exempel att stöd ges åt de idrotts
föreningar som är dominerade av pojkar, exempelvis bandy- oc;h hockey
föreningar, medan de föreningar som domineras av flickor i större ut
sträckning är beroende av frivilliginsatser för att verksamheten ska fung
era. Wahlströms uppsats är skriven 1995 och detta förhållande kan till 
stor del gälla även idag. Kvinnorna har således i allmänhet kommit i 
skymundan och detta bidrar till specifika problem för kvinnor och flickor 
när det gäller att hitta roller i samhället. Flera författare menar att detta 
har resulterat i ett stort antal aborter, tidig familjebildning och flickors 
avflyttning från bruksorter. ' 6 Wahlström pekar på att även kommunens 
institutioner präglas av en bruksanda, När man exempelvis diskuterat 
näringslivets utveckling har man gjort det i termer av traditionella indu
strilokaler i stället för att fokusera på de verkliga behoven av lokaler. 17 

Det kan tilläggas att undersökningar visar att många kvinnor associerar 
bruksanda med social kontroll. De menar att typiskt för bruksorterna är 
att detta är förhärskande. Denna sociala kontroll hindrar personlig ut
veckling, men av många betraktas dock orten som trygg eftersom man 
blir igenkänd och känner igen många av invånarna. Förutom den nega
tiva sociala kontrollen menar många även att en pessimism präglar dem 
som vuxit upp eller som bott länge på orten. Denna pessimism verka ha 
vuxit fram efter att efterfrågan på arbetskraft började avta under 1970-
talet.18 Ann-Kristin Ekman skriver att bruksandan kan inbegripa före
ställningar om traditionsbundenhet och konservatism vilket skulle yttra 
sig som en känsla av att inget nytt händer utan att allt står stilla eller 
som en osynlig gräns vilken utestänger nykomlingar. Detta verifieras av 
de ovan refererade kvinnornas syn på bruksanda. Detta, påpekar Ek
man, är dock något som inte är specifikt för bruksorten utan kan gälla 
för många delar av Sverige. Hon menar dock att begreppet bruksanda 
kan "ses som en kulturell distinktion som avgränsar platsen". '9 

Det kan vara fruktbart att betrakta bruksandan som en kultur påpe
kar Matris Isacson. Med kultur menar han gemensamma tankemönster 
och gemensamt medvetande. Han menar att dominanta tankemönster 
finns på olika typer av orter och inte bara på bruksorterna. Vari består 
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då denna kultur enligt Isacson? Han tolkar den som platsbunden till 
orter som domineras av ett företag i traditionella bruksnäringar som 
exempelvis pappersmassa eller metallproduktion. Identifikationen är 
platsbunden till historien, miljön, företaget, de kollektiva organisatio
nerna och värderingarna.20 Isacson har fyllt begreppet med ett tydligt 
innehåll men han påpekar också att det finns olika tolkningar av platsen 
och dess betydelse vilket också etnologen Barbro Bursell och social
antropologen Karin Norman resonerar kring och som jag återkommer 
till senare. Gunnel Testad anser att man kan betrakta bruksanda som en 
mentalitet. Hon beskriver orts bornas världs bild som sluten, orörlig i stort 
sett utan alternativ. En auktoritetstro präglar tolkningen av omvärlden 
vilket leder till passivitet och ett väntande på order uppifrån. Grupp
känslan är stark med gemenskap och solidaritet som kan betecknas som 
familjära. Detta leder också till en misstänksamhet mot utanförstående 
och mot okända förhållanden. 21 

Åsa Lundqvist använder begreppen patriarkalisk och bruksanda som 
analysverktyg i sin avhandling. Hon beskriver Böksholms bruksanda som 
en platsbundenhet som innebar beroende av bruket och av traditionella 
sociala relationer. Fabriken präglades av patriarkala relationer och sam
hället som helhet av klass- och könsskillnader. När folkrörelserna växte 
blev de allt viktigare i vardagen. Hon menar vidare att dessa förhållan
den kom att uppluckras när förändringar skedde.22 

När det gäller talet om en bruksa nda menar socialantropologen Karin 
Norman att det främst är utomstående, människor som själva inte räk
nar sig som inkluderad i en sådan, som använder begreppet. Hon menar 
att det främst är människor ur medelklass eller i alla fall ur ett tjänste
mannaskikt som utnyttjar begreppet som förklaring och då ofta i en 
negativ bemärkelse som något trögt och traditionsbundet. En kvinna 
som Norman talat med definierar den negativt som en skepticism och 
misstänksamhet mot det som är nytt. Motsatta åsikter finns dock vilket 
Norman belägger genom att referera till ett samtal med en annan kvinna 
som beskrev sin syn på bruksandan som något positivt. Enligt den sist
nämnda var det visserligen ett klassindelat samhälle men med en gemen
samhetskänsla som grundades i allas beroende av den dominerande in
dustrin. 23 Hos bruksortens innevånare skiljer sig i allmänhet åsikterna åt 
angående vad bruksanda är. Barbro Bursell påminner om att en bruks
ort består och har alltid bestått av en mängd olika kategorier människor, 
från högutbildade tjänstemän som kommit utifrån till lantbruksarbetare 
födda på orten. De olika bakgrunderna och levnadssätten bidrar till att 
människor får olika referensramar och därmed olika syn på vad som 
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kan tolkas som bruksanda. 24 Människors referensramar bestämmer tyd
ligen hur man upplever en bruksanda. Detsamma gäller när man defi
nierar en sådan, och det gäller även forskare av olika dicipliner vilket 
ovanstående sammanställning visar. Det finns uppenbart behov av en 
definition av vad begreppet innehåller för att man ska vara tydlig när 
man begagnar sig av det, antingen som avgränsning eller som förkla
ring. "Det är dock viktigt att inta en kritisk hållning till begreppet "bruk
sanda ", och tydliggöra vad man menar när man talar om detta be
grepp" 25 skriver Ann-Kristin Ekman och i det följande ska jag göra ett 
försök att ge ett bidrag till definition av begreppet bruksanda. 

Bruksanda eller bruksandor? 
. Som vi sett ovan är tolkningarna av vad bruksanda kan bestå av många. 
Vissa uppenbara likheter finns det och jag har för avsikt att "smala in" 
och fylla begreppet bruksanda med dessa. I ovanstående text har det 
ganska tydligt framträtt ett behov av någon form av periodisering. Efter
som vi tidsmässigt rör oss ända från tidigt r 800-tal, kanske så långt 
bakåt som från 1600-talet, till nutid måste man ta olika skeenden med i 
beräkningen som inneburit att begreppets innehåll har förändrats. Bar
bro Bursell menar också att bruksanda är ett föränderligt begrepp, ett 
"barn av sin tid". Hon ser också att i intervjuer med ortsbor ges begrep
pet olika innebörd beroende på vilken tid man talar om.26 En förändring 
av begreppsinnehållet måste ses som en process över tid och därför kan 
en periodisering inte betraktas som exakt men trots det tror jag att man 
på detta sätt ·kan fånga begreppet bruksanda, dess dynamik och förän
derlighet. 

Under 1800-talet härskade den patriarkala bruksandan. Den kan kal
las den tidigaste forrrien av bruksanda. Bruksorten behärskades helt av 
en bruksherre som troligtvis också var brukets ägare. Denna bruksanda 
har växt fram över tid från när de gamla bergsmännens hyttor förvand
lades till bruk under en ägare. Denna form av ägande började bli vanlig 
tidigast under 1600-talet enligt Ericsson. Den som ägde ett bruk bodde 
inte alltid i bruksorten och var inte alltid den som drev skötseln av bru
ket. I vissa fall kunde det vara ett samägande med flera intressenter och 
ibland stod till och med kvinnor, ofta änkor, som ägare. Ofta sköttes i 
dessa fall brukets skötsel av en disponent som då befann sig i bruks
herrens position gentemot arbetarna. 27 

Ursprungligen var det bruksherrens uppgift att hålla med exempelvis 
smedja och byggnader för hushållens behov. I alla fall senast under 1800- • 
talet inkluderades ett helt omsorgsprogram i bruksherrens skyldigheter. 
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Bostad, läkarvård, pension och skolundervisning för barnen kunde ingå 
i detta. Arbetarna var i sin tur skyldiga att följa den auktoritäre bruks
herrens föreskrifter vilka i många fall kunde innehålla bestämmelser som 
gick ut över privatlivet. Ett exempel är att man var tvungen att fråga 
bruksherren om lov att ingå äktenskap. Detta kunde ju inverka på arbe
tet eller bruksherrens skyldigheter. Björn Horgby skriver att patriarka
lismen var en personalpolitik vars syfte var att kontrollera, inte bara 
arbetstiden utan hela arbetarens liv. Genom att tillhandahålla bostäder, 
betala en del av sjuk- och begravningskassorna försvagade man arbe
tarna och fick dem att stå i ett djupare beroendeförhållande till företa
get. På så sätt kunde man binda dem till företaget. 28 Detta förhållande 
gällde i företag i Norrköping men ett snarlikt förhållande måste ha gällt 
på bruksorterna. 

Som vi sett ovan skedde en arbetsdelning då bruken alltmer indus
trialiserades vid 1800-talets mitt. Kvinnorna förpassades då till hemmen 
och detta måste ha inneburit att arbetet på bruket alltmer präglades av 
männens samvaro. Vid denna tid bör den manliga kulturen, i form av 
språk, symboler och normer, ha utvecklats. 

Vi ser här en beskrivning på en ort med tydliga klasskillnader och en 
tydlig auktoritär kraft i bruksherren. En social trygghet gavs av bruks
herren men i stor utsträckning på bekostnad av den personliga valfri
heten. Detta innebar med säkerhet att arbetarna och deras familjer var 
präglade av passivitet. De väntade på bruksherrens order vilket med stor 
sannolikhet var en avsiktlig företagspolitik från bruksherren. Säkert 
fanns det en sammanhållning bland arbetarna och deras familjer men 
om någon misskötte sig fanns antagligen ingen solidaritet att vänta 
eftersom förlusten var för stor om man kom i konflikt med bruksherren. 
Arbetsplatsen blev alltmer utpräglat manlig med manliga normer och 
även en manlig yrkesstolthet medan kvinnornas sfär verkar ha varit be
gränsad till hemmet. 

Den andra formen av bruksanda, kollektivismens bruksanda, inleder 
det som i Nationalencyklopedin kallas vår tid. En exakt tidsangivelse 
finns naturligtvis inte eftersom förändringen är en process över tid. Flera 
av ovan relaterade författare uppfattar fackföreningars inträde på 
bruksorterna som en brytningstid i orternas historia. Denna process bör 
ha startat vid r 800-talets slut då fackföreningarna började vinna i styrka. 
Ledningsstrategin ändrades i stor utsträckning under denna tid och bo
lagen leddes alltmer av anställda disponenter. Ericsson menar att det 
paternalistiska förhållningssättet förändrades. Från att ha varit auktori
tärt började man arbeta för att stärka banden till orten och företaget hos 
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arbetarna. Man eftersträvade en gemenskapskänsla och en social sam
manhållning, en samförståndsanda där arbetarna skulle vara mer delak
tiga i vad som hände i företaget. Detta skulle uppnås genom didaktik i 
stället för den tidigare auktoritära taktiken. Genom fostran skulle arbe
tarna kontrolleras. När reglerade löner infördes och naturaförmånerna 
försvann 1908 inträdde en ny tid med nya förhållanden för bruksarbetar
na och deras familjer även om förändringarna säkerligen inte skedde 
över en natt utan troligtvis hade en viss utsträckning tidsmässigt. 

Som ett led i gemenskaps- och sammanhållningsstrategin utvecklades 
på många bruksorter en betydande lagsportverksamhet. Denna under
stöddes av företaget på orten och bidrog till att stärka banden, inte bara 
sinsemellan och till företaget, utan även till orten som sådan. Man skulle 
kunna kalla det en sorts lokalpatriotism. Den manliga normen och do
minansen stärktes med stor sannolikhet av utvecklingen av lagsporterna 
eftersom det endast var män som var aktiva utövare av lagsporter långt 
in på 1900-talet. Kvinnorna cementerades som hemarbetande liksom i 
samhället i övrigt. 

Förutom de sammansvetsande lagsporterna med sina föreningar spe
lade också fackföreningsrörelsen en stor roll för gemenskaphetskänslan. 
Fackföreningen var liksom lagsporterna dominerade av män. Den fram
växande kollektivismen var således utpräglat manlig och mansdomi
nerad. En slags heroiserande mansnorm verkar ha växt fram med duk
tiga lagspelare eller fackrepresentanter som förebilder. Kvinnorna såg 
sig åter förpassade till hemmet eller i varje fall till åskådarplats. 

Den passivitet som den tidigare auktoritära ledningen på bruksorten 
lett till förbyttes i en slags kollektivism som var klart mansdominerad. 
Enligt Gagge har tilltron till kollektivet varit så stark att man åter halkat 
in i ett slags passivitet. Tidigare förväntade man sig att företaget skulle 
stå för ansvarstagandet men under den tid som vi nu talar om förvänta
des detsamma av kommunen, arbetarrörelsen, facket, kort sagt av kol
lektivet. 29 Den känslomässiga biridningen till orten förstärktes betydligt 
och inkluderade även företaget. Vartefter industrialiseringen av produk-

. tionen sker, sker också en förändring av den sociala strukturen på or
terna. Tjänstemän börjar krävas i företagen och dessa kommer ofta uti
från eftersom det inte finns adekvat utbildade att tillgå i bruksorterna. 
Vi ser således en skiktning socialt mellan arbetare, lägre tjänstemän och 
de högre tjänstemännen som kan vara den nya bruksledningen. 

Från och med 1960-tal visar många av författarna på att en föränd
ring började ske i bruksorterna. Då inleds det jag vill kalla den nya ti
dens bruksanda och så småningom också 2000-talets. Göran Ryden pe-
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kar på att andelen sysselsatta minskade trots att industrin fortfarande 
gick på högvarv och att ekonomin breddades med nya försörjnings
möjligheter främst i den offentliga sektorn samt inom handeln.30 

Kvinnorna började även ta sig in på de manliga domänerna.3' Möjlig
heterna för kvinnor att få arbete ökade därmed medan männens mins
kade. Brukets eller om man så vill det dominerande företagets monopol 
på arbetstillfällen började alltmer avta. I och med att de traditionella 
bruksarbetena minskade passade det heroiskt manliga idealet inte rik
tigt i tiden. Trots det lever i stor utsträckning ännu föreställningen om 
att bruksorterna är en manlig domän. Föreställningar är tydligen vad 
Ann-Kristin Ekman kallar en seg struktur.32 Hon menar att bruksandan 
som sådan är en seg struktur och man kan även säga att den manliga 
bruksorten är en sådan i människors föreställningsvärld. 

Pessimism och uppgivenhet, till följd av den stora arbetslösheten, har 
under ett stort antal år bidragit till att kanske främst yngre kvinnor an
tingen flyttat från orten för en bättre framtid någon annanstans eller 
stannat och i brist på annan sysselsättning bildat familj i tidig ålder. 
Detta förhållande pekar också mot de åsikter som visat sig vara förhärs
kande om bruksorten hos just kvinnor. Antingen upplevs orten som en 
trygg plats där det finns gemenskap och solidaritet eller så upplevs den 
som negativ där social kontroll, konservatism och misstänksamhet är 
förhärskande. Den uppluckring som har skett i den sociala strukturen i 
bruksorterna har helt naturligt lett till olika referensramar hos inne
vånarna, eller olika sätt att handskas med sin situation. De utifrån kom
mande tjänstemännen bär med sig en annan referensram än dem som 
levt hela sitt liv på bruksorten. De bruksortsbor som brutit upp för att 
utbilda sig eller arbeta på annan ort upplever hemorten som stillastå
ende med inskränkta och konserverande normer. Den heroiska manliga 
normen är svår att leva upp till som arbetslös man, eller som fackombud 
när fackföreningsrörelsen betydelse har minskat betydligt under de 
senaste årtiondena. 

En komponent i bruksandan som verkar vara konstant är en form av 
passivitet som fler av de ovan relaterade författarna har definierat. Det 
tidiga beroendet av bruksherren som passiviserade initiativkraften hos 
brukens människor, den kollektivism som utvecklades senare verkade 
enligt någon författare också passiviserande eftersom man förlitade sig 
på kollektivet, facket eller kommunen. Den passivitet som präglar 
bruksorterna under senare delen av 1900-talet är mer en uppgivenhet, 
till följd av arbetslöshet och brist på andra lösningar för försörjning. 

https://struktur.32
https://handeln.30
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Bruksandan brukar i dagligt tal, men också bland åtskilliga forskare, 
. sammankopplas med ett bruk eller en industri med stordrift och ett stort 
antal arbetare som får sin försörjning genom en enda dominerande pro
duktion. Denna bild är i dag förlegad, främst därför att sysselsättnings
strukturen förändrats så kraftigt under de senaste decennierna. Ann
Kristin Ekman pekar till exempel på att det börjar skymta en återgång 
till en småskalighet i produktionen i bruksorterna vilket ursprungligen 
präglade de orter som befolkades av bergsmän. Om talet om en förhärs
kande bruksandan ska ha fortsatt relevans bör innehållet anpassas till 
dagens situation. Uppenbara förändringar har skett med satsningar på 

• kultur, upplevelser och mat som kommer till synes i exempelvis Hälle
fors, Avesta och Grythyttan. Det är kanske därför en följdriktig process 
när begreppet bruksanda blir svårare att definiera innehållet i, när det 
gäller vår samtid. 

leria.hallberg@hum.orn.se 
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Från bruk till folkhem 

Av Anna Pettersson 

Vad är ett brukssamhälle? Vad är det som konstituerar detta, till skill
nad från andra samhällen? Och vilken vikt ska man i sin forskning till
mäta begrepp som bruksanda, samförståndsanda och andra "andar", 
vilka förefaller ha svävat över de svenska bruken? Kan begreppen hjälpa 
till att förklara historiska händelser i brukssamhällen? 

Det här är frågor som jag konfronteras med när jag tar del av befint
lig bruksforskning eller när jag diskuterar mitt avhandlingsprojekt som 
rör välfärdssamhällets framväxt i mindre svenska orter under perioden 
1945-1975. En av avhandlingens undersökningar behandlar frågan vad 
efterkrigstidens förändrade välfärdspolitik innebar för bruksorter där 
bruksföretagen av hävd hade haft ett stort samhällsansvar, bland annat 
på det sociala området. Huvudsakligen riktas fokus mot relationen mel
lan företaget och kommunen och hur brukets så kallade överlämnande 
av verksamhet på det sociala området egentligen gick till. Platsen för 
undersökningen är Hällefors, där förändringar i relationerna mellan 
bruket och kommunen studeras i ett maktperspektiv. Den här texten, 
som handlar om brukssamhället och folkhemmet som historiska före
teelser samt om lokala välfärdsinrättningar i brukssamhällen, skall ses 
mot bakgrund av detta forskningsintresse. 

Folkhemmet - ett stort brukssamhälle? 
Flera forskare har diskuterat likheten mellan de svenska brukssamhällena 
och det svenska folkhemmet. Ekonomhistorikern Maths Isacson är en 
av dem. I en artikel på detta tema framför han en hypotes om en histo
risk förbindelse mellan brukssamhällena och folkhemmet och frågar om 
den idemässiga grunden till den svenska modellen är hämtad från de 
patriarkala bruken. Alltså de samhällen där det redan innan den kom
munala expansionen existerade sociala omsorgsformer som bland annat 
omfattade bostäder, pensioner och sjukvård. Var det så att ledande social
demokrater, med sin barndom levd i typiska bruksorter, medverkade till 
att skapa ett nationellt brukssamhälle, frågar Isacson.' 

Enligt Isacson går det alltså att spåra en idemässig överensstämmelse 
mellan den svenska modellen och det klassiska svenska järnbruket och 
han menar att förebilderna för socialdemokratin kom från de svenska 

·. brukssamhällena. Förvisso finns det tydliga avvikelser dem emellan -
medan brukssamhället omfattade både patriarkalism och klassklyftor så 
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byggde folkhemmet på ideal som pekade bortom sådana tillstånd. Icke 
desto mindre framhåller Isacson att grunderna i den svenska modellen, 
dvs. statens planmässiga välfärdsbygge och samarbetet mellan arbets
marknadens parter, även var tydliga i de svenska brukssamhällena. "Från 
bruken till folkhemmet leder en stig", skriver Isacson. 2 

Framväxten av den svenska modellen ska förstås som ett svar på sam
hälleliga företeelser under mellankrigstiden med ekonomisk kris, stor 
arbetslöshet och hög konfliktnivå på arbetsmarknaden samt en förening 
av utopiska ideer och ekonomisk teori. Till detta för Isacson arvet från 
de svenska bruken. Det är ett arv som har manifesterats i företeelser som 
till exempel samarbetsvilja, en genomgående könsuppdelning på arbets
marknaden, social omvårdnad, uppfattningen om lönearbetets och varu
produktionens centrala roll samt en önskan att planera produktion och 
människors levnadsvillkor. 3 

Det är framför allt inom tre områden som Isacson identifierar detta 
historiska arv. För det första handlar det om brukspatronens och folk
hemmets ingenjörers överensstämmande ambition att förverkliga ratio
nellt planerade samhällen. För att produktiviteten skulle kunna upprätt
hållas, den på bruket eller den samhälleliga, behövdes dugliga bostäder 
och välordnade hem. För det andra framhåller Isacson en likhet mellan 
folkhemmets samförståndsanda och den äldre bruksandan. Båda "andar
na" rymde uppfattningen att förhandling var det bästa sättet att lösa 
meningsskiljaktigheter på eftersom båda parter, dvs. arbetstagare och 
arbetsgivare, delade samma intresse - att öka produktiviteten. Grunden 
för detta samförstånd var, enligt Isacson, att identifikationen med före
taget var stark. Men det fanns också stora skillnader: under efterkrigs
tiden var arbetarrörelsen stark och arbetarna var inte längre personligt 
beroende av företagsägarna. Detta medförde också att företagen i all
mänhet inte tog något socialt ansvar, som under epoken av bruksanda. 
Från efterkrigstiden och framåt sörjde i stället staten för välfärden.4 

För det tredje poängterar Isacson de paralleller han uppfattar mellan 
de två samhällsformernas sociala program. När det gäller 1930-talets 
reformer och välfärdsbygget går det enligt honom att se likheter mellan 
den svenska staten och brukspatron. Vid bruken anordnades bostäder, 
fri läkarvård, sjukdoms- och olycksfallsersättning samt pensioner till de 
anställda och deras familjer. När folkhemmet skulle byggas återknöt 
socialdemokratin till den gamla brukskulturen, där ansvaret för 
individernas trygghet togs av brukspatron, skriver Isacson. 5 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Isacssons antagande 
att det finns en idemässig förbindelse mellan de patriarkala brukssam-
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hällena och folkhemmet bygger på tre identifierade likheter: samhälls
planering, samförståndsanda och sociala program. Förbindelselänken 
mellan dessa två samhällsformer skulle då vara det ledande skiktet inom 
socialdemokratin, med egna erfarenheter från svenska brukssamhällen. 

Som ett svar på Isacsons hypotes om beröringspunkterna mellan den 
svenska modellen och de svenska järnbruken menar Ulf Magnusson 
emellertid att likheterna gällande samhällsplaneringen och det sociala 
ansvaret endast är förmenta. Bilden av de klassiska järnbruken och sam
bandet med den svenska modellen måste problematiseras. Att det skulle 
vara relevant att tala om något klassiskt svenskt järnbruk menar han är 
mycket tveksamt. Och dessutom bör själva den idemässiga överföringen 
klargöras. Tiden mellan järnbruksepokens död och den svenska model
len är halvsekellång, skriver Magnusson, vilket gör det problematiskt 
att ansluta sig till uppfattningen att en idemässig påverkan de facto har 
ägt rum. 6 

I artikeln inriktar sig Magnusson framförallt på att diskutera påstå
endet om förhållandena vid järnbruken. Han menar att Isacsson gör en 
alldeles för grov generalisering när han resonerar omkring dessa· bruks
samhällen och att det är felaktigt att fastslå allmängiltiga företeelser om 
de flesta järnbrukssamhällen under en så lång tidsperiod som trehundra 
år. Magnusson understryker att sådana utgångspunkter till och med kan 
bli helt intetsägande mot bakgrund av att flertalet av brukssamhällena 
var små och oplanerade. Dessutom var omfattningen av brukens sam
hällsplanering såväl som bostadsstandarden högst varierande, både i tid 
och rum, skriver Magnusson.7 

Enligt Magnusson ligger Isacsons felslut i det att han inte skiljer på 
två olika former av patriarkalism - å ena sidan den form som var en del 
av produktionsförhållandena, å andra sidan den patriarkala arbetskrafts
politiken. I och med att ny teknik infördes, det vill säga moderna götståls
processer, upplöstes också den gamla patriarkala ordningen. Nya arbets
uppgifter och en genomförd arbetsdelning innebar en förändrad relation 
mellan arbetare och bolag. De gamla auktoritetsstrukturerna upplöstes. 
Samtidigt ökade befolkningen snabbt i brukssamhällena med social oro 
som resultat. Hos bruksledningarna uppstod då ett behov av att göra 
den nya ordningen legitim och därtill knyta arbetarna känslomässigt till 
arbetsplatsen. Den här förändringen skedde först i slutet av 1880-talet 
och Magnusson menar att det var då som bilden av den patriarkala 
omvårdnaden började bli vanlig att framhålla. Denna form av arbets
kraftsideologi betecknar Magnusson som nypatriarkalism. Den var nära 
förbunden med liberalismens ide om "hjälp till självhjälp" bland annat 

65 



ANNA PETTERSSON 

manifesterad i för arbetarna påtvingade sjukkassor, egnahemsrörelser 
och läsestugor. I enlighet med detta resonemang var det alltså först un
der den här tiden som föreställningen eller myten, som Magnusson väl
jer att kalla den, om den familjära relationen mellan brukspatron och de 
anställda började framhållas. I bruksforskningen har bland annat den 
gamla traditionen av gemensamt midsommarfirande uppfattats som ett 
tecken på denna ömsesidiga relation. Men Magnusson menar att det är 
en överdrift. Mot denna föreställning ställer han nypatriarkalismens 
straffande och begränsande inslag. 8 

... på annat sätt försökte man stävja fackföreningens (dvs. den socialis
tiska fackföreningens) uppkomst och spridning, bl.a. genom censur av 
postförsändelser, förbud att i brukets bostäder hysa agitatorer, hot om 
indragning av understöd till nykterhetsföreningar och andra organisa
tioner m.m. Sjuk- och begravningskassorna var så gott som regelmässigt 
kopplade till den nya tidens krav på disciplin och skötsamhet och hade 
alltså också en repressiv sida. Kassorna finansierades med böter som ar
betarna själva - ofrivilligt - betalade för brott mot de nya ordnings
reglerna. I andra fall drog man helt sonika av en summa på lönen för 
ändamålet. Naturligtvis var det också bruksledningen som beslutade till 
vilka medel ur kassan skulle utbetalas. 9 

Ovanstående visar alltså tydligt att bruksledningen hade möjlighet att 
vidta olika åtgärder för att komma tillrätta med det som uppfattades 
som problem. I själva verket var det ledningen som hade beslutanderätt. 
Som en följd av detta måste de olika formerna av understöd som före
kom snarast betecknas som villkorade. Den hjälpande instansen var ju 
samtidigt den straffande. 

Vidare menar Magnusson att de samband som lsacson anför angå
ende det klassiska järnbruket och den svenska modellen är skenbara. 
Orsaken till detta är att lsacson har fallit offer för såväl företags
ledningarnas som arbetarrörelsens tillrättalagda historieskrivning. Ar
betarrörelsens, brukens och företagens historieskrivning är producerad 
under samförståndsandans epok, då det låg i deras intresse att tona ned 
tecken på konflikt och motsättingar, både mellan varandra och inom de 
egna leden. Det är således denna idylliska bild som Isacson har anslutit 
sig till. ' 0 Magnusson skriver: 

I själva verket har Isacson "upptäckt" vad som hela tiden har varit me
ningen att han skulle upptäcka, nämligen (den förmenta) värde
gemenskapen mellan den svenske arbetaren och den svenske arbetsgivar-
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en som (skenbart) sträcker sig tillbaks till urminnes tider med rötter i 
något av det svenskaste som finns: det Svenska Järnbruket." 

Av Magnussons diskussion ovan framkommer att hypotesen om ett ide
mässigt samband mellan järnbrukssamhället och folkhemmet är ytterst 
osäker. En orsak till detta är det stora spannet i tid mellan de två histo
riska perioderna. Och visst ligger det nära till hands att ställa sig frå-

. gande till den påstådda ideöverföringen. Om det var så att folkhemmets 
samförståndsanda var ett arv från brukssamhällena är det också rimligt 
att fråga varför samförståndet försvann under en period. Hur ska från
varon av samförstånd i anslutning till konflikterna på arbetsmarknaden 
under mellankrigstiden i så fall förstås? Borde inte denna idetradition 
fått genomslag tidigare, kan man undra. Kanske har den så kallade 
samförståndstraditionen inom brukssamhällena haft betydelse för för
hållandet mellan arbetsmarknadens parter under senare tid, men tradi
tionen i sig är inte en tillräcklig förklaring. Därtill kommer att man bör 
ta hänsyn till och vara försiktig med den tillrättalagda historieskrivning 
som Magnusson höjer ett varnande finger för. 

Ytterligare ett inlägg i denna bruks- och folkhemsdebatt är formulerad 
av historikern Christer Ericsson. Han menar, till skillnad mot Magnus
son, att påståendet om en överensstämmelse mellan brukssamhället och 
folkhemmet har fog för sig i det att det faktiskt finns ett idemässigt arv. 
Ericsson understryker att det är viktigt att undersöka hur det så kallade 
idegodset förmedlades till folkhemmet, eftersom det ökar förståelsen för 
varför samförståndstanken accepterades inom arbetarrörelsen och i 
förlängningen i folkhemmet. •2 

I Ericssons framställning är begreppet paternalism centralt. Han be
skriver detta som ett system eller en företagskultur som existerade vid 
bruken. Denna kultur var en strategi för företagen som syftade till att 
skapa lojalitet bland arbetarna genom att ingripa i alla delar av de an
ställdas liv, både vad gällde omsorg och stränghet. För att kunna upp
rätthålla denna ordning var den tydliga hierarkin viktig, men också iden
tifikationen med företaget och det lokala samhället. I fråga om fack
föreningsrörelsens etablerande i bruksorterna skriver Ericsson att den 
var relativt sen och att det fanns motstånd från brukspatronerna, men 
ofta också från gruppen av arbetare. Icke desto mindre accepterades se
dermera fackföreningsavdelningarna relativt snabbt av bruksägarna. 
Ericsson tolkar detta som att fackföreningsrörelsen intog en mellan-
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position i brukssamhällena och att klassintresset tonades ned till förmån 
för ett upplevt gemensamt ansvar för bruket och det lokala samhället. ' 3 

I ett av de empiriska exemplen, det vill säga Lesjöfors bruk, visar 
Ericsson att företagsledarens strategi var att skapa samförstånd inom 
lokalsamhället och detta mot bakgrund av att det var fördelaktigt för 
det krisdrabbade företagets fortlevnad. Bruksägaren strävade efter att få 
till stånd ett samarbete mellan arbetare och arbetsgivare och att skapa 
ett ömsesidigt förtroende parterna emellan. Det som var fördelaktigt för 
företaget var också gynnsamt för alla invånare i samhället. 

Intressant att notera är att Ericsson använder sig av Gerard de Geers, 
det vill säga Lesjöfors bruks ägares, memoarbok från r 9 5r när tillstån
det på orten beskrivs. I memoarboken framhåller de Geer arbetet med 
att skapa ett förtroendefullt förhållande i arbetet med att rädda bruket 
och att detta möttes med "förståelse och vilja till samarbete från alla 
håll". 14 Det ledde dessutom till att hela samhället blev som en enda fa
milj som arbetade mot samma mål, skriver Ericsson med memoarboken 
som utgångspunkt. Lojaliteten och solidariteten med företaget var ut
tryck för den så kallade Lesjöforsandan. Detta kom också till uttryck i 
de förhandlingar som hölls mellan bruksägaren och den lokala fack
föreningsordföranden. I syfte att lösa de gemensamma bekymren gjorde 
fackföreningen avsteg från tidigare överenskommelser och vid några till
fällen beslutades dessutom att arbetarnas löner inte behövde betalas ut i 
kontanter. 15 

Till skillnad mot Isacsson försöker Ericsson förklara hur själva över
föringen av samförståndstraditionen förmedlades till folkhemmet. I 
denna process anser Ericsson att fackföreningsrörelsen hade en nyckel
roll som förhandlare mellan arbetare och arbetsgivare. När det gäller 
beskrivningen av samförstånd, ömsesidighet och de förhandlingar som 
förekom i det empiriska exemplet är det viktigt att notera att den till viss 
del bygger på en partsinlaga, det vill säga en memoarbok. Mot bak
grund av det problem som Magnusson har påpekat angående användan
det av tendentiösa källor så bör man vara försiktig med påståenden om 
ömsesidigt samarbete. Utifrån detta källmaterial går det egentligen inte 
att utläsa någonting om förhandlingarnas karaktär. Hänsyn bör därför 
tas till det faktum att det fanns en inbyggd ojämlikhet i relationen mel
lan förhandlarna. Frågan är således hur jämbördiga parterna egentligen 
var i de gemensamma förhandlingarna och uppgörelserna. Eventuellt 
karakteriserades förhandlingarna snarare av sammanfallande intressen 
än av samförstånd. Denna aspekt bör beaktas. 
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I följande avsnitt kommer jag att gå igenom en del av den forskning 
som behandlar bruksföretag och samhälle med fokus på den sociala 
omsorgen. Denna forskning rör sig över en lång tidsperiod - från sent 
r8oo~tal till 1980-talet. Intressant för mig är att fråga hur olika forskare 
har förklarat denna företeelse. 

Brukens sociala verksamhet 
I avhandlingen Vi är alla delar av samma familj undersöker Christer 
Ericsson relationen mellan bruksledning och arbetare och dess föränd
ring vid Nyby bruk. Studiens utgångspunkt är, precis som i den refere
rade artikeln ovan, det paternalistiska systemet. Detta system betraktas 
som en process där även arbetarna var aktiva aktörer och därför med
skapare av systemet. Att det paternalistiska systemet innefattade ett 
hierarkiskt maktförhållande motsäger inte det faktum att arbetarna hade 
fördelar av systemet och möjlighet att påverka dess innehåll. Med andra 
ord ska inte systemet betraktas som statiskt. Om arbetarna inte längre 
fann att de hade någon fördel av att inordnas i det så var det möjligt att 
förändra, skriver Ericsson. ' 6 

När det gäller den sociala aspekten av Nyby bruks verksamhet kan 
man beskriva den som omfattande. Verksamheten inbegrep bland annat 
fria eller subventionerade bostäder, sjuk- och hälsovård, begravnings
kassa och understöds- och pensionsfond. De här sociala förmånerna var 
förpliktelser som ingick i relationen mellan brukspatron och de anställda. 
Att arbetarna och deras familjers boende, hälsa och ålderdom skulle tryg
gas var alltså en del i det paternalistiska systemet. Syftet med detta var 
att binda· arbetarna till bruket. Men det var möjligt för arbetarna att 
påverka systemets utformning. Under 1930-talet ville bruket avveckla 
bostaden som naturaförmån, men detta avvisades bestämt från fackligt 
håll. Argumentet var att denna gamla tradition borde bevaras.'7 

Vad arbetarna krävde var respekt för sin situation och för sin roll som 
arbetare och bruksinvånare. I detta låg implicit ett accepterande av den 
"naturliga" ordningen. Det grundläggande kravet var en bostadsstandard 
som överensstämde med arbetarnas uppfattning om rimlighet och att 
trygghetssystemet inte rubbades. Om bostadsstandarden sjönk under den 
nivån eller om grundtryggheten avvecklades riskerade patron att inte 
kunna upprätthålla ett av sina strategiska mål, en fast och pålitlig arbetar
stam.' 8 

Det är alltså tydligt att Ericsson betonar det paternalistiska systemet 
som grund för den sociala verksamheten vid bruken. Men en viktig för-
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klaring enligt detta synsätt är också systemets ömsesidiga karaktär sna
rare än att det enbart skulle ha varit fråga om påbud dikterade uppifrån. 
Detta bör således betyda att Ericsson menar att om arbetarna inte hade 
fått ut något av det paternalistiska systemet så hade det helt enkelt sett 
annorlunda ut. 

Eva Blombergs utgångspunkt i avhandlingen Män i mörker är annor
lunda är Ericssons. Studiens huvudproblem är att undersöka den syndi
kalistiska organisationen inom gruvindustrin under I900-talets första 
hälft - vad som möjliggjorde dess etablering, vilket handlingsutrymme 
organisationen hade och varför den misslyckades. Här är det dessutom 
viktigt att poängtera att Blomberg i första hand undersöker gruvindustri
orter och inte bruksorter. Men studien är ändå intressant i detta sam
manhang eftersom den dels behandlar gruvindustrins social-, familje
och bostadspolitik, dels för att den så kallade patriarkaliska företags
strategin diskuteras. 

I sin analys av gruvföretagen utgår Blomberg från fyra typer av 
ledningsstrategier: den byråkratiska, autokratiska, arbiträra och den 
patriarkaliska. Blomberg menar att det var företagens ledningsstrategi 
som strukturerade relationerna inom industrin. I och med att befolk
ningsomsättningen var stor i gruvsamhällena var det i huvudsak företa
gen som ansvarade för samhällssystemen, vilket innebar att de besatt en 
särskild makt i lokalsamhället. Syftet med de olika ledningsstrategierna 
var att skapa de bästa förutsättningarna för gruvindustrins verksamhet. 
En sådan faktor var till exempel stabila familjer och lugna samhällen. 
Detta medför att det inte är möjligt att separera relationen mellan kapi
tal och arbete från relationen mellan reproduktion och samhälls
organisation i en studie av gruvindustrins socialpolitik. '9 

Av Blombergs undersökning går det att se att det förekom socialpoli
tisk verksamhet även inom gruvindustrierna. Verksamheten innefattade 
bland annat egnahemsbygge, änkehjälp, välgörenhetspolitik och 
pensions- och understödspolitik vid alla typer av gruvindustrier oavsett 
ledningsstrategi, men i olika omfattning och form. Emellertid var för
hållandena annorlunda vid företag med patriarkalisk ledningstyp, enligt 
Blomberg. Vid dessa gruvor omfattades alla av strategin - både ogifta 
och gifta arbetare. Inte heller förekom det konflikter i samma utsträck
ning vid dessa gruvor och förhandlingarna sköttes informellt utan fack
lig medverkan. Dessutom hade alla ett personligt band till disponenten. 
Det är intressant att notera att Blombergs undersökning visar att det 
faktum att ett företag tog ansvar för en arbetarhustru som blivit änka 
inte automatiskt betyder att bolaget hade tagit ett patriarkalt ansvar. 20 
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Jag skulle vilja använda begreppet byråkratiskt ansvar istället, eftersom 
ansvaret styrdes av formella rutiner och kalkylerbarhet och inte av nå
gon faderlig eller personlig omsorg. Det var bolagets plikt att sörja för 
änkan och de faderlösa barnen om de själva inte klarade detta. Arbe
tarna förväntade sig att arbetsgivaren skulle ta sitt ansvar. Man kan kalla 
det för en informell överenskommelse mellan arbetare och arbetsgivare. 
Om bolaget ville behålla arbetskraften [ ...] var det nödvändigt att visa 
detta ansvar." 

Av detta kan man följaktligen konstatera att Blomberg hävdar att det 
varken var typen av social verksamhet eller om den uppfattades som en 
plikt från båda parter som avgör om den var patriarkal eller ej. Snarare 
är det formen. Om det fanns möjlighet att förutse företagets ansvar, det 
vill säga att den var rutiniserad, ska omsorgen betraktas som någonting 
annat än ett uttryck för patriarkalism. 

Om man jämför Blombergs och Ericssons undersökningar är det tyd
ligt att båda tolkar företagens sociala verksamhet som en strategi att 
skapa lojalitet och att knyta arbetarna till orten. Frågan man kan ställa· 
är om det sätt som Blomberg och Ericsson använder begreppen paternalism 
och patriarkalism på gör att de är utbytbara med varandra. Eller rättare 
sagt - vad är skillnaden mellan dem? Visserligen liknar utgångspunk
terna varandra i det att båda karakteriseras som en form av strategi. 
Men Ericsson framhåller ö~sesidigheten och att det paterri.alistiska sys
temet ska betraktas som en process där även arbetarna hade möjlighet 
att påverka systemets utformning. 

Det kommunala övertagandet 
I ekonomhistorikern Björn Tropps studie av Munkfors samhälle under 
efterkrigstiden läggs fokus bland annat på bruksföretagets avveckling 
inom det sociala området. Samtidigt som denna avveckling pågick skedde 
en kraftig kommunal verksamhetsexpansion - med andra ord en pro
cess där olika former av social service övergick från att vara en bolags
angelägenhet till ett samhälleligt ansvar. Tropp menar att tidigare forsk
ning på detta område har framställt denna förändring som okomplice
rad - som om samhället endast hade att ta över och vidareutveckla ett 
relativt fungerande välfärdssystem. En sådan utgångspunkt bortser från 
den omständighet att de två formerna av "välfärdssystem" byggde på 
oförenliga ideologiska grunder - patriarkalism respektive kommun-
socialism. 22 · 
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Liksom andra bruksorter kännetecknades Munkfors av enföretags
dominans, branschensidighet och stark socialdemokrati, vilket gör att 
Munkfors bruk har haft stort inflytande på samhällsutvecklingen. 
Bostadsbeståndet var också här en central fråga för bruksföretaget efter
som det påverkade möjligheterna att rekrytera arbetskraft. Efter andra 
världskriget blev arbetskraftsbristen en brännande fråga. Att kunna er
bjuda goda social villkor var ett konkurrensmedel och därför utvecklade 
många bolag egna välfärdsprogram i slutet av 1940-talet. Så skedde 
också i Munkfors. Bruket finansierade, helt eller delvis, sjukvårdsloka
ler, tvättinrättning, varmbadhus, parker och lekplatser, vägbelysning, ren
hållning, pensionärshem och mycket annat. En stor del av brukets utgif
ter utgjordes av den här typen av samhällsinrättningar under hela 1960-
talet och så sent som i mitten av 19 50-talet byggde bolaget fortfarande 
egna bostäder. Avsikten var, som tidigare anförts, att höja trevnaden på 
orten och att motverka arbetarnas rörlighet. Men fortfarande var om
sorgen villkorad. Anställning var ett krav för att erhålla bostad och i 
hyreskontraktet stipulerades att lägenheterna var avsedda för barnrika 
familjer. Det var alltså möjligt att säga upp kontraktet för dem som blev 
barnlösa.23 

Undan för undan avvecklades bolagets ansvar för såväl olika sam
hällsanläggningar som bostäder under 1960-talet, men det gick lång
samt. Från bruksledningens sida hävdade man nu att alla perifera utgif
ter måste begränsas, vilket också underlättades av att den kommunala 
servicen samtidigt expanderade. Tropp menar att denna avveckling inte 
uppfattades som en förlust av makt från bruksledningens sida. Detta 
förklaras av att ledningen även fortsättningsvis hade inflytande över sam
hället genom att bruksförvaltaren alltid erbjöds ett mandat i kommunal
nämnden. Däremot understryker Tropp att det var stora skillnader mel
lan den bolagsproducerade välfärden och den kommunala. För det för
sta var det en skillnad i räckvidd - bolagets välfärd var reglerad av ett 
antal villkor, medan den senare var generell. För det andra var det en 
avgörande skillnad vad gäller kontrollmöjligheten. Eftersom de kom
munala beslutsfattarna var demokratiskt valda politiker, var också den 
kommunala politikens utformning möjlig att påverka för medborgarna. 
Detta var inte fallet när det gällde bolagets sociala verksamhet som ut
formades av ett fåtal personer i bruksledningen. 24 
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Avslutningsvis 
Utifrån debatten om en eventuell kontinuitet mellan det svenska bruks
samhället och folkhemmet har jag haft för avsikt diskutera vad ett bruks
samhälle är eller har varit med fokus på den sociala frågan. Mot bak
grund av den refererade debatten kan man för det första konstatera att 
det fanns likheter mellan de två samhällssystemen. Både Isacsson och 
Ericsson framhåller företeelser som pekar mot en förbindelse eller ett 
arv från bruket till folkhemmet. De åtgärder som vidtogs vad gäller sam
hälleliga välfärdsanordningar uppvisar en rad likheter. Icke desto min
dre förefaller likheterna vara av relativt ytlig art. Just det faktum att 
brukssamhällets och folkhemmets organisation vilade på olika ideolo
gisk grund - att det ena välfärdssystemet var villkorat, begränsat och 
utformat av ett fåtal personer, medan det andra var generellt och utsatt 
för medborgerlig kontroll - borde få som konsekvens att betydelsen av 
dessa likheter minskar. För inte kan det väl vara så att bara själva 
existensen av liknande företeelser kan tas som intäkt för att en ide
överföring har ägt rum? Hur välfärdssystemen fungerade i praktiken, 
vilket utfall verksamheten hade, och det bakomliggande syftet bör vara 
viktiga aspekter att väga in i jämförelsen. 

För det andra är det värt att fundera över begreppen samförstånd och 
samarbete. Att de mer eller mindre används som synonymer till varan
dra är lika vanligt som det är onyanserat. För mig innebär begreppen 
olika saker. Enbart det faktum att två parter har samarbetat, förhandlat 
eller kommit till någon slags uppgörelse betyder inte automatiskt att ett 
samförstånd har varit för handen. För att samförstånd ska kunna faste 
slås bör man kunna visa att båda parter har accepterat varandras stånd
punkter. Hur detta låter sig göras empiriskt är en annan fråga. 

Hur ska man då komma vidare i den här diskussionen? För mig är 
själva övergången från en bruksbolagsproducerad välfärd till en kom
munal dito intressant. Men också hur den kommunala välfärdspolitiken 
sedermera kom att bedrivas i en bruksort under efterkrigstiden. Vilket 
inflytande hade bolaget på den kommunala politiken efter det så kallade 
överlämnandet och hur påverkade detta det politiska arbetet i kommu
nerna? När det gäller övergången får man komma ihåg att det fanns · 
flera olika sätt att bedriva kommunal välfärdspolitik på. Vilken bety
delse det då hade att kommunen var en bruksort med ett existerande 
välfärdssystem vid tiden för den kommunala avlösningen är förstås en 
empirisk fråga. Vidare anser jag att en komparation med en kommun 
med annan struktur, till exempel en jordbrukskommun med en annan 
politisk sammansättning, mer eller mindre är nödvändig i en sådan un-
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<lersökning för att kunna avgöra vad som eventuellt är specifikt för just 
bruksorter. 

anna.pettersson@hum.oru.se 
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Bruksandan, patriarkalismen och folkhemmet 

Av Andre Ahlin 

Flera är de författare som försökt fånga bruksandan och ge den ett inne
håU med några minsta gemensamma nämnare. Innehållet i de olika för
söken till en definition kan många gånger skilja sig ordentligt, men of
tast är det inte så att de ogiltigförklarar varandra utan snarare kan man 
se de olika bidragen som komplement. Nedan gör jag först en kort ge
nomgång av olika, inte sällan innehållsmässiga, definitioner av begrep
pet bruksanda. Därefter skall jag ta fasta på ett begrepp som flera gånger 
återkommer som synonymt med bruksandan, pafriarkalismen. Även 
detta ges eri mängd definitioner och därför kan det vara intressant att 
föra en diskussion kring detta begrepps giltighet. Slutligen ställer jag 
frågan om man kan se patriarkalismen som en brygga vilken binder sam
man den förindustriella bruksorganisationen och det svenska folkhem
met. Jag gör det genom att formulera en hypotes. 

Bruksandan - några definitioner 
Barbro Bursell vill förklara bruksandan utifrån ett kulturellt samman
hang.' Genom likartade erfarenheter i såväl den privata som den offent
liga sfären skapas en gemenskap. I denna gemenskap uppstår sedan mer 
eller mindre homogena sätt att förhålla sig till företeelser både inom och 
utanför gemenskapen. Detta förhållningssätt påverkar också människors 
sätt att handla. Samtidigt menar Bursell att människor lever i flera gemen
skaper samtidigt där familjen kan utgöra en, yrket en annan och klass
tillhörigheten en tredje. Likaså kan en specifik plats utgöra grund för 
gemenskap och även köns- och religionstillhörighet är möjliga gemen
skapsskapande faktorer. I sin definition av bruksandan lyfter Bursell fram 
just kopplingen till en specifik plats. Hon menar att den erfarenhet män
niskor skaffade sig genom att bo och framförallt växa upp i ett så av
gränsat samhälle som bruksorten kom att utgöra skapades en särskild 
gemenskap. Det går alltså att finna många likheter inte bara inom en 
särskild bruksort utan i de flesta orter som kännetecknas av den speci
fika organisering av samhället och inte minst produktionen, som bruks
samhället utgör. Vidare menar Bursell att den trots allt komplexa sam
mansättningen av människor som bebor en bruksort också påverkar 
innehållet i begreppet bruksanda. Det är inte bara skilda yrkeskategorier 
utan också människor med olika kön och med olika etnisk bakgrund 
som går att finna på bruksorten. Detta ger lite olika svar beroende på 
vem man frågar om vad bruksanda kan innebära. 
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Även Sune Berger lyfter fram platsens betydelse när han diskuterar 
bruksandan.2 Han ställer frågor som om en plats kan ha en särskild 
stämning? För vem eller vilka är denna stämning då giltig? Vad är det 
som väcker starka känslor hos vissa medan andra kan förhålla sig likgil
tiga till samma plats? Ur industrialiseringens krav på en effektiv produk
tionsapparat skapades miljöer, platser, som kunde leva upp till dessa 
krav. Dessa miljöer präglade sedan människors samvaro och i viss ut
sträckning reglerades även denna. Berger menar att brukssamhället var 
starkt segregerat och att det därigenom skapades skarpa gränser vilka 
bestämde formerna för den sociala samvaron. Det här kom att påverka 
vilka som omfattades av den specifika platsen. Berger är här inne på 
samma sak som Bursell då hon talar om den vida sammansättning av 
människor som går att finna på en bruksort. Inte minst klassgränserna 
markerades genom inte bara materiella utan även rumsliga gränser, nå
got som skapade en känsla av tillhörighet och en tydligare uppfattning 
av vi och dem. Samtidigt som Berger talar om de positiva effekter av det 
som utmärkte bruksorten pekar han också på några negativa sidor så
som intolerans och misstänksamhet mot det som avvek. Berger lyfter 
också fram den nära kopplingen till arbetet vid diskussioner kring lokal 
identitet i lokalsamhället. Genom denna nära koppling har många grup
per kommit att försvinna i diskussionen och bilden av den lokala identi
teten har haft stora luckor. Flera författare ser i bruksandan bandet till 
en särskild plats som viktig. 

Inte bara Barbro Bursell och Sune Berger utan även Helena Kåks och 
Carl-Magnus Gagge menar att bruksandan bl.a. kan ges definitionen 
platsbundenhet. 3 Helena Kåks vill beskriva denna platsbundenhet som 
en relation mellan individen och platsen, eller snarare individens rela
tion till flera platser inom ramen för en större.4 Den här relationen byg
ger på minnen såväl från självupplevda händelser som från berättelser. 
Då det är en relation mellan en plats och en individ kan relationen till 
samma plats skilja mellan olika individer. Beroende på platsens bety
delse kan det uppstå konflikter då människor visar upp olika relationer 
till samma plats. 

Ann-Kristin Ekman vill tona ned platsens betydelse som en identitets
skapande faktor. 5 Hon menar att identitet sprungen ur en särskild plats 
kan vara svår att precisera. Det är också nödvändigt att skilja på då man 
medvetet strävar efter att uppnå en gemensam identitet genom att an
vända sig av konstruerade medel såsom att återuppta tidigare traditio
ner eller skapande av symboler och de gemensamma erfarenheter män
niskor på samma plats tillgodogör sig. Ekman menar att det i vissa sam-



BRUKSANDAN, PATRIARKALISMEN OCH FOLKHEMMET 

manhang kan vara givande att tala om en lokal identitet byggd på en 
gemensam koppling till en viss plats men att det oftare är andra kultu
rella identiteter som t.ex. ålder, kön eller yrke som spelar en större roll 
vid skapandet av identiteter. För att definiera bruksanda menar Ekman 
att det skulle kunna vara fruktbart att använda sig av ett annat begrepp, 
kultur. Kultur i betydelsen hur människor ser på sig själva i förhållande 
till andra och även hur människor organiserar sin tillvaro s.ocialt och 
politiskt. Ett kulturbegrepp som också innefattar ekonomiska aspekter 
då människors organisering av sin försörjning faller inom detta. Det ex
isterar dock inte endast en kultur utan flera olika kulturer kan verka vid 
sidan av varandra och det som avgör vilken som för tillfället är den 
dominerande för en individ är i vilket sammanhang denne befinner sig. 
Kulturen kan i vissa sammanhang betraktas som gemensam medan den 
i andra är individuell. Utifrån det resonemanget konstaterar Ekman att 
man i kulturbegreppet kan finna både förändring och kontinuitet, bero
ende på var och när man studerar det. Det kan därför vara givande att se 
på bruksandan som både något föränderligt och som något mera fast. 

De ovan nämnda forskarna ger begreppet bruksandan ett betydande 
innehåll, men det är inte mycket av det som tagits upp som behöver 
ogiltigförklara något annat, vilket kanske säger något om svårigheterna 
att ge begreppet en tydlig och väl avgränsad definition. De flesta är över
ens om att bruksandan kan innebära olika saker beroende vem man 
frågar och framförallt när man ställer frågan. Trots ett, som många me
nar, stort mått av kontinuitet har samhällena i Bergslagen förändrats 
och därmed också bruksandan. 

Bruksandan och patriarkalismen 
När Gunnel Forsberg diskuterar bruksandan sätter hon ett likhetstecken 
mellan det begreppet och ett annat, nämligen patriarkalism. Patriar
kalism ses här i en negativ bemärkelse med ett ojämlikt förhållande mel
lan kvinnor och män. Samtidigt vidhåller hon också att det finns posi
tiva inslag i bruksandan, t.ex. en kollektivistisk solidaritet. Forsberg 
menar att den patriarkala bruksandan ständigt reproduceras på alla 
nivåer i samhället. Hos individen utvecklas självbilder som denne sedan 
tar med sig i familjebildningen och där upprättas sedan kontrakt vilka 
styr den roll individen skall ha inom familjen. Det hushållsarbete som 
utförs i hemmet av kvinnorna uppfattas i bruksandan som en del av det 
arbete mannen utför på bruket. Hemmet kan ses som en serviceinrättning 
där den främsta uppgiften är att tillhandahålla hel och ren arbetskraft. 
Bruksandan reproduceras också av samhället där arbetslivet har en sär-
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ställning och där organiseringen av arbetslivet har mannen som norm. 
Vidare menar Forsberg att bruksandan också reproduceras inom politi
ken där den kan yttra sig som ett motstånd till att locka mindre mans
dominerade näringar till kommunen eller som en ovilja till att satsa på 
faktorer som underlättar för kvinnor att komma ut i förvärvsarbete. Även 
forskningen bidrar till att reproducera bruksandan då man lyfter fram 
bruksorterna och Bergslagen som något annorlunda, som något avvi
kande från den gängse normen. Slutligen skriver Forsberg att den bild av 
bruksandan som givits ovan till en del redan har försvunnit och konsta
terar att många människor på bruksorterna inte längre lever i enlighet 
med den tidigare bruksandans könsideal. 6 

Även Åsa Lundqvist diskuterar patriarkalismen i sin avhandling om 
samhället Böksholm. Lundqvist vidgar diskussionen kring patriarkalis
men till att förutom omfatta skillnaderna mellan könen också omfatta 
de klasskillnader som går att finna i ett patriarkalt samhälle. Lundqvist 
skiljer också på patriarkalismen som ide och som praktik. Som ide står 
patriarkalismen som en representant för relationen mellan överordnade 
och underordnade på företaget. En relation som var ojämlik och samti
digt var ett uttryck för hur man från bruksledningen såg på samhället 
och dess organisering. När Lundqvist talar om patriarkalismen som prak
tik tänker hon i första hand på den beroendeställning arbetarna hade i 
förhållande till arbetsgivaren inte bara avseende möjligheterna att er
hålla och behålla en anställning utan även efter sådant som var inbyggt 
i lönesystemet. Naturaförmåner var sådant som hela familjen var bero
ende av men reglerandet av dessa skedde formellt endast av bruksledning 
och arbetare, dvs. mellan män.7 

Mycket av den forskning i vilken patriarkalismen som begrepp har 
använts rör det förindustriella brukssamhället och även övergången till 
en mer industrikapitalistisk organisering av produktionen.8 Maths Isacson 
tänker sig en kontinuitet mellan den förindustriella bruksorganisationen 
och folkhemmet. Trots de kontextuella skillnader som naturligtvis finns 
i ett sådant kronologiskt spann kan man ändock se idemässiga band. 
Isacson menar att likheterna kan sökas i den strävan efter sociala för
bättringar som återfinns inte bara hos företrädarna för arbetarrörelsen 
utan även hos många bruksägare. Visst, skriver Isacson, motivet till de 
sociala förbättringarna skiljer men vad gäller metoderna finns många 
likheter.9 Dessutom kunde företrädarna för arbetarrörelsen finna inspi
ration i de gamla brukssamhällena avseende framförallt samhällets or
ganisering.10 Även Christer Eriksson är inne på samma linje då han talar 
om den samförståndsanda som till en början endast gick att finna lokalt 
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men som från mellankrigstiden kunde återfinnas på hela den svenska 
arbetsmarknaden." Ericsson menar att ett organiserat välfärdssystem 
inte bara är en konstruktion uppifrån utan har kommit till genom ett 
samspel mellan bruksledning och arbetare. 12 

En viss oenighet finns dock bland forskare om huruvida det är möj
ligt att se patriarkalismen som något bestående över tid. Ulf Magnusson 
menar t.ex. i sin studie av brukssamhället Fagersta att den patriarkalism 

. som trots allt funnits var en medveten strategi från arbetsgivarnas sida 
för att möta de socialistiska tendenser bland arbetarna som dök upp 
under den senare delen av I 800-talet. Dessa var i sin tur uttryck för de 
ökade klassmotsättningarna och uppstod samtidigt med övergången från 
en äldre produktionsorganisation till industrikapitalism. Därmed, me
nar Magnusson, anammade företagsledningarna en ny ledningsstrategi, 
vilken han kallar industripatriarkalism. Denna tog sig uttryck i bl.a. att 
bruken tog sig an frågor som sjukvård, sanitära förhållanden och bostä
der. Även infrastrukturella problem engagerade bruksledningarna, trots 
att de inte hade med den direkta produktionen att göra. Det var alltså 
den ändrade produktionsorganisationen framtvingad av en utveckling 
mot industrikapitalismen som drev bruksledningarna mot en ny lednings
strategi. Den här typen av åtgärder som bruksledningarna mer eller min
dre tvingades till framställdes sedan som uttryck för en omsorg om arbe
tarna. ' 3 Magnusson menar också att industripatriarkalismen hade förlo
rat sin roll redan i början av I900-talet då socialismen trots bruks
ledningens motstånd hade etablerat sig i Fagersta bl.a. i form av en lokal
avdelning till Metallarbetarförbundet och att denna arbetarrörelse hade 
gemensamma intressen med företagsledningen gällande arbetarnas dis
ciplin. 1 4 Dessutom meriar Magnusson att det inte heller före industri
kapitalismen egentligen existerade något patriarkalt förhållande mellan 
bruksledning och arbetare. Vad gäller företeelser som t.ex. rn1turaför
måner och ömsesidiga lojaliteter närmar sig Magnusson Mikael Ottos
son då han menar att dessa istället för att ses som uttryck för en patriarkal 
relation snarare är en naturlig del i det sätt man organiserade produktio
nen i det förindustriella samhället. ' 5 

Enligt historikern Börje Harnesk skall en patriarkal relation innehålla 
tre ingredienser. 16 Den första är olikhet, det finns alltid någon som står 
över en annan i en patriarkal relation. Relationen är också ömsesidig i 
det att båda parter får ut något av den, det finns något att vinna för 
såväl den underlydande som den överordnande. Naturaförmånerna, 
något som gavs som en del av den intjänade lönen, vilket bl.a. Lundqvist 
nämner, kan tjäna som exempel. 17 Det bör nämnas att inte alla histori-
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ker håller med om att naturaförmånerna skulle vara ett utslag av 
patriarkalism. Mikael Ottosson menar t.ex. att de istället endast skall 
ses som komplement till lönen på en outvecklad marknad. 18 Den tredje 
och sista ingrediensen är helhet. Med det menar Harnesk att den 
patriarkala relationen inte bara omfattar arbetet och arbetsplatsen utan 
omfattar större delen av framförallt den underlydandes liv. Återigen kan 
vi exemplifiera med hjälp av naturaförmånerna som bl.a. kunde omfatta 
ett fritt boende, bränsle till uppvärmning och matlagning samt upplå
telse av jord för egen odling. Exempel på hur den patriarkala relationen 
också genomsyrade det sociala livet och inte bara det ekonomiska var de 
gemensamma fester som anordnades vid Fagersta bruk under den senare 
delen av r 800-talet. 19 Utifrån det som tagits upp ovan kan man få in
tryck av att patriarkalismen var en relation utan konflikt. De exempel 
som nämnts är utslag av patriarkalismen som praktik. Men som nämnts 
tidigare går det även att se patriarkalismen som ide. Som ide bör den 
enligt många ses som en relation fylld av konflikter och där den sneda 
maktfördelningen var tydlig. 20 

En forskare som går något vid sidan av den tidigare diskussionen kring 
begreppet är historikern Lars Nyström. I sin avhandling Potatisriket för 
han en diskussion kring patriarkalismen utifrån Harnesks tre ingredien
ser. 21 Nyström konstaterar att det mesta av den tidigare forskningen där 
man har använt sig av patriarkalismbegreppet har utgått från endast en 
av dessa, ömsesidigheten. De andra två, olikhet och helhet, har inte fått 
lika framträdande platser i vare sig forskning eller debatt. Nyström kon
staterar att historiker därför, när de tittat längre tillbaka på relationen 
mellan överhet och underlydande, kunnat se helt andra förhållanden 
där överhet alls inte tagit samma ansvar för de underlydandes sociala 
situation. Frågan som uppstår då är om dessa samhällen går att se som 
patriarkala? För att kunna kringgå detta problem och ändock kunna 
använda sig av begreppet har forskarna ibland valt en annan innebörd, 
patriarkalismen som en övergripande samhällsideologi. 22 Nyström vill 
istället utgå från de andra två, olikhet och helhet, genom att se patriarka
lismen som ett socialt system. Avgörande är här makten och makt
utövandet. Det offentliga är tätt sammanbundet med det privata, helhe
ten, och makten är samlad i händerna på endast en, olikheten. Nyström 
definierar det patriarkala samhället som ett samhälle där den mesta 
makten är samlad hos en person och dessutom har karaktären av privat 
egendom. Men det finns samtidigt en brytning mellan det patriarkala 
samhället som privategendom å ena sidan och som samhälle å den an
dra. 23 Nyström pekar ut tre motsatsförhållanden som går att finna i ett 
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patriarkalt samhälle. Det ena är makt och matmakt. Här menar Ny
ström att även om makten återfinns hos endast en person betyder det 
inte att denna maktställning inte prövas. Dels kan det handla om att gå 
i direkt konflikt med makthavare genom t.ex. en strejk och dels kan det 
även handla om att, som Nyström uttrycker det, exploatera makthava
rens roll som en god far. På det sättet kunde de underordnade utöva en 
form av matmakt. Även om maktinnehavet inte är hotat skapas en form 
av maktbalans, om än sned, vilket ger de underlydande ett visst mått av 
manöverutrymme. Gemenskap och konflikt är det andra motsatsför
hållandet. Samtidigt som personerna i det patriarkala samhället ingår i 
en gemenskap som kan ta sig uttryck i bl.a. gemensamma fester står de 
också som motparter i en polariserad relation. Gemenskapen yttrar sig i 
en lokalt förankrad identitet där godset utgör en viktig källa till denna 
identitet men samtidigt kan denna gemenskap användas i kampen mot 
den ojämna maktfördelningen. Den lokala identiteten och de nära so
ciala kontakterna i samhället kan fungera som en samlande kraft hos de 
underlydande. Allmakt och rättfärdighet är det tredje motsatsförhållan
dc;t.24 Grunden för makthavarens maktutövningen är att framhålla och 
bevara maktinnehavet. Makthavaren har rätt att fatta egna beslut oav
sett de underlydandes uppfattning. Dessa har endast att lyda. Men i 
makthavarens intresse ligger också att maktutövningen uppfattas som 
legitim av dem som utsätts för den. Makthavaren har inget intresse av 
att de underlydande lämnar honom för en annan makthavare eller på 
annat sätt vidtar så pass drastiska åtgärder att själva grunden för makt
utövandet försvinner, t.ex. produktionen. Ett styre som inte tar hänsyn 
till annat än det privata maktinnehavet kan lätt uppfattas som illegitimt, 
något som kan få allvarliga konsekvenser. Samtidigt kan en maktutöv
ning som uppfattas som rättfärdig också underminera den oinskränkta 
maktutövningen. Ju mer maktinnehavaren vill legitimera maktutövandet 
desto mer skapar han ett utrymme för de underlydande att verka i för 
sina egna syften. 

Vid en första anblick kan Nyströms användande av begreppet 
patriarkalism te sig mycket annorlunda i förhållande till de andra fors
kare sOm nämnts ovan. Men är det verkligen det? Jag testar genom att 
ställa något av det innehåll som tillskrivs patriarkalismen av några av de 
ovan nämnda forskare mot Harnesks tre principer och Nyströms mot
satsförhållanden. 

När Gunnel Forsberg talar om att den patriarkala bruksandan repro
duceras överallt i samhället torde hon tänka på den som idemässig olik
het. Det finns hela tiden någon som är överordnad en annan,i Forsbergs 
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fall mannen överordnad kvinnan. Med risk för att tillskriva Harnesk 
och Nyström något de kanske inte tänkt sig går det också att se Fors
bergs resonemang om reproduktionen av bruksandan på alla nivåer i 
samhället, även om Forsberg "bara" diskuterar den patriarkala relatio
nen mellan könen, som ett uttryck även för Harnesks helhet. Helheten 
och även olikheten kan också skymtas då Forsberg konstaterar att den 
patriarkala bruksandan cementeras ytterligare i samhällen där arbetsli
vet har en särställning och där organisationen av det upphöjda arbets
livet har mannen som norm. Det blir tydligare med Lundqvist då hon 
även talar om den klassmässiga skillnaden i det patriarkala samhället. 
När Lundqvist ser patriarkalismen som ide och bruksledningens upp
fattning om hur samhället borde organiseras är det ett uttryck för 
Harnesks olikhet. När hon istället ser patriarkalismen som praktik med 
arbetarnas beroende av ledningen inte så mycket avseende möjligheterna 
till anställning utan framförallt alla de fördelar som var kopplade till en 
anställning. Då dessa många gånger gick långt utanför det direkta arbe
tet kan det ses som ett uttryck för inte bara ömsesidighet utan också 
helhet. Så kan även de sociala åtgärder Maths Isacson och Christer Erics
son talar om ses som en del av den helhet Harnesk talar om. Dessa var ju 
ingrepp inte bara inom ramen för arbetslivet utan påverkade i hög grad 
även människor som stod utanför den direkta produktionen. Så långt 
samstämmigheten. 

Hur blir det då med det resonemang Ulf Magnusson för kring 
patriarkalismen? Som flera av de ovan nämnda forskarna utgår Magnus
son från endast den ena av de tre principerna, ömsesidigheten, vilket 
också Nyström konstaterar. Om vi kikar något på Magnussons påstå
ende om att det egentligen inte funnits något patriarkalt förhållande 
mellan arbetare och ledning innan industrikapitalismens era. Här kan 
man förmoda att Magnusson i ett patriarkalt förhållande lägger in före
teelser som olika typer av förmåner givna av ledningen mot en försäkran 
om lojalitet och lydnad, ömsesidigheten. Då dessa inte återfinns i det 
empiriska materialet drar Magnusson slutsatsen att det inte är något 
patriarkalt förhållande som råder mellan ledning och arbetare. Men om 
vi ser på Nyströms sätt att närma sig begreppet, inte utifrån de institu
tioner och ideer som legitimerade den patriarkala ordningen, utan istäl
let utifrån denna ordning i sig ryms Magnussons resonemang inom ra
men för de tre principerna. Intressant nog kan man konstatera att 
Magnusson är inne på detta när han i sin avhandling konstaterar att 
"Kvar av de patriarkala relationerna ... blir de övervägande ekonomiskt 
betingade och de rent repressiva inslagen (som skuldsättning och hus-
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bonderätten)" 25 Om vi slutligen går till de strejker och motsättningar 
Magnusson talar om under industrikapitalismens uppkomst och ställer 
dessa i relation till Nyströms motsatsförhållanden kan man se att de 
ryms under såväl makt och matmakt som gemenskap och konflikt. Led
ningens maktställning prövas av arbetarna samtidigt som den gemen
skap somåterfinns i ett patriarkalt samhälle kan vändas mot makt
innehavaren. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det mesta som övriga 
nämnda forskare för fram i diskussionen kring det patriarkala samhället 
stämmer överens med Nyströms användande av begreppet patriarkalism. 

Sammanfattande diskussion - patriarkalismen över tid 
Kan då det grepp Nyström tar över detta något besvärliga begrepp hjälpa 
oss att se om folkhemmet i någon mening var ett uttryck för ett patriark
alt förhållande mellan överhet och underlydande. Efter industrikapitalis
men upphörde ju på många sätt den direkta relationen mellan arbetare 
och bruksledning. Det förefaller besvärligt då Nyström i sin diskussion 
kring olikheten ser maktinnehavaren endast som en person, företrädes
vis brukspatronen, eller som i hans fall godsherren. Kanske kan man här 
tillåta sig att något släppa taget om empirin och tillåta att rollen som 
maktinnehavare och även dennes motpart också kan tillfalla en organi
sation. Även om bruksarbetarna inte längre direkt förhandlade med 
bruksledningen hade de istället sina företrädare som gjorde det åt dem. 
Det man förhandlade om rörde fortfarande inte bara förhållandena på 
arbetsplatsen utan även sådant som påverkade andra delar i livet. Fort
farande berördes inte bara arbetarna vid bruket utan även deras familjer 
och också andra boende i brukssamhället. Som ett empiriskt exempel 
tar jag Åsa Lundqvists Böksholms bruk. När Karl-Fredrik Gustafsson 
tillträdde r 9 58 som pla tschef på Böksholm kom han "att socialiseras in 
i ett sammanhang där företagsledningen ansågs ha ett ansvar för byg
dens välbefinnande".26 Vid mitten av 1950-talet bodde fortfarande mer 
än hälften av arbetarna i bostäder ägda av arbetsgivaren och ända fram 
till 1951 utgick hyran som en naturaförmån. Vidare hade ett tidigare 
motstånd från bruksledningens sida hindrat människor från att bygga 
egna hem. Detta motstånd försvann och egnahemsbebyggelsen tog fart. 27 

Detta skulle, med några små modifieringar, kunna falla inom ramen för 
Harnesks helhet. Kan vi dessutom rucka något på kravet om den oin
skränkta makten som innehades av brukets ledare kommer vi ännu 
längre. Med den här diskussionen skulle det kanske gå att använda sig 
av patriarkalismbegreppet också på andra relationer än förhållandet 
mellan arbetsgivare och arbetare i en bruksort eller ett gods. 
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Ett litet påstående 

Risken med att börja laborera med ett begrepp och förändra dess inne
håll är att det blir urvattnat och därmed svårt att använda. Avgörande är 
var och hur man använder sig av det och hur de frågor det skall försöka 
hjälpa till med att besvara ser ut. Kan man t.ex. använda sig av 
patriarkalism när man skall beskriva relationen inom en fackförening i 
en liten bruksort på 1950-talet? Visserligen väljs den fackliga ledningen 
i demokratisk ordning vid årsstämmor där alla medlemmar har rätt att 
rösta, men samtidigt går det att finna flera exempel på när samma fack
liga ledare innehaft samma maktpositioner under flera decennier utan 
avbrott. Beror det då på att samtliga medlemmar alltid varit så nöjda 
med rådande förhållanden att de inte velat byta ut ledningen? Knappast. 
För att få svar på vad som ligger bakom den här typen av långa maktin
nehav menar jag att patriarkalismbegreppet skulle kunna hjälpa till. Inte 
minst om man mer noggrant granskar brukssamhällets organisering och 
även de maktrelationer som går att finna. Fackliga ledare var inte sällan 
politiskt aktiva och innehade ofta ledande kommunala befattningar, t.ex. 
ordförande i kommunfullmäktige. Utifrån ovanstående resonemang 
skulle det vara möjligt att identifiera flera av Harnesks ingredienser och 
Nyströms motsatspar i relationen mellan facklig ledare och vanlig med
lem. Jag vill därför ansluta mig till Maths lsacson då han påstår att det 
går att se idemässiga band mellan en förindustriell bruksorganisation 
och folkhemmet. 

Med utgångspunkt ur detta formulerar jag en hypotes. I den för
industriella bruksorganisationen rådde ett patriarkalt förhållande mel
lan överhet och underordnade. I och med demokratins genombrott bjöd 
åtminstone de insiktsfulla brukspatronerna, eller bruksledningarna, in 
de fackliga organisationerna att delta i arbetet för det gemensammas 
bästa. Det var alltså inte så att redan existerande relationer och makt
förhållanden i brukssamhället med demokratins intåg helt kom att för
ändras. Snarare var det så att det i bruksorganisationen tillkom ytterli
gare nivåer i den patriarkala relationen mellan över och under. De fack
liga organisationerna påverkades av den kontext de verkade i och mycket 
av den patriarkala relationen som fanns mellan arbetsgivare och arbets
tagare återfanns/finns också i den fackliga organisationen. 

andre.ahlin@mdh.se 
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Bruksandan och utbildningsmotståndet 

Av Anna Brismark 

Inledning och syfte 
Definitionerna av begreppet bruksanda är många och även själva före
komsten av dess existens har diskuterats. Vidare har det i olika samman
hang påpekats att bruksanda inte kan ses som något konstant utan att 
dess innebörd sannolikt förändras över tiden och även kan ta sig skilda 
uttryck på olika platser. Trots dessa oklarheter används begreppet i olika 
sammanhang och det är vanligt att man värderar innebörden i den så 
kallade bruksandan samt diskuterar vilka positiva respektive negativa 
egenskaper som kan läggas in i begreppet.' Bruks andan i sig och det som 
karaktäriserar denna har därmed också fått fungera som förklaring till 
olika fenomen både i det historiska brukssamhället och på dagens bruk
sorter. I retoriken kring bristen på utveckling på olika bruksorter före
kommer det att man skyller på den så kallade bruksandan. Om inget 
händer trots olika insatser så anses detta bero på att folk saknar de rätta 
attityderna eller har "fel" traditioner. 2 

Egenskaper som akademikerförakt och utbildningsfientlighet tillhör 
de negativa sidor som förknippas med bruksanda och som därmed anses 
vara en av flera förklaringar till den generellt relativt låga utbildnings
nivån bland befolkningen i många av dagens brukssamhällen. 3 Då ut
bildning i dagens samhälle har fått en allt iner central betydelse, inte 
minst i olika åtgärdsprogram som riktas mot många gamla bruksorter, 
blir frågor kring vad det utbildningsmotstånd som kopplas till bruksan-

. dan beror på, vilka konsekvenser det får och hur man förändrar det, 
viktiga. Detta är också något som redaktörerna tillrapporten Bruksanda 
- hinder eller möjlighet påtalat. Enligt dem återkommer ständigt beho
vet av utbildningar då bruksorternas framtid diskuteras. Den låga 
utbildningsnivån ses som ett bekymmer och motståndet mot utbildning 
påstås vara stort och man funderar kring hur detta ska brytas.4 

Det är naturligtvis svårt att urskilja bruksandans eventuella betydelse 
för och samband med en relativt låg utbildningsnivå. Många andra fak
torer har troligen en viktig inverkan samtidigt som dessa faktorer också 
kan vara svåra att särskilja från de egenskaper som anses karaktärisera 
bruksandan. Bland dessa kan nämnas det sociala arvet, reproduktionen 
av värderingar inom familjen eller de mer allmänna egenskaper som även 
gälkr i andra industrimiljöer samt de skillnader som finns mellan stad 
och landsbygd. Utgångspunkten för denna uppsats är att på grund av 
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utbildningens centrala roll i vårt samhälle, är frågor kring utbildnings
motstånd och akademikerförakt hos vissa grupper intressanta att stu
dera. Då den bruksanda som fortfarande anses prägla många av dagens 
brukssamhällen bland annat anses ha just dessa karaktärsdrag så är dessa 
orter ett intressant studieobjekt. Mitt syfte med artikeln är inte att empi
riskt undersöka om det finns ett samband mellan en relativt låg utbild
ningsnivå på många bruksorter och en speciell mentalitet i form av bruks
anda. Jag kommer däremot att använda bruksandan som en utgångs
punkt för att diskutera och generera frågor kring varför utbildnings
nivån generellt sett är lägre på många bruksorter, i det här fallet i Bergs
lagen, än på andra ställen i landet. Vilka värderingar, traditioner och 
företeelser är det i det gamla brukssamhället som eventuellt lever kvar 
och kan ha medverkat till att inställningen till högre utbildning inte är 
lika positiv som på andra platser? Ett delsyfte är att också diskutera de 
könsskillnader som finns i detta sammanhang och som ofta påpekas av 
forskare och utredare. 

Disposition och avgränsningar 
Artikeln inleds med en kortare beskrivning av utbildningens roll i vårt 
samhälle och hur centrala utbildningsfrågor och utbildningssatsningar 
är idag inte minst på krisdrabbade bruksorter. Vidare presenteras kort 
olika exempel på utbildningssatsningar både nationellt, regionalt och 
lokalt samt resultatet av dessa. Här presenteras också en del siffror kring 
utbildningsnivån i Bergslagsregionen respektive övriga Sverige samt de 
skillnader som finns mellan män och kvinnor. Sedan följer först en kor
tare redogörelse av forskningen kring social reproduktion och dess bety
delse för människors vilja och möjligheter att utbilda sig. Därefter dis
kuteras olika faktorer med anknytning till brukssamhällenas speciella 
karaktär som skulle kunna kopplas ihop med det påstådda utbildnings
motståndet och akademikerföraktet hos bruksorternas befolkning. Upp
satsen avslutas med en kort sammanfattning och några avslutande re
flektioner. 

Utbildningens roll 
Utbildningens betydelse ur ett ekonomiskt och demokratiskt perspektiv 
i en välfärdsstat är i stort sett oomtvistad och behöver inte diskuteras 
vidare här. Enligt det samlade målet för politikområdet utbildningspoli
tik som presenterades i 2001 års budgetproposition ska Sverige "vara en 
ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalite och 
livslångt lärande för tillväxt och rättvisa". Vidare betonas att det finns 
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en "vision om en skola för alla" .5 Forskning har visat att länder med 
mer välutbildad arbetskraft uppvisar högre tillväxt, men också att un
dervisningens kvalite har betydelse för tillväxten. Forskningen är där
emot inte lika entydig vad beträffar sambandet mellan en jämn fördel
ning och tillväxt, men det finns inte heller något belägg för att det skulle 
råda någon motsättning mellan en jämnare utbildningsnivå och högre 
tillväxt. 6 I Sverige har fördelningspolitiken länge varit ett viktigt motiv 
när staten agerar inom utbildningsområdet. Syftet är att åstadkomma en 
jämnare fördelning av kunskaper och kompetens vilket i sin tur ska leda 
till en jämnare fördelning av livschanserna och livsinkomsterna. Ett vik
tigt inslag i svensk utbildningspolitik har även varit en strävan efter att 
göra individens utbildningsval mera beroende av anlag och intresse än 
av ekonomiska och kulturella förhållanden i uppväxtmiljön. Utöver 

, dessa motiv om jämlikhet och rättvisa finns också ett mer övergripande 
mål att samhället ska tillvarata sin begåvningsreserv.7 Trots osäkerheten 
kring fördelningens betydelse för tillväxten används ofta ett effektivitets~ 
argument för en jämn fördelning av kunskapen som går ut på att en 
resursfördelning i samhället blir ineffektiv om utbildningen endast kom
mer vissa grupper till del. 8 

Att kraven på utbildning i vårt samhälle ökat under de senaste årtion
dena är en klar trend.9 Hos de anställda i näringslivet har det inom alla 
sektorer skett en tydlig utveckling mot en högre genomsnittlig utbild
ningsnivå. En långtidsutredning från 1999/2000 visar också att efterfrå
gan på lågutbildad arbetskraft i näringslivet kommer att minska i fram
tiden som en följd av den tekniska utvecklingen och den internationella 
arbetsfördelningen.ro Även om utredningen betonar att det inte bara är 
utbildningens längd som har betydelse utan också dess inriktning och 
kvalite är det helt klart att kraven på gymnasieutbildning och även högre 
utbildning ökat under de senaste åren. 

I detta sammanhang är det också intressant att betona den mer över
gripande roll som utbildning anses ha i vårt samhälle. I till exempel SCB:s 
rapport Utbildning och uppväxtförhållanden inleder författarna med att 
konstatera att "Med längre utbildning följer ofta ett mer stimulerande 
och bättre betalt arbete och därmed större möjligheter till en mer aktiv 
och berikande fritid. De kunskaper som utbildning ger kan vara till nytta 
och glädje i de mest skilda sammanhang, bland annat för att ta del av 
politisk debatt, litteratur, teater och konst. Fördelning av högre utbild
ning blir därför i stor utsträckning också en fördelning av livschanser". rr 

Även andra forskare har utifrån ett mer lokalt perspektiv betonat ut
bildningens roll för den enskilda individen. Karin Norman har i sin stu-
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die av bergslagsorten Smedjebacken berört föreställningar om arbete och 
utbildning. Enligt Norman har utbildning en särskild ställning i vårt sam
hälle som utvecklande för både individen och samhället. Den omgärdas 
av ideer om framgång och arbetsmöjligheter. Utbildning bygger också 
på den ideologiskt centrala tanken om jämlikhet samt föreställningar 
om självständighet och självförverkligande." Norman pekar vidare på 
hur utbildning ofta framhävs av personer som är engagerade politiskt 
och i så kallade kulturfrågor som vägen till utveckling. Utbildning ses 
både som ett samhälleligt framåtskridande och som en personlig väg till 
frihet och framgång. Även arbete kan, enligt Norman, värderas högt 
men uppfattas inte leda till utveckling i samma bemärkelse om det inte 
kombineras med utbildning. ' 3 Som nämnts ovan framförs också utbild
ningens betydelse ofta av politiker och tjänstemän inom statlig och kom
munal förvaltning. Ett konkret exempel på detta framgår i en intervju 
med en Komvuxrektor i Smedjebacken. Hon ser utbildning för arbetar
klassens kvinnor på orten som ett medel för att få självförtroende och 
därmed möjligheter att frigöra sig från sina traditionella livsmönster. ' 4 

Utbi Id ningssatsningar 
Som en följd av utbildningens betydelse i vårt samhälle och den starka 
tron på utbildning som problemlösare och resurs som beskrivs i avsnit
tet ovan har också satsningar på utbildning blivit centrala. På nationell 
nivå kan nämnas "kunskapslyftet", vars syfte var att möjliggöra för alla 
att få gymnasiekompetens, samt ökningen av antalet högskolor, univer
sitet och högskoleplatser. I den svenska regionalpolitiken har utbildnings
satsningar under relativt lång tid haft en viktig roll. Redan år 1985 blev 
kompetensutveckling ett medel för att nå målen för en balanserad regio
nal utveckling. ' 5 Från det aktuella området Bergslagen finns flera exem
pel att hämta varav det så kallade Bergslagspaketet som skapades under 
1980-talet är ett. 16 Detta har sedan följts av flera olika statliga åtgärds
program för Bergslagen där utbildning varit/är en viktig del. Bland dessa 
kan nämnas satsningarna på regionala högskolor/universitet i Falun, 
Karlstad, Örebro och Mälardalen. Flera motiv ligger bakom besluten att 
etablera högskolor på nya orter. Ett skäl är att attrahera studenter från 
studieovana miljöer och därmed minska snedrekryteringen till högre ut
bildning. Högskolorna har fått en tydlig uppgift att "aktivt främja och 
bredda rekryteringen till högskolan". ' 7 Vidare finns det regionalpolitiska 
motiv där tanken är att de nya högskolorna ska ge upphov till positiva 
externa effekter genom att företag flyttar till högskoleregionen eller att 
studenternas ideer ger upphov till nya företag. Därmed skulle högsko-
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lorna bidra till den regionala tillväxten. 18 Målet är alltså bland annat att 
de regionala högskolorna och den forskning som bedrivs där ska ha en 
viss regional koppling som kan stimulera det regionala näringslivet. 

På regional nivå är också Bergslagens status som mål-2 område inom 
EU och det ekonomiska stöd som kanaliseras därigenom ett bra exempel 
på utbildningssatsningar. I den utvecklingsplan som utarbetades för 
Bergslagen inför ansökan om EU medel var en av huvudåtgärderna att 
satsa på distansutbildningar, förändrade attityder till utbildning och en 
breddning av utbildningsutbudet för att höja utbildningsnivån och komp
etensen för näringslivet. '9 

Slutligen ska nämnas alla de utbildningssatsningar som skett och fort 0 

farande är i högsta grad aktuella på kommunal nivå. Ett av de mest 
framträdande är kanske Hällefors kommun som medvetet satsat på att 
etablera en högskoleutbildning. Kommunen bytte under 1990-talet stra
tegi från att tidigare förlita sig på den befintliga basindustrin till att bland 
annat satsa på " ... nya näringslivsbaser framför allt inom livsmedel, kul
tur, design och utbildning". 20 

Resultatet av utbildningssatsningarna 
På nationell nivå har befolkningens utbildningsnivå stigit kontinuerligt 
som en följd av utbildningssystemets reformering och utbyggnad. 21 Över
gången från grundskola till gymnasieskola är idag nästan roo %.22 Vi
dare har andelen människor med kortare och längre eftergymnasiala 
utbildningar stigit med flera procent bara under det senaste årtiondet. 
En annan tydlig trend är att framför allt yngre kvinnor i högre utsträck
ning blir allt mer utbildade än männen. På nationell nivå framgår detta 
bland annat av att av samtliga personer mellan 25 och 64 år så hade år 
2000 3 2 % av kvinnorna och 28 % av männen eftergymnasial utbild
ning. Går man till de lägre åldrarna 25-29 år är skillnaderna ännu 
större. 23 Vidare är det vanligare att kvinnor bryter traditionella 
utbildningsval än att män gör det. 24 

Utan att gå in på detaljer om resultatet av de utbildningssatsningar 
som ägt rum finns några saker man kan konstatera om Bergslagen som 
region. Vad beträffar antalet personer med eftergymnasial utbildning i 
Bergslagen så har andelen stadigt ökat mellan åren i990 och 2000. Dä
remot ligger genomsnittet i Bergslagskommunerna fortfarande klart un
der det svenska riksgenomsnittet om än ganska nära genomsnittet inom 
EU. År 2000 hade 21,r % av befol~ningen mellan 25 och 64 år i Bergs
lagen eftergymnasial utbildning. Detta kan jämföras med 30 % för 
Sverige totalt och 21 % i EU. Att samtliga 30 kommuner som i statstiken 
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räknats in i Bergslagsregionen är det bara Falun som ligger nära, ja till 
och med högre, än riksgenomsnittet. Vidare är motsvarande siffror för 
män respektive kvinnor i Bergslagen 18,6 % respektive 23,7 %, medan 
de i Sverige i stort är 28 % respektive 32 %. Detta innebär att det finns 
en något större skillnad mellan könen i Bergslagen än i landet i stort. 
Jämför man siffrorna vad beträffar andelen av befolkningen med efter
gymnasial utbildning längre än tre år så utgör de 8 % för männen och 
II % av kvinnorna i Bergslagen, medan andelen är 15 % respektive 17 % 
i hela riket. 25 Ett lokalt exempel som ytterligare illustrerar könsskillnader
na är att av dem som år 1999 gick på kunskapslyftet i Skinnskattebergs 
kommun var 70-75 % kvinnor. 26 

En intressant fråga är om utbyggnaden av utbildningssystemet har 
lett till att grupper med svagare studietradition har lockats att studera 
vidare. Har sambandet mellan social bakgrund och val av utbildning 
minskat? I en SOU-rapport från 2003 visas att den sociala snedrekry
teringen har minskat under 1990-talet och att rekryteringen till högsko
leutbildning breddats och även jämnats ut uppåt i åldrarna. Den kraf
tiga expansionen av antalet studenter som ägt rum under de senaste åren 
har framför allt koncentrerats till de mindre högskolorna och inneburit 
en utlokalisering av högskolan till mindre orter. Vad beträffar den sociala 
snedrekryteringen så är andelen studenter från arbetarhem högre vid de 
mindre och nyare regionala högskolorna än vid de äldre och väletable
rade lärosätena och universiteten. Satsningen på nya högskolor kan där
med ha inneburit att personer som annars inte skulle ha påbörjat högre 
studier nu har gjort det eftersom det finns en högskola nära deras bo
stadsort. Trots detta har tillgängliga studier inte kunnat belägga att eta
bleringen av högskolor på nya orter har haft någon stor effekt på sned
rekryteringen till högre utbildning. Utbildningsnivån har visserligen höjts 
ute i regionerna men närheten till utbildning verkar inte ha större bety
delse för de från mindre studievana hem än andra. I stället ser den so
ciala strukturen i upptagningsområdet ut att betyda mer än närheten till 
utbildning för att förklara den sociala sammansättningen bland de stu
derande vid olika högskolor. 27 Trots expansionen och den regionala ut
byggnaden av högskolan har därför inte den sociala rekryteringen för
ändrats i särskilt hög utsträckning till att bli mindre skev. Sambandet 
mellan social bakgrund och övergång till högre studier är fortfarande 
starkt. Fortfarande finns också stora regionala skillnader i utbildnings
nivån som hänger samman med områdenas arbetsmarknadsstruktur, ut
bildningsutbud och ålderssammansättning. Tydligast är skillnaderna 
mellan stad och landsbygd. 28 
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I samband med att resultaten av utbildningssatsningarna tas upp ska 
nämnas att de inte sker helt utan ifrågasättande. Erik Westholm, forsk
ningsledare vid Dalarnas forskningsråd, pekar på att konsekvenserna av 
det han kallar utbildningssprånget är höljda i dunkel. En gigantisk 
utbildningssatsning anses som svaret på produktionens omvandling, men 
man vet rätt lite om huruvida det kommer att hjälpa mot arbetslösheten. 
Det leder till stor rörlighet, nya flyttrörelser, men hjälper detta? Enligt 
Westholm är "väl osäkerhet det enda som är säkert när det gäller det 
stora utbildningssprånget". 2 9 

Forskning om social och regional snedrekrytering 
Som tidigare framkommit finns det en tydlig social snedrekrytering vad 
beträffar studenterna vid landets högskolor och universitet. Denna sned
rekrytering har både varit föremål för en hel del forskning och som tidi
gare nämnts delvis legat till grund för utbyggnaden av regionala högsko
lor. Av de orsaker som kan tänkas förklara denna snedrekrytering har 
betydelsen av ekonomiska hinder för stora grupper att börja högre stu
dier minskat. Därmed inte sagt att familjens ekonomi saknar betydelse. 
Det finns dock också kulturella barriärer som idag kanske har ett större 
förklaringsvärde. Barn och ungdomar från arbetarhem anses inte få hjälp 
och stöd i samma utsträckning i sitt skolarbete. Detta innebär att barn 
från familjer där föräldrarna har högre utbildning får ett visst försprång 
samt en bättre förberedelse för skolan, dess miljö och arbetsmetoder. 
För ungdomar från arbetarhem innebär val av högskolestudier också en 
brytning av tidigare mönster och traditioner. Vidare kan valet av utbild
ningsinriktning även innebära ett liv i en i förhållande till föräldrarna 
och uppväxtmiljön skild miljö, både socialt och geografiskt. För vissa 
ungdomar blir därmed valet att studera under en längre eftergymnasial 
utbildning något s.om innebär att man måste bryta ett mönster medan 
det för andra bara innebär att man fortsätter i en tidigare tradition.30 

Utredningar visar också att inte bara familjen utan även den sociala 
strukturen i hela den omgivande miljön påverkar om en person läser 
vidare. Som tidigare nämnts har forskningen framför allt uppmärksam
mat de tydliga regionala skillnader som finns vad beträffar utbildnings
nivå mellan stad och landsbygd. Som förklaring till dessa regionala skill
nader betonas bland annat den sociala strukturen i upptagningsområdet 
och de mer institutionella faktorerna såsom utbudet av utbildningar. Som 
exempel på det senare anges att utbildningar ofta riktas mot en regional 
arbetsmarknad och att det finns en tradition på orten att välja dessa.3' 
Ett exempel på vilken betydelse omgivningen har för utvecklingen i ett 
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område finns i dokumentationen om Bergslagen som mål 2 område för 
EU-stöd. Här påpekas att "målområdet präglas av gamla industriella 
och agrara traditioner och attityder". I måldokumentet betonas vidare 
de svaga studietraditionerna inom målområdet och attitydernas roll i 
detta.32 

Bruksandan och bruksmiljön som förklaringsfaktorer 
I följande avsnitt ska jag nu diskutera hur de värderingar, traditioner 
och företeelser som finns i beskrivningar av bruksmiljön och bruksan
dan skulle kunna kopplas till den negativa inställning till högre utbild
ning som anses finnas i denna miljö. Som kommer att framgå är de olika 
möjliga förklaringsfaktorerna som diskuteras ofta tätt sammanlänkade 
till varandra. I sammanhanget är det viktigt att för det första ytterligare 
en gång betona att begreppet bruksanda kan definieras på en rad olika 
sätt. För det andra att vad som karaktäriserade de gamla bruksmiljöer
na och dagens brukssamhällen också delvis skiljer sig åt. De faktorer 
som tas upp här är dock relativt generella för forskningens beskrivning 
av dessa miljöer. I samband med att attityderna i brukssamhället disku
terats har bland annat Barbro Bursell påpekat att visserligen har bruks
andan tagit sig nya uttryck, men förutsättningar, erfarenheter med mera 
har förändrats och därmed även värderingar och attityder. Men värde
ringar förändras vanligen inte lika snabbt som villkor. Brukstraditionen 
är, enligt Bursell, seg.33 Även Gunnel Forsberg diskuterar bruksandan 
och att den kulturella och sociala strukturen är mycket segare än den 
ekonomiska. Forsberg beskriver hur bruksandan reproduceras och visar 
bland annat hur föreställningar om vad en kvinna respektive man får 
sysselsätta sig med lever kvar. 34 

Den manliga normen och synen på vad som är ett "riktigt" arbete 
Ett första steg i att förklara inställningen till utbildning skulle kunna 
vara att uppmärksamma att synen på utbildning kan präglas av vad som 
anses vara "riktigt arbete". En föreställning som är återkommande i re
dogörelserna kring innebörden i bruksandan är inställningen att tungt 
industriarbete är det som räknas som ett "riktigt arbete". Detta står 
därmed i kontrast både till det arbete som studier i sig utgör, men också 
den typ av arbete som högre studier syftar fram emot. Ekonomhistorikern 
Göran Ryden beskriver också hur starkt omgivningens bild.av Bergsla
gen är förknippad med män och ett tungt "heroiskt supermanligt 
arbete" .35 Bergslagen är, enligt Ryden, inte endast en manlig region då 
det identitetsskapande arbetet utförs av män, utan också då människor 
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envist behåller en föreställning om att så är fallet.36 En central fråga blir 
därmed hur länge det kommer att dröja innan denna föreställning om 
Bergslagen som en manlig arbetarmiljö förändras och därmed underlät
tar för framför allt männen att bryta detta mönster. I samband med detta 
är det också intressant att knyta an till de studier på nationell nivå som 
visar att det idag är svårt att rekrytera folk till industrijobb som har en 
relativt låg status bland dagens ungdomar. Hur ser detta ut på bruksorter
na? Har industrijobb en relativt högre status där än på andra orter? 
Vidare är det viktigt att problematisera begreppen utbildning och kun
skap. En tydi'ig tendens i dagens utbildningssatsningar är att den relativt 
smala specialiserade yrkeskompetens som förmedlades på f~briksgolvet 
inte är lika eftertraktad idag. Detta innebär att den kunskap som arbeta
ren hade inte kan mätas på samma sätt och ofta inte heller värderas lika 
högt som skolstudier. 

Även samhällsgeografen Sune Berger har påpekat att brukssamhällena 
till stor del varit en männens värld både vad beträffar arbete, fritid, för
eningar med- mera. Kanske är det, enligt Berger, därför inte så underligt 
att det ofta är männen som möter de största svårigheterna när det gäller 
att bryta upp från denna trygga tillvaro. Vidare pekar Berger på att kvin
norna i många områden som utsatts för strukturomvandlingar övertagit 
rollen som familjförsörjare. Detta har lett till komplikationer då män
nen mist sin gamla roll. Den patriarkala familjestrukturen har föränd
rats och därmed de sociala mönstren. 37 Även andra forskare har ställt 
sig frågan om den kvinnliga arbetarkulturen historiskt sett var mindre 
stel än den manliga och därmed mer öppen för förändringar. Detta skulle 
ha haft sin ursprungliga förklaring i att kvinnorna var tvungna att finna 
på flera olika lösningar för att lösa de problem hushållet ställdes inför. 

, Det skulle därmed kunna finnas en koppling i den skillnad som idag 
råder emellan kvinnors och mäns inställning till och deltagande i utbild
ningssatsningar och ingång till högre utbildning. Ekonomhistorikern 
Maths Isacson har tagit upp en intressant aspekt på detta. Enligt Isacson 
skaffade sig kvinnor redan under bruksepoken en bredare kompetens
profil än männen. Orsaken till detta var, enligt Isacson, att kvinnorna 
länge var utestängda från fabriken och därmed var tvungna att ordna 
arbete på annat sätt. Männen gick däremot i regel rakt in i industrin och 
specialiserade sig successivt inom denna.38 

Vidare kan det också vara intressant att här kort lyfta fram någon av 
de studier som gjorts om hur befolkningen själva ser på utbildningens 
konsekvenser. Karin Norman visar i sin studie att kvinnorna på några 
Bergslagsorter inte uppfattar att de inte kan påverka sin tillvaro utan att 
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de istället aktivt formar den. Samtidigt är de en del av det samhälle som 
präglas av vissa ekonomiska och sociala strukturer som de inte har in
flytande över. Utbildning uppfattas av kvinnorna som ett medel till sam
hällelig och personlig utveckling, men för dem uppenbarar utbildningen 
dessutom kulturella och sociala skillnader och orättvisor som de främst 
blir upptagna av att försöka hantera. Normans slutsats är att utbildning 
också kan skapa och upprätthålla distans mellan människor.39 

Det sociala systemet 
Flera forskare har på olika sätt visat hur bruksorterna under mycket 
lång tid karaktäriserats av en tydlig social skiktning. Brusell pekar på att 
man i den historiska arbetslivsforskningen ofta använder kategorierna 
arbetare och tjänstemän som motsatspar. Gränserna dem emellan är väl 
kända. På bruken fanns visserligen en differentiering även inom dessa 
grupper, men gränsen var troligen tydligast mellan dessa två större hu
vudgrupper. På bruket fanns också en tydlig skillnad mellan de inflyt
tade och de infödda där de förstnämnda hade det gemensamt att de hade 
en högre utbildning och därmed en kompetens som behövdes, men inte 
fanns att få inom brukssamhället. Med utbildning och yrke följde sedan 
olika villkor och värderingar. En ytterligare skillnad mellan de två grup
perna var, enligt Brusell, att de inflyttade högutbildade inte var beroende 
av bruket och därmed kunde hålla en annan distans till det än arbetarna 
och de lägre tjänstemännen. Inflyttade tjänstemän talade om vi och de. 40 

Andra forskare, däribland Carl-Magnus Gagge, har vidare visat hur 
den sociala skiktningen också har tagit sig utryck i den fysiska be
byggelsemiljön där arbetare och tjänstemän bodde och fortfarande till 
stor del bor i olika områden.4' Människor ur olika sociala skikt har inte 
umgåtts med varandra utan umgänget har följt strikta sociala gränser. 
Skiktningen har delvis luckrats upp sedan 1970-talet, men i de fall den 
lever kvar innebär troligen en satsning på utbildning av dem som tradi
tionellt tillhör arbetarklassen i högre omfattning en brytning mot de so
ciala mönstren än för dem som bor på orter som saknar en lika tydlig 
social skiktning. 

Den patriarkala strukturen och "kontraktet" 
Ett återkommande karaktärsdrag i beskrivningen av olika bruksmiljöer 
är förekomsten av en patriarkal struktur. Vidare kan man också urskilja 
något som skulle kunna betraktas som ett kontrakt mellan bruks
befolkningen och brukspatron eller senare bruksledningen. Innebörden 
av detta kontrakt var att det i järnbrukens/företagens sociala omsorg 
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ingick en slags garanti mot arbetslöshet. Brukssystemet utgjorde sin egen 
arbetsmarknad och fanns det inte jobb inom en sektor inom bruket så 
fanns det någon annanstans.42 Brukssamhällets invånare har haft en stark 
tilltro till kollektivet och istället för att själva ta ansvar har de, enligt 
Gagge, väntat sig att andra ska ta huvudansvaret för framtiden. 43 Ett 
liknande synsätt och förväntningar finns också enligt Gerd Adolfsson 
fortfarande kvar bland personer i ledande ställning. Som exempel på 
detta beskriver Adolfsson ett utvecklingsprojekt där det fanns en stark 
misstro hos de etablerade kommunpolitikerna mot människor som var 
kunniga och drivkraftiga och som ville ta makten över sin egen tillvaro.44 

Kollektivet och jantelagen 
Med direkt anknytning till föregående avsnitt kan också kopplingen 
mellan bruksanda, jantelag och barriären att påbörja högre studier dis
kuteras. Den sociala kontrollen på många bruksorter har varit och är 
enligt många fortfarande hård och jantelagens regler gäller.45 Svårigheten 
ligger, enligt Adolfsson, inte alltid i viljan utan i modet att bryta mot det 
gamla invanda och att ta de konsekvenser detta får. 46 Tillsammans med 
ett jantelagstänkande utgör de föreställningar om vad som räknas som 
arbete, den sociala skiktning mellan arbetare och tjänstemän med mera, 
som tidigare diskuterats, ett starkt hinder för att ta steget att satsa på 
höga betyg i grundskola och gymnasium samt att gå vidare till högre 
studier. 

Platsidentiteten 
I forskningen kring dagens brukssamhällen finns flera studier kring plats
identitetens betydelse. Dessa är intressanta i detta sammanhang efter
som utbildning ofta kräver att människor åtminstone tillfälligt flyttar 

. från hemorten. Något entydigt svar på om brukssamhällenas befolkning 
är mer platsbundna än den övriga befolkningen är svårt att hitta i litte
raturen. Enligt Erik Westholm förekommer en ganska hög netto
utflyttning, men i fel "åldrar". Bergslagskommunernas befolkning mins
kar men ungdomarna tenderar att stanna kvar i högre utsträckning än i 
andra landsbygdskommuner. De utbildningsrelaterade flyttningar som 
sker bland ungdomar i åldrarna 20-24 år är klart lägre i Dalarnas 
bergslagskommuner än i övriga Dalarna. Westholms s.lutsats är att den 
vuxna befolkningens låga utbildning förs vidare till nästa generation. 
Om detta egentligen beror på brnksandans negativa sida diskuteras inte 
vidare av Westholm. Istället pekar han på att ungdomarna faktiskt kan
ske trivs vilket också en intervjuundersökning bland ungdomar i Lud-
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vika visat. Ungdomarnas mer personliga uppfattning skiljer sig från den 
bild som ofta ges av hemorten som en "trist håla".47 

Förekomsten av en platsbundenhet blir framför allt intressant då man 
vill förklara de skillnader som finns mellan könen vad beträffar utbild
ningsnivå. Flera forskare, däribland Berger och Westholm, pekar på att 
kvinnor anses vara mindre bundna till platsen och att yngre kvinnor i 
större utsträckning flyttar från bruksorterna än yngre män. Åsa Lund
qvist visar i sin studie av brukssamhället Böksholm att kvinnorna tidi
gare tog sig ur isolering och bundenhet till platsen. Bilismen innebar att 
avstånden minskade och enligt henne ökade detta möjligheterna för kvin
nor att söka sig till andra arbetsmarknader. När pendlingen ökade var 
det främst kvinnor som sökte sig utanför brukssamhället.48 För kvinnor
nas del kom yrkeslivet ofta att bestå av sysslor som inte direkt kan kny
tas till industrisamhället.49 Detta kan därmed ha inneburit att kvinnorna 
tidigare kom utanför bruksmiljön samt de värderingar och företeelser 
som präglade dessa. Enligt Gunnel Forsberg kan flickorna ha utvecklat 
en platsalienation som innebär att de flyttar istället för att stanna och 
förändra. Pojkarna reproducerar istället bruksandan genom att stanna 
och inte möta andra miljöer samt genom att de utbildar sig inom tradi
tionella yrken. 50 

Slutdiskussion 
Utgångspunkten för denna artikel har varit att på grund av utbildning
ens centrala roll i vårt samhälle är frågor kring utbildningsmotstånd och 
akademikerförakt hos vissa grupper intressanta att studera. Då den bruk
sanda som anses prägla många av dagens brukssamhällen bland annat 
anses ha just dessa karaktärsdrag så är dessa orter ett intressant studie
objekt. Syftet har därmed varit att diskutera vilka värderingar, traditio
ner och företeelser i det gamla brukssamhället som eventuellt lever kvar 
och kan ha medverkat till denna inställning till utbildning. Bland de fak
torer som diskuterats finns framför allt brukssamhällenas sociala struk
tur med tydliga "klasskillnader" som försvårar för människor att bryta 
de gränser som också finns mer generellt i vårt samhälle. Vidare innebär 
även andra värderingar som vanligtvis förknippas med bruksanda att 
utbildning inte värderas högt eller att tröskeln att våga göra den indivi
duella satsning som studier innebär är hög. Bland dessa värderingar finns 
bland annat synen på vad som räknas som ett "riktigt arbete", beto
ningen av kollektivet och kollektiva lösningar samt ett stort inslag av 
jantelagstänkande. I min artikel har det också framkommit att det finns 
reella skillnader mellan könen vad beträffar utbildningsnivå och utflytt-
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ning från bruksorterna. Kvinnorna har i större utsträckning högre ut
bildning och fler kvinnor än män lämnar hemorten. Även här kan troli
gen vissa förklaringar sökas relativt långt tillbaka i de förhållanden som 
präglat bruksmiljön. Till exempel var kvinnor sannolikt tidigt tvungna 
att vara mer flexibla än männen för att finna sin utkomst och sköta 
hushållet. Vidare har kvinnorna inte heller i samma grad omfattats av de 
"ideal" som den manligt präglade brukssamhället utmärkts av. Det har 
därför varit lättare för dem att bryta dessa mönster. 

Som nämndes i inledningen var syftet med den här uppsatsen att dis
kutera och ställa frågor. Vidare forskning skulle antagligen kunna be
svara en hel del av dessa frågor. Utifrån detta försök att diskutera bruks
samhällenas miljö och bruksandans betydelse för inställningen till ut
bildning kan jag se en möjlig arbetshypotes för en sådan forskning som 
med fördel till stor del skulle kunna baseras på intervjuer. De hinder som 
tidigare forskning om social snedrekrytering till högskolan och även till 
gymnasiet har lyft fram kan vara mycket stora just på bruksorterna. Att 
bryta de sociala mönstren är helt enkelt svårare på bruksorten därför att 
den sociala strukturen är eller åtminstone har varit så tydlig. 

anna.brismark@ekhist.uu.se 

103 

mailto:anna.brismark@ekhist.uu.se


ANNA BRISMARK 

Noter 

'Se främst Bergendahl, Ewa; lsacson, Maths och Mellander, Barbro (red), Bruks
andan - hinder eller möjlighet?, Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen 1997. 

2 Ekman, Ann-Kristin, "Kultur och utveckling i Bergslagen" i Bergendahl, Ewa; 
Isacson, Maths och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder eller möjlig
het?, Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen 1997, s. 42. 

3 Se t.ex. Isacson, Maths, "Bruksandan - hinder eller möjlighet" i Bergendahl, 
Ewa; Isacson, Maths och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder eller 
möjlighet?, Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen 1997, s. 131. 

4 Bergendahl, Ewa; Isacson, Maths och Mellander, Barbro, 1997, s. 138. 

5 SOU 2003: 96, Bilaga till LU 2003, Utbildningens fördelning - en fråga om 
klass?, Stockholm 2003, s. 22. 

6 sou 2003: 96, ss. 19-20, 29. 

7 SCB rapport nr 77, Utbildning och uppväxtförhållanden, Stockholms. 5. 

8 sou 2003: 96, s. 29. 

9 För vidare läsning, se bland annat Andersson - Skog, Lena; Krantz, Olle, 
Omvandlingens sekel, Perspektiv på ekonomi och samhälle i 1900-talets Sverige, 

Lund, 2002, ss. 222ff. 

'° SOU2000: 7, Långtidsutredningen 199/2000, Stockholm 2000. Samtidigt har 
ett ökat behov av omsorg ökat efterfrågan på arbetskraft med vissa lägre ut
bildningar. För ytterligare forskning se SCB Information om utbildning och ar
betsmarknad 2001:1, Utbildning och efterfrågan på arbetskraft, Utsikter till år 
2008. 

"SCB rapport nr 77. s. 5. 

'" Norman, Karin, "Tillhörighet i Smedjebacken" i Bortom bruksandan. Före
ställningar om kultur, historia och utveckling i Bergslagen. Stockholm, 1996, 
s. 188. 

'3 Norman, Karin, 1996, s. 201. 

' 4 Norman, Karin 1996, s. 189. 

'5 Ekman, Ann-Kristin, 1997, s. 42. 

' 6 Se bland annat Berger, Sune; Bohlin M och Forsberg, Gunnel, Bergslags
projektet, ERU-rapport 6, 1981. 

' 7 sou 2003: 96, s. 26. 

' 8 sou 2003: 96, s. 68. 

' 9 Berger, Sune, "Bruksanda och platsers betydelse" i Bergdahl, Ewa, Isacson, 
Maths och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder eller möjlighet?, 
Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen 1997, s. 33. 

104 



22 

BRUKSANDAN OCH UTBILDNINGSMOTSTÅNDET 

20 Persson, Gunnar; Bro, Anders, Konsten att överleva. Om omställning och håll
barhet i en krisdrabbad bergslagskommun. Novemus rapportserie 2000: 2. Öre
bro, 2000, s. 44. 

2' sou 2003 :96, s. 3I. 

För vidare läsning, se till exempel SCB, Trender och prognoser 2002, främst 
ss. 73ff. 

2 3 SCB Trender och prognoser 2002 s. 69-70. Under första veckan i september 
år 2005 presenterade utbildningsdepartementet en helt ny rapport som visar 
mycket tydliga skillnader mellan pojkars och flickors gymnasiebetyg där de se
nare visar klart bättre resultat. Se artikel i DN den r september 2005. 

24 sou 2003:96, ss. 32-35. 

25 SCB: utbildningsstatistik och EUROSTAT, Utbildningsnivå i EU, Sverige, Bergs
lagen och kommunerna år 2000. 

' 6 Perman, Karin, Bruksorternas kvinnor, en studie om kvinnors platsidentitet, 
Falun; Dalarnas forskningsråd, r999, s. 57. 

27 SOU 2003: 96, ss. 80-8 I. Se även SCB rapport nr 77 ss. 8-3 5. I SOU- rappor
ten finns en utförlig diskussion kring "Ar regionala högskolor lösningen?" på 
den sociala snedrekryteringen. 

28 SCB rapport nr 77, ss.r5, 24-25. 

29 Westholm, Erik., "Uppväxt med bruksanda", Ewa Bergendahl; Isacson, Maths 
och Mellander, Barbro (red) Bruksanda - hinder eller möjlighet?, Ekomuseum 
Bergslagens skriftserie, nr I r997, s. ro 5. 

30 SCB rapport nr 77, s. 23. För ytterligare forskning se bland annat Jonsson, 
Jan, 0. Utbildning, social reproduktion och social skiktning. Institutet för social 
forskning, Stockholm, r988 och Patriksson, Göran, Utbildningssociologi - en 
introduktion, Lund, r972, s. 89 ff. . 

3' Se till exempel Ds 2003:33, Rapport till ES, "Skolmisslyckanden". 

J' www.mahnorra.nu 

H Brusell, Barbro, "Bruket och bruksandan" i Bergendahl, Ewa, Isacson, Maths 
och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder eller möjlighet?, Smedje
backen: Ekomuseum Bergslagen, 1997, s. 14. 

34 Forsberg, Gunnel., "Reproduktion av den patriarkala bruksandan" i Bergen
dahl, Ewa, Isacson, Maths och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder 
eller möjlighet?, Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen r997, ss. 59-62. 

, 5 Ryden, Göran, "Männens Bergslagen och kvinnornas" i Bergendahl, Ewa, 
Isacson, Maths och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder eller möjlig
het?, Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen, r997, s. 48. 

105 

www.mahnorra.nu


ANNA BRISMARK 

36 Ryden, Göran, I997, ss. 48-57. Ryden har också i sin forskning visar att 
denna manliga struktur framför allt kan förknippas med industrialiseringen. 
Under bruksepoken var arbetsdelningen mellan män och kvinnor inte lika själv
klar. 

37 Berger, Sune, I997, s. 32. 

38 Isacson, Maths, I997, s. I26. 

39 Norman, Karin, I996, s. 20I. 

40 Brusell, Barbro, I997, ss. I6-I7. 

4 ' Gagge, Carl-Magnus, "Bruksanda och fysisk miljö" i Bergdahl, Ewa, lsacson, 
Maths och Mellander, Barbro (red), Bruksandan - hinder eller möjlighet?, 
Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen I997, s. 67. 

42 Se bland annat Brusell, Barbro, I997, s. I2. 

43 Gagge, Carl-Magnus, I997, s. 68. Även Isacson, Maths, I997, s. I29. 

44 Adolfsson, Gerd, "Kulturen som drivkraft", Ewa Bergdahl, Isacson, Maths, 
Mellander, Barbro, (red) Bruksanda - hinder eller möjlighet?, Smedjebacken, 
Ekomuseum Bergslagen, I997, s. 74. 

45 Adolfsson, Gerd, I997· Se även till exempel intervjuer med människor i Skinn
skatteberg i Perman, Karin, I999-

46 Adolfsson, Gerd, I997, s. 76. 

47 Westholm, Erik,I997, ss. Io7-Io8. 

48 Lundqvist, Åsa, Bygden, Bruket och Samhället. Om människor och organisa
tioner i brukssamhället Böksholm I900-I979, Lund, 200I, s. 2I0. 

49 Lundqvist, Åsa, 200I, s. Io3. 

5° Forsberg, Gunnel, I997, ss. 59-62. 

I06 



Mobilisering i stålkrisens spår 

Av Stefan Backius 

1970-talets globala ekonomiska strukturomvandling fick stora konse
kvenser i Bergslagen. Många produktionsanläggningar inom gruv- och 
stålindustrin endera lades ned eller minskade antalet anställda betydligt. 
I spåren av denna strukturomvandling framträdde politiska, sociala och 
kulturella förändringar - förändringar som fortfarande pågår. Stålkrisen 
utmanade identiteter och föreställningar som tidigare setts som själv
klara. I många bruksorter uppstod olika former av nya mobiliserings
mönster. Denna text fokuserar händelser som utspelade sig i samband 
med nedläggningsbesked under åren 1976-1982. 

Nedläggningen i Vikmanshyttan 
"Före nedläggningsbeskedet gick allt sin lugna gång i Vikmanshyttan. 
Det fanns en organiserad diskussion mellan platsledning och kommu
nala representanter, vilka gemensamt gjorde upp planerna för det fram
tida Vikmanshyttan ... När krisen kom var det många andra som grep 
in. Stora Kopparbergs koncernledning, givetvis, men också industri
departementet, branschorganet ]ernkontoret, de centrala fackliga orga
nisationerna, länsmyndigheter, politiker och företagskoncernerna Udde
halm och Fagersta ... Dessa förhandlade om Vikmanshyttan långt bortom 
vikmanshyttebornas kännedom ... Vikmanshytteborna stod helt utanför 
och följde skeendet via radio och TV-nyheterna. De var i stort sett isole
rade från varandra och från vad som hände."' 

Den 22 september 1976, några dagar efter att efterkrigstidens långa 
socialdemokratiska regeringsinnehav brutits, blev det känt att företaget 
Stora Kopparberg planerade att lägga ner bruket i Vikmanshyttan. 
Nedläggningsbeskedet förmedlades genom media och kom som en chock. 

Ett starkt engagemang på lokalplanet uppstod och den nya borgerliga 
regeringen, framförallt den nye industriministern Nils G Åsling, fick 
omedelbart ett problem i sitt knä. Uppvaktningar, demonstrationer, stu
diecirklar och utställningar följde och processen fick stor massmedial 
uppmärksamhet med stora tidningsrubriker och direktsända TV-debat
ter där kampen för ersättningsindustrier och den lokala mobiliseringen 
stod i fokus. Vikmanshyttan blev en symbol och ett exempel att ta efter 
i stålkrisens fortsatta härjningar. I ett längre perspektiv kan fallet Vik
manshyttan ses som början på en intensiv och långvarig debatt om ned-
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läggningar kontra. samhällsansvar, om kapitalistiska strukturomvand
lingar kontra anställningstrygghet och om maktfullkomlighet kontra 
medinflytande. Händelserna i Vikmanshyttan medförde att böcker, 
debattskrifter, forskarrapporter och avhandlingar producerades under 
ett par år in på 1980-talet, skrifter som bildat utgångspunkt för denna 
text. 2 

Studiecirklar startas 
Under dagarna efter nedläggningsbeskedet rådde en febril aktivitet i 
lokalsamhället. De fackliga representanterna träffade företagsledningen, 
företagsnämnden sammankallades flera gånger och presskonferenser 
hölls. Nedläggningsbeskedet gick som en löpeld genom brukssamhället 
och skapade känslor av maktlöshet och resignation, men också kamp
vilja. Efter ca en vecka samlades omkring 300 personer till en demon
stration och när Storas VD kom till brukskontoret mötte demonstran
terna honom med sången "Arbetets söner". Direktören svarade med att 
hurra för Vikmanshyttan innan han försvann in bakom stängda dörrar 
för att träffa facket. Utanför stod Vikmanshytteborna som åskådare till 
ett förhandlingsspel som utövades bakom stängda dörrar. 3 

Men sedan hände något ovanligt. Två personer inledde en veckas re
kryteringskampanj för att få igång studiecirklar.4 När de ville gå in på 
arbetsplatserna i järnverket för att aktivt rekrytera cirkeldeltagare ut
trycktes tveksamheter både från företaget och från metallfacket. Från 
företagets sida ville man inte ha inblandning, nedläggningen var ju be
slutad och alla friställda skulle få jobb. Det hävdades vidare att man inte 
skulle gräva i det förgångna och att om folk aktiverades skulle det med
verka till att de blev mer bekymrade och oroliga än de redan var. Från 
fackets sida var man tveksam till om iden var meningsfull då nedlägg
ningen redan var beslutad. Folk är inte intresserade av sånt här - sades 
både från företagsledningens och fackets håll. Men initiativtagarna stod 
på sig, och efter en lång diskussion med företagets platschef utfärdade 
han det passertillstånd som krävdes för att kunna gå in i järnverket. 
Även efter diskussioner med lokala fackrepresentanter fick initiativta
garna tillåtelse att hävda att de hade fackets stöd, men endast för att det 
var viktigt att dokumentera vad som hände. Initiativtagarna sökte aktivt 
upp arbetarna och startade diskussioner i matsalarna och ute vid maski
nerna. I början gick det trögt men sedan några anmält sig kom fler och 
fler intresserade. Rekryteringen fortsatte också ute i samhället, inom 
föreningslivet, i konsumaffären och på ungdomsgården. Ilskan, vanmak
ten och behovet av information om nedläggningsprocessen verkar ha 
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varit en drivkraft till att många nu ville delta trots en tidigare utbredd 
motvilja mot denna typ av verksamhet. Efter fem dagar hade 70-80 per
soner anmält sig, men bland dem fanns ingen från fackens styrelser. 
Initiativtagarna fick heller ingen hjälp med informationsarbetet av de 
fackliga studieombuden och gruppordförandena trots tidigare överens
kommelse.; 

Studierna organiserades i tio grupper som alla hade samme cirkel
ledare. 6 I början var cirkelsammankomsterna trevande och präglades av 
osäkerhet och ovana. Vid rekryteringen hade man sagt att studierna inte 
skulle utgå från ett i förväg bestämt material. Så blev det inte heller utari 
cirkelledaren överlät till deltagarna att genom diskussioner själva for
mulera frågeställningar och därmed studieinriktning. För många delta
gare var det fria arbetssättet en förutsättning för deras deltagande. Det 
var utifrån nedläggningsbeskedet och oron för framtiden som samtalen 
först utgick. Så småningom började man arbeta inom olika fördjupnings
områden och tidningsartiklar, böcker och forskningsrapporter började 
cirkulera mellan deltagarna.? 

Bland forskare fanns också ett intresse för utvecklingen i Vikmans
hyttan. Tidigare, i ett forskningsarbete runt den kommunala planering
ens beroende av företags beslut, hade samarbete skett mellan forskare på 
KTH i Stockholm och facken i Söderfors. Det var bland dessa forskare 
med intresse för samhällsplaneringsfrågor som den så kallade Tvär~ 
gruppen bildades. När nedläggningen i Vikmanshyttan blev känd togs 
kontakter med facken i Vikmanshyttan där forskarna erbjöd sina tjäns
ter. Facken var positiva till deras medverkan, men kom inte med några 
egna konkreta förslag på hur samarbetet skulle kunna gå till. Under ti
den vände sig forskarna till studiecirklarna och här var arbetsuppgifterna 
många. Forskarna sade sig vilja stå till förfogande när cirklarna behövde, 
men påpekade att man inte ville påverka cirkelarbetet.8 Tvärgruppen 
hjälpte cirklarna med fakta, sammanställningar, analyser och tips om 
material och metoder. Det handlade om så kallad aktionsforskning och 
innebar ett moraliskt ställningstagande från forskarna för människorna 
i Vikmanshyttan som i ett utsatt läge försökte göra något åt sin situa
tion. Några forskare jobbade nära cirklarna medan andra koncentre
rade sig på arbetet med utredningar och sammanställningar. Cirklarna 
fick geno·m Tvärgruppen tillgång till information och genomarbetade 
analyser och ett kontaktnät bland andra forskare, branschfolk, politiker 
och massmedia. Förutom Tvärgruppen fungerade även Riksutställningar 
och Dalateatern som kontaktnät för cirklarna.9 
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Cirklarna agerar 
När arbetet i cirklarna så småningom kom gång började det hända sa
ker. Möten arrangerades mellan arbetarna i smedjan, ingenjören och 
fackklubbsordföranden och sedan även med företagsledningen där fram
förallt smedjans avveckling kritiserades och beslutsunderlag ifrågasat
tes. Initiativet till att bjuda in forskare som hade ideer om en ny typ av 
stålverk kom från cirklarna, liksom initiativet att åka till Stockholm för 
att demonstrera. De agerade också så att r maj-demonstrationen 1977 
flyttades från Hedemora till Vikmanshyttan. Tvåtusen människor del
tog det året, i ett samhälle med totalt r 200 invånare. 10 Efteråt invigde 
cirklarna sin gemensamma utställning Vikmanshyttan lever, som blev 
uppmärksammad över hela landet. Här uttrycktes hopp, oro och ilska 
inför framtidens Vikmanshyttan och Folkets hus täcktes av blädder
blocksblad där frågor ideer och åsikter formulerades. Här fanns in
stallationer som till exempel monstret Stora, i form av en bläckfisk
liknande sprattelgubbe med många fångstarmar som omslöt allt och alla, 
och en modell av ett framtida Vikmanshyttan med ett miljövänligt järn
verk mitt i byn. Med video hade arbetet i smedjan dokumenterats och i 
en modell åkte disponent Sundblad Fasaloppet med Nils G Åsling som 
kranskulla. Farhågorna för det framtida pendlarsamhället med minskad 
sammanhållning och försämrade sociala relationer demonstrerades på 
blädderblocks blad. u 

Cirklarna blev forum för kontakt mellan vikmanshyttebor där oro 
för framtiden kunde kanaliseras i kreativt arbete. Frågor som kom upp 
och diskuterades i grupperna var bland annat nedläggningsbeslutets till
komst och dess konsekvenser. Vilka möjligheter fanns för alternativ pro
duktion? Vad var fackets roll och hur fungerade egentligen relationen 
mellan ombudsmännen och medlemmarna? Hur skulle det egna studie
arbetet organiseras? Detta folkbildningsarbete resulterade i att frågor 
ställdes, att alternativ prövades, att insändare skrevs och att självför
troenden stärktes. Det var också i cirklarna som konkreta förslag om 
företags- och politikeruppvaktningar väcktes och där ideer om ersätt
ningsindustrier och turistsatsningar formulerades. För många deltagare 
var det här första gången man var med i ett studiearbete. Utifrån delta
garnas egna frågor och erfarenheter skapades diskussioner av ett slag 
som inte var vanligt inom den organiserade arbetarrörelsen där man 
istället utgick från färdiga program, riktlinjer eller studiepaket med till
hörande diskussionsfrågor. Som en kontrast till de fackliga mötena, som 
i huvudsak fungerade som informationsmöten, var cirklarna ett forum 
där man diskuterade moraliska frågor och bearbetade oro och vanmakt. 12 
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Spänningar uppstår 
I verksamheten runt studiecirklarna utvecklades kritik både mot företa
get och mot facket. Kritiken förmedlades till allmänheten genom upp
märksamhet i massmedia. Företaget och facket agerade å sin sida också 
på ett sådant sätt att spänningarna ökade mellan de olika parterna. 

Företaget försökte misskreditera studieverksamheten både genom ut
talanden och i skrifter. Cirklarna ansågs vara en "ministörning" som 
inte leddes av folk från orten utan av folk utifrån som var okunniga och 
oerfarna av att skapa nya arbetstillfällen. 13 Man argumenterade för att 
företaget lyckosamt tagit sitt ansvar och att cirklarna inte nämnvärt på
verkat utvecklingen. Initiativen från cirklarna och forskargruppen rub
ricerades soni initiativ i marginalen. 14 

Mellan facken och cirklarna uppstod också spänningar. Det var i cirk
larna som motståndet mot nedläggningen av smedjan starkast formule
rades och där väckte forskarna också iden om att arbeta för att ett nytt 
prototypstålverk skulle etableras i Vikmanshyttan. I arbetet med detta 
uppstod misstankar att Stora Kopparberg bedrev eget utvecklingsarbete 
liknande prototypstålverket och att lokaliseringen av detta inte skulle 
ske i Vikmanshyttan. Misstroende mot de fackliga ledarna uppstod när 
facket bromsade cirklarnas arbete bl.a. genom att stoppa en skrift med 
motiveringen att den var för provocerande mot företagets platsledning. 
Cirklarna tog också initiativ till en regeringsuppvaktning angående 
prototypstålverket, något som facket motsatte sig. Uppvaktningen blev 
dock av och fackledningen deltog efter hot om att frågan skulle tas upp 
på ett medlemsmöte. Så småningom bekräftades också att Stora Koppar
berg bedrev det utvecklingsarbete som tidigare misstänkts. Cirkeldel
tagarna hade alltså anledning att uppfatta de fackliga representanterna 
som styrda av företaget när de höll inne med information genom att 
hålla rapporter om avvecklingen hemliga, liksom de hade anledning att 
uppfatta att de agerade auktoritärt bl.a. när argumenterande skrifter 
stoppades. De fackliga företrädarna å sin sida var missnöjda med att 
cirkeldeltagarna blandade sig i det fackliga arbetet. De misstrodde också 
forskarna. Inblandningen "utifrån" i kombination med "akademiskt 
intresse" kunde få räddniJ;J.gsaktioner att gå snett, menade man. Dess
utom ansåg den fackliga ledningen att cirklarna var utsatta "för 
kommunistinfiltration". 1 s 

Offensiven mot cirklarna tycks ha fått effekt. På upptaktsmötet i 
oktober 1977 inför inledningen av det andra årets cirkelverksamhet age
rade ABF och Metall för att genomdriva en mer traditionell studieverk
samhet som utgick från ett färdigt studiematerial. Dessutom ville Metall 
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att ledarna för studiecirklarna skulle vara medlemmar i facket. Men de 
tidigare deltagarna hävdade med bestämdhet att de vill fortsätta med 
det fria arbetssättet. På initiativ från cirkeldeltagarna ordnades ett nytt 
upptaktsmöte för att försöka få igång en liknande verksamhet som före
gående år. Först i november kom sex cirklar igång: tre inom Metall och 
tre med föregående års cirkelledare. Alla använde ABF:s färdiga studie
material. Cirkeldeltagarnas antal hade då minskat kraftigt och en anled
ning till detta var enligt de som var kvar att många utsattes för ett hårt 
tryck från de som inte var med: "får ni fram jobb då? Vad ska det där 
vara bra för? Det är ju bara en massa extremister som håller på med sånt 
där, sånt kan vi inte beblanda oss med osv." 16 

Ett och ett halvt år efter nedläggningsbeskedet kallade Stora till press
konferens för att berätta hur de tagit sitt samhällsansvar och skaffat nya 
jobb till Vikmanshyttan. VD:n nämnde då även cirkelverksamheten i sitt 
anförande: "Ni vet att det har funnits aktionsgrupper, men de har ju inte 
haft nån framgång givetvis, eftersom ledningen för grupperna kom uti
från utan kunnande och erfar enhet. Men tack vare fackets resoluta ingri
pande har deras uerksamhet stoppats."' 7 

Stora Kopparberg i ett trängt läge 
Nedläggningen av stålverket i Vikmanshyttan innebar att den nya reger
ingen och framförallt industriminister Åsling omedelbart fick problem. 
Någon strategi för att hantera den uppkomna situationen fanns inte hos 
den borgerliga regeringen. I den pressade situation som uppstod valde 
Åsling att lägga huvudansvaret för sysselsättningen på Stora Koppar
berg. Det sociala ansvaret ålades nu företaget, vilket var en fullständig 
nyhet för företagsledningen i Vikmanshyttan. En utredningsgrupp till
sattes - den så kallade Åslinggruppen - med representation från närings
livet, fackföreningarna och statsmakterna, för att ge förslag om hur sys
selsättningen i Vikmanshyttan skulle kunna räddas. 18 

Från denna Åslinggrupp kom ideerna till den så kallade Åsling
doktrinen som innebar en decentralistisk näringspolitik på nationell nivå, 
Senare, under början av 1980-talet, förändrades den mot att främst ge 
kommunerna, inte staten eller företagen, huvudansvaret vid företags
nedläggningar. Denna borgerligt inledda politik fullföljdes sedan av 
socialdemokraterna under 1980-talet. ' 9 

Bland facken i Vikmanshyttan var kritiken mot Åslingsgruppens 
arbete hård och utgick från att inga konkreta åtgärder vidtogs. Staten 
ägnade sig i stort sett enbart åt att följa utvecklingen i stället för att 
påverka den, menade man. 20 
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Statsmakternas agerande i Vikmanshyttan var början på en utveck
ling där ansvaret för sysselsättningsfrågorna fördes nedåt från statlig till 
lokal nivå. Samtidigt hade cirklarna medfört att nya sätt att agera upp
stod vilket i sin tur förändrade mobiliseringsmönstret. Det etablerade 
sättet för arbetsgivare och fackföreningsrepresentanter att förhandla -
bakom stängda dörrar - mötte kritik. Kritiken besvarades med misstänk
samhet och avståndstagande. Facket motarbetade den deltagarstyrda 
cirkelverksamheten samtidigt som företaget i uttalau"den och debatt
skrifter försökte förminska dess betydelse. Händelserna i Vikmanshyttan 
medförde att Åslingdoktrinen började formuleras i vilken näringslivs
politiken decentraliserades och ansvaret i större utsträckning lades på 
företag och lokalsamhället. Samtidigt motarbetades paradoxalt nog ideer 
och initiativ underifrån. 

Cirklarnas arbete resulterade i .en stark lokal mobilisering och ett 
starkt opinionstryck. Detta i kombination med det skärpta ansvaret för 
sysselsättningen i Åslingdoktrinens anda gjorde att företaget Stora Kop
parberg hamnade i en trängd situation". Cirklarnas engagemang och 
den offentliga diskussionen om nya ersättningsindustrier borde ha setts 
som en resurs och en möjlighet - men cirklarna sågs inte som något 
positivt av företagsledningen. 

Erfarenheterna sprids 
Nedläggningen i Vikmanshyttan var den första stora massmedialt upp
märksammade i Bergslagen. Det som hände där inspirerade till liknande 
aktioner på andra orter. Erfarenheter och lärdomar hade förvärvats av 
både de som var delaktiga i cirklarna och av Stora Kopparberg. Studie
cirkeldeltagarna inbjöds till Söderfors, Horndal och Säter som inspiratörer 
och levande exempel på hur man jobbar i aktionsgrupper och företags
ledningen i Vikmanshytt::m spelade en viktig roll för utvecklingen i Nor
berg.22 

Söderfors 
Söderfors berördes av samma rationaliseringsbeslut som utlöste nedlägg
ningen i Vikmanshyttan och där togs initiativ att starta en liknande cirkel
verksamhet. Initiativet togs ganska precis ett år seriare än i Vikmans
hyttan och var en del i en mobiliseringskampanj för Söderfors framtid. 
Ambitionen att skapa opinion var tydligt uttryckt från början, till skill
nad från i Vikmanshyttan. 2 , 

Rekryteringen skedde genom massutskick och utannonseringar i mik
rofoner under opinionsmöten vilket resulterade i fler anmälningar men 
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också att det blev mer heterogena deltagargrupper och att två tredjede
lar av de anmälda hoppade av efter ett par veckor. Verksamheten i Söder
fors var hårdare styrd än i Vikmanshyttan. Där formulerade deltagarna 
själva cirklarnas inriktning genom fria diskussioner och cirkelledaren 
intog en passiv roll. I Söderfors var många av cirkelledarna tveksamma 
till ett friare arbetssätt då de var vana från tidigare att följa ett bestämt 
studiematerial. 24 Här spelade aktionsgruppens ordförande och ABF-om
budsmannen en aktiv roll genom att de tog fram studiematerialet och 
formulerade ämnesförslagen för cirklarnas inriktning innan de starta
des. 25 

En annan skillnad var att i Söderfors kom initiativet till cirklarna från 
de fackliga ledarna som sedan deltog själva i arbetet. Relationen var 
också mycket bättre mellan de fackligt förtroendevalda och studiecirklar
na. Spänningar uppstod istället gentemot ABF som krävde att fasta re
presentanter skulle bilda en samordningsgrupp för cirklarna. I denna 
grupp utvecklades konflikter runt vilka som skulle ha befogenhet att 
lägga upp cirkelledarträffarna och hjälpa cirklarna. Representativiteten 
i gruppen var en brännande fråga och Tvärgruppens närvaro ifrågasat
tes. Samordningsgruppen krävde sedan mer och mer kontroll över verk
samheten. Som exempel kan nämnas att ideer om insändare till tidningen 
och uppvaktningar skulle bearbetas i samordningsguppen, även om verk
samheten försiggick utanför det egentliga cirkelarbetet. Inga cirklar fick 
ta emot besök från Tvärgruppen utan att ABF hade godkänt detta. 26 

Medan cirkelverksamheten i Vikmanshyttan präglades av spänningar 
mellan facket och cirklarna så uppstod alltså spänningarna i Söderfors 
mellan ABF å ena sidan och facket, cirklarna och Tvärgruppen å den 
andra. De gick så långt att ABF efter första årets verksamhet vägrade 
befatta sig med de cirklarna de varit med att dra igång. En slutsats som 
dragits är att både i Vikmanshyttan och Söderfors var motsättningarna 
grundade i att folk från orten, med stöd av folk utifrån, bröt ett etable
rat mönster för hur saker och ting ska skötas. 27 

Norberg 
1980 kom beskedet om nedläggning i Spännarhyttan i Norbergs kom
mun. Det var ASEA som ville lägga ner driften vid gruvan, sintrings- och 
anrikningsverket och vid masugnen. Omedelbart bildades en aktions
grupp "Rädda Spännarhyttan" som fick ett brett stöd i hela samhället. 
Aktionsgruppen organiserade många aktiviteter, bland annat special
chartrades ett tåg från Norberg som transporterade 500 personer till en 
demonstration utanför riksdagshuset i Stockholm. Aktionsgruppen för-
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sökte på olika sätt visa det felaktiga i nedläggningsbeslutet och man 
krävde att det skulle ändras. När sedan Spännarhyttan lades ner 1981 
hade aktionsgruppen redan upphört utan formellt beslut och någon 
månad efteråt presenterades de första planerna på den så kallade 
"Norbergsmodellen" (NBM). 

Den första skissen till NBM hade utarbetats av Stora Kopparbergs 
platschef vid Vikmanshyttan som nu i samband med uppsägningarna i 
Norberg blivit tillfälligt anställd av ASEA. Planer hade formulerats i dis
kussioner inom kretsen runt kommunstyrelsen och en samordningsgrupp 
bestående av ledande socialdemokrater tillsattes. Den skulle försöka 
starta arbetsgrupper bestående av kommunmedborgare för att därige
nom utarbeta förslag för ny sysselsättning. Målet var att detta arbete 
skulle leda fram till ett preliminärt program för en aktiv och medveten 
näringspolitik. Norbergsmodellen kom sedan att bestå av 14 arbetsgrup
per som i ett studiecirkelliknande arbetssätt arbetade inom olika om
råden.28 NBM togs emot med stora förhoppningar av både allmänhet, 
andra kommuner och forskare under 1980-talet.29 Bara under det första 
året från maj 1981 till maj 1982 informerade ledningsgruppen ett 30-tal 
kommuner och stod till förfogande vid ett 70-tal intervjuer som genom
fördes av tidningar, radio och TV. Det var redan från början ett uttalat 
mål att göra Norberg och NBM mera känt - ett mål som uppnåddes.30 

De nystartade företagen, de flesta enmansföretag, sågs som en positiv 
effekt av NBM. Andra effekter påstods vara innevånarnas ökade kom
petens och tillit till sina egna resurser, en attitydförändring till eget 
företagande, ett ökat samarbete, ett mindre beroende av omvärlden lik
som även en ökad aktivitet och initiativförmåga både bland invånarna 
och hos kommunen. Aktiviteterna inom NBM påverkade dessutom kom
munens planering och organisation gällande näringslivsfrågorna. NBM 
beskrevs som ett exempel på ett radikalt tänkande med nyskapande or
ganisatoriska former som resulterade i ett nytt medvetande och ökad 
självkänsla och bland invånarna. I de skrifter från 1980-talets första år 
som beskriver NBM betonas upprepade gånger att initiativen kommer 
underifrån. Historiska händelser som till exempel Engelbrektsupproret 
på 1400-talet och Norbergstrejken på 1890-talet lyfts fram och tillsam
mans med samtida föreningsaktiviteter som till exempel "Engelbrekts
loppet" och "Spelet om Norbergsstrejken" är detta erfarenheter som 
NBM bygger på JI 

I jämförelse med Vikmanshyttan och Söderfors utvecklades mobilise
ringen i Norberg på ett annat sätt. Stora Kopparbergs platschef vid 
Vikmanshyttan som spelade en aktiv roll vid nedläggningsprocessen 1976 
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anställdes alltså av ASEA i samband med den planerade nedläggningen 
av Spännarhyttan. Han hade uppenbarligen dragit vissa slutsatser av 
erfarenheterna från Vikmanshyttan och tog kontakt med kommun
politiker i Norberg och diskuterade åtgärder utifrån dessa. Framförallt 
pekade han på motsättningen mellan företaget och studiecirklarna samt 
kommunens passivitet. De ledande socialdemokratiska kommun
politikerna i Norberg visade omedelbart intresse för hans tankegångar. 
Han konstaterade att aktionsgruppen "Rädda Spännarhyttan" hade ett 
liknande innehåll som cirklarna i Vikmanshyttan och att det där fanns 
kritik mot företaget.32 

NBMs organisatoriska struktur formades från början av platschefen 
från Vikmanshyttan och sedan styrdes organisationen av den tillsatta 
ledningsgruppen som bestod av tre socialdemokratiska kommunpolitiker. 
Som stödgrupp fungerade den statliga Utvecklingsfonden och konsult
gruppen Bergslagsgruppen som även gjorde vissa utredningsuppdrag. 33 

Ledningsgruppen handplockade lämpliga gruppledare för arbetsgrup
perna som sedan i sin tur rekryterade medlemmarna. Gruppledarna kal
lades till genomgångar ungefär en gång per månad. NBM knöts nära 
den kommunala organisationen dels genom att ledningsgruppen också 
ingick i kommunens politiska ledning och dels genom att NBM var be
roende av kommunala beslut för att kunna agera, samtidigt som den 
bidrog till att delvis sätta den kommunala beslutsapparaten ur spel.14 

I en av de ledande socialdemokraternas beskrivning av hur NBM växte 
fram framkommer att samordningsgruppen hade en central och viktig 
funktion. De tre personerna organiserade gruppledarträffarna och koor
dinerade den utåtriktade informationen. De skötte också organisationen 
och strukturen kring arbetsgrupperna i vilket medborgarna skulle ar
beta och där utarbetades också förslagen till näringslivsprogrammets 
innehåll. Samordningsgruppen hade hela ansvaret för ekonomin och 
besluten fattades alltid i samförstånd utan några formaliteter. Tidigare 
erfarenheter av mobiliseringar spelade en viktig roll. Man trodde på 
"expertmedverkan" och sökte och ville uppmuntra vissa människor med 
speciella egenskaper att engagera sig.35 

Man var från socialdemokratiskt håll noga med att påpeka att detta 
var ett tvärpolitiskt projekt och ideologiska olikheter tonades ner. Med
vetet avstods från attvälja de mest framstående kommunalpolitikerna 
till ledningen av projektet för att det inte skulle framstå som ett alltför 
tydligt politiskt initiativ. Facket, som varit initiativtagare till aktions
gruppen "Rädda Spännarhyttan", fanns inte med i ledningen för NBM. 
Fackklubbsordföranden såg det som ett misstag att lägga ner aktions-
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gruppen "Rädda Spännarhyttan" så snabbt eftersom man därigenom 
missade en möjlighet att utöva fortsatt tryck på företaget.36 

Avslutning 
Från mobiliseringen i Vikmanshyttan spreds erfarenheterna vidare till 
andra orter i Bergslagen. Söderfors får här tjäna som exempel på hur 
cirkeldeltagarnas erfarenheter uppmärksammades medan Norbergs
exemplet visar hur företagsledningens erfarenheter fick gehör och låg till 
grund för NBM. 

Här framträder ett mönster där folkliga mobiliseringar i bruksorter
na ses som hotfulla och problematiska. Initiativen från Vikmanshytte
cirklarna skapade konflikter gentemot fack och företag och cirkelverk
samheten i Söderfors skapade konflikter med ABF. När sedan liknande 
mobiliseringsmönster uppenbarade sig i Norberg upphörde "Rädda 
Spännarhyttan" aktionsgruppen plötsligt och NBM sjösattes vilket inne
bar en betoning av en tvärpolitisk samförståndsanda på bekostnad av 
kritik mot företag och fack. Gräsrotsinitiativ var bra, men de skulle ske 
i institutionaliserade och kontrollerade former. I Vikmanshyttan gjordes 
medvetna ansträngningar för att kontrollera studiematerialet och cirkel
ledarens organisationstillhörighet, i Söderfors var det ABF som försökte 
skapa ordning i leden och uppifrånstyrningen i samband med den kom
munala institutionaliseringen av det folkliga engagemanget i Norberg 
talar ett tydligt språk. 

I samtliga refererade exempel spelar folkbildningsarbetet en viktig roll 
för motstånd och mobilisering. De etablerade kanalerna för kommuni
kation var anpassade till de maktrelationer som utvecklats i bruks
samhället under efterkrigstidens tillväxtepok och fungerade därför då
ligt i denna nya situation. De folkliga försöken att organisera nya sätt 
att kommunicera och agera utgjorde ett hot mot företag, fackföreningar, 
politiska församlingar och folkbildningsorganisationer. Exemplen Vik-

. manshyttan, Söderfors och Norberg illustrerar en process där den folk
liga mobiliseringens nya (och främmande) former tämjs och fogas in i en 
delvis ny institutionell ordning. Denna innebar bland annat att ettstörre 
ansvar för att hantera nedläggningens konsekvenser lades på kommu
nen och att kritiken mot företaget tystades. Kanske påverkade denna 
institutionaliseringsprocess också folkbildningens innehåll? Mobili
seringsmönstren som uppstod och spreds utifrån händelserna i Vikmans
hyttan innebar nya sätt att agera och blottade en spricka i bruksorternas 
konsensusputsade fasader. 

stefan. backi us@hum.oru.se 
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Noter 

'Axelsson Björn, Berger Sune, Hogdal Jon, Vikmanshyttan: Lära för framtida 
bruk. En bok om studiearbete, frigörelser och Stora Kopparberg. Prisma I980, 
S IJ2f. 

En hel del av skrifterna behandlade studiecirkelverksamheten, men sedd ur olika 
perspektiv. Många redogörelser har formulerats av personer som själva aktivt 
deltagit i de beskrivna processerna. Vikmanshyttan: Lära för framtida bruk. En 
bok om studiearbete, frigörelser och Stora Kopparberg (I980) är en bok där 
några av Tvärgruppens medlemmar redogör för händelseförloppet ur cirklarnas 
perspektiv. Studiecirklar i Vikmanshyttan I977/78 är ett häfte som arbetades 
fram i samarbete med cirkeldeltagarna. Skriften Vikmanshyttan. Ett fall för 
Åslingdoktrinen är en beskrivning och analys av händelserna i Vikmanshyttan 
ur företaget Stora Kopparbergs perspektiv. Avhandlingen Från primitiv till orga
niserad demokrati: en studie av några offentligheter inom den socialdemokra
tiska arbetarrörelsen med utgångspunkt i I970-talets studiecirklar i Vikmans
hyttan och Söderfors (I985) är skriven av en av Tvärgruppens medlemmar som 
har bred erfarenhet från studiecirkelverksamhet i nedläggningsdrabbade orter 
och som aktivt deltog som handledare för cirkelledaren i Vikmanshyttan och 
som Tvärgruppens representant i samordningsgruppen för "Rädda Söderfors 
aktionen". I övrigt kan nämnas Vårt älskade Vikmanshyttan - ett brukssamhälle 
i omvandling (1983) där tjänstemannafackets ordförande i Vikmanshyttan för
medlar "En enkel dokumentation ...ur lokal facklig horisont". 

3 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 26-34." 

4 Utifrån erfarenheter från cirklar runt medbestämmande i den kommunala pla
neringen i Hedemora hade liknande cirklar redan planerats i Vikmanshyttan, 
men nu inriktades studierna mot den uppkomna situationen. De båda initiativ
tagarna var en kvinna som tidigare arbetat med Hedemora-cirklarna och en 
man som tidigare varit metallarbetare och jobbat inom den norska motsvarighe
ten till ABF. Rekryteringen och den planerade verksamheten skulle ske i ABF:s 
regi. Eklöf Birgitta, Hellblom Lena, Jansen Björn, Studiecirklar i Vikmanshyttan 
I977/78. Riksutställningar. s 3; Axelsson, Berger, Hogdal, I980, s 35-36. 

5 Axelsson, Berger, Hogdal, I980, s 36-43 183; Eklöf, Hellblom,Jansen, s 3. 

6 Av deltagarna var ca 20 arbetare från smedjan, Io-15 pensionärer, 10-I5 ton
åringar, 15 från socialdemokratiska kvinnoföreningen och I5-20 som beteck
nas som övriga yrkesarbetare och hemmafruar. Inga tjänstemän deltog. Den ge
mensamme cirkelledaren var mannen som deltagit i rekryteringen. Axelsson, 
Berger, Hogdal, 1980, s 42-44. 

7 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 40, 44, 2I8; Eklöf, Hellblom, Jansen, s 3. 

'Några ur Tvärgruppen beskriver förhållningssättet på följande sätt: "Vi disku
terade på ett tidigt stadium vår roll i Vikmanshyttan och kom fram till att vi 
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skulle söka inrätta oss efter en modell, som gick ut på att vi skulle stå till förfo
gande när cirklarna behövde oss, men inte delta i och påverka cirkelarbetet ... 
När en cirkel arbetade med en fråga, kom de fram till att de ville ha någon eller 
några att diskutera saken med för att den vägen kunna tränga djupare och skärpa 
problemställningen. De kallade då på oss. På ett besök följde snart flera och det 
var ju sammanlagt ett tiotal cirklar. I Tvärgruppen kom vi därför sammantaget 
att vistas en avsevärd tid i Vikmanshyttan." Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s5 I. 

9 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 50-52, 218, 226-229. 

'° Eklöf, Hellblom, Jansen, s 2. 

"Axelsson, Berger,Hogdal, 1980, s 80-122. 

"Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 124; Hellblom Lena, Från primitiv till orga
niserad demokrati: en studie av några offentligheter inom den socialdemokra
tiska arbetarrörelsen med utgångspunkt i 1970-talets studiecirklar i Vikmans
hyttan och Söderfors. Lidingö 198 5, s 3 72, 8 5. 

•J Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 179-180. 

'4 I debattskriften vars syfte var att föra fram företagsledningens perspektiv be
skrivs Tvärgruppens och studiecirklarnas insatser under rubriken "Initiativ i 
marginalen". I synnerhet forskningsresultaten som kritiserar företaget kommen
teras och i den korta beskrivningen av cirklarna betonas att de var ett resultat av 
"initiativ utifrån" och att facken var skeptiska till cirklarna. Modig Hans, Ryd
berg Sven, Vikmanshyttan. Ett fall för Åslingdoktrinen. SNS Stockholm 1981, 
s50-55. 

' 5 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 129-131, 184-188. 

' 6 I efterhand menar de som deltog i första årets studiecirklar att de inte trott sig 
kunna stoppa nedläggningsbesl'.utet eller skaffa ersättningsjobb. Motivet för del
tagandet hade istället varit att skaffa sig kunskaper och att organisera sig i tid. 
Eklöf, Hellblom, Jansen, s 4. 

' 7 Eklöf, Hellblom, Jansen, s 10; Se även Hellblom 1985, s 77. 

' 8 Nohrstedt Stig-Arne, Norbergsmodellen - ett alternativ i krisen. i Elander, 
Nohrstedt, Söderfeldt, Erfarenheter, medvetande och handlande: alternativ
rörelser och praktiker i Bo-talets Sverige. NordREFO 1985, s 98-99. 

' 9 Olsson Jan, Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi: en jämförande 
kommuntypsstudie. Örebro 1995, s 30-31. 

20 Tjänstemannafackets ordförande Länarth Brötegård skriver vidare i sin skrift 
att enigheten var stor i att försöka behålla stålverket som var garanten för den 
egna överlevnaden. Men det var en strid de förlorade och därmed blev det uppen
bart att de saknade tillräckliga möjligheter för inflytande och medbestämmande. 
Därmed sakna~es också makten att påverka. Brötegård, Länarth Vårt älskade 
Vikmanshyttan - ett brukssamhälle i omvandling. Hedemora 1983, s 58, 63-65 
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., Nohrstedt, 1985, s 99. Se även Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 90-94 om 
smedernas uppvaktningar av företagsledningen och Brötegård, 1983, s 48-51 
om den massmediala uppmärksamheten nationellt. 

22 Eklöf, Hellblom, Jansen, s 2, 4; Nohrstedt, 198 5, s 99-100; Ludvigsson Arne, 
Norbergsmodellen - lokal mobilisering mot arbetslöshet. Byggforskningsrådet 
1983, s 15, 18-19. 

23 Hellblom, 198 5, s 44. 

24 I Söderfors anmälde 26 personer intresse av att leda studiecirklarna. Alla utom 
3 hade tidigare ledarerfarenheter från fackliga kurser och studiecirklar. Flera 
hade förtroendeuppdrag i facket och i partiet. Dessa arbetade ideellt till skillnad 
från cirkelledaren i Vikmanshyttan. Hellblom, 1985, s 60-61. 

2 s Hellblom, 1985, s 59-64. 

26 Hellblom, 1985, s 73-78. 

27 Hellblom, 198 5, s 78-80. Hellblom menar vidare att cirklarna i Söderfors fick 
karaktären av informationsmöten från fackliga och politiska representanter till 
skillnad från Vikmanshyttan där cirklarna var mer av diskussionskaraktär där 
deltagarna informerade varandra. Ett resultat av detta blev att Vikmanshytte
cirklarna agerade mer på eget initiativ. I Söderforscirklarna förväntades det att 
representanterna skulle agera. Hellblom, 1985, s 72-73. 

28 Grupperna var: Industrigruppen - befintlig industri, Industrigruppen - ny
etableringar, Handel och hantverksgrupper (2 st), Turistgruppen, Kooperativa 
gruppen - Norbergsbär, Kooperativa gruppen - jordbruksredskap, Ungdoms
gruppen, Energigruppen, Kommungruppen, Karbenninggruppen, Jordbruks
gruppen, Regionala gruppen och Informationsgruppen. Ludvigsson, 19 8 3, s 2 7-
40. 

29 Set.ex. Elander Ingemar, Nohrstedt Stig-Arne, Söderfeldt Björn, Erfarenheter, 
medvetande och handlande - Alternativrörelser och praktiker i 80-talets Sverige 
NORDrefo 198 5 som planerades som ett forskningsprojekt och som i mycket 
utgår från NBM och industrisamhällets kris. 

30 Nohrstedt, 1985, s 96. Se även Ludvigsson, 1983; Pettersson, 1984. 

3' Ludvigsson, 1983, s 8-9, 42, 47, 49. Se även Nohrstedt 1985 och Pettersson 
1984. 

32 Nohrstedt, 1985, s 99-100. Se även Ludvigsson, 1983, s 14-15. 

33 Bergslagsgruppen var ett kooperativt konsultföretag i Säter där samhällsve
tare, ekonomer och arkitekter fanns representerade bland det 7 medlemmarna. 
Företaget bildades under vintern och våren 1981 och kom tidigt med i arbetet 
runt NBM. Ludvigsson, 1983, s 23. 
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34 Den kommunala beslutsstrukturens tröghet kritiserades av industrigruppen 
vilket medförde att åtgärder genomfördes direkt efter att kommunstyrelsen hade 
ställt sig bakom förslaget. Därmed ställdes kommunens högsta beslutande or
gan, kommunfullmäktige, inför fullbordat faktum och kördes därmed över. 
Ludvigsson, I983, s I5, I8, I9, 25. 

35 "Målsättningen för samordningsgruppen var att ta fasta på de tidigare erfa
renheterna (kursivt i original) av att organisera en verksamhet som skulle enga
gera många människor. Det ar viktigt att få med folk som var eldsjälar. Männis
kor som var kreativa och som hade vilja och tro. Det var också viktigt att dessa 
människor hade kontakter och förankring på olika sätt. Gruppen tog också fasta 
på behovet av expertmedverkan. Tidigare erfarenheter säger att en professionell 
medverkan behövs, för att· tillföra kunskaper." Pettersson Arne, Norberg, en 
liten ort i norra Västmanland med 6 800 invånare. i Svensson, Karlsson & 
Gustafsson Red, Möjligheter runt knuten: att lita till lokala resurser. Göteborg 

I984, S 59· 
36 Nohrstedt, I985, s 96-Io4, Ludvigsson, I983, s I4. 
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Degerfors - Vem är dom, vem är vi? 

Av Susanna Lundberg 

Syftet med den här artikeln är att med några olika teoretiska antagan
den undersöka en beskrivning av hotet mot Degerfors Järnverk. Den 
beskrivning jag använder är inte min egen undersökning utan en 
reportagebok med titeln Stålbadet i Degerfors: en lönsamhet till döds 
skriven av journalisten Rolf Jansson. Han framställer där järnverks
arbetarna och deras kamp för att behålla sina jobb på ett målande och 
engagerande sätt. Jag tror att beskrivningen av järnbruksarbetarna, 
Degerforsborna och andra karaktärer säger en del om bilden av arbete 
och arbetare i dagens Sverige. Egentligen säger kanske Stålbadet i Deger
fors mer om de tänkta läsarna än om Degerfors i sig. 

Det är två dimensioner i boken jag vill undersöka. Dels järnbruks
arbetarnas gruppidentitet, hur arbetarna och deras relationer till varan
dra och utomstående beskrivs. Dels vill jag undersöka hur omvärlden 
beskrivs, vilka krafter som hotar Degerfors järnverk och Degerfors som 
ort. Först beskriver jag mina teoretiska antaganden och försöker sätta 
ihop en analysmodell kring dessa två teman, sen kommer analysen av 
boken. 

Gruppidentitet 
Identitet är ett svårfångat begrepp, och det är inte min avsikt att be
skriva hela begreppet här. Det jag vill undersöka är ett par varianter på 
temat gränsdragning, hur människor genom att upprätta gränser mellan 
"sig själva" och "andra" bearbetar sin bild utåt för att vinna sympati 
och styrka. För de hotade verksarbetarna i Degerfors är det viktigt att 
vinna sympati och erkännande, värdighet att höra till det bredare kol
lektivet Sverige, alltså vi som läsare. De behöver också skaffa sig ett 
förhandlingskapital i form av kunskaper och respekt för att öka sina 
möjligheter att förhandla med arbetsgivare/ägare på verket. Trots att de 
som arbetare har ett underläge i relation till verkets ägare är de inte helt 
fast i föreskrivna roller - om man spelar sina kort rätt är det möjligt att 
skaffa ett visst handlingsutrymme, och rent av använda det emot de som 
har makten. 

Jag utgår från en Bourdieuinspirerad klassanalys, i meningen att rela
tioner och agerande kan fungera och användas som förhandlingskapital 
på en "resursmarknad" i vid mening. Bourdieus modell handlar om att 
kapital (ekonomiskt, socialt, kulturellt osv.) måste erkännas på det fält 
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där det ska användas, av agenterna där - i synnerhet de med mest resur
ser, i fallet arbetsmarknaden handlar det om arbetsgivarna.' I kampen 
för jobben i Degerfors är det av stor vikt för järnverksarbetarna att bli 
sedda som kapabla och värda att kämpa för. De kan inte vinna kampen 
på egen hand utan stöd utifrån, och därför är framställningen av dem 
central. Jag har valt fyra författare som utgångspunkt, vilka tillsammans 
bidrar med var sin del till analysen av hur gruppidentitet och kollektivt 
agerande kan användas för att stärka en svag grupps möjligheter att 
förhandla. 

Beverley Skeggs är kanske den som på senare år fördjupat teorin om 
arbetarklassidentitet på det mest intressanta sättet. I hennes undersök
ning av en grupp yngre kvinnor på en omvårdnadskurs i norra England2 

finner hon att kvinnorna lägger stor kraft och energi på att hålla sig och 
sina familjer respektabla, vilket innefattar klädsel, hemmets vård, barn
uppfostran, arbetsmarknadsbeteende och annat. 

Respektabilitet är för Skeggs en central mekanism genom vilken be
greppet klass uppstår. Sociala grupper klassificeras och identifieras som 
respektabla eller inte. I denna process blir moral en central fråga. Vissa 
grupper anses kapabla att vara moraliska medan andra behöver kon
trolleras. De moraliskt kapabla definieras som respektabla individer i 
förhållande till massornas brist på individualitet. De respektabla kan 
bedöma de andra. Konflikterna mellan sociala klasser betraktas av med
elklassen som ett moraliskt problem snarare än en fråga om social och 
materiell ojämlikhet. Användningen av moraliska kategorier placerar, 
enligt Skeggs, kvinnan i centrum av konstruktionen av respektabilitet. 
Arbetarklassens kvinnor utsätts för moraliska bedömningar, utifrån hur 
de uppträder och hur de representerar kvinnlighet. Att värna om famil
jen sätts i motsats till den egna, utlevda sexualiteten. Bedömningar av 
respektabiliteten görs utifrån hur kvinnor organiserar sina hem, tar hand 
om sina barn och kontrollerar medlemmarna i sina familjer. Respektabi
litet är i huvudsak en del av medelklassens identitetsskapande i förhål
lande till aristokratin och betraktas inte som något arbetarklassen själv
klart kan ha. Men några ur de lägre klasserna kan få del i den. Respek
tabiliteten blir en viktig del av klassidentiteten för några, medan den inte 
alls är inom räckhåll för dem som betraktas som grova och vulgära. 
Klassdelningen betraktas också som ett acceptabelt sätt att göra inter
ventioner i människors liv. 3 

Männens respektabilitet framhålls genom deras relationer till kvinn
liga sfärer - hem och familj. En respektabel man har en respektabel 
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kvinna, vilket visas genom ett välskött hem och glada barn. För verks
arbetarna blir det viktigt att framställa sig som respektabla för att vinna 
tillhörighet till ett bredare kollektiv, i det här fallet Sverige. Genom att 
uppvisa sina moraliska kvaliteter visar verksarbetarna att de inte är några 
sluskar som har blivit av med jobbet på grund av misskötsel, utan att det 
är någon annans svek som drabbat dem. 

I en serie intervjuer med unga arbetarklassmän i Sheffield och Cam
bridge frågar sig Linda McDowell hur de hanterar sin marginella posi
tion på arbetsmarknaden. Deras svaga betyg och bristande intresse för 
högre utbildning gör att de kastas ut i sökande efter arbete i avgränsade 
sektorer - det handlar om servicejobb på snabbmatsrestauranger, i buti
ker, men också en del i tillverkningssektorn. Hennes utgångspunkt är 
Connells konstaterande att ett avlönat arbete är helt centralt för en mas
kulin identitet, men också att arbetet på något sätt måste kodas som 
manligt för att anses respektabelt och inge respekt i egna och andras 
ögon. På den lågkvalificerade ände av arbetsmarknaden där de söker 
blir de traditionellt kvinnligt kodade servicejobben fler, och många 
gånger ses deras arbetarklassystrar som mer ordentliga och lämpade för 
jobben. Deras arbetsmarknad feminiseras på flera sätt: 

Like their grandfathers and· fathers before them, many working dass 
young men are faced with the prospect of lives lived in the locality, in 
·which low-level work dominates. What has altered, however, in recent 
decades, is the structure of the labour market, the range of employment 
options and so the relationships between waged labour and gender, thus 
affecting the relative expectations and life chances of young working 
dass men and women. Increasingly, working dass young men are 
exduded from the forms of manual labour that brought their fathers a 
degree of social respect as well is some economic security4• 

Arbetsmarknaden är en viktig del av killarnas manlighet, men livet med 
kompisar och i familjen är också viktigt för identiteten som ung man. 
Bland kompisarna håller killarna uppe en fasad av hård och cool 
grabbighet - som dock inte får flippa ur och bli okontrollerad och våld
sam. Hemma däremot hjälper de till att upprätthålla familjens respekta
bilitet genom att städa, hålla sig hela och rena och hjälpa till att ta hand 
om familjemedlemmar och hålla ihop familjen. De förhandlar en grabbig 
maskulin identitet med en respektabel familjeidentitet- tillsammans med 
sina föräldrar och efter hand i stabila heterosexuella relationer. 

Samtidigt odlar media en bild av unga män som våldsamma, brutala 
suputer och partyknarkare som inte går att lita på, vilket försvagar de-
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ras position på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet på ett sätt 
som individerna inte kan påverka men är tvungna att förhålla sig till. 
Den ordentliga arbetarklassfamiljen är för McDowells intervjupersoner 
det som skiljer en respektabel person från en icke-respektabel, men efter
som arbetsgivarna ibland drar hela gruppen över en kam drabbas alla av 
(mediebilden av) vad vissa av dem gör. 

Trots att McDowells analys handlar om unga arbetarklassmän på en 
feminiserad arbetsmarknad långt från Degerfors tror jag att iden om 
manligt kodade arbeten, och den om hur männens liv både i familjen 
och på arbetsplatsen kan användas för att förstå behovet för Deger
forsarna att framstå som goda, respektabla arbetare. De lågutbildade 
unga männen i Storbritannien går ut på en arbetsmarknad som skiljer 
sig från den som deras fäder mötte, men koderna och kraven för goda 
arbetare har inte förändrats på samma sätt. Man kan dra en parallell till 
hur arbetsmarkanden i Degerfors förändras genom nedläggningshotet -
männens självklara plats i hjärtat av industriarbetets Sverige hotas. Men 
behovet av en ordentlig familj, en stabil manlighet med heterosexuellt 
förhållande och manliga vänner kvarstår, och kompletterar bilden av 
den hårt arbetande, kvalificerade mannen. 

Eva Blombergs undersökning handlar om gruvarbetare i Bergslagen 
mellan 1910 och 1940 och deras fackliga organisering. När en ny gene
ration gruvarbetare stormade in på 1910-talet var de stora, starka och 
ostyriga, och kom att skapa sig en viril manlig identitet som injagade 
respekt i arbetsgivarna. Men de anvisades dåliga arbetsvillkor, osäkra 
anställningar och sjaskiga ungkarlsbaracker - de fick ingen respekt som 
arbetare. Det ostyriga visade sig också genom att de valde att inte delta 
i de etablerade fackföreningarna, utan ville organisera egna på en annan 
ideologisk grund - syndikalismen. Genom att organisera sig försökte de 
skaffa sig bättre villkor, men deras fackföreningar blev inte erkända av 
arbetsgivarna. För att förbättra sina möjligheter att organisera sig och få 
respekt som grupp påbörjade denna nya generation gruvarbetare ett 
uppfostringsarbete av de egna, inom de egna fackklubbarna. Det hand
lade om mötesordning, kontrollerade alkoholvanor, lojalitet med grup
pen och så vidares: 

Syndikalisterna blev varse att deras utagerande manlighet visserligen 
injagade respekt men att konsekvenserna inte var de önskvärda vare sig 
för de enskilda personerna eller för organisationen. De avskedades eller 
lämnade arbetet vilket skadade föreningarna på sikt. Den respekt de in
jagade väckte samtidigt motstånd eftersom den uppfattades som hotfull 
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mot hela samhället. När de inte lyckades tilltvinga sig respekt försökte 
de skaffa sig den på annat sätt. Övergången till I920-tal innebar att 
syndikalisterna förändrade sin självbild, delvis under stark påtryckning 
utifrån. Nu ville de istället väcka respekt. Bakgrunden till detta var för
modligen att de mest våldsamma redan hade lämnat yrket. Ett intensivt 
uppfostringsarbete tog sin början och [nya och gamla generationer gruv
arbetare] samarbetade fackligt och respekterade varandra.6 

De't är alltså skillnad JT1ellan att injaga respekt och att väcka respekt -
den som väcker respekt blir erkänd som en legitim motpart på arbets
marknaden. Respekt i en modern tappning är enligt Blomberg samman
länkad med makt och modernitet. Det är ett relationellt begrepp som 
kan vara både aktivt och passivt. För de manliga gruvarbetarna var det 
helt avgörande att få respekt av arbetsgivarna, vilka hade både den ma
teriella och den diskursiva makten att välja vem som skulle få anställ
ning, vilka villkor på och kring arbetsplatsen som skulle gälla och så 
vidare. Genom organisering försökte arbetarna skaffa sig bättre positio
ner, de kunde därigenom visa att de hade kapaciteten att kontrollera sig 
och utföra intellektuellt arbete i form av protokollskrivande, mötes
disciplin och ideologiska diskussioner - men det var fortfarande i ar
betsgivarens, makthavarens, ögon respekten måste vinnas. 

Men att kunna skriva protokoll och argumentera för sin sak räcker 
inte, det är också viktigt att kunna kontrollera gruppen, att visa att "vi" 
är ett starkt kollektiv, som håller ihop och som sköter oss. För att börja 
förhandla och skaffa rimliga arbetsvillkor krävdes att den kollektiva 
identiteten sammankopplades med ordning, modernitet och rationalitet 
- att människor kunde höja sig över de vedervärdiga materiella villkor 
de hänvisats till. För detta krävdes dels uppfostringsarbete, dels avgräns
ning: 

Arbetareidentiteten handlade också om utestängande och avståndsta
gande. De som inte ansågs som arbetare, eller som uppfattades som min
dervärdiga arbetare, till exempel oorganiserade, kvinnor och strejkbry
tare, skulle omgärdas av restriktioner, bekämpas eller övertalas.? 

För att skaffa bättre arbetsförhållanden och lön krävdes att arbetsgivarna 
respekterade arbetarna som grupp. Att förhandla sin identitet och att 
skaffa respekt kräver någon form av maktresurser, i fallet med de 
syndikalistiska gruvarbetarna gick man från att använda resursen fysisk 
råstyrka och burdus manlighet till självkontroll, modern rationalitet och 
exklusion av resurssvaga grupper -främst kvinnor. 
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Att skaffa sig respekt är här att anpassa sig till arbetsgivarens eller 
arbetsmarknadens krav, för att kunna förhandla om krav och villkor. I 
en situation av god arbetskraftstillgång har arbetsgivaren lätt att ställa 
krav, och att välja ut de arbetare som passar. I en situation av arbets
kraftsbrist har arbetarna större möjligheter att ställa krav på arbetsgiva
ren. Som Erik Olin Wright påpekar är förhandlingspositionerna inte jäm
lika, eftersom arbetarna är beroende av lönearbete för sitt dagliga uppe
hälle, medan arbetsgivaren behöver arbetare för att utveckla sin investe
ring8. Arbetarkollektivets anpassning blir ett krav för att ha möjlighet 
att börja förhandla, när den grundläggande respekten är etablerad kan 
vidare relationer utvecklas. 

Blombergs beskrivning handlar om gruvarbetare för hundra år sedan, 
men kampen om erkännande och respekt är lika aktuell idag. Rent for
mellt har järnbruksklubben i Degerfors rätt att förhandla för sina med
lemmar, men när det i detta fall handlar om en möjlig nedläggning av 
hela verket räcker inte de formella rättigheterna. Ägarna hävdar att ver
ket inte är tillräckligt lönsamt - men järnbruksklubben hävdar motsat
sen. Kampen kan alltså inte föras med traditionella fackliga medel, utan 
det behövs andra arenor - till exempel media och en bok. Järnbruks
klubben måste skaffa sig respekt i arbetsgivarnas ögon men också i po
tentiella arbetsgivares eller ägares ögon. 

Björn Horgbys forskning om svenska arbetare vid seklets början9 

kategoriserar arbetaridentitet i egensinniga och skötsamma. För den väx
ande arbetarklassen kring sekelskiftet var det viktigt att framställa sig 
som skötsam, men trots detta, genom egensinnighet på begränsade om
råden, upprätthålla ett eget utrymme avskilt från borgarklassens kon
troll. Skötsamhet handlade dels om facklig organisering, dels om bostad 
och klädsel, dels om barnuppfostran för de små och folkbildning för de 
vuxna. Begreppet skötsam är i stor utsträckning likt begreppet respekta
bel, varför jag kommer att använda dessa synonymt. I motsättning till 
det skötsamma/respektabla livet fanns människor som valde ett mer egen
sinnigt liv, med inslag av å ena sidan bråk, alkohol och uppstudsighet 
mot arbetsgivarna, å andra sidan skratt, fest och skämt där högre klas
ser gjordes till åtlöje. 

En intressant poäng här är värdet av egensinnighet för självrespek
tens skull, att det är kul att skämta, plus att skämt ger samhörighet och 
kraft. Vetskapen att trots att vi är svaga, fattiga och beroende av andra 
så är vi många och har vår egen värld där vi sätter reglerna, om än bara 
för en kort tid. Samtidigt måste man vara medveten om att handlings
utrymmet avgränsas av arbetsgivare och andra - den som under 
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karnevalsdagen skämtar så vilt att fabriksägarens hus brinner upp kan 
räkna med att förlora jobbet, om man inte är en skicklig hantverkare 
som fabriksägaren inte kan vara utan. 

Horgby framhåller också vikten av ett "frirum", alltså platser eller 
tidpunkter där arbetarkollektivet kunde umgås på sina egna villkor, utan 
borgarklassens kontroll. Han talar bland annat om karnevaler och fes
ter, men också pauser i fabriken, hemliga kodspråk eller i bostäder och 
bostadsområden där arbetarna bodde. Det nätverk av Folkets Hus, dans
banor och tidningar som arbetarrörelsen byggde upp under slutet av 
r8oo och första halvan av r900-talet utgjorde arenor för denna egensin
nighet. De parades samtidigt med bildningsverksamhet inom t.ex. ABF, 
nykterhetsrörelsen och litteraturen. Organisationen av platser och till
fällen utanför arbetsgivarens direkta kontroll hörde till fackklubbarnas 
tidigaste och viktigaste verksamhet, och gav både näring och intern legi
timitet åt den mer politiska organiseringen. 

Egensinnighet kan vara skämt och skratt, det kan vara ett fysiskt fri
rum, men det kan också vara ett mentalt frirum - möjligheten att tänka 
själv och säga emot arbetsgivaren. Horgby ställer egensinne och sköt
samhet som kontraster till varandra, jag skulle snarare vilja understryka 
att de är förutsättningar för varandra. Den som är skötsam, eller respek
tabel, har betydligt större möjligheter att upprätthålla ett frirum och 
använda sig av det. I frirummet kan man samla kraft genom samman
hållning och gemenskap, man kan formulera egna tankar och slippa 
arbetsgivarens eller överhetens krav för en stund. Dessa resurser kan 
sedan användas i formella eller informella förhandlingar - om till exem
pel respekt, villkor eller pengar. 
Vi har alltså tre olika begrepp här - respektabilitet, respekt och egen
sinne. Det finns också två nivåer, dels den identitet som upprätthålls 
"lokalt" inom gruppen och dels identiteten "på distans'', som dömer 
hela gruppen. Plus att de tre begreppen fungerar och upprätthålls på ett 
sätt som ger olika uppgifter för män och kvinnor. Hur förhåller sig de tre 
begreppen till varandra? 

Ett sätt att se det är att respektabilitet handlar om en "fasad" som måste 
etableras och upprätthållas som en förutsättning för interaktion, medan 
respekt är något man får i interaktion, antingen som individ eller som 
grupp. Respektabilitet är en nödvändig men inte alltid tillräcklig förut
sättning för respekt. Egensinne är en möjlighet att samla på sig viktiga 
resurser, men egensinnet begränsas av vilka frirum som man har lyckats 
freda från insyn, och vilken respekt omgivningen ger åt ens avgräns
ningar. 
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Respekt och respektabilitet behövs å ena sidan i direkt interaktion 
med (potentiella) arbetsgivare och i vardagliga möten, dels "på distans" 
i den allmänna diskursen om arbetarklassen som grupp. Gruppens och 
individens rykte påverkar risken att bli kränkt i båda typerna av situa
tioner. Det egna beteendet är inte alltid det som är mest avgörande. En 
viktig del av att vara arbetarklass är att man har relativt liten makt över 
samhällets diskurser, alltså att andra sätt att se på världen har större 
genomslag i mediesamtal och liknande. Skeggs påpekar till exempel att 
medelklassen gärna beskriver klasskillnader som en fråga om moral 
istället för en fråga om materiella resurser, vilket begränsar arbetarklass
personers handlingsutrymme. För att upprätthålla kollektivets status blir 
det intressant för arbetarklasspersoner att kontrollera varandra i medel
klassens ögon genom att påföra individer låg moralisk standard, "dåligt 
rykte". Genom medelklassens dominans inom samhällets diskursiva 
bytessystem kan de beskära andras tillträde till materiella resurser ge
nom till exempel arbets- och bostadsmarknaden. Påförd låg moralisk 
standard kan avvärjas genom att understryka god moralisk standard på 
andra områden. 

Ett exempel för att belysa hur detta kan gå till är filmen Erin 
Brockovich från 2000 av Steven Soderbergh med Julia Roberts i huvud
rollen. Den visar en kvinna med alla arbetarklasskoder - för röd mun, 
för höga klackar, för djup urringning och för bred dialekt- som mot alla 
odds får och behåller ett arbete som sekreterare på en advokatbyrå. Hon 
måste ständigt bevisa sin höga moraliska standard genom socialt enga
gemang, professionell kompetens och - framför allt - hon gör allt för att 
vara en god mor, och gråter när hon missar sin babys första steg. Cheferna 
tar sig sexuella friheter utan att de kvinnliga kollegerna protesterar -
påfört dåligt rykte - och det krävs stor envishet för att få advokaterna 
på byrån att tro på hennes kompetens. För kvinnor och män som måste 
rättfärdiga sig på alla plan är det naturligtvis svårare, men alls inte omöj
ligt, att ta sig in i finare kretsar och få praktiska fördelar i form av an
ställningstrygghet och rimlig lön. 

Skeggs beskriver möjligheterna att tillägna sig och använda resurser i 
Bourdieu-termer, symboliskt kapital som kan bestå av utbildning, kon
takter, tillhörighet och liknande. Men hon menar att det är viktigt att 
framhålla att resurser inte bara används för att skaffa andra resurser -
som bytesvärde - utan att de också kan ha ett egenvärde för individer 
utan att behöva erkännas av andra som legitima av ett bredare samhälle. 
Resursernas bruksvärde inom den lokala miljön eller för personerna 
själva gör att även människor som samhället ser ner på och klassificerar 
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som omoraliska och dåliga kan öka sitt självförtroende och sina möjlig
heter. 

The processes of inscription, exchange, value-attribution and perspective 
put limits on [the women], not only in becoming economically valued 
(an exchange-value), but also in generating a sense of self-worth (a use
value). These women, although inscribed and marked by the symbolic 
systems of denigration and degeneracy, managed to generate their own 
systems of value, and attributed respectability and high moral standing 
to themselves. They were both positioned by but also contested the 
symbolic systems of historical inscription to generate alternative systems 
of value.'° 

För att studera hur människor skaffar respekt och respektabilitet krävs 
härmed att vi skiljer på hur resurser används på "bytesmarknaden" 
(främst arbetsmarknaden i mitt fall) dels hur resurser används för att 
förklara den egna situationen och upprätthålla sitt eget självförtroende. 
Självförtroende och framgång på arbetsmarknaden ses då som mål, 
respekt och respektabilitet som medel. 

Egensinne skulle jag betrakta som i första hand bruksvärde, skämt 
och olydnad som ett sätt att skapa sammanhållning i gruppen och ha 
roligt. Men i relation till andra grupper än den egna krävs att egensinnet 
sätts i relation i:ill andra kulturella resurser som fungerar som bytes
värde - man måste vara respektabel och ha skaffat sig ett visst mått av 
respekt från t.ex. arbetsgivaren för att ha utrymme att använda sitt egen
sinne. Har man respekt kan man få mer respekt genom att använda sitt 
egensinne. 

Skeggs, McDowelI och Blomberg beskriver enkönade gruppers strä
van efter respekt och respektabilitet, men alla understryker att kvinnorna 
respektive männen är beroende av relationer till och beteendet hos det 
motsatta könet i nära relationer. Skeggs kvinnor blir respektabla till stor 
del genom att ge omsorg till sina familjer - sina män och sina barn. 
Blombergs gruvarbetare exkluderar kvinnor från samarbetet i gruvan 
och i fackföreningen, men de ökar sin respekt bland männen och hos 
arbetsgivaren genom att ha ett stabilt hem, en rejäl kvinna vid sin sida 
och att gifta sig. McDowells unga män agerar aktivt för att upprätthålla 
hemmets respektabilitet, men de förhandlar ändå till sig ett eget utrymme 
med grabbarna på puben. 

Alla författarna framhåller det stabila, heterosexuella förhållandet och 
hemmet som en absolut norm, och att avvikelser från denna döms hårt. 
Män och kvinnor har också olika roller i familjen och i hemmet. Jag tror 
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det är viktigt att framhålla att kvinnor och män samarbetar om det 
respektabla hemmet/relationen. Blomberg menar att avskiljandet av kvin
nor från arbetaridentiteten och fackklubben var en viktig del i strävan 
efter respekt. Homosocialitet är det viktigaste för manlig identitet, det 
är mellan män som manligheten skapas. McDowell visar också att man
nen har ett värdefullt utrymme utanför familjen, som är viktigt både för 
hans värde i familjen och bland andra män. Detta ger män ett större 
personligt handlingsutrymme än kvinnor. Män som uppfyller normerna 
för respektabel manlighet har ett utrymme för egensinne, som kan öka 
hans respekt från omgivningen så länge det inte går ut över arbetet eller 
den goda, stabila familjen. Kvinnors utrymme för egensinne verkar vara 
mindre men det finns trots allt, Skeggs berättar mycket om hur roligt 
hennes intervjupersoner har, men risken att det hotar positionen som 
respektabel kvinna är större än för männen. 

Förändring - globalisering? 
Ett viktigt tema för denna artikel är förändringen av arbetsmarknaden 
och hur människor hanterar och förklarar hot och förändring. Under 
2000-talets första decennium är nedskärning och utflyttning inte bara 
verklighet för många, utan ett latent hot för ännu fler. Mycket av indu
strin i Bergslagen lades ner eller omstrukturerade under sjuttio- och åttio
talen, men Järnverket i Degerfors har klarat inte bara sjuttiotalskrisen 
utan även ett nedläggningshot 1992. Det man gjorde då var att de an
ställda gemensamt beslöt att omorganisera verket och klara krisen på 
det sättet. Man var mycket nära att ta över och äga verket själva, i ett 
löntagarkooperativ. Man bevisade sin styrka då, det ger kraft idag, men 
ingen vet om det kommer att räcka hela vägen. Genom arbetslöshet och 
utflyttning i Bergslagen som helhet blir hoten mot Järnverket också hot 
mot möjligheterna till liv och försörjning i hela orten. 

Vad som är orsak till dessa förändringar kan man betrakta på många 
olika sätt. Förklaring och tolkning av förändringar leder till olika hand
lingsalternativ, och hur aktörerna beskrivs, vem som är fiende och vän, 
tillhörig eller exkluderad visar hur skeenden tolkas. De "verkliga" orsa
kerna till förändring är som regel väldigt komplexa, men menings
skapande förklaringar finns alltid med i slags dialog med "verkligheten". 
Samspelet mellan formulerandet av den egna gruppen och formuleran
det av hoten ger en bild av det. Ibland används begreppet "globalise
ring", men detta har fyllts med så många betydelser att det i praktiken 
tömts på eget värde - däremot kommer vi att se att det fylls med en 
specifik betydelse i en specifik konflikt. 
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Människorna i Degerfors 
I boken Stålbadet i Degerfors, en lönsamhet till dödsrr beskriver journa
listen Rolf Jansson kampen för att rädda stålverket i Degerfors. Boken 
är ett reportage om Degerforsarnas och järnbruksklubbens kamp, om 
livet i Degerfors och på stålverket. Boken tillkom på initiativ av järn
bruksklubbens ordförande Bjarne Rasmussen, som ringde lipp Jansson 
under 2001 och bad honom skriva en bok om nedläggningshotet. Jans
son har tidigare skrivit böcker för Metallindustriarbetarförbundet, om 

, arbete och demokrati bland annat. Han är numera ledarskribent på 
Aftonbladet, där han regelbundet skriver om arbete och politik i Sverige 
och i världen. 

Degerfors i Värmland har en lång tradition som järnbruk och stål
verk, och trots upprepade nedläggningshot har verket överlevt både 70-
och 90-talskriserna. Men 2001 går det inte längre, de brittisk-finska 
ägnarna beslutar att lägga ner verket. Detta trots fackets uträkningar att 
verket är ägarnas mest lönsamma enhet, en enhet som utvecklat både 
organisation och tillverkningsmetoder på ett sådant sätt att lönsamhe
ten och vinsten är högt över vad andra enheter i koncernen kan visa upp, 
och vinsten har kontinuerligt ökat under de år som krishotet har legat 
över orten. Boken beskriver fackets och de anställdas kamp för att rädda 
sitt stålverk, deras motivation att behålla verket som grunden i sitt sam
hälle, men också deras oförståelse för en "svågerkapitalism" som sätter 
"irrationella" nationella intressen före ekonomisk vinst och lönsamhet. 

Men boken beskriver också stoltheten över arbetet, över arbetarnas 
kunskap, kamratskap och kamp för sina jobb. Det är framförallt detta 
som gör att den passar bra för min analys. En reportagebok är verklig
heten skildrad genom journalistens ögon, och både skildringen och det 
människorna i boken säger visar något om Degerfors, Bergslagen och 
Sverige idag. 

Trygghet för hemmet och barnen är målet 
Boken börjar med ett känslofyllt familjeporträtt av Erik Mälman med 
fru, barn och barnbarn - alla har tjänat verket. En "affischfamilj", som 
i generationer har givit sina liv åt järnet. Alla lever de sedan över ett år 
med mardrömmen att sparkas ut i arbetslöshet. Erik Mälman kommen
terar situationen: "- Kristina och jag klarar oss kanske. Men barnen? 
Och deras barn? De sitter ju med hus och lån. Jag tycker så synd om 
dem.".r 2 

Familjen Mälman är inte de enda som är oroliga för framtiden. Ge
nom hela boken återkommer oron för familj, hem och barn som anled-
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ningen till varför man kämpar för sitt jobb, sitt järnverk. Jobb är förut
sättning för hem, familj och samhälle. Stabila heterosexuella relationer, 
välklippta gräsmattor och glada barn som leker i skogen. 

Men också samhället, orten med dess gemenskap och traditioner. Fot
bollen på Stora Valla är ortens nav, på dansbanan Tunet träffas ungdo
mar och för generationerna vidare. Kamratskapet på verket är så starkt 
att Erik Mälman saknade jobbet fruktansvärt när han var sjukskriven. 
Mardrömmen beskrivs av en annan av verksarbetarna, Erkki Keskiniva 
som kanske kommer att bli tvungen att flytta med företaget till Finland: 

Helst stannar de i Degerfors. Men aldrig som arbetslösa. - Jag vill inte 
hamna på en parkbänk utanför stormarknaden vid torget. Jag brukar 
säga att jag ska jobba heltid till dess jag blir sjuttio år. Sedan ska jag 
börja trappa ned, säger han. '3 

Familj, hus och hemort presenteras som målen med livet, fast hetero
sexuell relation, reproduktion, bofasthet och arbetsvilja är medlen. En 
respektabel arbetare har detta och är beredd att kämpa för att behålla 
det. Några anställda på verket kommer från andra orter och även från 
utlandet, men har rotat sig på orten med hem, familj och kamratskap. 
Bofasthet är en önskan men att försörja familjen är viktigare - man flyt
tar om man absolut måste. Viljan att långsiktigt försörja sig och familjen 
är kriteriet för en god arbetare, som det beskrivs här. 

I inledningskapitlet talas också om bruksorternas tidigare plats i sam
hället och arbetarrörelsen, och deras roll för den svenska ekonomin. De 
senaste åren har dock utvecklingen gått i en annan riktning, och stål
verken utmålas idag som gammaldags, stillastående och onödiga i den 
nya ekonomin. Men när kommunens näringslivssekreterare gör en jäm
förelse mellan Degerfors och Stockholm finner han att de skatte
finansierade jobben är få i Degerfors. Verket drar in exportinkomster till 
landet, är konkurrenskraftigt och står på egna ben. Gärna offentlig sek
tor, men inte utan lönsamma företag. Att vara respektabel är också att 
vara självförsörjande, i det här fallet betyder det att leva på marknads
ekonomins villkor, inte vara beroende av staten. 

Det finns tydliga kriterier för en god arbetare, och jag tycker det går 
att sammanfatta dem under begreppet "respektabel". Skeggs nämner 
välordnad klädsel, hem och familj som viktiga kriterier för den som är 
respektabel, Horgby nämner traditionalism, underkastelse och discipli
nering. Det finns aktiva, tydliga kriterier för uppträdande - man vet 
direkt när någon bryter mot dem - och i dem ingår stabilitet och vilja att 
fullgöra sina plikter hemma eller på jobbet. 
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Kvinnor kan också vara arbetare 
Degerfors är en manlig miljö, och stålverkskvinnorna i boken beskrivs 
som särfall. I familjen Mälman finns två döttrar som jobbar på verket, 
den ena av dem har tagit sig hela vägen genom hierarkin och sitter nu i 
reglerhytten på varmvalsverket. Arbetet i stålverket beskrivs som skitigt 
och svettigt, men ingenstans framgår några särskilda anledningar till att 
det skulle kräva manliga anställda. Traditionen är stark, men möjlig att 
bryta igenom. Anne-Marie Mälman gick industrigymnasiet tillsammans 

.med en tjej och 13 killar, båda kvinnorna har nu tekniskt avancerade 
och prestigefyllda arbeten. K vinnar kan bryta igenom den manliga ord
ningen, men det blir då viktigt att notera att de är annorlunda än kolle
gerna. Kvinnor är lite renare, lite mer känsliga och framför allt är de inte 
normala valsversarbetare: 

Anne-Marie Mälman är enda kvinnan i sitt arbetslag. Hon framstår som 
kittet, den som håller samman. Hon är blond och har nära till skratt. 
Jargongen i laget kan vara rå och hård. Bakom attityderna finns vär
men. '4 

När Anna och Anne-Marie som skolelever praktiserade på valsverket 
hakade produktionen upp sig och hela laget av män fick kasta sig ner i 
skoten. Då frågade de båda tj~jerna: - Var finns overallerna? Vi vill också 
hjälpa till där nere. Det gjorde så starkt intryck ( ... ) att normalt osenti
mentala valsverksarbetare med beundran än i dag berättar om Annas 
och Anne-Maries insats i underjorden. ' 5 

Kvinnor kan arbeta i verket - men det krävs att de är både speciella 
kvinnor som vill skita ner sig, och riktiga kvinnor som har nära till skratt. 
Det är samanlagt fyra kvinnor som porträtteras. i boken, och de lyfts 
fram just som kvinnor, inte "stålverksarbetare", "Degerforsare" eller 
något annat. Männen är representativa för facket, stålverket, ledningen 
et cetera, inte för män i facket, män i stålverket eller män i ledningen. 

En annan kvinna som porträtteras är Nikolina Nordahl, fotbolls
stjärnan Gunnar Nordahls mamma. En drivande mor som pushade 
sönerna att bli goda arbetare, men drev dem också mot andra fram
gångar när de låg inom räckhåll: 

Mor hans, Nikolina Nordahl, har kommit ner från Norrland och själv 
tagit med honom till Norrköping fast han själv innerst inne vesst inte 
villa när dä kom te krita. I Norrköping var det sedan hustrun Irma som 
såg till att fotbollsvärlden och Italien fick uppleva "Den store jätten"'"

1 
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Bakom varje stor man står en stor kvinna, men hon syns knappt bakom 
den muskulöse mannen. Kvinnorna i Degerfors erkänns för sina funk
tioner och det stöd de ger männen, men de egna behoven verkar hamna 
lägre i prioritet. Hälsoundersökningar visar att i Degerfors bor de fris
kaste männen i Orebro län, medan kvinnorna tillhör de som är mest 
utsatta för ohälsa. Förklaringen lär finnas i att männen känt samhörig
het i järnverkets arbetslag och att de behållit kontakten med kompi
sarna, '7 medan kvinnornas främsta uppgift är att ta hand om hem och 
barn. Familjen hålls fram - det är för familjen man arbetar, men famil
jens behov reduceras till en stabil bostadsort och stabil inkomst. När 
den nya arbetsorganisationen ställer krav på de anställdas flexibilitet 
både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstid påverkas naturligtvis fa
miljernas barnomsorgsbehov och möjligheter till dubbelarbete - det tas 
för givet att fruar och familjer ska ställa upp, behöver inte ens nämnas. 
Kvinnornas förvärvsfrekvens är lägre än männens i Degerfors, och skill
naden mellan mäns och kvinnors förvärvsfrekvens är större än genom
snittet i landet. 18 

En respektabel kvinna stöttar sin man och sin familj, hon kan också 
vara en god arbetare men det är under förutsättning att hon samtidigt 
tillför "god kvinnlighet". Att värna om familjen innebär att värna om 
traditionella könsroller. Men siffrorna om kvinnors ohälsotal pekar på 
att allt inte står rätt till - om så många kvinnor är sjuka trots samman
hållningen och den vackra miljön är det kanske ett glapp mellan verklig
het och ideal. Bergslagen omnämns ibland som männens landskap, 19 och 
järnhanteringen är verkligen en manligt kodad miljö. Kvinnorna finns 
där, men på marginaliserade positioner - städning, administration, la
ger. Rollerna som familjens värnare och bygdens mödrar är avgörande 
för att samhället och järnverksamheten ska fungera, men de syns inte. 

Kamratskap ger framgång 
För att vinna kampen för jobben i Degerfors måste arbetarna på stål
verket hålla ihop och visa att de har en gemensam styrka. Genom hela 
boken lyfter Jansson fram stålverksarbetarnas, Degerforsbornas kam
ratskap. Stålverket har varit allvarligt hotat en gång tidigare, 1992, men 
då kunde man rädda verket genom en omorganisation som grundade sig 
på att de anställda fick mer ansvar. Man importerade en organisations
modell från USA som byggde på korta beslutsvägar och stort ansvar på 
de anställda och facket. Trots ägarnas skepsis förverkligade man organi
sationen, och ökade kvaliteten, konkurrenskraften och lönsamheten. 
Endast ett fåtal av de anställda, några i fackklubben och den lokala före-
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tagsledningen hade verkligen trott på att det var möjligt. Den kraft och 
gemenskap som den erfarenheten gav lever de på fortfarande. Herbert 
Wasserfaller på stålverket konstaterar: 

Vi, stålarbetare i Degerfors, hade ju för första gången i svensk historia 
fått ett stort börsbolag att ändra ett nedläggningsbeslut. Det är klart att 
sådant ger styrka, växtkraft och trygghet. 20 

Sammanhållningen och kamratskapet är ett medel som visar sig försätta 
berg. Men solidariteten och organisationen är inte självklar, den måste 
betala sig för den enskilde, och det kan vara lite trögt ibland att gå från 
det invanda individuella tänkandet. Nils-Evert Fridsell var platschefen 
som hade i uppgift att genomföra omorganisationen 1992: 

När vi började utbildningen för att kunna stärka kompetensen och bygga 
effektiva arbetslag ställde de anställda motfrågan: Varför ska vi vara 

· bättre i morgon än i dag, vi ska ju ändå läggas ned? Det fanns trots 
lagkänslan ett inbyggt system om att: Jag sköter mitt - så får andra sköta 
sitt"' 

Men genom goda ledare från företagsledningen och facket, som tror på 
arbetarnas möjligheter mer än de gör själva, övervinner man sitt gamla 
sätt att tänka och börjar ta ett ansvar för helheten. Gruppsolidaritet är 
inget självklart, när det handlar om att riskera sin arbetstid eller sin 
inkomst vill man först vara övertygad om att det kommer att löna sig på 
sikt. 

Fackklubben på verket har blivit navet i verksamheten, med stor kun
skap och engagemang har de varit en viktig del av omorganisationen 
och det nya sättet att arbeta. När organisation och solidaritet visar sig 
ge resultat fortlever den också, och sätter sig över tidens trender: 

När facken i de trendiga storstäderna tappar styrka och när nära 30 
procent av arbetarna i Stockholmsregionen står utanför vinner järnbruks
klubben i Degerfors terräng. Här är alla med." 

Organisation och sammanhållning framhålls som det avgörande när ar
betarna ska nå framgång. Man må sakna bildning, kapital och kontak
ter - men är man många kan man klara sig ändå. Eva Blomberg be
skriver hur gruvarbetarna vid seklets början skaffade sig arbetsgivarens 
respekt genom att vara disciplinerade och organiserade, men också hur 
sammanMllning och solidaritet blev ett egenvärde genom att man hjälpte 
varandra med vardagsgöromål, plus att kamratskapen och den ömse
sidiga omsorgen gav värde åt livet. I Degerfors verkar sammanhållningen 
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inte ge respekt i koncernledningens ögon, men däremot i de egna leden 
och bland likar i övriga landet - plus att effekterna av det nya, kollek
tiva sättet att arbeta faktiskt gav ekonomiska fördelar. Den nya organi
sationen, den uppvisade sammanhållningen ger effekten att individerna 
får respekt för gruppen och för varandra. 

Kunskap och legitimitet 
För att driva ett järnverk behövs kunskap om ekonomi och organisa
tion, men också handens kunskap om järn. Järnverksarbetare förväntas 
inte ha några bokliga kunskaper, men "känsla för järn" är något annat, 
som man inte kan läsa sig till i tysta salar: 

Det finns inte en smälta som är den andra lik. Alla har sin egen identitet 
och själ.( ... ) Ett gnistregn slår ut och får mig att snabbt rygga tillbaka 
mot plåtdörren. ( ... ) - Det är bra att du har respekt, säger Herbert Was
serfaller. Här finns krafter som inte är att leka med.( ... ) Det är ett jobb 
som kräver ödmjukhet, omsorg och en lidelse för stål. 

I den manliga miljön på verket visar arbetarna omsorg och lidelse inför 
det stycke natur de har att förvalta, det som skapar respekt, vinster och 
ekonomisk trygghet. Det känslofyllda bildspråket handlar om natur och 
kultur, om nedärvd känsla som endast en sammanhållen organisation 
och lång tradition kan hantera och göra pengar av. 

Hur man än räknar är Degerfors ett av världens mest lönsamma stål
verk, med en väloljad arbetsorganisation, nedärvd lojalitet och inbyggd 
innovationskraft. 2 J 

Den som säger det här är Bjarne Rasmussen, fackklubbsordföranden, 
som är den som säger emot ägarna när de nu vill lägga ner ett lönsamt 
stålverk. Handens kunskap och ortens tradition kompletteras här av en 
klok arbetarledare som med rättframhet och torrt på fötterna säger obe
hagliga sanningar till ledningen. Men vilken sanning som slår igenom 
handlar om mer än att räkna rätt, när två kalkyler står emot varann är 
kunskap och mod nödvändigt, men inte alltid tillräckligt: 

Ägarna gör en slutkalkyl och hoppas att den inte ska synas. Men koncern
ledningen har missbedömt den ekonomiska kunskapen och envisheten 
hos den i lokala järnbruksklubben.24 

Bjarne Rasmussens beräkningar sägs aldrig emot av ägarna, som därige
nom ger honom rätt i sak. Läsaren förstår att nedläggningen inte hand
lar om ekonomiskt rationella beslut, utan är en diskursiv maktkamp om 

https://j�rnbruksklubben.24
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vems verklighet man tror på - och vems jobb som ska räddas. Men varför 
ska vi läsare lyssna på Bjarne Rasmussen? Man sitter inte inne med san
ningen bara för att man är fackklubbsordförande, även om det räcker en 
bit. Hans kunskaper och insikter måste legitimeras i den ordning där 
han verkar: 

Bjarne Rasmussen har gått två år på Brunnsvik. Läst högskolekurser i 
ekonomi, i juridik, i EU-frågor och mycket annat. Men stillasittandet 
var inget för honom, han hade för mycket spring i benen och för stark 
längtan tillbaka till varmvalsverkets styr hytt. 2 5 

Det här är alltså en man som har en utbildning från ABF:s folkhögskola 
men trots bildningen inte blev en stillasittande akademiker. Han ville 
tillbaks till sin hemort och ta i med händerna. Där kommer hans kun
skaper kamraterna till nytta: 

Det är i kunskapen den fackliga styrkan ligger. Bjarne Rasmussen och 
Ejlif Jensen i den folkhemsliknande klubbstugan är för att tala klarspråk 
två personer som man vågar köpa en begagnad bil av. 26 

Det är inget snack om att de två ledarna för facklubben är legitima le
dare för stålverksarbetarna, det faktum att de blivit valda till ordförande 
och vice är ingen garanti för att ha folkets stöd, men i det här fallet har 
formell och informell legitimitet råkat sammanfalla. Den folkhems
liknande klubbstugan är liten och rödmålad, och innehåller tre deviser: 
en affisch med orden "Bättre lite skit under naglarna än ett arbetslöst 
helvete", en inramad bild av Olof Palme och så klistermärket för 
Degerfors IF. Arbetsmoral, god socialdemokrati och kärlek till orten -
stålverksarbetarnas moralkodex i koncentrat. 

En annan man som behöver legitimeras är chefen för varmvalsverket, 
Nils-Evert Fridse!L Han har det lite svårare: en tjänsteman som kom till 
Degerfors efter att ha varit med och sagt upp folk på andra industriorter. 
Han kom i samband med förra nedläggningshotet, men blev så tagen av 
utvecklingsmöjligheterna och kraften i Degerfors verk att han ändrade 
sig och blev den som drev igenom den nya decentraliserade organisations
formen. Men för att kunna göra det krävs att man är betrodd. För den 
som kommer utifrån och dessutom är tjänsteman har en del emot sig, 
men nu har det vänt: 

Nils-Evert Fridsell kör en svensk Saab och tänker industriellt blågult. 
(... )-Men först såg de på mig med misstro. Jag gillade ju inte fotboll. De 
anställda sa till mig: Inte kan du sätta dig in hur vi har det, du som är 
överklass. (... ) Jag kan berätta om en miljö och bakgrund som ni inte 
behövt uppleva. 2 7 
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Han gillade inte fotboll, och han såg ut som överklass - men han har en 
fattig bakgrund och kör en svensk Saab. Den organisationsmodell han 
ville genomdriva byggde på de anställdas inneboende kraft och solidari
tet, och genom förtroendet han fått genom sin visade tillhörighet lycka
des han ändra tänke- och arbetssättet på verket. I det nya nedläggnings
hotet är han på arbetarnas sida mot ägarna. Här understryks också 
Degerforsarnas kraft att övertyga utomstående, den som kommer till 
orten och ser arbetet blir övertygad, och bara den som inte varit där tror 
att det är nedläggningsmässigt. 

Flera andra arbetarklassmän i boken introduceras som lokala ledare, 
och varje gång.måste de legitimeras. Två delar ingår i varje legitimering: 
tillhörighet- genom ursprung, hus, kända föräldrar eller liknande - och 
uppvisad respekt för de man ska leda och deras värderingar - svensk 
Saab, arbetsmoral trots sportsliga framgångar 2 8, en gick med i SSU på 
30-talet driven av klasskampen29 och så vidare. Detta kan liknas vid det 
Beverly Skeggs kallar nationellt kapita/30, eller mer allmänt- tillhörighets
kapital - där det nationella kan vara en viktig del. Genom att visa upp 
sin tillhörighet och sin respekt mot gruppen kan man "byta till sig" för
troende och tillit. Beroende på tillhörighetskapitalets styrka och sam
mansättning kan det också förloras, en före detta arbetargrabb från 
Skåne som Fridsell måste bevisa sin respekt mot Degerfors kontinuer
ligt, men den som är född på orten har mer att spela med. Den som är vit 
med svenskt utseende och svenskt namn kan säga att svenskar är ur
tråkiga och hämmade, men den som inte har sådana markörer för till
hörighetskapital - oavsett uppväxt, åsikter och annat - märker ett ifrå
gasättande om hon säger samma sak. Brottets natur spelar också roll, 
den som bryter mot grundläggande värderingar måste ha mycket till
hörighetska pital för att behålla sin position, att vägra arbeta eller vara 
öppet homosexuell kan göra livet svårt i en arbetarklassdominerad ort. 

Kunskap som är direkt användbar ger respekt från arbetskollektivet, 
och kunniga arbetare med god organisation övertygar företaget och ger 
ekonomisk trygghet. Det är kunskapens bruksvärde som framhålls, men 
kunskaper har även ett bytesvärde om man vet att de är sällsynta och 
viktiga för företaget. 

Boklig bildning ger respekt - men också misstänksamhet eftersom 
man inte vet om bäraren fortfarande är "en av oss". Därför måste de 
bildade arbetarmännen förklara hur de fått kunskaperna, och att de fort
farande hör till gänget. När Bjarne Rasmussen på sitt eget sätt räknar ut 
företagets lönsamhet och talar med cheferna på ekonomspråk går han 
på slak lina, men med sin uppvisade lojalitet med stålverksarbetarna och 
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sin kraftfulla utstrålning (på bilderna syns han med jeans, helskägg och 
uppkavlade ärmar) övertygar han trots allt. 

Egensinnig efter uppvisad skötsamhet och tillhörighet 
Bjarne Rasmussen tänker själv, han bryter traditionen och säger emot 
företagsägarna. Han skapar ett eget utrymme och visar att en god arbe
tare inte behöver vara underdånig. Han visar inte respekt mot ägarnas 
överhöghet. Detta är möjligt eftersom han på andra sätt visar sig som en 
god arbetare - han har jobbat i varmvalsverkets styrhytt, han värnar om 
. arbetstillfällena och han understryker den kollektiva arbetsmoralen ge
nom sina uttalanden och affischen på väggen. Jag tror inte han hade 
lyckats vara så frispråkig om han inte hade haft den respekt och det 
tillhörighetskapital han har. Egensinne kostar, men den som lyckas vin
ner både respekt och legitimitet. 

Rasmussens kollega, Ejlif Jensen, är egensinnig på ett annat sätt: 

Han är en garanterat obstinat och vresig dansk med glimten i ögat och 
ett varmt hjärta.( ... ) - Cheferna tycker att jag borde skaffa mig social 
kompetens. Men jag har svarat att om social kompetens innebär att jag 
snällt ska hålla med dem så är det ingenting för mig. ( ... ) Det är en 
upplevelse ati lyssna på när Ejlif Jensen tar itu med företagets chefer eller 
någon myndighetsperson. Alltid med de anställda i centrum. l' 

Jensen är dansk, han är obstinat och vresig och han käftar emot che
ferna. Han är inte lika självklart legitim som Rasmussen, men kanske är 
det närheten till den senare som gör att Jensen har utrymme att vara så 
egensinnig som han är. Glimten i ögat, varmt hjärta och ansvar för den 
sociala omsorgen om fackmedlemmarna bygger en bild av en viktig med
hjälpare - Jensen basar för klubbens utlån av jordfräsar, kanoter och 
bilsläp, samt för den sociala fond som ersätter tandvårds- och glasögon
kostnader - men det är Rasmussen som är den självklare ledaren. Egen
sinne eller respektlöshet förutsätter "godkännande" av arbetsgivaren 
eller av gruppen, annars förlorar den respektlöse sin utkomst och sina 
möjligheter att verka. Vi ser att cheferna inte gillar hans rättframma stil 
- han borde skaffa sig social kompetens - men med den formella och 
informella position han har i fackklubben vore det omöjligt att sparka 
honom. 
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Överklassens distans 
Av en över- eller medelklassperson förväntar man sig inte tillhörighet, 
utan distans. I boken beskrivs ett antal över- och medelklasspersoner, 
som regel med anknytning till ägarna eller potentiella ägare, och deras 
icke-tillhörighet markeras. Vissa finner godkännande - mannen som 
grundade Degerfors järnbruk på 1600-talet var en adelsman från Öster
rike, Georg Camitz. "En handlingens man som med åren skulle uppföra 
inte en - utan två hammare i Letälven och Degerfors." 32 Camitz och 
hans släkt drev bruket med framgång under ett par sekler, tillverkningen 
utvecklades och de anställda fick goda förhållanden. När bruket gick ur 
släkten kom nya bruksherrar in med kortsiktiga motiv: "Det gick upp 
och det gick ned. Ibland tvingades de anställda arbeta utan lön för att 
rädda bruket." Bruksherrarna kommer och går, men de anställda, 
Degerforsarna, håller en kontinuitet och bygger den tradition som fort
farande når framgångar. 

Nu när det är kris dyker Camitz upp igen. En ättling till familjen är 
ekonom i Uppsala, och nu kommer han tillbaks - i en grå Volvo. 33 Han 
blir den som åker runt till ägarna för att övertyga dem om stålverkets 
framtid. Vissa av dem visar sig möjliga att omvända. På olika sätt mar
keras överklassens distans, men det visar sig också att det med kunskap, 
envishet och det förtäckta hot är möjligt att få dem att ge med sig: 

[En av de engelska styrelseledamöterna) var en högadlig äldre herre som 
först valde att avfärda honom med att tala en oförståelig överklass
engelska. Men Camitz stod på sig och fick till sist lorden att lyssna.3 4 

Jag tror Linden [en av de svenska styrelseledamöterna) skrämde och var
nade de engelska ägarna för att om inte Degerfors fick chansen så skulle 
människor där .göra revolt, elda bilar eller välta utrustningar, säger 
Michael Camitz.35 

En annan sak som man noterar genom boken är att de överklasspersoner 
som talar med de anställda, eller de som författaren väljer att intervjua, 
också är de som respekteras. Kanske är det så att den som väljer att tala 
med de anställda redan genom detta visar sin respekt och därmed får ett 
visst mått av tillit. 

En arbetarklassperson måste bevisa sig respektabel genom sin arbets
moral och annat för att bli omnämnd och tilltalad, företagsägarna däre
mot kan ibland visa sig snorkiga eller rent av korkade, men också någon 
gång riktigt vettiga. Man måste ändå alltid ta ställning till vad de säger, 
eftersom de har makt att besluta om stålverkets framtid. 

https://Camitz.35
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Sammanfattning; en god arbetare är en rejäl karl 
När stålverksarbetarna beskriver sina mardrömmar inför en hotande 
nedläggning handlar det om arbetslöshet, flytt, familjen rycks upp med 
rötterna. Det värsta man överhuvudtaget kan tänka sig är en arbetslös 
på en parkbänk utanför stormarknaden. En god arbetare har "hellre lite 
skit under naglarna än ett arbetslöst helvete", de röstar rött och håller 
på hemmalaget i fotboll. 

Boken beskriver de individer i Degerfors som tillåts representera grup
pen, alltså de som är respektabla inom samhället, för att ge Degerforsarna 
ett bra ansikte utåt. Frågan om kategorierna respekt och respektabel 
fungerar olika lokalt och på distans är svårt att säga något om. 

Män och kvinnor är respektabla på olika sätt, arbetsmoralen upp
rätthålls gemensamt men med olika roller. Männens fritidsaktiviteter i 
form av fotboll, kamratskap, fiske och trädgårdsarbete framhålls och 
stöds av facket och arbetskollektivet, kvinnornas värld får vi inte veta 
mycket om - vi förstår att de finns och behövs, men det tas för givet att 
deras behov kommer i andra hand just nu, när verket måste räddas. 

Några av männen ges utrymme att vara bråkiga, egensinniga och be
svärliga, samtidigt som deras sociala förmågor, arbetsmoral och heder
lighet understryks. Egensinnet beskrivs som "jävlaranamma", som för
utsättningen för att komma över de problem som gruppen står inför. 

För att kunna rädda sitt stålverk behöver arbetarkollektivet egna kun
niga', tillit till sig själva och varandra, och kontakter. Deras organisation 
och sammanhållning ger dem tillit till varandra, efter det förra ned
läggningshotet och omorganisationen har sammanhållningen också vi
sat sig lönsam. Bjarne Rasmussens kunskaper och kapacitet att formu
lera sig så att cheferna lyssnar ger respekt från chefshåll. 

Samhällskonflikter 
Striden om jobben på Degerfors stålverk står mellan arbetarna i 
Degerfors och de utländska ägarna. Det är en lokal strid som också är en 
del av en större, global strid. Globalisering nämns många gånger i bo
ken, men alltid i negativa eller hotande sammanhang. Det jag tar fasta 
på här är på vilket sätt Degerforsarna beskriver hoten mot jobben och 
tryggheten, vilka individer, krafter eller samhällsprocesser som står 
ivägen för målet ett lugnt liv med familjen i Degerfors. 

Anledningen till detta val är närmast induktiv - det finns gott om 
målande beskrivningar av en hotfull omvärld och förslag till hur man 
bör hantera den. Men också för att jag tror att antagonismer är ett frukt
bart sätt att förstå en grupps självförståelse - vi blir på ett visst sätt 
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eftersom vi står i motsättning till något annat. 'Arbetarklass' kanske inte 
är ett begrepp Degerforsarna använder, i Stålbadet i Degerfors används 
snarare ordet 'arbetare' eller 'stålverksarbetare'. I ett samhällsperspektiv 
vill jag ändå använda begreppet arbetarklass för att koppla till en teore
tisk tradition. Degerforsarna beskriver också omvärlden som hotande 
på flera olika sätt, återkommer till vilka. 

Linda McDowell beskriver hur mediebilden av de unga männen på
verkar dem i situationer på arbetsmarknaden, hur hela gruppens dåliga 
rykte påverkar enskilda individer trots att dessa kanske inte alls gjort sig 
förtjänta av det.16 Detta är en viktig anledning till varför gruppidentitet 
är relevant- den påverkar enskilda i vardagen. Samtidigt säger en grupp
identitet något om möjliga kollektiva handlingsstrategier. Den säger 
också något om samhället - vilka samhällskonflikter är relevanta, hur 
bör de hanteras och så vidare. 

Kapitalism både positivt och negativt 
Det som är på väg att hända i Degerfors är att ägarna av stålverket vill 
lägga ner stora delar av verket och flytta verksamheten till annan ort. 
Stålverksfacket hävdar att de beräkningar som flyttbeslutet bygger på är 
felaktiga, att stålverket faktiskt hävdar sig gott i marknadskonkurrens. 
Man kan säga att två principer står emot varandra - att ägarna beslutar 
om företaget, och att företagets produktion och priser ska konkurrera 
på marknaden. Fackklubbens beskrivning handlar alltså om att två 
kapitalistiska principer står emot varandra, och att de anställda förlorar 
i denna ekvation. Genom sin goda sammanhållning, arbetsmoral och 
engagemang har Degerforsarna byggt upp och utvecklat "sitt" stålverk 
till högsta internationella klass: 

Vad är det då som har gjort att Degerfors överlevt alla stålkriser? Trots 
att domedagsprofeterna skränat i snart 30 år, och nedläggningshoten 
varit akuta sedan 1970-talet. - Jo, arbetarna har varit aktsamma om 
järnverket. Det har varit som deras eget. Vi har klarat oss för att vi varit 
öppna för förändringar och uppfinningsrika. Vi har rivit gamla murar 
och utvecklat ett samarbete överklassgränserna, säger Gunnar Ström.37 

Föreställningen om den bakåtsträvande 'bruksandan' och att svensk in
dustri inte kan hävda sig i internationell konkurrens är vad Bjarne 
Rasmussen och de andra har att argumentera emot. Deras exempel är 
Degerfors, men även på andra ställen i landet sker motsvarande utveck
ling: 
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Stabila industrier och koncerner som ABB monteras ned och förvandlas 
från högteknologiska spjutspetsar till att bli generösa pensionsbolag för 
sina egna direktörer.3 8 

De egna direktörerna är hotet mot den lönsamma industrin, alltså mot 
''oss", de kunniga solidariska stålverksarbetarna, som bor och lever i 
Degerfors och andra orter. Just det här att industrierna inte bara är till 
för ägarna utan lika mycket - kanske mer? - för de anställda är ett ge
nomgående argument. Då blir det också centralt att framhålla arbetar
nas kunnighet och arbetsmoral, och det gemensamma intresset av att 
fortsätta driva tillverkningen. 

Näringslivet är en angelägenhet för alla svenska medborgare, inte bara 
för sysselsättning utan också för förvaltningen av pensionspengarna. Den 
nya utvecklingen av kapitalismen är därmed inte bara en angelägenhet 
för stålverksarbetarna i Degerfors, utan för hela landet: 

Kapitalismen är i kris och de svenska AP-fonderna förvaltar passivt peng
arna utan att långsiktigt våga investera i industriell utveckling. Det har 
lett till krympande pensionsvärde och risk för urholkade ersättningar.39 

Degerfors järnbruksklubb kämpar här för sina egna medlemmars trygg
het, men också för en princip som gynnar alla Sveriges löntagare - att 
det betalar sig att satsa på svenskt kunnande. Då kommer ju frågan - de 
organisationer som förväntas driva frågor för hela denna stora grupp, 
vad gör de? Kritiken får hänga i luften: 

I en värld där kapitalismen är orkeslös och sönderstressad har alltså 
brukssamhället Degerfors något att tillföra. Men når budskapet fram? 
Har ens LO en modell att ta till sig det nya? Har politikerna det? Har 

· näringslivet det?( ... ) För så är det, kampen i Degerfors handlar inte bara 
om arbetets värde, om tillväxtens innersta kärna. Det är också folkhem
mets match mot svågerkapitalismen 40 

Brukssamhället Degerfors står för både folkhemmet och arbetets och 
tillväxtens innersta kärna, och på motsatt sida står svågerkapitalismen, 
LO och politikerna tillsammans. Stora värden på spel, stora elefanter på 
motståndarsidan. Bokens upplägg handlar mycketomJärnbruksklubben 
och Bjarne Rasrri.ussen som den underdog som kämpar vidare trots helt 
omöjliga odds. Näringslivsutvecklingen i övriga Sverige ger Deger
forsarna inte mycket för: 

Nya affärsideer och produkter vaskas fram. Alla är de förankrade i 
industrisamhället och yrkeskunskapen. Det är inte som på andra håll 
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satsningar på turistanläggningar, lyxiga SPA-badhotell, svampodlingar 
eller ädelfisk. Det är innovationer och industriellt mervärde som disku
teras.4' 

Det här hade varit intressant att höra mer om, men tyvärr nämns det 
inte i boken. Turism och ädelfisk är exempel på projekt som kringlig
gande kommuner i Bergslagen satsar på, ibland med stor framgång (t.ex. 
Designens Hus i Hällefors och Grythyttans Värdshus), men där vissa av 
de ideal som Degerforsarna håller fram förändras. McDowell skriver en 
del om hur hennes intervjupersoner upplever att servicejobb är svåra att 
förena med upprätthållen manlig respekt,4" kanske är det denna fara 
Degerforsarna ser. 

Degerforsarna ser sig som underdogs, de representerar folkhemmets 
och tillväxtens kärna med sin kunnighet och solidaritet, de försvarar 
den goda marknadsekonomin som hela Sveriges ekonomi bygger på. Det 
är inte kapitalismen som utgör faran, utan de som har satts att leda den. 
"De andra" presenteras på en del olika sätt. Vi har redan noterat att 
"hotet" utgörs av ägarna, men att också LO-ledningen och namnlösa 
politiker får en släng av sleven. En tredje kategori är medelklasspersoner 
som styr media från Stockholm, återkommer till dem senare. 

I striden om den goda kapitalismen står alltså lilla, moraliska 
Degerfors mot en oftast namnlös global kapitalism, som inte spelar rent 
spel, inte respekterar arbetets värde och som tycker det är viktigare att 
hålla varandra om ryggen än att tjäna pengar på att framställa stål: 

Stålslakten i Degerfors och ABB:s miljardfallskärmar är beslut av samma 
andas barn. De tas i en liten krets av män. Det sker i hemliga styrelserum 
eller i bastun. Makteliten har lärt känna varandra på internatskolor i 
Sverige eller i England. De sitter i varandras styrelser, kittas samman 
som reservofficerare eller i jaktlagen, beviljar sig själva förmåner och 
styr opinions- och informationsutbudet med besked att: - Vi kan bara 
göra rätt, och vi vet alltid bäst43 

Ägarnas omoral, irrationalitet och solidaritet med varandra framhålls. 
Deras uppväxt och fritidssysselsättningar blir viktiga delar i beskriv
ningen - deras excesser och avskildhet understryks. Skeggs beskriver hur 
moral och anklagelser om omoral är en viktig del av hur man avgränsar 
arbetarklassen, men här används samma verktyg för att avgränsa 
"uppåt". Den som inte respekterar ärligt arbete, rent spel och handens 
kunskap är omoralisk, är en kort sammanfattning. Vi kan också antyda 
något om klassolidaritet - att stå skuldra mot skuldra med sina arbets
kamrater på verket är ett tecken på en värdig arbetare, att hålla officers-
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kompisarna i jaktlaget om ryggen är motsatsen. Solidaritet och organi
sation är alltså inget entydigt gott? 

Arbetarrörelsen på gott och ont 
När arbetets och tillväxtens kärna står på spel så borde ju arbetarrörel
sen vara de man ska ha bakom sig. Men järnbruksklubben i Degerfors 
är skeptisk. Det verkar inte som att LO-ledningen är till någon hjälp i 

. just den här striden. Metallarbetarförbundets ordförande Göran Johns
son tror inte LO-ledningen och dess tjänstemän ser verkligheten på 
samma sätt som man gör i Degerfors: 

Jag uppfattar att Edin och Scocco sitter fast i den gamla Rehn/Meidner
modellen. Det fanns oerhört mycket bra i den som vi ska bära med oss i 
f1amtiden. Men världen har förändrats. Marknaden är inte alltid ratio
nell och klarsynt - det visar utflyttningarna och hur kvartalskapitalis
men stressar sönder både sig själv och de anställda, säger Göran Johans
son.44 

Johansson riktar en mycket specifik kritik mot specifika personer på 
LO:s kansli, men av sammanhanget förstår man att det handlar om skep
sis inför hela LO- och s-ledningens kunskaper och lojalitet med 
Degerfors-frågan. Kritiken framställs inte explicit i boken utan anas bara. 
Men med tanke på vilken typ av konflikt det handlar om är osäkerhet 
om var förbunds- och partiledningen står en ganska tung sak. Det är inte 
organisationsformen fackförening i sig som man tvekar inför, Järnbruks
klubben i Degerfors framställs som grunden till företagets styrka. I den 
lokala fackklubben drivs den riktiga politiken, den organisationsformen 
är grundbulten i folkhemmet: 

[D]ollartänkandet i Nucor kompletterades i Degerfors med brukssam
hällets "folkhemssocialism". Här avskaffades inte facket. Tvärtom. Det 
fick en central i roll överlevnadskampen.45 

Det är alltså längre upp i organisationen som problemen sitter, men trots 
tvivlet vill man ändå inte ge upp tron på politikens och partiets möjlig
heter, förhoppningen att det ska gå att driva på organisationen och lan
det i en annan riktning än dagens: 

På den socialdemokratiska riksdagslistan finns Bjarne Rasmussen på nära 
nog valbar plats. - Jag är väl grå utanpå, men rödare inuti. De nya är 
väldigt blåa, säger han.46 
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Här är vi långt från uppgivenhet och politikförakt - dagens politiker har 
inte förstått dagens värld, så låt oss då lära dem, är istället devisen. Eller 
handlar det om Bjarne Rasmussens egensinne och höga förtroende till 
sig själv? Kanske en kombination. 

Kanske är det så att de beskrivna ägarna respektive arbetarrörelsen 
inte ska ses som motståndare - de är ju inte konkurrenter om jobb eller 
resurser - utan som två möjliga beskyddare, vilka båda nu sviker. Med
tävlare - konkurrent - beskyddare - exkluderad; vi har en hel opera 
här... . 

Diskursiv strid, media och Stockholmare 
Striden om jobben i Degerfors förs å ena sidan vid förhandlingsborden 
på verket, men också i media, lokalt och nationellt. Bokens tillkomst 
genom fackklubbsordförandens samtal till en författare och journalist, 
är ett tecken på vilken förhoppning man lägger på att berättelsen om 
kampen ska stödja verksarbetarnas sak. Genom att publicera en bok 
som beskriver nedläggningen som ett irrationellt beslut vill man att lä
sare och medborgare i hela landet ska sätta tryck på ägarna och andra 
beslutsfattare att ändra sig. 

Men striden är också mer allmän, den handlar om att visa en bild av 
det arbetande Sverige som livskraftigt även efter IT-bubblan. Deger
forsaren Erik Mälman är upprörd över den bild han tycker sprids om 
landet, där klassklyftorna cementeras och visas ensidigt från Stockholm: 

Vart är samhället egentligen på väg? Jag såg ett teveprogram med 
överklassungdomar i Stockholm. En fick 15000 kronor i månaden av 
föräldrarna till att köpa kläder. De satt och talade hånfullt om oss arbe
tare. De beställde in champagne som de sprutade på serverings personalen. 
Sedan slängde de till dem 2000 kronor i dricks. Vad är det för orättvisor 
och för arrogans som sprider sig, och som även vi här nu får känna av? 47 

Rolf Jansson kommenterar ett inslag på radio, samma morgon som järn
bruksklubben bjuder in till informationsmöte om den förestående ned
läggningen av stålverket: 

Just den här morgonen har riksradion ägnat stort utrymme åt att utseen
det hindrar unga människor från att få jobb. Nu var det inte själva utse
endet som var problemet utan att den intervjuade killen smetat ansiktet 
fullt av pinnar av stål i en piercing-hunger utan mättnad. Vilka problem! 
(... ) En bild av svågerjournalistik träder fram. Där journalister från övre 
medelklassen saknar perspektiv och inte ser den pågående klasskikt
ningen som ett problem. 48 
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Svågerjournalister och svågerkapitalister - som om de vore släkt med 
varann, de går varandras ärenden. Bilden träder fram av en elit som styr 
landet, med makt över ekonomi och media. Den politiska makten, soci
aldemokratin, har trätt tillbaka och är kanske till och med påverkad av 
"svågerjournalisternas" beskrivning av arbetarna i Sverige. En självklar 
karaktär i Degerfors, den plirige fackföreningsmannen som tar socialt 
ansvar, trängs ner i historiens källarkammare av piercade tonåringar från 
Stockholm: 

Men arbetare tycks numera vara bannlysta i media och sådana som Ejlif 
Jensen finns väl snart bara att läsa om i minnesskrifter på Arbetarrörel
sens arkiv.49 

När det arbetande Sverige som Degerforsarna känner inte får genomslag 
i mediaberättelsen får det konkreta konsekvenser, den bild av arbete och 
lönsamhet i Degerfors som Bjarne Rasmussen vill framhålla blir inte 
trodd, oavsett hur mycket siffror han kan visa. Den ekonomiska kun
skap och envishet han besitter tar sig inte igenom bilden av Landsorts
sverige som bidragsberoende och olönsam bakgård till det vibrerande 
Stockholm: 

Bryt er ur bidragsberoendet, är ett annat råd från ekonomerna i storstä
derna. När Sören Hedberg [näringslivssekreterare] i Degerfors räknade 
fann han att en femtedel av alla Stockholmare har ett stödjobb. - Det är 
många, många fler än i Degerfors.5° 

En diskursiv strid är också en materiell, lär vi oss av LaClau och Mouffe 
- det blir tydligt här. Som i alla länder är olika delar av Sverige beroende 
av varandra, och har ibland anledning att strida om resurser. Och inom 
alla länder är också klasserna beroende av varandra, och har anledning 
att strida om resurser. Det intressanta här är att "Stockholm" och "över
klass" blir halvt om halvt synonyma begrepp - Degerforsarna strider å 
ena sidan för arbetarnas heder, å andra sidan för småorternas heder, och 
motståndaren är i stora drag densamma. Anklagelsen från övriga landet 
om "snobbiga nållåtter" är känd sen min egen barndom och sannolikt 
mycket tidigare. Konfliktmönstren mellan region/stad, etnisk/nationell 
tillhörighet och klass är komplext och går inte att mejsla ut tydligt, men 
komplexiteten måste finnas i beaktande för den som vill beskriva landet. 
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Degerfors - Sverige - Andra 
En intressant sak är att trots vår globaliserade tid verkar kampen mot 
parter inom landet vara häftigare än striden mot utländska hot. Konkur
rens från andra delar av världen är Degerforsarna inte rädda för, siff
rorna visar att de står sig bra på den internationella marknaden. Den 
globalisering som hotar är inte produktion och efterfrågan från hela värl
den, där har man bevisat att man klarar sig, och är stolt: 

Nyligen fick Degerfors Sveriges största stålorder någonsin från det eko
nomiska undret Taiwan." 

I konkurrensen med brittiska, finska och taiwanesiska arbetare ser sig 
Degerforsarna som goda tävlingsdeltagare som hittills alltid vunnit. När 
en av kapitalisterna tycker att man lika gärna kan flytta ståltillverkningen 
till Baltikum tas det som en förolämpning av hantverkarnas kunnande: 

Riskkapitalisten Kjell Spångberg, mannen som gett bubbelekonomin ett 
ansikte, förklarade för några år sedan att stål kan dom bocka i Baltikum. 
Sverige skulle syssla med framtiden som IT och den nya ekonomin. (... ) 
Att bocka stål visade sig vara en konst svårare än vad Kjell Spångberg 
trodde. (... ) Duktiga hantverkare växer inte på träd, till skillnad från 
dåliga riskkapitalister och aktieplacerareY 

I Baltikum finns inte lika bra hantverkare, det behöver inte ens nämnas. 
Arbetare i andra länder är knappast konkurrenter i berättelsen om den 
globala konflikten, de är de exkluderade. Den globalisering som hotar 
är istället den som handlar om ägarnas omoral, kapitalägarnas svek mot 
marknadsekonomin och mot den arbetande befolkningen i bruksorter
na. Samtidigt som man försöker avvärja hotet mot stålverket kommer 
nyheten om de två verkställande direktörerna i ABB, Percy Barnevik och 
Göran Lindahl, som tog ut mer än hundra miljoner i pension från före
taget. För Degerforsarna är ABB och deras eget nedläggningshot själv
klart två delar av samma process: 

Vad är det för signaler som den globala kapitalismen och storstädernas 
strömlinjeformade marknadsekonomer sänder till bruksorterna och folk
hemmets kärna?5J 

Den globala kapitalismen hotar järnverket i Degerfors - de hotar hela 
vårt samhälle, inom och utom Sveriges gränser: 

Degerfors är offer för vad Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz 
kallar svågerkapitalismen.( ... ) Den tänker inte industripolitiskt utan slår 
vakt om nationella intressen. 14 
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En av författarens anklagelser mot svågerkapitalisterna är alltså att de 
är nationalister. Degerforsarna kämpar inte mot anställda i andra län
der, utan för anställda som grupp, oavsett nationalitet. Detta ska förstås 
mot bakgrund av att de menar att de skulle segra i konkurrensen. Men 
det är trots allt lite dubbelt, på andra ställen i boken spekulerar Jansson 
på ett annat sätt: 

Varför slumpas de dynamiska delarna av svensk industri så lättvindigt 
bort? Varför säljer vi ut Pharmacia, Procordia, Volvos personvagnar, 
Astra och delar av ABB? Det skulle aldrig tillåtas i England, Frankrike, 
USA eller Tyskland.ss 

Det är vi som säljer ut, Sverige säljer ut stora företag. Men dessa företag 
ägs ju inte av staten, hur skulle staten, regeringen i Sverige påverka köp, 
ägande och försäljning av privata företag? Eller är det någon annan typ 
av lojalitet man förväntar sig, en nationell lojalitet mellan svenskar, oav
sett yrke? Före detta s-riksdagsledamoten Gunnar Ström funderar på de 
svenska kapitalägarnas lojalitet: 

Den fråga Gunnar Ström ställer är: Vad gjorde då de svenska styrelse
ledamöterna i AvestaPolarit för Degerfors? Svek Jacob Palmstierna och 
Bernt Magnusson?s6 

Här verkar det som att Jacob Palmstierna och Bernt Magnusson, båda 
mycket välavlönade styrelseproffs, förväntas ställa upp för sitt hemland 
- slå vakt om nationella intressen. På andra ställen i texten framställs 
dessa två som opålitliga överklasslynglar - kanske blir Gunnar Ström 
inte så förvånad över herrarnas svek trots allt? 

En nation är en föreställd gemenskap57 som inte har några formella 
förpliktelser men som bygger på en massa föreställningar om lojalitet, 
samhörighet, gemensam historia och gemensam framtid. Nationen ge
nomkorsas av andra typer av delgemenskaper, eller gemenskaper som 
går över nationens gränser. "Klassgemenskap" är en sådan som kanske 
inte uttrycks explicit särskilt ofta idag, men som man ändå märker spår 
av ibland. Här till exempel, anklagas styrelseledamöterna för att ha svi
kit sitt hemland - trots bilden av samma män som reservofficerare som 
känt varann sen internatskoletiden och bara bryr sig om sina egna 
lojalitetsband. 

Känslorna och förväntningarna på nordiska samarbetspartners ver
kar dubbla. Före nedläggningshotet ägs Degerfors stålverk av både fin
ska, brittiska och en minmitet svenska ägare, och finländska staten är 
en av de starkaste aktörerna. Svenska staten är inte direkt inblandad. 
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Turerna kring ägandet och styrelseposterna framställs som värsta sor
tens rävspel, där nationella intressen väger tungt: 

På några månader är de svenska direktörerna borta. Det framstår med 
facit i hand som en ren militär strategi. Kvar med friare spelrum finns nu 
de två ledande koncerncheferna, Ossi Virolainen och Stuart Pettifor. De 
är skolade i olika miljöer och företagsku!turer. De har ett gemensamt 
intresse. Att i en global ekonomi och med starka statliga ägare i ryggen 
skydda och slå vakt om de egna ländernas stålverk. 58 

De svenska ägarna är frånvarande eller passiva, de brittiska och finska 
ägarna värnar om sina nationella intressen, och den svenska staten som 
skulle kunna lägga sig i förstår inte vad som pågår. Tre möjliga beskyd
dare - ingen räddar Degerfors. 

Hoten mot Degerfors kommer inte från utlandet. I relation till andra 
tillverkare, alltså andra arbetare, räknar Degerfors järnbruksklubb med 
att stålverket skulle stå sig bra i konkurrensen. De brittiska eller finska 
stålverksarbetare som får ta över tillverkning beskriver järnbruksklubben 
som otillräckliga och inkompetenta. Eftersom det kommer stora order 
från Taiwan kan Degerfors klara sig även när Kinas efterfrågan växer. 
De hot som beskrivs är istället ägarnas omoral, irrationella nationella 
intressen och en skenande svågerkapitalism. Degerfors kämpar för "folk
hemmets kärna", för att bäste man ska vinna, och därmed för arbetare i 
alla länder. Problemet med globalisering i den här beskrivningen hand
lar inte om att världen blir mindre och nationsgränserna suddas ut, utan 
om att klasskampen förändras och hårdnar. 

Slutsats - konflikter 
Kanske är det en alltför hastigt dragen slutsats att Degerforsarna käm
par för arbetare i alla länder, men man kan nog ändå säga att den mot
ståndare de målar upp är ett förbund av överklasslynglar och svåger
kapitalister snarare än en omvärld som gaddar ihop sig mot Sverige. 
Konkurrensen finns främst på den diskursiva nivån, vilken verklighets
berättelse ska slå igenom - den om det kunniga och lönsamma tillver
kande Sverige som järnbruksklubben beskriver, eller den om IT-Sverige 
som ska satsa på bredband och ädelfisk, som man pratar om i Stock
holm? Beskrivningen av "oss", Degerforsarnas och Bjarne Rasmussens 
beskrivning av sig själva som folkhemmets väktare, moraliska arbetare, 
kämpande underdogs är helt central för kampen om jobben på stålverket. 
Endast genom att få solidaritet från andra - t.ex. läsarna - finns det en 
chans att vinna den materiella striden om jobben. 
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Avslutning: De starka arbetarna i Degerfors och de som inte är med 
Tanken med den här artikeln var att se om, och i så fall hur, vi kan förstå 
Degerfors, Bergslagen och Sverige genom Rolf Janssons bok. En sak som 
framträder är att det fortfarande är möjligt att prata om klasskonflikter 
i dagens Sverige. Kritiken handlar dock inte om kapitalismen som så
dan, utan om den "svågerkapitalism" som utvecklar sig, som hotar eko
nomin som helhet - även kapitalägarna i förlängningen. Degerforsarna 
är stolta över att tävla i den globala marknadsekonomin, om de bara 
fick fortsätta med det på ett ärligt sätt skulle de klara sig fint. 

Inget hindrar dem från att stå starka den internationella konkurren
sen - de vet sitt värde, och de vill inte bli jämförda med "ovärdiga" 
konkurrenter i låglöneländer. En av de grupper som inte nämns här, men 
som givetvis finns med när vi pratar om det globala ekonomiska syste
met, är arbetare i andra länder utanför Västeuropa. Det tas förgivet att 
Västeuropeiska arbetare, särskilt svenska, är mest kompetenta. 

En annan grupp som bara nämns i förbigående är kvinnorna. Två 
vanliga men speciella kvinnor som jobbar i stålverket beskrivs, men de 
fruar och mödrar som står för markservicen och som garanterar de goda 
arbetarnas rykte nämns inte. Sjukskrivningstalen för kvinnorna i Deger
fors är betydligt högre än för männen - kvinnorna har inte samma kam
ratskap och centrala plats i ortens liv. Järnverksarbetarna kämpar för 
kvinnor, barn och hembygd, inte med. Men på flera ställen framhålls 
den fina jämställdheten i Degerfors - de två tjejerna i verkets styrhytt är 
kompetenta och omtyckta, och på ett annat ställe står det att fotbolls
gymnasiet på orten är jämställd eftersom den har en tredjedel tjejer (s. 45). 
En ·god svensk är naturligtvis ingen machograbb, utan hyllar de duktiga 
tjejerna - så länge de inte kommer och kräver saker för egen del. 

En hel opera utspelar sig under det år som Jansson beskriver. Hjältar 
och lustigkurrar, lömska fiender, goda beskyddare och svekfulla typer 
som man inte vet var man har. Allt mot en fond av statister i och utanför 
verket, i och utanför Degerfors. Sagan slutar olyckligt, men bara delvis -
produktionsdelen i verket läggs ner strax efter bokens pressläggning, 
resten blir kvar. Klockan 08.03 fredagen den 26 september 2003 upp
hörde produktionen av rostfria stålämnen hos Degerfors Stainless, en
ligt pressmeddelande från företaget. Av de 700 som jobbade i verket är 
idag 500 kvar i de två valsverken och en färdigställningsanläggning. 
Bjarne Rasmussen och Ejlif Jensen leder fortfarande Järnbruksklubben, 
och de menar då som nu att nedläggningen av stålproduktionen var ett 
dåligt och irrationellt beslut. Hur sagan för svågerkapitalismen och 
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globaliseringen slutar återstår att se - striden verkar inte ha mojnat än i 
alla fall. 

Susanna Lundberg, (f 1974) är doktorand i sociologi på forskarskolan 
demokratins villkor, Örebro Universitet, och skriver sin avhandling om 
arbetslösa i Bergslagen 

1 54 



DEGERFORS - VEM ÄR DOM, VEM ÄR vr? 

Noter 

' Bourdieu, Kultursociologiska texter, B. Östlings bokför!. Symposion, Stock
holm; Stehag I993 

•Skeggs, Beverly, Att bli respektabel konstruktioner av klass och kön,.Göteborg, 
2000; 

J Berggren s 5 5, från Skeggs 2000 

4 Mc Dowell, Linda Redundant Masculinities Employment Change and White 
Working Class Youth, Malden, Mass. 2003, s 22I 

5 Blomberg, Eva Män i mörker : arbetsgivare, reformister och syndikalister: 
politik och identitet i svensk gruvindustri I9rn-I940, Stockholm 1995, s 343 

6 ibid. 

7 Blomberg 1995:3I4 

8 Olin Wright, Class counts: comparative studies in dass analysis, Cambridge 
1997, s 10 

9 Horgby, Björn, Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-

I940, Stockholm 1993 

' Skeggs, Beverly Class, self, culture London, 2004 s 30 

"Jansson, Rolf, Stålbadet i Deger.fors, en lönsamhet till döds, Stockholm 2002 

"Jansson 2002:11 

'J Jansson 2002:106 

' 4 Janss0n 2002:77 

' 5 Jansson 2002:75 

' 6 Jansson 2002:41, cit. Heja Röda Vita laget, Erik Bengtsson 1975 

'7 Jansson 2002:74 

' 8 SCB, statistikdatabasen I9 cf. Bortom bruksandan: föreställningar om kultur, 
historia och.utveckling i Bergslagen red. Ekman, Ann-Kristin; Östersund: Insti
tutet för regionalforskning (SIR), 1996, inledningskapitlet 

I 

io Jansson 2002:1I1 

2 ' Jansson 2002:69 

,, Jansson 2002:149. Här finns naturligtvis också en indirekt kritik mot de na
tionella fackföreningarna, återkommer till det senare. 

' 3 Jansson 2002:64 

2 4 Jansson 2002:98 Notera den list och förslagenhet som ägarna står för - kan 
ingen göra en opera av det här? 

' 5 Jansson 2002:I57 

1 55 



SusANNA LUNDBERG 

16 Jansson 2002:158 

1 7 Jansson 2002:66 ff 
28 Jansson 2002:28, fotbollsspelaren Gunnar Nordahl jobbade på bruket trots 
spel i allsvenskan, och hjälpte de andra arbetarna att få sin lön höjd 

19 Jansson 2002:27, Gunnar Ström, som senare blev riksdagsledamot för (s) 

30 Skeggs 2004: 19 

F Jansson 2002:147 ff 

31 Jansson 2002:17 

33 Jansson 2002:22 Jansson är mästare på att beskriva en hel relation med små 
tecken! 

34 Jansson 2002:57 

35 Jansson 2002:56. 

36 McDowell 2003, slutdiskussionen 

37 Jansson 2002:29 

38 Jansson 2002:7 

39 Jansson 2002:154 

40 Jansson 2002:197 

4 ' Jansson 2002:30 

4 2 McDowell 2003:225 

43 Jansson 2002:141 

44 Jansson 2002:166. Göran Johansson är ordförande för Metallarbetarför
bundet, där Järnbruksklubben är medlem. Edin och Scocco är ekonomer på LO 

45 Jansson 2002:55 

46 Jansson 2002:161. 

47 Jansson 2002:13 

48 Jansson 2002:201 ff 

49 Jansson 2002:150 

50 Jansson 2002:13 

5' Jansson 2002:11 

51 Jansson 2002:197 

53 Jansson 2002:34 

54 Jansson 2002:8 

55 Jansson 2002:94 



DEGERFORS - VEM ÄR DOM, VEM ÄR VI? 

56 Jansson 2002:3 257 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflex
ioner kring nationalismens ursprung och spridning, Göteborg I993 

s8 Jansson 2002:92 

1 57 





Arbete och regionala genuskontrakt i en Bergslagskontext 

Av Mona Hedfeldt 

"Att vara ung kvinna i bruksort är att vilja flytta därifrån" skriver Gun-
. nel Forsberg. och Göran Ryden skriver att det finns en föreställning om 
att Bergslagen är en manlig region.' Ofta beskrivs Bergslagen som en 
patriarkal region, förknippad med det maskulina som bruket, bruks
miljöer och brukspatronen. Sedan strukturomvandlingen på I970-talet 
har regionen också upplevt en arbetslöshet och också blivit en utflytt
ningsregion som framförallt många unga kvinnor har valt att lämna. 
Men samtidigt har förändringar inom näringslivet med satsningar på 
tjänstenäringar och kultur under senare år börjat ske, exempelvis görs 
satsningar på design och kultur i Hällefors och satsningar på måltids
upplevelser i Grythyttan. 

I denna text avser jag att behandla Bergslagsfrågor ur ett genus
perspektiv, och jag har valt att fokusera på kvinnor och arbete och 
regionala genuskontrakt. Regionala genuskontrakt handlar om sociala 
och institutionella föreställningar om kvinnors och mäns roller. Dessa 
kan studeras på regional eller lokal nivå, och påverkar bland annat 
arbetsmarknaden. Delvis tas även exempel från orter med liknande struk
tur i andra länder upp för att bredda perspektiven. 

Den svårfångade bruksandan och genus 
Den s.k. bruksandan diskuteras ofta när det gäller Bergslagen och regio-. 
nens utveckling. Vad begreppet i sig står för och vad bruksandan har för 
effekter, och vilken mån den finns, ä:r inte helt lätt säga, då det har både 
positiva och negativa associationer. 

Precis som t.ex. begreppen bruksanda och Bergslagen skapar vissa 
associationer, menar Roger Hayter, som skriver om orter med liknande 
näringslivsstruktur i Kanada, att klassificeringen single industry resource 
towns gör det. Benämningen skapar en stereotyp bild av städer som upp
lever kraftig uppgång och sedan en nedgång. Hayter menar att resurs
baserade städer är lokaliserade där resurser finns men där andra ekono
miska möjligheter är begränsade, och att detta innebär en ensidighet. 
Dessa kännetecken stödjer en stereotyp bild av orterna som avlägsna, 
specialiserade utposter vars befolkning har begränsade möjligheter och 
att orterna är sårbara för ekonomisk omvandling, oavsett om omvand
lingen drivs av globala krafter eller om det handlar om lokal resurs
avmattning. 2 
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Ann-Kristin Ekman menar att "bruksandan kant.ex. ses som en kultu
rell distinktion som avgränsar platser men den kan också inrymma före
ställningar om konformitet, traditionalism och 'konservatism'. 'Här är 
så svårt att koma in' eller 'här står det stilla och är som det alltid har 
varit' tillskrivs ofta bruksandan, men är i själva verket föreställningar 
som man hittar i många andra delar av Sverige som inte är bruks
samhällen. Men bruksandan ses lika ofta som något positivt, något att ta 
avstamp från inför framtida förändringar". 3 Ekman påpekar också att 
begreppet bruksanda har olika betydelse för olika människor och i olika 
sammanhang, samt att det dessutom är en beteckning som ofta tillskrivs 
utifrån.4 Forsberg menar att de positiva associationerna som ofta görs 
handlar om solidaritet, kollektivet och folkhemsbyggande. Men hon 
menar att bruksandan också handlar om en patriarkal maktstruktur och 
en hierarkisk social ordning.5 Hon exemplifierar hur bruksandan repro
duceras och hur den kan förklara könssegregeringen på arbetsmarkna
den: 

"Bruksandan reproduceras: 

- hos individen, genom de självbilder och de handlingar som var och 
en utvecklar, 

i familjen, genom de informella kontrakt som utvecklats mellan män 
och kvinnor om vem som gör vad, 

i lokalsamhället, genom den lokala politiken, laka/tidningen och 
arbetsgivarna och 

i samhället, genom forskningen, statistikproduktionen, regional
politiken och inom konsten och litteraturen".6 

Forsberg menar att familjen är en viktig enhet i brukskulturen1 och att 
kvinnors obetalda arbete i hemmet har varit en del, en förutsättning, i 
männens lönearbete. Hon menar också att trots att samma service
funktioner i hemmet inte behövs idag, så kan ändå dessa förväntningar 
leva kvar. Hon påpekar dock också att många som lever i bruksorter har 
brutit sig loss från bruksandans könsideal, och att många familjer lever 
i ett mer jämlikt genuskontrakt.7 

Den patriarkala bruksandan baseras enligt Forsberg på föreställningen 
om att män arbetar med produktion och kvinnor med reproduktion. En 
konsekvens av detta har blivit att kvinnors arbete inom produktionen 
inte har uppmärksammats, och inte heller mäns arbete inom reproduk
tion. Forsberg menar att om vi bara fokuserar på arbetet inne i fabri
kerna så ser vi bara männen i regionen, men om vardagslivet också stu
deras blir kvinnorna i regionen synliga. Hon menar att konsekvensen av 
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att fokusera på den industriella produktionen har blivit att mannen och 
det manliga har setts som normen och att kvinnor inte har synts inom 
forskningen eller ansetts som "annorlunda".8 Föreställningen om Bergs
lagen som en manlig region finns också kvar, även efter strukturom
vandlingen och trots att regionen har ett mer diversifierat näringsliv 
idag.9 

Arbete har en central roll i analyser av den lokala identiteten i industri
samhällen. Analysen har också präglats av sociala mönster kopplade till 
arbetsplatsen och männens värld.1° Ekman skriver angående Hällefors 
att verket där dock inte bara har symboliserat arbete utan mer specifikt 
manligt arbete och i förlängningen manlig identitet. rr I bergslagsregionen 
har det funnits en stor respekt för tungt och manligt kroppsarbete, och 
mindre respekt för studier och utbildning. 12 Ekman menar att i en bruks
ort som Hällefors, där många arbetstillfällen för kvinnor finns inom vård 
och omsorg, skulle kan kunna säga att detta motsvarar bruket för män
nen. Arbete utgör dels en försörjningskälla, men är också något som 
ingår i de rådande sociala strukturerna på en plats, och inbäddat i kultu
rella föreställningar. 13 Sune Berger menar därför att det kanske inte är så 
konstigt att män som grupp oftare upplever de största svårigheterna i 
samband med strukturomvandling och arbetslöshet. Han menar också 
att den högre flyttningsbenägenheten hos kvinnor skulle kunna tala för 
att kvinnor är mindre bundna till platsen, men påpekar samtidigt att 
detta är generella flyttmönster som inte bara gäller bruksorter. Ofta har 
det talats om "manligt präglade miljöer", men Berger påpekar att stu
dier både i Sverige och i andra länder har visat att kvinnor i många 
industriområden som har genomgått strukturomvandling har tagit över 
rollen som familjeförsörjare, vilket i sin tur kan leda till komplikationer 
då män mister sin tidigare roll.'4 

Kan något gott ske efter en strukturomvandling? 
Exempel från Kanada och USA 
Inte bara Bergslagen i Sverige drabbades av industrikris på 1970-talet. 
Även orter med liknande struktur i andra länder drabbades. Hayter, vars 
exempel är Kanada, skriver att under 1970-talet förändrades situatio
nen i de tidigare stabila och blomstrande resursstarka städerna. Energi
kriser, stagflation och avskaffande av fasta växelkurser ledde bl.a. till en 
mer instabil global ekonomi och sökande efter nya produktions
strukturer. ' 5 

"Diversification and stability in geographic cores is facilitated by 
specialization and instability in the periphery, and this contradiction is 
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well illustrated by IRT's (industry resource towns, min anmärkning). 
They exist because cores want them; they are often closed down when 
cores do not. They are vital to the economy but are highly vulnerable. 
They grow because they are specialized, but their survival depends on 
diversification ".' 6 

Efter strukturomvandlingen ökade kvinnors deltagande på arbets
marknaden i Kanada. Det skedde också en utflyttning från de drabbade 
orterna, vilket skapade en allt äldre befolkning. Industrierna som tvinga
des skära ner kunde inte längre erbjuda jobb till ungdomar som gick ut 
skolan, vilket har lett till att ungdomar har börjat investera mer i sin 
utbildning, även om arbetsmarknaden även då är osäker. Denna situa
tion, menar Hayter skapar en stor press på industristäder att diversifieras 
och skapa nya arbetstillfällen för att överleva. I USA har flera industri
resursstäder som skurit ner nu blivit attraktiva platser för inflyttare som 
söker en alternativ livsstil. Många av dessa inflyttare är inte intresserade 
av den storskaliga industrin, och deras attityder kan skapa kulturkrockar 
med dem som har levt på orterna i generationer, menar Hayter. En del 
orter arbetar aktivt för en diversifiering. Ett exempel är Chemainus i 
British Colombia, där investeringar i småskalig tillverkning och turism 
har drivits av enskilda entreprenörer och blivit framgångsrikt. Ytterli
gare ett exempel är Sudbury i Ontario, tidigare världens största nickel
gruva, som upplevde stora nedskärningar i produktionen och på arbets
marknaden under 1970-talet, men där nu, genom att ortens befolkning 
har organiserat sig, skapats ett vintersportcenter. Framgångarna i 
Chemainus har enligt Hayter underlättats av närheten till större städer 
och turister, medan Sudbury-exemplet visar att en ort kan utvecklas även 
om den ligger avlägset. Exemplet illustrerar också ett skifte i planerings
filosofi, från en centrerat, top-down och hierarkiskt till ett bottom-up 
samhälle med fokus på nätverk och flexibilitet. Ett problem som Hayter 
ser är dock den kultur som påverkar attityder till entreprenörskap och 
diversifiering på ett negativt sätt. Han menar att ett starkt motstånd till 
icke-fackföreningsanslutet och lågavlönat företagande kan finnas kvar 
även efter nedskärningarna inom den storskaliga industrin, förutom när 
det gäller en mindre grupp av företagande inom handeln som ofta drivs 
av kvinnor. Trots vissa problem ser invånare dock ofta orterna som att
raktiva platser för boende och arbete, och fördelarna med att leva där 
ställs ofta i kontrast till problemen som associeras med storstäder. 17 

I Bergslagen innebar krisen under 1970-talet att antalet arbetstillfäl
len inom industrin minskade, men också att näringslivet i regionen bred
dades, framförallt inom tjänstesektorn och inom den offentliga sektorn. 
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Ryden menar att betydelsen av "heroiska och supermanliga arbeten" 
minskade, och att breddningen i näringslivet gjorde ökat deltagande på 
arbetsmarknaden bland kvinnor möjligt. 18 

Kvinnor och arbete 
Globalt ser vi en trend mot att allt fler kvinnor deltar i arbetslivet, även 
om graden varierar mellan olika nationer och regioner. Att kvinnor är 
segregerade till en mindre grupp yrken som ses som lämpliga för kvin
nor verkar dock vara ett genomgående drag på olika arbetsmarknader. 
Linda McDowell menar att dessa yrken är kodade som feminina och har 
lägre status än de maskulint kodade och att lönerna därför skiljer sig åt. 
Parallellt med denna· horisontala segregation fin~s en vertikal segrega
tion som innebär att kvinnor som har samma yrke som män har lägre 
lön och lägre status än männen. 19 Denna situation känns igen i Sverige, 
där arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, både horisontellt och 
vertikalt. Inom området vård och omsorg hittas främst kvinnor, och inom 
teknik, tillverkning och byggande hittas främst män och i genomsnitt 
tjänar kvinnor 80 % av mäns löner.20 Situationen har heller inte utveck
lats särskilt mycket sedan 1960-talet. Forsberg konstaterar i en presen
tation av en förteckning av kvinnodominerade yrken på 1960-talet att 
man lätt skulle kunna tto att beskrivningen var från idag, om det inte 
var för att några av yrkena i förteckningen inte existerar längre.11 Samma 
typ av segregering som finns på arbetsmarknaden finner vi också inom 
småföretagande, där kvinnor oftare återfinns inom tjänstenäringar och 
butikshandel och män oftare återfinns inom industri, byggnation och 
partihandel. Nära 60% av de företagande kvinnorna i Sverige arbetar 
med tjänster, vilket är en arbetsintensiv verksamhet, och bara 13 % inom 
den kapitalintensiva industrin. Dock är det värt att poängtera att före
tagande kvinnor finns inom så gott som alla branscher. 22 

Det finns flera olika förklaringar till dessa mönster och vad förkla
ringarna lägger tonvikt på beror på vilken teoretisk skola som de har 
utvecklats inom. Förklaringarna är exempelvis varianter på teorier inom 
humankapital och rational choice, där kvinnors lägre löner förklaras av 
lägre utbildning och kunskap och att hushållen därför fattar rationella 
beslut om att kvinnor och män ska specialisera sig inom hemarbete 
respektive lönearbete. Alternativa modeller förklarar fenomenet med in
stitutionella och strukturella drag på arbetsmarknaden och en marxis
tisk ansats ger en förklaring som består i att kvinnor utgör en reserv
grupp som kapitalismen drar in och utesluter från lönearbete beroende 
på om det anses lönsamt eller ej. Enligt McDowell utmanas alla dessa 
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förklaringar, i synnerhet den första och den sista, av empiriska studier 
av både utbud och efterfrågan på kvinnor som arbetskraft. I många län
der har kvinnors utbildning ökat, deras ansvar för hemmet minskat ge
nom ny teknik, tillgången till preventivmedel förbättrats liksom hälso
vården, och McDowell menar att över lag verkar det inte finnas något 
samband mellan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och ekono
miska cykler. Men segregationen består ändå. Ett växande antal studier 
börjar visa att genus är en integrerad del i ekonomisk omstrukturering 
över tid och rum, snarare än en konsekvens av det. ' 3 

En förklaring till att män och kvinnor finns inom olika sektorer på 
arbetsmarknaden kan vara att kvinnor ofta har ytterligare en roll i hem
met. Arbetsmarknaden kan delas in i den primära och den sekundära 
sektorn, och ofta finns män inom den primära sektorn med höga löner, 
bra arbetsvillkor och stark fackföreningsrörelse, medan kvinnor oftare 
hittas inom den sekundära sektorn med lägre löner, små möjligheter för 
befordring och sämre arbetsvillkor. Jenkins menar att detta upprätthål
ler hierarkin på arbetsmarknaden och gör det svårt att förflytta sig mel
lan olika sektorer. Det har visat sig också vara viktigt att studera den 
sociala reproduktionen, som inkluderar faktorer som finns på individens 
hushålls- och familjenivå, för att förstå arbetsmarknaden. Sarah Jenkins 
menar, liksom McDowell, att det är tydligt att utbudet av arbetskraft 
inte bara styrs av marknadskrafter, utan också av demografiska faktorer 
och sociala normer. ' 4 

Tidigare forskning har argumenterat för att kvinnor i områden med 
ekonomisk nedgång, ofta med en historia av traditionellt sett manligt 
dominerad industri, antingen har tvingats in på arbetsmarknaden för att 
kompensera de förlorade arbetstillfällena för män eller börjat arbeta på 
företag inom tjänstesektorn som har etablerat sig i regionen och som 
rekryterar kvinnor. Jenkins visar dock i ett intressant exempel från Stor
britannien att de regioner som har högst respektive lägst deltagande 
bland kvinnor på arbetsmarknaden skiljer sig mycket åt inom katego
rierna. Detta tyder på att det är ett antal processer som påverkar, och att 
alla inte kan knytas till regionens ekonomiska historia. Hon menar att 
det t.ex. inte går att dra slutsatsen att de regioner som har högst andel 
kvinnor på arbetsmarknaden är gamla industri- och gruvregioner som 
har omvandlats till regioner med stor tjänstesektor. Störst andel kvinnor 
på arbetsmarknaden fann Jenkins i det kustbelägna turistområdet West 
Dorset, 93 %, det historiska turistområdet Stratford-upon-Avon, samt 
Cherwell och Rushside, båda tidigare gruvorter med stor tjänstesektor. 
Lägst andel kvinnor på arbetsmarknaden fann hon i den tidigare gruv-
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och industriorten Neath Port Talbot, turistorten Southend-on-Sea och 
allra lägst i Newham, en mindre ort på pendlingsavstånd till London, 
där andelen bara var 40 % . "These huge local variations in women's 
labour market participation, which are possibly not determined by the 
presence or absence of particular local economies, are disguised by 
reference to the 'national' female economic activity rate of6 9 per cent". 25 

Ofta har studier av arbetsmarknader ur genusperspektiv fokuserat på 
den nationella nivån, och Jenkins menar att man därmed har gått miste 
om stor kunskap om hur det ser ut på den lokala och regionala nivån, 
och skillnader som kan finnas mellan olika regioner. Studier där löner 
och arbetslöshet på olika platser jämförs har gjorts, men endast ett fåtal 
har diskuterat huruvida deltagande på arbetsmarknaden påverkas av den 
lokala eller regionala arbetsmarknadens egen speciella karaktär. Jenkins 
nämner en studie, utförd i USA under 1990-talet, som tydligt visade att 
kvinnors karriärsval efter att ha fått barn var starkt påverkat av den 
lokala kontext som de levde i. "Factors such as the local availablity of 
support services - whether provided through informal social networks 
or through more forma! public or private sources - can enable or 
constrain people's ability to work outside the home". 26 Jenkins menar 
också att man behöver göra studier av förhållandet mellan kvinnor och 
den lokala kontexten för att kunna få en fullständig förståelse av arbets
marknaden på nationell nivå. 27 Hon menar också att regionala agg
regerade data inte är tillräckligt, utan att det är viktigt att studera indivi
der på hushållsnivå för att förstå arbetsmarknaden. 28 Fram till 1980-
90-talen hade studier ur genusperspektiv inom geografin främst fokuse
rat på kvinnor i städer, men då började även kvinnor på landsbygden, 
kvinnor med olika etnicitet och i olika stadier i livet att studeras.29 

Att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden varierar regionalt och 
lokalt är dock inte helt ny kunskap, utan konstaterades av Women and 
Geography Study Group 1984. De visade att förändringar i kvinnors 

, deltagande på arbetsmarknaden efter andra världskriget var uppenbara 
i gamla industriregioner där det manliga deltagande på arbetsmarkna
den inom industrier som stålindustri, kolbrytning och skeppsbyggande 
började sjunka, medan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden gick 
starkt uppåt. "However, they also identified that the distinct regional 

. variations were not solely a result of the decline in male employment, 
but also the dramatic proactive increase of women entering the labour 
market for the first time". 30 
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Regionala genuskontrakt och lokala genusideologier 
Flera faktorer påverkar således kvinnors deltagande på arbetsmarkna
den, inte bara hur den lokala ekonomin ser ut. Duncan och Smith har 
förklarat regionala och lokala skillnader i kvinnors anställningsmönster 
som inte bara en effekt av antalet arbetstillfällen och social infrastruktur 
som stödjer arbetande kvinnor. De menar att variationer på arbetsmark
naden dessutom påverkas av lokala sociala och institutionella ideologier 
och vilka förställningar som finns om könsroller och vad män och kvin
nor bör göra. På vissa platser ses kvinnor främst som mödrar, kanske 
med halvtidsarbete, medan de på andra platser ses som lika mycket in
gående i arbetskraften som män, och vars barn tas omhand av andra när 
de arbetar. Jenkins menar därför att en förståelse av hur och varför olika 
ideer i samhället utvecklas är viktig.31 

De lokala sociala och institutionella ideologierna om kvinnors och 
mäns roller benämns av Gunnel Forsberg som regionala genuskontrakt.32 
Informella genuskontrakt och genussystemet har främst behandlats av 
historikern Yvonne Hirdman för att analysera relationen mellan män 
och kvinnor i samhället. Genusordningen, särskiljande mellan män och 
kvinnor samt männens överordning, påverkar vilka ideer, föreställningar 
och normer som finns om män och kvinnor och män och kvinnors egen
skaper. Genuskontrakten kan teoretiskt studeras på tre nivåer, en ab
strakt, filosofisk nivå som handlar om t.ex. religiösa, mytiska eller ve
tenskapliga föreställningar om män och kvinno1; en mer konkret nivå 
som handlar om socialt institutionella föreställningar och normer, samt 
en individnivå, alltså parets kontrakt. 33 Genuskontrakten kan också upp
visa regionala skillnader, vilka kan studeras genom att analysera genus
kontrakt på regional nivå. De regionala genuskontrakten visar regionala 
skillnader som påverkar det dagliga livet och påverkar vad som anses 
vara manligt/maskulint och kvinnligt/feminint i ett samhälle. Forsberg 
menar att genuskontrakten upprätthåller genusstrukturen genom att 
skapa regler för vad kvinnor och män kan göra, tänka och vara och 
därmed formar vilka möjligheter som kvinnor och män ser för sig själva. 
Män och kvinnor agerar enligt genuskontrakten. De utvecklar olika stra
tegier för att anpassa sig eller väljer att flytta. Forsberg ser genus
kontrakten som påverkade av lokala traditioner och kultur, och därför 
finns det inte bara ett genuskontrakt utan många olika lokala genus
kontrakt som formar en region. På lokal nivå kan de generella köns
relationerna delas in i olika former av relationer och kontrakt, t.ex. efter 
näringslivsstruktur, exempelvis industriortskontrakt, brukskontrakt, ser
viceortskontrakt och storstadskontrakt. Inom kontrakten är både pro-
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duktion och reproduktion relevant. I ett industrisamhälle är uppdel
ningen mellan produktion och reproduktion tydlig jämfört med ett ser
vicesamhälle där gränserna är mer flytande. Forsberg beskriver genus
kontrakt i större städer och universitetsstäder som relativt jämställda. 
Där arbetar män och kvinnor i ungefär samma omfattning och inom 
liknande yrkesområden, de har samma utbildningsnivå, löneskillnade
rna är förhållandevis små och tillgången till offentlig barnomsorg är god 
jämfört med t.ex. bruksorter där arbetsdelningen är mer traditionell. 
Forsberg menar att även efter att näringslivet har omvandlats och blivit 
mer likt det i större städer, så finns dessa genuskontrakt kvar. En konse
kvens av detta har blivit att kvinnor ofta väljer att flytta ifrån regioner 
med traditionella genuskontrakt till städer med mer modernistiska och 
jämställda genuskontrakt. Hon argumenterar även för att vi genom att 
titta på hela den rumsliga kontexten kan få en bättre förståelse för hur 
och varför vissa könsrelationer har uppstått på en särskild plats. 34 

Genuskontrakt kan bl.a. studeras genom att undersöka flyttmönster. 
Förutom att kvinnor generellt sett flyttar tidigare i livet, och oftare flyt
tar ensamma, alltså innan de har karriär eller familj, medan män ofta 
flyttar som ett steg i karriären, flyttar kvinnor också från kommuner 
med starkt segregerad arbetsmarknad, hög nivå av obetalt omsorgsar
bete och få kvinnor inom politiken. Kvinnor är också mer benägna att 
flytta till områden som karaktäriseras av mer jämlika genuskontrakt, 
exempelvis storstäder och vissa andra regioner. Jämtland och Gotland 
kan ses som regioner med icke-traditionella genuskontrakt. Sett i förhål
lande till Stockholm är både Gotland och Jämtland perifera regioner, 
men Forsberg pekar också på att de historiskt sett har varit regioner med 
internationella kontakter och inflyttning från andra länder. Arbetsmark
naden är över lag traditionell, men segregeringen på arbetsmarknaden 
är låg och kvinnor är välrepresenterade inom alla sektorer. Män är väl
representerade inom den offentliga sektorn och fler kvinnor innehar 
chefspositioner än på andra platser, inkomstfördelningen är liknande 
den i modernistiska genuskontrakt och löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor är lägst i landet, även om lönenivåerna dock generellt.sett är 
låga. Tillgången till offentlig barnomsorg är god och deltidsarbete ses 
inte som något typiskt för kvinnor. Forsberg nämner bl.a. Jämtlands 
residensstad Östersund som ett exempel på en stad med modernistiskt 
genuskontrakt. Hon skriver också att städer som har en central position 
i regionala nätverk kan skilja sig från den övriga omgivningen, liksom 
städer som är specialiserade inom utbildning, sjukvård och administra
tion. Detta visar också på att regioner heller inte är homogena, utan att 

https://plats.34


MONA HEDFELDT 

det kan finnas variationer även inom regioner, och att det intressanta 
kanske inte är absoluta gränser mellan regioner, utan skillnader mellan 
olika regioner.35 

När det gäller kvinnors flyttmönster från Bergslagen med ett traditio
nellt genuskontrakt skulle detta kunna nyanseras något. I en kvalitativ 
intervjustudie med kvinnor i Skinnskatteberg och Långshyttan under 
senare delen av So-talet konstaterade författarna att "de som flyttar gör 
det för att de måste, inte för att de vill".36 Karin Perman fann dock i sina 
senare uppföljande intervjuer under sent 90-tal att de kvinnor som hade 
lämnat bruksorterna var tydligare i sin kritik mot hemorten än de som 
fortfarande bodde kvar. Bland kvinnorna som intervjuats både under 
80- och 90-talet som flyttat, var det få som kunde tänka sig att flytta 
tillbaka. Trots att de ofta hade släkt kvar på orterna var detta inte till
räckligt då det för vissa av dem saknades den typ av arbete de ville ha på 
arbetsmarknaden. Perman fann dock också att det var få av de inter
vjuade som bodde kvar som ville lämna orterna, varken bland dem som 
intervjuades på So-talet och några av dessa som åter intervjuades på 90-
talet eller bland de män som intervjuades på 90-talet. Släkt, vänner och 
sociala nätverk var viktigt, och de som ville lämna hemorten hade ändå 
tankar om att återvända i framtiden. Perman menar vidare att den tidi
gare studiens konstaterande "de som flyttar gör det för att de måste, inte 
för att de vill", fortfarande gällde under 90-talet.37 Perman menar också 
att Forsbergs"att vara ung kvinna i Bergslagen är att vilja flytta" inte 
stämmer överens med resultatet av hennes egen studie. Snarare skulle 
man kunna säga "att vara kvinna uppvuxen i en bruksort är att inte vilja 
återvända", menar hon.38 Möjligtvis skulle man kunna se Permans slut
sats som en modifiering av Forsbergs slutsatser, och att det ändå finns 
ett samband mellan dem. Det faktum att Perman i sin studie fann tre 
grupper av kvinnor (de som inte ville flytta, de som kunde tänka sig att 
flytta, och de som hade flyttat och inte kunde tänka sig att flytta till
baka) samt att studien endast gällde två orter, gör det dessutom svårt att 
dra generella slutsatser av dessa kvalitativa intervjuer om vad som gäller 
för Bergslagen som region i stort. Dock kan Permans studie ge en inblick 
i och förståelse för olika sätt att resonera kring flytt, kvarboende, arbete 
och framtid. I efterorden till Permans studie, skrivna av Britte-Marie 
Hedlöf, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen Dalarna, står också att 
"unga kvinnor ser inte sin egen underordning på bruksorten. Ändå är de 
flexiblare än många unga män eftersom fler kvinnor arbetar inom 
industrin än män inom exv. barnomsorg och äldreomsorg" .39 Detta skulle 
kunna tolkas som att kvinnor kan uppleva anledningar till att flytta, 
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men kanske inte relaterar dem till att de är kvinnor, och att anledning
arna till att flytta och anledningarna till att inte flytta tillbaka blir tydli
gare för dem som tar steget och flyttar. 

Forsberg visar tre typer av genuskontrakt i Sverige genom att kart
lägga regionala variationer i genusförhållanden. Det traditionella genus
kontraktet finner hon framförallt i skogs- och industribygder, Bergsla
gen och Småland nämns som exempel. Där är arbetsmarknaden starkt 
segregerad, och arbetsdelningen har historiska rötter i både en ensidig 
ekonomisk struktur och patriarkala principer för social organisering. 
Kvinnor har liten roll inom politiken och den sociala infrastrukturen 
upprätthålls till stor del inom familjen jämfört med storstäder. Utflytt
ningen är större än inflyttningen, särskilt bland kvinnor. Utbildnings
nivån är låg, kvinnor får barn tidigt men födelsetalen är låga.40 

Det modernistiska och mer jämställda genuskontraktet finner Fors
berg i storstadsområden och större städer. Där är segregeringen på ar
betsmarknaden mindre, ofta domineras arbetsmarknaden av servicesek
torn, fler kvinnor deltar i politik och den offentliga sektorn står för 
mycket av den sociala infrastrukturen. Hon menar att de jämställda 
genuskontrakten bygger på en funktionalistisk ide om ett effektivt sam
hälle, snarare än en patriarkal. Hon menar att man kan se ett samband 
mellan mobilitet och jämställdhet - ju större inflyttningen är till en re
gion, desto större är jämställdheten. Denna typ av regioner benämner · 
Forsberg också som "rulltrappe-regioner". Med detta begrepp menar 
hon att villkoren för socio-ekonomisk rörlighet är olika i olika regioner, 
och att vissa regioner är mer attraktiva än andra för arbete och boende. 
Detta skulle i så fall innebära att rulltrappan är uppåtgående. Men man 
skulle också kunna tänka sig regioner med nedåtgående rulltrappor, som 
kännetecknas av låg tillväxt, utflyttning och låg social rörlighet. Frågan 
är också om sådana regioner fungerar likadant för män och kvinnor? 
Rulltrappe-regioner med modernistiska genuskontrakt kan innebära 
goda utvecklingsmöjligheter för kvinnor. Där finns högre grad av jäm
ställdhet, väl utbyggd offentlig sektor och social infrastruktur. Forsberg 
menar att det utan tillgång till god social infrastruktur är svårt för kvin
nor att konkurrera på arbetsmarknaden och vara jämställda när det gäl
ler maktrelationer politiskt och privat. Därför kan en flytt till en 
rulltrappe-region vara både en karriärstrategi och en jämställdhets-. 
strategi. Forsberg menar också att det är efter att kvinnor har kunnat 
bygga både en karriär och en familj under jämställda förhållanden som 
de väljer att flytta tillbaka till sina hemorter eller till annan ort.4' 



MONA HEDFELDT 

Den tredje typen av kontrakt är det icke-traditionella kontraktet, som 
Forsberg finner i vissa perifera landsbygdsområden, Gotland och Jämt
land nämns som exempel. Den ekonomiska basen i dessa regioner är 
visserligen traditionell, och arbeten inom tillverkningssektorn och jord
bruk är vanligt. Men segregationen på arbetsmarknaden är lägre och 
jämställdheten är större, med fler män som är offentligt anställda och 
fler kvinnor som har chefspositioner etc. Fler kvinnor är också engage
rade inom politiken. Forsberg menar att dessa kontrakt hittas i lands
bygdsområden som är dynamiska, som har genomgått strukturomvand
ling, ekonomiskt och socialt, och att trenden har gått mot fler arbetstill
fällen inom service, att det blir vanligare att kvinnor startar företag, samt 
att befolkningen har blivit yngre. De tydligaste exemplen hittar man i 
landsbygdsområden med en stor turismsektor, t.ex. vid kuster eller fjäll. 
Denna utveckling innebär självfallet att områdena tillförs något nytt men 
också att landsbygdsområden blir allt mer olika.42 Dessa exempel visar 
alltså att regionala genuskontrakt kan förändras, även om det handlar 
om sega strukturer. 

De lokala genusideologierna som Jenkins beskriver torde vara jäm
förbara med regionala genuskontrakt, eftersom de lokala genus
ideologierna beskriver ideologier om könsroller och relationer mellan 
människor i ett samhälle. Detta uttrycks, enligt Jenkins, i åsikter om vad 
som är lämpligt beteende för män och kvinnor, och dessa ideologier på
verkar också kvinnors beslut om att delta eller inte på arbetsmarknaden. 
Hon påpekar dock att samhällen kan innehålla motstridigheter, att det 
kan finnas skillnader mellan olika generationer exempelvis, och att alla 
människor naturligtvis inte följer gängse normer. 43 

"As Humphrys (r972) and Massey (r984) discovered in their 
explorations of South Wales, women in these areas were often in their 
home due not only to the lack of employment for women in the single 
industry area, hut also to the nature of the male employment which 
demanded /arge quantities of domestic lahour around the clock as the 
women looked after not only their hushands, hut also their sons. Since 
these often worked at different times, all the men of the house would 
want feeding and washing at different times".44 Jenkins menar att _där 
traditionella attityder till könsroller och täta nätverk finns, kan dessa 
attityder bevaras, särskilt om nätverken är antingen manliga eller kvinn
liga. I Neath Port Talbot upplevde kvinnorna att det förväntades av dem 
att vara hemma med barnen, och att om de arbetade så kunde arbetet 
inte inkräkta på deras ansvar för familjen och hemmet. I West Dorset 
var situationen annorlunda. Där upplevde kvinnorna att det förvänta-
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des av dem att arbeta, samtidigt som de tog hand om familjen, även om 
detta hade lett till en jämnare fördelning av arbetet inom hushållet. Kvin
norna i West Dorset upplevde en press genom media på att vara goda 
mödrar och samtidigt ha en karriär. I båda orterna innebar sociala nät
verk med familj och grannar en viktig stödfunktion. Jenkins kan därför 
konstatera att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden påverkas av en 
rad olika faktorer, däribland den sociala infrastrukturen, att partnern 
har en viktig roll, liksom andra familjemedlemmar, vänner och gran
nar.45 Forsberg skriver också om den sociala infrastrukturen, som för 
henne består av både informella sociala system som nätverk med släkt 
och grannar och statligt och kommunalt organiserade välfärdsfunktioner. 
Hon menar att barnomsorg, skolor, äldrevård och fritidsanläggningar 
etc, inte bara är något som det finns behov av i det vardagliga livet, utan 
att det också är viktigt för de ekonomiska, sociala och politiska syste
men, och påpekar att samhället inte bara är baserat på teknologiska 
system och ekonomiskt beslutsfattande. Social infrastruktur kan ses som 
den underliggande sociala struktur som är nödvändig för ett fungerande 
modernt samhälle. "This includes the informal social system in kinship 
and neigbourhood networks as well as state and municipally organized 
welfare services". "Attractive regions, and those with good living 
standards, in other words, the upward escalator regions, will be those 
regions where both productive and reproductive work enjoy favourable 
conditions".46 När det gäller den sk bruksandan, menar Forsberg att den 
kommer till uttryck och förstärks inom den lokala politiken, t.ex. kan 
den uttryckas genom en ovilja att satsa på att undanröja kvinnospecifika 
hinder på arbetsmarknaden, att man förlitar sig till traditionella resurs
baserade verksamheter och inte ser tjänsteföretag som "riktiga" verksam
heter, och inte inser att kommunikationer och offentlig barnomsorg är 
viktiga länkar mellan kvinnor och arbetsmarknaden.47 Detta är alltså 
delvis faktorer som antyder att man inte satsar på att utveckla den sociala 
infrastrnkturen. 

Variationer i aktiviteten på arbetsmarknaden mellan män och kvin
nor och mellan olika regioner har också hävdats kunna förklaras av 
förutbestämda sociala förväntningar, lokal kultur och trycket på att följa 
vad som anses vara "lämpligt könsrolls beteende". Jenkins skriver att 
dessa förväntningar ofta kan härledas till regionens ekonomiska histo
ria, vilket gör att denna diskussion också går att knyta till regionala 
genuskontrakt. Som exempel nämner Jenkins en studie av Dennis m.fl. 
om kolbrytningsregionen i Yorkshire under 1950-talet. Där rådde det en 
traditionell arbetsdelning mellan könen, med den manlige försörjaren 
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och den kvinnliga hemmafrun. Den stöddes inte bara av en manligt do
minerad arbetsmarknad, utan också av en lokal kultur med klubbar för 
arbetande män, attityder till kvinnors arbete och de jobb som var till
gängliga för kvinnor. Jenkins jämför Yorkshire med Neath Port Talbot, 
och finner den manligt dominerande kulturen även hos den yngre gene
rationen som inte har varit med om livet under gruvdriften. Numera är 
kolgruvorna i Neath Port Tal bort stängda, och orten har genomgått stora 
sociala och ekonomiska förändringarna sedan dess, men Jenkins menar 
att den stereotypa föreställningen om den manlige försörjaren och 
hemmafrun fortfarande är uppenbar. Hennes intervjuer visade att det 
fanns en stark känsla för vad som är den gängse normen, och att kvin
norna ofta jämförde sig med andra och kunde uppleva att andra såg ned 
på dem om de avvek från normen.48 En känsla för normer och en tradi
tionell syn på kvinnorollen upplevde även de kvinnor i Skinnskatteberg 
och Långshyttan som Perman intervjuade i en studie som följde upp 80-
talsstudien. De yngre kvinnorna menade att det fanns en traditionell syn 
på kvinnorollen, exempelvis att kvinnor ska arbeta med omsorg av barn 
och gamla, medan de intervjuade männen inte såg några skillnader mel
lan mäns och kvinnors roller. De hade antingen inte tänkt på det, eller 
menade att skillnader mellan könen på arbetsmarknaden bara fanns för 
tidigare genera tio ner. 49 

Företagsklimat och regionala genuskontrakt 
I Sverige har nyföretagande, företagsklimat och småföretagares villkor 
diskuterats i ungefär 20 år, och i många sammanhang hörs begreppen 
"företagsklimat" och "företagaranda". Tidvis har media ägnat dessa frå
gor stor uppmärksamhet, särskilt i valtider och de politiska partierna 
har tagit upp frågorna i sina näringslivspolitiska program. Statliga ut
redningar och expertgrupper har tillsats och många s.k. kriskommuner, 
ofta med ett stort arbetsställe och där en ägare dominerar och där 
driftssänkningar eller nedläggningar skakat kommunen, har aktivt för
sökt bryta detta beroendeförhållande. I denna strävan har olika strate
gier använts för att underlätta nyföretagande och förbättra småföre
tagarnas villkor. 50 Diskussionen väcker emellertid frågor om vad som 
egentligen menas med ett gott företagsklimat och vad som utmärker or
ter eller regioner där detta sägs finnas?" Många gånger har diskussionen 
kretsat kring det rent ekonomiska, som marginalskatter, skattetryck, 
arbetsrätt, flexibilitet på arbetsmarknaden etc. Christian Berggren m.fl., 
menar att diskussionen om förutsättningar för tillväxt i Sverige har varit 
inriktad på tillgång till och kostnader för generella produktionsfaktorer, 
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som löner, skatter, räntor för arbetskraft, råvaror respektive kapital. Men 
när man studerar de mest framgångsrika småföretagsregionerna i Europa 
ser man att skatter, löner och regleringar ofta har en liten förkla
ringskraft. Berggren m.fl. nämner norra Italien, där t.ex. löner och skat
ter är höga, inhemska råvaror sällsynta, energipriserna är höga, den ad
ministrativa och byråkratiska regleringen svårforcerad och kapitalmark
naden outvecklad. Trots detta finner man där dynamiska småföretag, 
och Berggren m.fl. menar därför att någonting saknas i diskussionen om 
företagens villkor i Sverige.5' I studier av industriella distrikt, kanske 
främst i det s.k. Tredje Italien, har även traditionellt sett icke-ekono
miska faktorer, som kultur, normer och institutioner, fått uppmärksam
het när det gäller regioners ekonomiska framgångar. Det civila samhäl
let och social infrastruktur har börjat ses som nödvändigt om regioner 
ska kunna vara innovativa och kunna konkurrera i en post-fordistisk 
global ekonomi.52 

Att företagande bör ses i sitt samhälleliga och historiska samman
hang förbises dock ofta i den allmänna och politiska debatten, menar 
Elisabeth Sundin. 53 De senaste åren har man dock sett en tendens till att 
både praktiker och forskare har börjat tala om något som kan kallas 
"det osynliga företagsklimatet", vilket innebär t.ex. intresset för att bli 
företagare på en viss ort, allmänna attityder till företagande, företags
stöd samt bilden som massmedia ger av företagare. Betydelsen av nät
verk och den sociala miljön som företag befinner sig i har också lyfts 
fram. Begreppet osynligt företagsklimat skulle dock kunna vidgas ytter
ligare genom att belysa företagsklimatet ur ett genusperspektiv. Inger 
Danilda menar att man skulle kunna ta hänsyn till t.ex. sociala strukturer 
i form av familjeband och offentligt finansierade tjänster somt.ex. barn
omsorg, organisatoriska strukturer i form av rådgivning, stöd och ser
vice som erbjuds av företagsfrämjare, kulturer och värderingar som rå
der i en region samt våra bilder av vem som är företagare och hur en 
företagare är. 54 

I diskussioner om företagsklimat, och osynligt företagsklimat, nämns 
ofta Gnosjö som ett svenskt exempel, vid sidan av Emilia Romagna i 
Italien och Silicon Valley i Kalifornien. Forsberg finner dock genus
kontraktet i Gnosjö mindre jämställt och traditionellt. Kvinnors delta
gande i politiken är lågt, arbetsmarknaden är starkt segregerad, stora 
löneskillnader finns, låg andel barn inom offentlig barnomsorg, höga 
födelsetal, och stor andel äldre som tas om hand av familjen. När hon 

· sedan jämför rankinglistor för företagsklimat i svenska kommuner fin
ner hon ett omvänt förhållande mellan det som ofta kallas för gott 
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företagsklimat och jämställda genuskontrakt. Bortsett från storstäderna, 
är de regioner som kan ses som mest jämställda de som anses ha sämst 
företagsklimat och de som anses ha bäst företagsklimat är de som har 
traditionella genuskontrakt. Forsberg ställer här frågan "vad är egentli
gen ett gott företagsklimat?" och undrar vidare om det som ofta anses 
vara ett gott företagsklimat behöver ett traditionellt genuskontrakt där 
kvinnor privat och obetalt, står för en stor del av den sociala infra
strukturen. Frågan är också vad det är som lyfts fram i beskrivningar av 
företagsklimat och hur det mäts. 55 Birgitta Näsman tar l sin avhandling 
upp Forsbergs resonemang kring det omvända förhållandet mellan jäm
ställda genuskontrakt och det som ofta anses vara gott företagsklimat 
och menar att hon i sina studier av kvinnors företagande i Jämtland och 
Halland inte finner något som motsäger Forsbergs resonemang. Hon 
uppfattar dock att de negativa effekter som finns i genussystemet, och 
som tar sig uttryck på arbetsmarknaden, kan elimineras om kvinnor 
väljer att bli företagare. Kvinnorna hon har intervjuat menade att företa
gandet bl.a. har gett dem större makt och större möjligheter att styra 
över sin egen kompetensutveckling. Vidare menar Näsman att hennes 
studie tyder på att genussystemet är ett öppet system som ständigt för
ändras och som påverkas av kvinnor själva och deras handlande. 56 

Avslutande kommentarer 
Denna text har i huvudsak behandlat regionala genuskontrakt och kvin
nors arbetsmarknad. Många av de tidigare bruksorterna i Bergslagen 
kännetecknas av traditionella genuskontrakt, som påverkar vilka möjlig
heter som män och kvinnor ser för sig själva i en tid av strukturomvand
ling, arbetslöshet och utflyttning. Dock sker förändringar i näringslivet i 
dagens Bergslagen, exempelvis genom satsningar på kultur och tjänstenä
ringar. Det kommer att bli intressant att se vilka följder som dessa för
ändringar kan få för de lokala arbetsmarknaderna, och även om de 
regionala genuskontrakten kommer att förbli traditionella eller om för
ändringar kommer att ske även där. Något som verkar särskilt intres
sant att studera vidare är kvinnors företagande och det möjliga samban
det mellan det som ofta kallas gott företagsklimat och traditionella genus
kontrakt och jämställda genuskontrakt och det som kanske skulle kunna 
kallas sämre företagsklimat. Möjligtvis kan dagens förändringar med 
ökade möjligheter till arbeten inom tjänstesektorn leda till att framför 
allt kvinnor i regionen ser nya möjligheter för sig själva, och att detta 
även kan öppna dörrar till att starta småföretag. 
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Att kvinnor har flyttat ifrån bruksorter i Bergslagen har konstaterats, 
. och anledningarna både till att flytta och till att stanna kvar har diskute
rats. En stor utflyttning av unga människor från mindre orter kan i 
förlängningen innebära problem för orterna. Intressant i sammanhanget 
är dock att resonera kring flyttmönster bland unga vuxna generellt. Tro
ligt.vis är det högst vanligt bland unga vuxna att vilja flytta ifrån den ort 
man har växt upp på, antingen under en period eller kanske permanent, 
dels för spänningen i att bo på en annan plats och dels för att andra 
platser kan erbjuda möjligheter som inte finns på hemorten. Ofta disku
teras just ungas flytt från mindre orter, men det vore inte helt otroligt om 
önskan om att flytta från sin hemort var stor även i andra städer. Har 
man växt upp och bott i en stad i hela sitt liv kanske man också vill flytta 
därifrån? I Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande, SOU 2000:87, 
där bl.a. flyttmönster i Sverige behandlas, konstateras att orter som har 
stor inflyttning också har stor utflyttning.57 I ljuset av detta blir proble
met för utflyttningsdrabbade mindre orter i Bergslagen inte själva 
utflyttningen, utan att inflyttningen och återflyttningen är för liten. Att 
enbart arbeta med att få människor att stanna kvar på orterna blir kan
ske ett svårt uppdrag, då man skulle kunna säga att det ligger i männis
kans natur att vilja röra på sig. Ett alternativ skulle därmed kunna vara 
att arbeta för att människor ska ha en positiv bild av platsen när de 
lämnar den, för att skapa mer positiva villkor för återflyttning, och att 
arbeta för att locka inflyttare till orterna med de kvaliteter som finns. 
Problematiskt i sammanhanget är dock fortfarande om fler kvinnor än 
män flyttar, och av vilka anledningar, och frågan blir hur detta mönster 
kan förändras. 

mona.hedfeldt@sam.oru.se 
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Bruksdöden och stålkrisen: 
två strukturomvandlingar inom svensk järn- och stålindustri 
i jämförande belysning 

Av Linus Karlsson 

Inledning 
Företagsnedläggningar eller företagsflyttningar är företeelser som idag 
med täta mellanrum uppmärksammas i media. De förlorade arbets
tillfällena utgör i många fall ett problem såväl för samhälle som för indi
vid, då den lokala arbetsmarknaden i de allra flesta fall redan är mättad. 
Av den anledningen skriker dagens anställda på tröskeln till arbetslöshet 
efter ersättningsjobb. I åtskilliga fall lovas de också sådana. Vid före
tagsflyttningar erbjuds arbetare att flytta med, vid nedläggningar inom 
större koncerner erbjuds arbeten vid kvarvarande arbetsplatser/företag. 
Idag utsätts de stora företagen för påtryckningar i dessa frågor, inte bara 
från anställda, utan också från stat, kommun och fackföreningar. Ett 
exempel var när Stora Kopparbergs AB lade ned sin verksamhet vid 
Vikmanshyttan i slutet av 1970-talet, då industriminister Nils Åsling 
menade att företaget hade ett samhällsansvar att ta hänsyn till. Stora 
Kopparberg lovade då 400 nya arbetstillfällen, d.v.s. ungefär lika många 
som gått förlorade.' 

Företagsnedläggningar är inte unika för 1900-talets moderna indu
strisamhälle. Genom hela historien har verksamheter av varierande slag 
upprättats och fallit: Gruvornas malmförråd har sinat, små och ålder
domliga produktionsenheter har slukats upp av större och modernare 
eller slagits ut. Dessutom har hela branscher utsatts för utländsk kon
kurrens och i stort raderats ut såsom skett med t.ex. den svenska varvs
industrin. I äldre tider existerade dock inte det ovan omtalade samhälls
ansvaret. I denna uppsats diskuteras de eventuella likheter och olikheter, 
beträffande konsekvenserna av företagsnedläggningar, som föreligger vid 
jämförelser mellan nedläggningar i det äldre svenska samhället och ned
läggningar i det moderna eller .nutida Sverige; Som vattendelare mellan 
det äldre och det moderna Sverige har jag i detta sammanhang valt att 
betrakta fackföreningsrörelsens genombrott. Objektet för diskussionen 
i denna uppsats är den svenska järn- och stålindustrin, en bransch där 
facklig organisering i allmänhet skedde relativt sent. 2 Temat är intres
sant och viktigt. I uppsatsen behandlas kriser som drabbat en regional 
huvudnäring. Uppsatsen är främst historiskt motiverad, den syftar till 
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att belysa hur varje tid hittar sina lösningar, beroende av de sociala och 
ekonomiska sammanhangen. 

Bruksdöden är ett välkänt begrepp för oss svenskar. Det har anlitats 
vid flera tillfällen då strukturomvandlingar inom svensk järn- och stål
industri har diskuterats. Begreppet har applicerats på främst tre, tids
mässigt sett, skilda omvandlingsprocesser, nämligen på branschens om
vandling under I8oo-talets andra hälft, under I920- och 30-talens kris 
samt på I970- och So-talets stålkris. Den gemensamma länken mellan 
dessa är att begreppet vid samtliga tillfällen använts för att beskriva upp
hörandet av verksamheten vid olika verk. Denna uppsats avser att jäm
föra och diskutera två av de ovan angivna omvandlingsprocesserna, näm
ligen perioden ca. I 8 50-I9I4 samt I970- och So-talens stålkris. Dis
kussionen utgår från studier av relevant forskningslitteratur. Fokus skall 
främst riktas mot den drabbade lokalbefolkningens möjligheter att er
hålla ny sysselsättning. För diskussionen och jämförelsen har en strikt 
tematisk disposition valts. Därpå följer en avslutande diskussion. 

Här kan vara på sin plats att definiera ett par centrala begrepp. För 
att underlätta läsningen benämns strukturomvandlingen under det sena 
I8oo-talet och tidiga I900-talet som bruksdöden eUer bruksdödsepoken 
m.fl. liknande varianter. Omvandlingen under I970- och So-talen be
nämns stålkrisen. 

Följande tre teman behandlas i uppsatsen, dock med tonvikten på det 
tredje: 

I. Orsaker till bruksdöden respektive stålkrisen 

2. Bruksdödens respektive stålkrisens offer 

3. Bruksdödens respektive stålkrisens konsekvenser för den berörda 
lokalbefolkningen 

Orsaker till bruksdöden respektive stålkrisen 
Bruksdödsepoken 
På I840-talet fanns omkring 500 stångjärnsbruk i Sverige. Storleken på 
dessa järnbruk varierade, men mätt i produktion fanns inget bruk som 
årligen producerade över 900 ton stångjärn. Förklaringen kan närmast 
finnas i de produktionsbegränsningar som från I6oo-talet reglerades av 
staten genom ämbetsverket Bergskollegium. Den svenska stångjärns
produktionen bedrevs således vid relativt små produktionsenheter.3 Vid 
sidan av järnbruken fanns i slutet av I840-talet 220 masugnar. En del av 
dessa masugnar ägdes av järnbruken, s.k. brukshyttor, och en del ägdes 
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av bergsmän som var samlade i ett kollektiv kallat hyttelag, s.k. bergs
manshyttor. 4 

Under 1800-talet förändrades åtskilliga av de villkor som den svenska 
järnhanteringen under sekler tvingats underkasta sig. Dessa förändringar 
var i allmänhet reaktioner på de inom svenskt samhällsliv framstormande 
liberala ideströmningarna, som för järnhanteringens del främst motivera
des av en tilltagande utländsk konkurrens. Sveriges roll som en av värl
dens ledande exportörer av järn utmanades av fn1mstegen inom främst 
rysk och engelsk järnhantering. Vid sidan av ett antal tekniska innova
tioner inom gruvdrift, tackjärnstillverkning och järn- och ståltillverk
ning förändrades flera av järnhanteringens juridiska villkor. De mest 
påtagliga förändringarna skedde kring mitten av 1800-talet. Då upp
hörde Bergskollegium att utöva inflytande över produktionsenheter och 
producenter. Bruksdöden var främst ett resultat av de tekniska innova
tioner som sköljde över svensk järnhantering vilka i sin tur i hög grad 
var beroende av den allt mer liberala lagstiftningen. Inom bruksrörelsen 
företräddes dessa tekniska innovationer inledningsvis framförallt av 
lanrnshiresmedjor och valsverk, nyheter som medförde att produktions
enheterna växte, liksom arbetarantalet. Från 1846 släpptes produktio
nen fri och kunde genom det nya lancashiresmidet ökas betydligt. Efter
frågan på tackjärn och träkol steg parallellt med produktionsökningen 
av stångjärn.s 

1858 genomfördes den första bessemerblåsningen i Sverige och där
med hade också det s.k. götstålet gjort entre. Därefter följde i tur och 
ordning martinprocessen (1872) och thomasprocessen (slutet av 1870-
talet) som metoder för stålframställning. En ökad koncentration av drif
ten till stora stålverk följde utvecklingen. De nya produktionsprocesserna 
var betydligt mera krävande än de äldre, beträffande storlek på pro
duktionsenheten, arbetarantalet, driftkostnad m.m. Munkfors i Värm
land är ett exempel på ett äldre bruk som växte genom de nya götståls
processerna. Vidare anlades helt nya verk. Exempel på sådana är Sand
viken, anlagt 1862, och Domnarvet som togs i drift 1878.6 

Den främsta förklaringen till bruksdöden som har angivits i forsk
ningen var den bristande förmågan att utöka produktionen och anlägga 
större produktionsenheter som återfanns vid åtskilliga av de dåtida bru

. ken och masugnarna. Gösta A. Eriksson menar att de viktigaste anled
ningarna till denna bristande förmåga var: 

r. Kraftbrist (dålig vattentillgång). 

2. Bristande råvarutillgångar (malm- och skogsbrist). 
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3. Ogynnsamt transportläge i förhållande till de järnvägssträckningar 
som hade dragits genom svenska bergsbruksregioner. 

4. Ökad konkurrens om trävirke (för träkolsproduktion) med de ex
panderande näringarna trä- och massaindustri.7 

Artur Attman har understrukit kommunikationernas utbyggnad som den 
viktigaste förutsättningen för driftskoncentrationen. 8 Göran Ryden har 
vidare nämnt tillgång på kapital som en väsentlig förutsättning. Aktie
bolagslagen från 1848 spelade därvid en betydande ekonomisk roll i 
koncentrationsprocessen.9 

Stålkrisen 
Under 1960-talet uppvisade svensk stålindustri dåliga siffror beträffande 
lönsamheten. Då detta syntes bli en långlivad trend gjordes ansträng
ningar för att klarlägga de bakomliggande faktorerna. Flera utredningar 
arbetade under 1960-talet med frågan. Dessa tidiga utredningars slut
satser var att hårdnande utländsk konkurrens och en klar överkapacitet 
vid de svenska stålverken hade orsakat situationen.10 

Konjunkturerna svängde till gynnsam art under år 1968. De följande 
åren blundade man för den strukturomvandling som rimligtvis krävdes 
för att komma tillrätta med den överkapacitet som uppmärksammats 
under 1960-talet. Åren 1973-74 inföll en internationell stålboom. Hög
konjunkturen och boomåren medförde att kapaciteten vid olika verk 
inom branschen utökades ytterligare genom omfattande investeringar. 
1975 var dock de goda åren över. Stålkrisen drabbade en överraskad 
västvärld. Enligt prognoserna var nämligen flera goda år att vänta. Stål
industrin utgjorde dock endast en i ledet av krisdrabbade branscher i 
oljekrisens svallvågor. I Sverige drabbades även pappersmasse-, varvs
och tekoindustrin hårt." 

På grund av krisen tillsattes 1977 både en handelsstålsutredning och 
en specialstålsutredning. Utredningarna klargjorde att krisen hade drab
bat båda grenarna av stålindustrin och flera av de bakomliggande orsa
kerna var desamma: 

r. Den utländska konkurrensen hade hårdnat sedan nya producenter 
hade tillkommit i Asien och Latinamerika. 

2. Den svenska råvarutillgången gav inte längre konkurrensfördelar 
gentemot utländska producenter. 
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3. De svenska lönekostnaderna var mycket höga i jämförelse med ut
ländska konkurrenters, t.ex. de japanska. 

4. I Västeuropa fanns ett mycket stort kapacitetsöverskott p.g.a. den 
kraftiga utbyggnaden under de goda åren i början av r970-talet. 12 

Utredningarna gav också förslag på åtgärder mot krisen. Man föreslog 
koncentration av verksamheter, att omoderna anläggningar skulle läg
gas ned, produktfördelning och specialisering. 1 3 

Bruksdödens respektive stålkrisens offer 
· Bruksdödsepoken 
Bruksdödsepoken kan enligt Ulf Jonsson delas in i två faser. Den första, 
inledningsfasen, omfattar perioden r86o-talet till börj;n av r88o-talet 
och sammanfaller med lancashiresmidets genombrott. Den andra om
fattar perioden r88o-talet fram till år r9r4 och sammanfaller med göt
stålets genombrott. 

Under bruksdödsepoken nedlades över en tredjedel av alla svenska 
stångjärnsbruk under en tjugoårsperiod: r862 var de 440 och r88o upp
gick antalet till 270.'4 Under perioden r860-r9rn nedlades dessutom 
över mo masugnar.,; Särskilt hårt drabbades det allmogebaserade bergs
bruket som idkades av de s.k. bergsmännen. Detta framgår tydligt i 
Göran Rydens sammanfattning av bruksdödens omfattning i Gästrik
land under andra hälften av r8oo-talet: 

1845 var tolv brukshyttor och sju bergsmanshyttor i drift. Fyrtio år se
nare fanns endast en bergsmanshytta kvar och antalet brukshyttor hade 
minskat till nio stycken, men av dessa var två helt nya. Samtidigt hade de 
nya anläggningarna vuxit och vid tre av hyttorna fanns minst två mas
· ugnar. Vad beträffar antalet hammarsmedjor syns en liknande utveck
ling där bergsmännens smide helt försvinner, endast vid två hamrar be
drevs smide in på 1890-talet, och där även de mindre brukshamrarna 
slogs igen. På 1840-talet tillverkades stångjärn på 21 bruk. Mot slutet av 
18 So-talet har den siffran minskat till sju stycken.'6 

Med tanke på det stora antalet drabbade anläggningar finns ingen an
ledning att' exemplifiera. Bruksdödsepoken uppvisar dock skilda möns
ter såväl tidsmässigt som geografiskt. Detta har studerats av Johan Söder
berg och Ulf Jonsson inom projektet Regional särutveckling i Sverige 
under I8oo-talet. 



LINUS KARLSSON 

Johan Söderberg har studerat nedläggningen av värmländska järn
bruk under perioden 1860-1910. Värmland drabbades hårt av bruks
nedläggningar, hårdare än den egentliga Bergslagsregionen. Inom länet 
förekom dock regionala variationer. Hårdast drabbades västra Värm
land. Av de 43 stångjärnsbruken år 1860 överlevde endast 1 till år 1910. 
I östra Värmland fanns år 1860 39 bruk varav 5 överlevde till år 1910. 
I de västra delarna var bruksdöden särskilt utbredd under perioden 
1860-1890, i de östra delarna var antalet sena nedläggningar fler än i 
väster. 17 

Ulf Jonsson har studerat bruksdöden i Örebro-, Kopparbergs- och 
Västmanlands län. Han har funnit att det i Örebro län lades ned 44 bruk 
under perioden 1861-1910. I Västmanlands län var siffran 22 för samma 
tid. Örebro län drabbades hårdast under den andra fasen, Västmanland 
under inledningsfasen. Till detta skall läggas nedläggningarna av åtskil
liga hyttor. Tackjärnstillverkningen drabbades dock inte lika hårt som 
stångjärnsproduktionen. Ändå halverades antalet hyttor i Örebro län 
under åren 1861-1911. Kopparbergs län drabbades betydligt hårdare 
än både Örebro och Västmanlands län. Särskilt drabbades Västerbergs
lagen i södra Dalarna. Där minskade antalet bruk från 19 år 1861 till 
2 år 19n, antalet hyttor minskade under samma period från 30 till 7.18 

Stålkrisen 
Vad gäller verklig bruksdöd, det vill i detta sammanhang säga fullstän
dig nedläggning eller övergång till annan bransch, omfattade stålkrisen 
17 verk under åren 1965-1985. II av dessa försvann efter 1974, d.v.s. 
under krisåren. Dessa senare utgjordes av 2 fristående hyttor, 5 handels
stålverk, 2 specialstålverk och 2 valsverk. 19 Motala Verkstad och 
Kohlswa är två exempel på avhoppare från branschen. När Motala Verk
stad, pga. att den svenska varvskrisen kullkastat företagets marina in
riktning, nedlade sin stålproduktion 1976 övergick man till att bli ett 
renodlat verkstadsföretag. Specialstålverket i Kohlswa lade om från stål
verk till stålgjuteri år 1976. Vid Horndal i Dalarna bröts däremot en 
300-årig tradition inom järn- och stålframställningen i och med ned
läggningen av stålverket i maj 1979, vilken innebar att all verksamhet 
vid bruket upphörde. Horndal var dock en av mycket få produktionsen
heter som helt försvann som arbetsgivare under stålkrisen.2° 

De mer omfattande partiella nedläggningarna var nästan lika många 
som bruksnedläggningarna. Under perioden 1965-1985 berördes 13 
verk. Under krisåren drabbade de 10 verk. Bland partiella nedläggningar 
kan upphörandet med hyttverksamheten vid Hofors, Hagfors och 
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Fagersta nämnas. Åtskilliga partiella nedläggningar balanserade enligt 
Jan-Erik Pettersson på gränsen till bruksdöd då de drabbade anlägg

. ningarna ofta skars ned till mycket marginella enheter, mätt i produk
tion och sysselsättning. 21 

För att få en överblick över stålkrisens konsekvenser, beträffande an
talet produktionsenheter i drift, kan följande uppgifter lyftas fram: 1965 
fanns i Sverige 44 verk inom järn- och stålbranschen. Krisåret 1974 fanns. 
3 8 kvar. IO av dessa försvann under den efterföljande stålkrisen. 22 

Bruksdödens respektive stålkrisens konsekvenser 
för den berörda lokalbefolkningen. 
Bruksdödsepoken 
De siffror som presenterats ovan visar att en stor mängd bruk gick i 
graven under bruksdödsepoken. Vilka följder fick denna massiva ned
läggningsvåg för de individer och lokalsamhällen som drabbades? Johan 
Söderberg menar att: 

Följderna av järnhanteringens avveckling i ett område bör främst ha be
rott på den utsträckning i vilken annan sysselsättning fanns tillgänglig 
eller relativt snart etablerades, exempelvis i form av massaindustri.23 

I fall då en sådan ersättningsindustri saknades ser både Johan Söderberg 
och Ulf Jonsson tre tänkbara reaktioner: 

r. Utflyttningen från området ökar, främst beträffande kvalificerade 
bruksarbetare med familjer. 

2. Försörjningssvårigheter inträder i ökad grad bland, i den tidigare järn
hanteringen, såväl direkt, som indirekt involverade individer. Fattig
domen kan i ett sådant läge ha ökat. 

3. Människor som varit beroende av bruken för extrainkomster för
sökte klara sig "dels genom en intensifiering av den agrara produk
tionen, dels genom en sänkning av konsumtionsnivån" .24 

Det är främst de två första reaktionerna som varit möjliga att studera i 
Söderbergs och Jonssons mindre uppsatser. De två har tillämpat olika 
metoder i sin forskning, vilket har gett något skilda forskningsresultat, 
vilka är intressanta att kommentera närmare. Söderberg har sökt konse
kvenser av nedläggningar på församlingsnivå medan Jonsson har sänkt 
sig till det enskilda brukets nivå och samtidigt relaterat de uppgifter han 
fått fram till de mönster som församlingsnivån uppvisar. 25 
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Söderberg menar att hans resultat tydligt visar att de omfattande ned
läggningarna och koncentrationsprocessen inte ledde till några större 
påfrestningar för de individer som drabbades. Han anger fyra skäl till 
detta: 

r. Trots nedläggningar ökade sysselsättningen inom järn- och stål
industrin i Bergslagen i stort under den studerade perioden ( 1860-
1910). Förlorade arbetstillfällen på nedlagda bruk uppvägdes av nya 
arbetstillfällen vid expanderande bruk som tagit till sig de tekniska 
nyheterna, för Värmlands del exempelvis Munkfors och Hagfors. 
Genom flyttning kunde arbetare uppsöka nya arbetsplatser. Vidare 
hade bruksarbetare redan före bruksdödsepoken varit en mycket rör
lig yrkesgrupp. De nedlagda anläggningarna var under inledningsfa
sen mycket små beträffande produktion och sysselsatta arbetare i 
den egentliga järnproduktionen, senare berördes dock större bruk. 
Samtidigt växte enheter som erbjöd ett stort antal arbetstillfällen, 
exempelvis Domnarvet (1202 anställda år 1901). 

2. Pappers- och massaindustrin expanderade kraftigt i Värmland under 
samma tid som nedläggningsvågen slog in över järnhanteringen. 
Dessa industrier har varit mycket betydelsefulla för bevarandet av 
arbetstillfällen i socknar drabbade av bruksdöden. 

3. Ofta behöll bruken skogarna sedan de lämnat järnhanteringen. 
Skogsarbete blev en betydande sysselsättning för värmlänningarna. 

4. Avvecklingen av bruken skedde ofta successivt vilket medförde att 
berörda individer fick längre tid på sig att anpassa sig till nya förhål
landen. 26 

Genom utflyttning, ersättningsindustri och alternativa sysselsättningar 
kunde negativa följder av bruksnedläggningar i stort undvikas: Knappt 
25 % av de nedläggningsdrabbade socknarna i Värmland uppvisade en 
flyttningsförlust. Massaindustrietablering hade en dämpande effekt och 
fattigdomen synes inte ha ökat i nämnvärd omfattning.27 

Ulf Jonsson menar i viss utsträckning, liksom Söderberg, att ned
läggningarnas bortfall av arbetstillfällen kompenserades av expansion 
på andra orter. I Kopparberg växte exempelvis gruvnäringens behov av 
arbetskraft parallellt med bruksdöden i samband med Grängesbergs ex
pansion. Dock håller Jonsson möjligheten öppen att vissa socknar drab
bades hårdare än andra genom att exempelvis förlora all järnhantering i 
ett tämligen hastigt förlopp och därefter inte erhålla någon väsentlig 
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ersättningsindustri. Termen för sådan utveckling är avindustrialisering. 28 

Grythyttans socken i Örebro län är ett av Jonssons exempel: 

·1 början av 1860-talet had'e socknen en med den tidens mått omfattande 
järnhantering. Alla produktionsled från gruv brytning till stångjärnssmide 
var representerade. Fyra hyttor producerade omkring 2600 ton tack
järn, vilket motsvarar .dryga 5 % av länets produktion. Två stångjärns
producenter, Elvstorp och Rockesholm, svarade för något över 5 % av 
länets produktion. Det enda som återstod 1911, var en helt obetydlig 
gruvbrytning med totah 7 anställda. Den enda ersättningsindustri som 
etablerats var ett skifferverk och några mindre sågverk. 29 

Ulf Jonssons mest intressanta bidrag till ämnet utgörs av den tillämpade 
metoden i intensivstudien av Gryts järnbruk. Jonsson ställer den fattig
domskvot som de mantalsskrivna individerna vid Gryts bruk uppvisar, 
mot motsvarande kvot för hela socknen. 30 Undersökningen visar att an
delen fattiga vid Gryts bruk låg långt under motsvarande andel för hela 
socknen när bruket fortfarande var i drift år I890. När bruket lades ned 
ökade fattigdomen vid bruket snabbt. Någon ökande fattigdom syns 
dock inte i kurvan för socknen som helhet. Sannolikheten är stor att 
Johan Söderbergs undersökning hade lett till ett mer nyanserat resultat 
om Jonssons metod tillämpats vid studien av de värmländska bruksorter
na. Kort kan alltså fastslås att en omfattande och djuplodande under
sökning av de sociala och demografiska konsekvenserna av bruksdöden 
fortfarande saknas. Det är således omöjligt att utifrån befintliga forsk
ningsresultat ge en mer nyanserad bild av utvecklingen i de drabbade 
orterna. 

Sågverk och massaindustrier var två typer av industrier som ofta växte 
.upp på platsen för nedlagda järnbruk. Men hur gick det med industrin i 
de gamla bergsmansbygderna? Det var inte ovanligt att bergsmännens 
gamla hammarplatser och hyttor förvandlades till sågar eller mekaniska 
verkstäder.3' Vid sidan av verkstäder och sågar blev exempelvis trä
sliperier, kvarnar och senare, när elektriciteten kommit, kraftverk, för
lagda till bergsmännens gamla hyttplatserY 

Vissa av de nya verksamhetsformerna i bergsmans bygderna hade sitt 
· ursprung i äldre saluslöjd. På andra platser var verksamheten i stort sett 
ny, åtminstone dess inriktning på handelsmarknaden. 33 Vid Kvarn
torpshyttan i Karlskoga bergslag kallades i början av I890-talet intres
serade till överläggning om "att få till stånd en ny tidsenlig såg med ram
och kantverk vid Kvarntorpshyttan". Flera intresserade fanns och I894 
stadsfästes en bolagsordning av Kungl. Maj:t.: 

https://handelsmarknaden.33
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Bolagets ändamål är att, efter uppförande av en såg vid Qvarntorp inom 
Karlskoga socken af Örebro Län, därstädes idka försågning av timmer 
samt handel med sågverkets alster jemte hvad dermed står i samman
hang.34 

Sågen uppfördes på platsen för hyttan som lagts ned i slutet av 1870-
talet. Verksamheten inleddes 1895 och pågick till 1939.35 

Ägarstrukturerna i ovanstående exempel på "återanvändning" av ti
digare järnproduktionsplatser är i hög grad okända. Det är dock inte 
osannolikt att delägarna i många fall var desamma som delägarna i tidi
gare bergsmanshyttor och bergsmanshamrar. Det lokala agrara kapita
lets roll i den västeuropeiska industrialiseringsprocessen har uppmärk
sammats internationellt. Svenska historiker har exempelvis funnit att 
bönders investeringar har varit väsentliga för sågverksutbyggnaden i 
Hälsingland,36 

Bergsmännen hade, utöver eventuella ersättningsindustrier av den 
småskaliga typ som ovan beskrivits, främst alternativa sysselsättningar 
att falla tillbaka på: jordbruk och produktion av träkol till försäljning 
till de kvarvarande och expanderande bruken.37 

Stå/krisen 
Stålkrisen berörde svenska arbetare vid de flesta verken i järn- och stål
branschen. Vid sidan av de anläggningar som kraftigt beskars eller lades 
ned rationaliserades driften och organisationen vid de allra flesta ver
ken, om än i olika grad. När det gäller den period som ägnades åt ratio
nalisering av den svenska stålindustrin under 1960-, 70- och So-talen 
minskade antalet arbetstillfällen vid de allra flesta anläggningarna. Pro
centuellt innebar krisåren i åtskilliga fall en markant minskning. I abso
luta tal försvann tiotusentals arbetstillfällen. Under krisåren minskade 
antalet sysselsatta (arbetare och tjänstemän) från 51400 anställda år 
1976 till 334ro anställda 1983.381 flera fall hade dock bantningen av 
personalstyrkan inletts redan före krisåren. Att antalet arbetare halvera
des eller minskade ännu mer under perioden 1965-1983 var inte ovan
ligt. Detta skedde exempelvis i Björneborg, Degerfors, Fagersta och Fors
backa. Andra anläggningar klarade att upprätthålla en likartad syssel
sättningsnivå under hela perioden, t.ex. Domnarvet och Oxelösund. 39 

Den kanske mest slående skillnaden mellan strukturomvandlingarna 
under 1800-talet och 1900-talets andra hälft är fackets, kommunens och 
statens inflytande vid nedskärningar och nedläggningar. De moderna 
företagen har tilldelats, eller tagit på sig, ett samhällsansvar och koncern
kompensation i form av nya arbetstillfällen efter nedläggning är ett krav 
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som ställs från fack och kommun. Ett exempel utgörs av den i inled
ningen kommenterade nedläggningen av bruket i Vikmanshyttan under 
andra hälften av 1970-talet. Nedskärningar och nedläggningar under 
stålkrisen ledde således till lokalt motagerande. 

Inom det s.k. Bergslagsprojektet i början av 1980-talet ingick en stu
die, författad av några kulturgeografer med Sune Berger i spetsen, där 
man skilde mellan marknadsbetingade och koncernbetingade nedskär
ningar/nedläggningar och studerade lokalt motagerande och utfallet av 

. detta i relation till den typ av nedläggning det var fråga om.4° Forskar
gruppen fann att särskilt koncernbetingade nedläggningar, alltså ned
läggningar och nedskärningar till följd av koncerninterna omstruk
tureringar, födde ett starkt lokalt motagerande. Kraven på koncernkom
pensation var utbredda. Vid koncernbetingade nedläggningar och ned
skärningar var det också relativt vanligt att protesterna gav resultat i 
form av ersättningsarbeten vid nya eller nygamla anläggningar samt er
bjudanden om arbeten på pendelavstånd från hemorten. Det förra var 
fallet vid exempelvis Vikmanshyttan och det senare blev ett alternativ 
för tidigare anställda i exempelvis Surahammar.4' 

Lokala aktionsgrupper drog ofta in media för att bevaka utvecklingen. 
Nedläggningarna fick därmed mycket uppmärksamhet i medierna. Som 
ett exempel kan återigen Vikmanshyttan användas. Från Vikmanshyttan 
sändes till och med en debatt om stålkrisen i TV.42 

På andra orter som drabbades ägnades kraft åt aktionsinriktade reak
tioner med syftet att skapa nya arbetsplatser för att bredda ortens nä
ringsliv och försöka komma ifrån den enföretagsdominans som ofta präg
lade bruksorterna. När Spännarhyttan lades ned utvecklades exempelvis 
Norbergsmodellen med reindustrialisering som följd. 43 I Hällefors sökte 
både kommun och fack skapa nya verksamheter redan före nedskär
ningarna, då de såg brukets framtid som osäker.44 

Lokalt motagerande och koncernkompensationer m.m. gjorde att 
, flyttningen från de krisdrabbade orterna var ganska låg under krisåren. 

Fanns ingen sysselsättning på orten kunde man bo kvar och pendla. 
Långtidsarbetsloshet var dock relativt vanligt. Med åren har det också 
visat sig att ersättningsjobben har varit svåra att upprätthålla.45 
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Sammanfattning och avslutande diskussion 
Bruksdödsepoken och stålkrisen under 1970- och So-talen uppvisar så
väl likheter som olikheter beträffande mönster i orsaker, offer och kon
sekvenser. 

Den mest framträdande likheten mellan de olika strukturomvand
lingarna är att de vid båda tillfällena drabbade den grundläggande 
näringsverksamheten i lokalsamhällena i Bergslagsregionen. Vidare bör 
det utländska inflytandet uppmärksammas. Bruksdöden bör främst ses 
som ett resultat av en omfattande teknisk och organisatorisk modernise
ring till följd av hårdnande konkurrens på världsmarknaden och utländ
ska impulser. För att följa den internationella utvecklingen krävdes om
fattande kapitalkrävande investeringar som de mindre bruken, eller bru
ken i periferin, inte klarade av. Den utländska konkurrensen spelade 
också en avgörande roll i den utveckling som ledde till den svenska stål
krisen på 1970-talet. Stålkrisen blev en följd av felinvesteringar, överka
pacitet och den alltför optimistiska framtidstro som präglade branschen 
under 1970-talets första hälft. 

När det gäller offren finns både skillnader och likheter. Stålkrisen 
uppvisar en, antalsmässigt sett, mindre dramatisk nedläggningsvåg än 
bruksdödsepoken. Under bruksdödsepoken försvann hundratals pro
duktionsenheter medan de fullständiga nedläggningarna inom stålbrans
chen under 1970- och So-talen går att räkna på ena handens fingrar. 
Ytterligare en tydlig skillnad mot 1Soo-talets bruksdöd är att partiella 
nedläggningar var mycket vanliga under 1970- och So-talen. I många 
fall beskars dock verksamheten markant. 

Under både bruksdödsepoken och stålkrisen berördes många män
niskor. Det svenska brukssamhället utmärktes av att så gott som samt
liga individer i brukets närhet på ett eller annat sätt var involverade i 
järnframställningen. Vid sidan av smederna och deras drängar fanns 
bönder och torpare som sysselsattes med kolning och transporter m.m. 
När det gäller stålkrisen så har ofta hela infrastrukturen i drabbade or
ter blivit lidande av nedläggningar eller kraftiga nedskärningar. 

När det gäller de följder nedläggningar och nedskärningar fick för de 
drabbade individerna är de skilda mönstren än tydligare. Bruksdöds
epoken innebar reellt att branschen expanderade, både beträffande pro
duktion och beträffande sysselsättning. Att flytta till expanderande bruk 
var ett relativt enkelt sätt att undvika sociala tragedier. Detta gällde dock 
främst kvalificerad arbetskraft som smeder och liknande samt yngre fullt 
arbetsföra personer. För den äldre generationen måste nedläggningarna 
ha medfört osäkra levnadsvillkor. Flyttningar måste ha tömt vissa områ-
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den på dess mest dugliga arbetskraft, vilket knappast kan ha varit till 
lokalsamhällets fördel. På många håll ersatte nya verksamheter den 
gamla och sysselsättningen kunde upprätthållas på orterna. Tidigare 
forskning kring denna fråga är dock mycket begränsad och det är svårt, 

1 att ur den litteratur som här studerats, dra alltför generella slutsatser. En 
viktig faktor som dock kan förklara den till synes begränsade effekten 
av nedläggningarna bör här understrykas. Detta är den hushållsproduk
tion som komponerades av "lite av varje". Denna utmärkte såväl bruks
samhällena, som bergsmansbygderna. Vid sidan av järnproduktionen 
bedrevs åkerbruk, djurhållning, renodlat skogsbruk m.m. 

En betydande skillnad, mellan bruksdödsepoken och stålkrisen, är 
att branschen krympte kontinuerligt under den senare. Under stålkrisen 
miste•tiotusentals människor sina arbeten. Dessa hade dock en helt an
norlunda social grund att stå på i jämförelse med sina branschbröder 
under bruksdödsepoken. Fack och kommuner stred för deras sak och 
nya arbeten avkrävdes de koncerner som valde att skära eller lägga ned 
delar av verksamheten. I många fall tilldelades de drabbade också någon 
form av koncernkompensation i form av ersättningsjobb eller erbjudan

. den om arbeten på annan ort. 
Avslutningsvis kan alltså konstateras att bruksdödsepoken och stål

krisen uppvisar både likheter och skillnader vid en jämförelse. Uppsat
sen har visat hur utsatt den svenska järn- och stålindustrin har varit, och 
fortfarande är, för utländsk konkurrens och inflytande. Vidare har upp
satsen visat att var tid har sina egna medel att bemöta kriser i den lokala 
produktionen och på arbetsmarknaden. I detta konkreta fall har exem
pelvis en mångfasetterad hushållsekonomi med åren ersatts av ett flertal 
institutioner, vilka har den enskildes tryggade framtid som mål. 

linus.karlsson@history.gu.se 
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VID 1980-TALETS BÖRJAN utkom skriften Bergslagsprojektet: ett 
forskningsprogram om strukturomvandlingen i Bergslagen. Nu, 
ett kvarts sekel senare, startar en grupp forskare skriftserien Bergs
lagsforskning. Några av initiativtagarna var med redan då det be
gav sig på 1980-talet, men många är nyantagna doktorander. 

I det nya nätverkets forskningsprogram ställs andra frågor än 
de som restes då gruvor och hyttor lades ner. Nu är det de mer 
långsiktiga effekterna av företagsnedläggningarna som intresserar 
och några av de mest frekventa signalorden är identitet, genus och 
kultur. 

Detta skriftseriens första nummer har sin upprinnelse i forskar
kursen Det globala Bergslagen. Kursen samlade nio doktorander 
som bland annat genomförde en intensiv studieresa genom Bergs
lagen. Lärarna, som i många fall kunde luta sig mot den egna nu 
tjugotalet år gamla forskningen, fick sina perspektiv och resultat 
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	Bruksden och stålkrisen: två strukturomvandlingar inom svensk järn-och stålindustri i jämfande belysning 
	Sune Berger, Mats Lundmark, ThordStrberg (red.) 
	Inledning Perspektiv på Bergslagsforskning 
	Att fsa ge en ersikt av den forskning som bedrivits om Bergslagen innebär med nvändighet inskränkningar i fråga om tidsrymd, perspektiv och disciplinär inriktning. Forskningsproblemen har varierat i takt med de fändringar som präglat regionen och som lett till kraftiga svängningar beträffande strukturella fändringar, ny teknik i form av processer och fysisk infrastruktur, arbetskraftsfsjning, omvärldsfändringar och ändrade ägofhållanden. På olika sätt har forskare fascinerats av den roll som Bergslagen h
	f att utveckla metoder f järn-och stålframstälining. 
	tidiga industrisamhället som i det postindustriella samhället.
	villkor i brukssamhällen och bergslagsbygder.
	ändringar, lokal utveckling och arbetsorganisation.

	De har också tillsammans med fetagsekonomer placerat in Bergslagens produktionsfhållanden, internationella kapitalflen och ägofhållanden i ett globalt sammanhang. Under senare år har också sociologer, statsvetare och arbetslivsforskare ägnat intresse åt regionens roll i ett fackligt-politiskt sammanhang och fst att fstå hur lokala maktfhållanden, genusfrågor och livsformsfrågor präglat vardagslivet i bruksorterna och hur detta påverkar mligheterna att forma lokala livsprojekt. 
	Frågan om forskningsperspektiv handlar naturligtvis också om vem eller vilka som står i fokus f forskarens intresse. Det sena 1960-talets och 1970-talets intresse f en forskning som ställde upp f de arbetsla, de som drabbades av strukturrationaliseringar, stod i klar kontrast till den forskning som ägnat sig åt att ga pampiga jubileumsbker till bruksbolagen eller hyllningsskrifter till bruksdisponenter. Den kritiska humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen kom också att ägna stre utrymme åt teore
	Frågan om forskningsperspektiv handlar naturligtvis också om vem eller vilka som står i fokus f forskarens intresse. Det sena 1960-talets och 1970-talets intresse f en forskning som ställde upp f de arbetsla, de som drabbades av strukturrationaliseringar, stod i klar kontrast till den forskning som ägnat sig åt att ga pampiga jubileumsbker till bruksbolagen eller hyllningsskrifter till bruksdisponenter. Den kritiska humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen kom också att ägna stre utrymme åt teore
	internationella studier om regionala och lokala aspekter av industrisamhällets omdaning. 

	Vi ser nu nya och intressanta drag i den bergslagsforskning som växer fram, som tar avstamp i tidigare forskning samtidigt som man ifrågasätter och diskuterar tidigare forskningsresultat och banar ny väg genom att ställa frågor om kulturmster, ksroller, och identiteter. Denna forskning är naturligtvis som tidigare forskning präglad av tidsanda och aktualiteter. Det som nu håller på att hända i Bergslagen hänger samman med de fs som gs att hitta alternativa fsjningar när de gamla näringarna sviktar. Det sen
	Hur unikt är då Bergslagen i ett internationellt perspektiv? Om vi jämf med de klassiska industriområdena i Västeuropa och USA så finns det stora likheter men också avsevärda skillnader.6 Det kanske mest frapperande är skalan. Bergslagen karaktäriseras historiskt av ett stort antal industriella anläggningar; små gruvor, hyttor, masugnar och järnverk. Successiva rationaliseringar och koncentration har inneburit att de små anläggningarna har fsvunnit och kvar finns specialiserade och effektiva stålverk, fäd
	nordiska fetag, t.ex. Stora/Enso som är världsledande inom papper 
	och massa. En annan skillnad är att den svenska järn-och stålindustrin 
	och skogsindustrin etablerades utanf de stora städerna. Närhet till rå
	vara och vattenkraft var ofta avgande. Den brittiska tunga industrin 
	fanns i eller i närheten av stora städer. Det gäller också f den tyska och 
	amerikanska industrin. Ändå kan vi känna igen oss i den problematik 
	som drabbat kolgruvedistrikten i nordtra England eller de rationalise
	ringar och nedläggningar som delar av Belgien och Tyskland utsatts f. 
	De likartade problemen har inneburit att det också finns en internatio
	nell forskningslitteratur med ett antal empiriska och teoretiska studier 
	som inspirerat svenska forskare.? Det gäller såväl historiska jämfelser 
	som nutida studier av lokala och regionala strategier f fnyelse. När 
	det gäller globaliseringens konsekvenser f industriregioner och for
	merna f statlig regionalpolitik och EU-politik finns en omfattande 
	dokumentation som visar hur tidigare "rostbälten" fser att hitta 
	nya mligheter. Här finns anledning f svenska forskare att ga jäm
	fande internationella studier f att analysera Bergslagens situation 
	och lära av omvärlden. 
	"Det globala Bergslagen" var också rubriken på den forskarkurs som 
	genomfdes under en intensiv vecka i april 2005. Kursens syfte var att 
	utifrån mångvetenskapliga perspektiv ge fdjupade kunskaper om både 
	historiska och samtida utvecklingsprocesser i Bergslagen. Kursen kom 
	till stånd genom ett samarbete inom PentaPlus-regionen mellan forskare 
	inom ämnena historia, ekonomisk historia, kulturgeografi, socialantro
	pologi och statsvetenskap. Ett tiotal doktorander från Örebro universi
	tet, Mälardalens hskola, Geborgs och Uppsala universitet deltog i 
	kursen. 
	Kursen genomfdes i form av en kombination av feläsningar, exkursioner och studiebes på flera platser i Bergslagen. Historikerna Christer Eriksson och Eva Blomberg inledde i Örebro med feläsningar som behandlade de tidiga brukens och gruvsamhällenas socio-kulturella strukturer, arbetsvillkor och genusrelationer, f att sedan under eftermiddagen fjas upp av ett bes i Pershyttan utanf Nora. Efter er2 med en feläsning av ekonomhistorikern Maths Isacson, där han gav en bred expose er strukturomvandlingen for
	nattning i Grythyttan inleddes Dag 
	-

	dan. Onsdagen tillbringades i Avesta, där kulturgeograferna Mats Lundmark och Sune Berger inledde med feläsningar om formerna f det lokala motagerandet i Bergslagen i samband med nedläggningar och strukturfändringar på 1970-och 1980-talet, och på vilket sätt lokal utvecklingspolitik i Bergslagen på 1990-talet till stor del kommit att bli en del av europeisk strukturfondspolitik. Efter lunch med kommunstyrelsens ordfande fick deltagarna stifta bekantskap med de satsningar som idag gs i Koppardalen, ett upp
	Torsdagen pnades i Hedemora av socialantropologen Ann-Kristin Ekman, som gav ett brett perspektiv på kulturbegreppet och kulturens fändrade roll i Bergslagen. Via ett par stopp på vägen återvände sedan gruppen till Örebro, där denna del av kursen avslutades på fredag fmiddag med en feläsning av statsvetaren Jan Olsson, om fändringar i den lokala politiska strukturen i Bergslagen. Kursen examinerades sedan genom att de deltagande doktoranderna lade fram sina kursuppsatser f granskning under ett heldagssemi
	Raden av uppsatser inleds av MAX ]AKOBSSON, doktorand i kulturgeografi vid Örebro universitet. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i begreppet regional identitet och hur en delvis ny bild av Bergslagen bjar växa fram. Max diskuterar bland annat satsningarna på Koppardalen i Avesta, och ställer frågan om de ska ses som en fnyelse av bergslagsidentiteten, eller om de endast är en reproduktion av de tidigare bilderna av Bergslagen? 
	Därefter fjer fyra uppsatser som alla fhåller sig till begreppet bruksanda. LENA HALLBERG, doktorand i historia vid Örebro universitet, g en bred ersikt er hur begreppet definierats av olika forskare. Lena diskuterar bland annat när och på vilket sätt ergången från en patriarkal samhällsordning till en mer modern bruksanda skedde och vad som skiljer de två epokerna åt. 
	I ANNA PETTERSSONS uppsats står bruksandan och det framväxande välfärdssamhället i fokus. Det är framf allt två frågeställningar som behandlas; dels huruvida bruksandan kan ses som en fegångare och inspirat till iden om det svenska folkhemmet, dels brukens sociala välfärdsinrättningar och hur den kommunala avlningen gick till. Anna är också hon doktorand i historia i Örebro. 
	AND.RE AHLINS uppsats har en liknande utgångspunkt. Han ställer sig frågan om man kan se patriarkalismen som den brygga vilken binder samman den findustriella bruksorganisationen och det svenska folkhemmet. En hypotes som diskuteras är att med demokratins intåg tillkom ytterligare nivåer i den patriarkala relationen mellan er-och underordnade på bruksorterna. Andre är doktorand i historia vid Mälardalens hskola. 
	Är bruksandan en av fklaringarna till den låga utbildningsnivå som vi kan se på många av Bergslagens bruksorter? Denna fråga ställer sig ANNA BRISMARK, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Anna diskuterar bland annat vilken roll brukssamhällenas sociala struktur spelar, hur synen på vad som räknas som ett "riktigt jobb" påverkar viljan att studera vidare och varf kvinnorna i stre utsträckning utbildar sig. 
	Handlar historien i Bergslagens bruksorter om kontinuitet eller fändring, och vilken roll spelar det f de frågor som ställs i forskningen om Bergslagen? Denna problematik diskuteras av STEFAN BACKIUS, doktorand i historia, Örebro universitet. Stefan tar sin utgångspunkt i den mobilisering som skedde i Vikmanshyttan och Norberg i samband med nedläggningarna på 1970-och 1980-talen. 
	SusANNA LUNDBERG tar i sin uppsats utgångspunkt i Rolf Janssons reportagebok "Stålbadet i Degerfors -en lsamhet till ds". I ljuset av nedläggningen av stålverket i Degerfors, diskuterar Susanna bland annat järnbruksarbetarnas gruppidentitet, och hur arbetarna och deras relationer till varandra och utomstående beskrivs. I uppsatsen granskas också hur fändringen beskrivs i boken, och vilka krafter utifrån som hotar Degerfors järnverk och Degerfors som ort. Susanna är doktorand i sociologi vid Örebro universit
	I MONA HEDFELDTS uppsats behandlas bergslagsfrågorna utifrån ett genusperspektiv. Mona fokuserar framf allt på kvinnors arbete i Bergslagen och på vilket sätt Bergslagen kan sägas representera en region präglad av ett traditionellt genuskontrakt. Till de frågor som tas upp h fetagsklimatets inverkan på lokala och regional genuskontrakt samt utflyttning som strategi f kvinnorna i Bergslagen. Mona är doktorand i kulturgeografi vid Örebro universitet. 
	Denna antologi avslutas med LINUS KARLSSONS uppsats om Bruksden och Stålkrisen i Bergslagen. I uppsatsen jämfs de två epokerna (Bruksden ca. 1850-1914 samt Stålkrisen under 1970-och 80-talet) med avseende på vilka orsaker som låg bakom respektive omvandlingsprocess, vilka verksamheter som drabbades under respektive kris samt 
	Denna antologi avslutas med LINUS KARLSSONS uppsats om Bruksden och Stålkrisen i Bergslagen. I uppsatsen jämfs de två epokerna (Bruksden ca. 1850-1914 samt Stålkrisen under 1970-och 80-talet) med avseende på vilka orsaker som låg bakom respektive omvandlingsprocess, vilka verksamheter som drabbades under respektive kris samt 
	vilka konsekvenser f lokalbefolkning och lokalsamhälle som bruksden respektive stålkrisen fick. Linus är doktorand i historia vid Geborgs universitet. 

	Noter 
	Noter 
	' T.ex. Artur Attman, Svenskt järn och stål 1800-1914. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie 2r. Stockholm 1986. 
	• Ann-Kristin Ekman (red), Bengt-Erik Borgstr, Karin Norman, Lage Wahlstr. Bortom bruksandan. Feställningar om kultur; historia och utveckling. Geborg 1996. 
	3 Lars Furuland, Bergslagen i litteraturen. Ekomuseum·Bergslagens skriftserie, 3. Skrifter från Avdelningen f litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 37. Sertälje 1998. 
	4 Set.ex. Eva Vikstr, Bruksandan och modernismen: brukssamhälle och folkhemsbygge i Bergslagen 1935-1975. Stockholm, 1998. Ewa Bergdahl, Maths Isacson, Barbro Mellander (red), Bruksandan -hinder eller mlighet. Rapport från en seminarieserie i Bergslagen. Ekomuseum Bergslagens skriftserie, nr r. Uddevalla 1997. 
	6 John Carney, Ray Hudson and Jim Lewis (eds), Regions in Crisis. New 
	Perspectives in European Regional Theory. London 1980. 7 T.ex. Doreen Massey, "In what sense a regional problem?" Regional Studies vol 13, 233-243. London 1979. Doreen Massey, Spatial divisions of labour. Social structures and the geography of production. London 1984. 
	Bilden av Bergslagen Om reproduktion ocb fnyelse av regional identitet i Bergslagen 
	Av Max Jakobsson 

	Inledning 
	Inledning 
	I spåren av en tilltagande regionalisering inom EU har diskussioner om regional identitet alltmer kommit att inta en central roll i diskussioner kring regional utveckling och regional planering. I Bergslagen har satsningar på fstärkt regional identitet och lokal/regional kultur kommit att bli ett alltmer uppmärksammat område f regional utveckling, se1 
	dan Sveriges medlemskap i EU. 

	I denna uppsats ska formering av regional identitet i Bergslagen diskuteras utifrån en redogelse av arbetet med fnyelse av industriområdet Koppardalen i Avesta, där Avesta Järnverks gamla industrianläggning omvandlats till en industrihistorisk upplevelsemilj Det empiriska materialet som ligger tillgrund f arbetet är i fsta hand en licentiatavhandling som utgs av en analys av historiens roll i omvandling av 2 En del material har också hämtas från kommunens hemsida. Uppsatsen utg även en fstudie, och en 
	industriområdet Koppardalen i Avesta. 

	Formeringen av en stärkt identitet i Avesta genom fnyelsen av Koppardalen diskuteras bl.a. i fhållande till begreppet upplevelse3 Upplevelseindustrins betydelse f regional utveckling och kulturens roll f formering av regional identitet g det intressant att även belysa upplevelseindustrin i fhållande till diskussionen om formering av regional identitet i Bergslagen. 
	industri. 


	Regional identitet 
	Regional identitet 
	Ett av de argument som fs fram i debatten om globaliseringen är att identiteter, framfallt i västvärlden, blir en allt mer individualiserad historia och att kollektiva identiteter baserade på kategorier som klass, nation eller hembygd florar i betydelse. Men, argument har också fts fram som pekar på en dubbelhet i effekten av globaliseringen. I samhällen som präglas av globala flen sker en relse där människor ser fasta punkter i tillvaron och då blir lokala och regionala gemenskaper 4 Raagmaa argumenterar
	Ett av de argument som fs fram i debatten om globaliseringen är att identiteter, framfallt i västvärlden, blir en allt mer individualiserad historia och att kollektiva identiteter baserade på kategorier som klass, nation eller hembygd florar i betydelse. Men, argument har också fts fram som pekar på en dubbelhet i effekten av globaliseringen. I samhällen som präglas av globala flen sker en relse där människor ser fasta punkter i tillvaron och då blir lokala och regionala gemenskaper 4 Raagmaa argumenterar
	blir viktiga.
	-

	5 Det skulle kunna fklara det ade intresset f rumsligt avgränsade tillhigheter och regionaliseringen i Europa, men det är en alltf ensidig utgångspunkt som bortser från det politiskt diskursiva innehållet i denna process. 
	highet i sociala rumsliga sammanhang.


	Inom regional planering blir regional identitet oftast inte problematiserat, och oftast enbart sett som något positivt f ekonomisk och social utveckling. 6 "Regional identity has also been seen as an important tool -laden with social and productive magic -in regional planning and 7 Inte minst inom debatten om den "nya regionaliseringen" i Europa, och till diskursen om "Regionernas Europa" kopplas regional identitet ofta samman med en statisk syn på fhållandet mellan region och identitet.8 I strukturfonde
	development."
	Mål 

	"Bergslagens långa industritradition har skapat grunden f regionens identitet. Med strukturomvandlingen har regionen florat en viktig del av denna identitet. Den gamla milj har delvis fsvunnit och har inte ersatts med positiva alternativ. En gemensam identitet som återspeglar regionens historia och traditioner och som omfattas av alla oavsett k och ålder utg grundvalen f en regions utveckling. En regional identitet g det mligt att ha en gemensam syn på gemensamma mål och skapar på så sätt en plattform f sa
	f fetag och människor." 

	Efter strukturomvandlingarna har regionen florat en del av sin identitet, konstateras det i texten. Att rädda och fstärka det som finns kvar ses som en nvändighet f att regionen på nytt ska bli attraktiv. Vi ska återkomma till Bergslagen, men denna text kan här få utga ett exempel på den diskursiva identitetspolitik som drivs i EU, där regional identitet lyfts fram som en central faktor f utveckling i planeringen. Josefin Siissner riktar i en artikel kritik mot entusiasmen f regional identitet i dagens E
	Efter strukturomvandlingarna har regionen florat en del av sin identitet, konstateras det i texten. Att rädda och fstärka det som finns kvar ses som en nvändighet f att regionen på nytt ska bli attraktiv. Vi ska återkomma till Bergslagen, men denna text kan här få utga ett exempel på den diskursiva identitetspolitik som drivs i EU, där regional identitet lyfts fram som en central faktor f utveckling i planeringen. Josefin Siissner riktar i en artikel kritik mot entusiasmen f regional identitet i dagens E
	många av nationalstatens fel och brister" 
	' 

	oreflekterat som homogena regioner, historiska regioner eller ibland som 11 
	identitetsregioner i diskussionen om Europas regioner. 


	I programtexten ovan motiverades fstärkningen av regional identitet på grundval av Bergslagens "långa industritradition". Den gemensamma identitet man ville stärka skulle återspegla historien och traditionerna. Även om det uttryckligen sägs att den ska omfatta alla inställer sig frågan om detta är mligt. Flera forskare pekar på den regionala identiteten som dels grundat på ett kollektivt "vi" och dels på feställ12 Återspeglingen av historien och industritraditionen i Bergslagen handlar nästan alltid om 
	ningar om "de andra" som 
	inte ryms inom kollektivet.

	industriepoken i Bergslagen. 
	bärare av regional identitet. 

	Richard Ek anser att den regionalisering som vi ser inom EU idag är en medveten diskursiv identitetspolitik där regioner ses som mer naturliga enheter än stater, och att staterna håller tillbaka framgångsrika regioners utveckling genom nationella mål f ekonomisk utjämning. Strukturfonderna kan ses som ett uttryck f denna identitetspolitik, vilken delvis går ut på att stärka regionerna som identitetsskapande enheter. Den fhärskande synen på regioner som konkurrerande kan ses som en bärande retorik f denna
	ställningar om regionerna som naturligare enheter än nationalstaten. '

	Den franske sociologen Henri Lefebrve erbjuder i sin teori om rum som socialt producerade en teoretisk utgångspunk. Lefebrve menar att rum produceras i tre dimensioner: rumslig praktik (space practice/ percieved space), represe11tationer av rum (representation of space/ 
	Den franske sociologen Henri Lefebrve erbjuder i sin teori om rum som socialt producerade en teoretisk utgångspunk. Lefebrve menar att rum produceras i tre dimensioner: rumslig praktik (space practice/ percieved space), represe11tationer av rum (representation of space/ 
	conceived space) och levt rum (representational space/lived space). Rummet produceras och reproduceras i vardagens rumsliga praktik, där det ges mening och sammanhang genom individers dagliga användning av rummet. Representationer av rummet är planeringens, vetenskapens och politikens feställningar om rummet, och rumslig praktik, som kommer till uttryck i fysisk och diskursiv produktion av rummet. I det levda rummet tolkas rummet och ges mening och betydelse av dess invånare. Här spelar symboler och rumme
	olika skeendena i processen tydliggs.
	karaktäriseras snarare av att skeendena pågår simultant. 


	Överlappningar mellan Paasis institutionaliseringsprocess och Lefebrves rumsteori framgår av modellen. Dock finns det en tydligare koppling mellan produktionens organisation i samhället och produktion av rummet i Lefebrves rumsteori än i Paasis institutionaliseringsprocess. Lefebrve menar att varje samhälle producerar sina egna rum utifrån den produktionsorganisation som är rådande: "[E]very society -and hence every mode of production with its subvariants [ ... ] -produces a space, 2' 
	its own space" 

	FIGUR r. Regioners institutionaliseringsprocess. 
	I 1R,,.,.,rrit1Jris 
	Källa: Raagma 2002, s.' 58. 
	Det fsta skeendet i modellen (I) handlar om att regionen uppfattas som en territoriell enhet. I detta skeende får den sin territoriella avgränsning. Den territoriella avgränsningen kan sägas utga fundamentet f att regionen ska kunna ta plats i medvetandet och utvecklas hos dess 22 I modellens andra skeende (Il) ges regionen ett symboliskt innehåll. Representationer och symboler · kan vara fysiska såväl som immateriella. Explicit anger Paasi regionens namn som en viktig symbol. Namnet ger regionen en mlighe
	invånare och människor utanf regionen. 
	ity ... 
	" 

	modellen (VI). Det fjärde skeendet är alltså resultatet av de riga skeendena och här skapas regionens identitet. Paasi menar att det analytiskt är viktigt att skilja på det han kallar "identity of a region" (en regions identitet) och "regional identity" (regional identitet). Det fra syftar på dels på hur regional medvetenhet skapas hos invånarna samt hos människor utanf regionen. Med sina handlingar reproducerar dessa regionens identitet. Vad som är viktigt att ha minnet är att vissa grupper är mer aktiva
	and symbolize space and groups of people." 

	Processen leder slutligen till två mliga utfall: En kontinuerlig reproduktion av regionen innebär också att den kontinuerligt fändras materiellt, men även feställningar om regionen fändras. "Like physical space changes, so also do symbols, values of people, lifestyles and social networks. Institutions come and go." 2s Det andra mliga utfallet är att regionen upph att existera. Det har hänt regioner som ett resultat av krig, invasion eller administrativa territoriella fändringar, t.ex. fändring av den nat
	Kulturens och upplevelseindustrins roll i formeringen av regional identitet 
	Reproduktionen av regional identitet är tätt knuten till det som vanligen kallas regionala kulturer. Även om de politiska feställningarna om regionaliseringen i Europa som en viktig ekonomisk drivkraft är påtagliga, och retoriken f regioner är kraftfull, producerar inte regionaliseringen i sig självt regional identitet: "One basis for regional identities is that they excist as forms of social and cultural practice, discourse and action, not as abstract slogans"26 Kultur är ett mångfacetterat begrepp och j
	Reproduktionen av regional identitet är tätt knuten till det som vanligen kallas regionala kulturer. Även om de politiska feställningarna om regionaliseringen i Europa som en viktig ekonomisk drivkraft är påtagliga, och retoriken f regioner är kraftfull, producerar inte regionaliseringen i sig självt regional identitet: "One basis for regional identities is that they excist as forms of social and cultural practice, discourse and action, not as abstract slogans"26 Kultur är ett mångfacetterat begrepp och j
	dock väsentliga f fståelsen i detta sammanhang. Det fsta är att betrakta kultur som den estetiska kulturen, i vilken ingår dans, sång, konst etc. Denna kan delas in i finkultur och folklig kultur. Kultur är i det fra fallet något som artister och konstnär serverar en avgränsad och skolad elit. Folklig kultur kan i detta sammanhang ses som populärkultur eller allmogekultur i form av bygdespel, lokal musik etc. I den andra definition ses kultur som människors gemensamma kunskaper, uppfattningar, värderingar 
	dra sammanhang. '


	Ett växande intresse riktas mot kultur som en viktig ekonomisk faktor, inom ekonomisk geografi såväl som andra samhällsvetenskapliga discipliner, och kopplas ofta samman med de globala fändringsprocesserna inom den västerländska kapitalismen. I fhållande till globaliseringen har den levda kulturen alltmer kommit att uppmärksammas i fhållande till arbetet i produktionen av varor och tjänster, samtidigt som den manifesterade kulturen har blivit alltmer kommersialiserad. Gränsen mellan kultur och ekonomi h
	Globaliseringen har en påtaglig betydelse f den lokala kultur som tidigare varit tätt sammankopplad med arbetets organisering. McDowell skriver att den roll som arbetslivet tidigare haft f lokal kultur och människors identitet har kommit att fändras genom den ande globaliseringen sedan 1970-talet. "Work which was once a local affair in which people tended to be employed in the locality in which they lived 29 Globala fetag knyter en allt stre och rumsligt mer utsträckt arbetskraft samman under sina koncerne
	Globaliseringen har en påtaglig betydelse f den lokala kultur som tidigare varit tätt sammankopplad med arbetets organisering. McDowell skriver att den roll som arbetslivet tidigare haft f lokal kultur och människors identitet har kommit att fändras genom den ande globaliseringen sedan 1970-talet. "Work which was once a local affair in which people tended to be employed in the locality in which they lived 29 Globala fetag knyter en allt stre och rumsligt mer utsträckt arbetskraft samman under sina koncerne
	[. .. ] now Zinks people together across increasingly extended spaces ... "
	-

	duktion till lågleländer. Identiteten och kulturen i Europas gamla industriregioner var nära kopplad till arbetet och det var framf allt det manligt kodade arbetet som utgjorde normen. I samband med den tilltagande globaliseringen, tillväxten i tjänstesektorn och den nya arbetsorganisationen kom dock arbetet i all stre utsträckning att flora sin betydelse f lokala kulturer och som meningsskapande aktivitet. Fritid, konsumtion och individuella livsstilar har i stor utsträckning ersatt arbetets roll som me
	näringar, vilket tenderar att 
	fändra gamla kulturella mster.



	En avgande skillnad mellan den traditionella kapitalismen, som formades under den fordistiska industriepoken, och den senare fasen i den västerländska kapitalismen under globaliseringen, är att kunskap och lärande kommit att utga viktiga produktionsfaktorer på ett mycket mer påtagligt sätt än tidigare. I kontrast till tidigare massproduktion i långa serier, med fokus på kostnadsreducering, har produktionen i den västerländska ekonomin fändrats till produktion i korta serier. Den är mer inriktad på speciald
	hang särskilt gynnade platser.32 

	Trots att det främst är stora städer som fungerar som noder f de globala flena, har även perifera platser och relativt småskalig industri 
	Trots att det främst är stora städer som fungerar som noder f de globala flena, har även perifera platser och relativt småskalig industri 
	kunnat dra nytta av den globala ekonomins struktur. Då lärande och 

	kunskap kommit att få en ad betydelse f produktionen har små och 
	medelstora fetag kunnat nå framgång också på den globala arenan. 
	Här spelar de lokala futsättningarna ofta en avgande roll. Faktorer 
	som graden av samarbete, tillit, interaktivt lärande och spridning av tyst 
	kunskap mellan små och medelstora fetag på en lokal eller regional 
	arena har i forskningen uppmärksammats som avgande faktorer f 
	att lyckas på den globala marknaden. En lokal produktion i nära sam
	klang med en gynnsam lokal miljpräglar i många fall dessa typer av 
	fetag som är framgångsrika på den globala exportmarknaden. Det lo
	kala och dess kulturella och historiska kontext kan alltså sägas ha en 
	avgande betydelse f de lokala fetagens mlighet att nå framgång 
	3 En väl fungerande inbäddning i en lokal kul
	i den globala ekonomin.3
	i den globala ekonomin.3


	tur som frammanar samarbete, skapar tillit mellan ekonomiska akter 
	och verkar f lokal spridning av kunskap kan alltså skapa futsätt
	ningar f fetag utanf de stora städerna och tillväxtregionerna att 
	lyckas på den globala marknaden. 
	Kulturens ade betydelse som en vara i sig och som en del i varors 
	ekonomiska värde kan ses som en konsekvens av inkomstningen i . Västvärlden. I takt med att inkomsterna ar, ar även konsumtionen av varor och tjänster där det symboliska värdet är relativt sett stre än 34 Exempel på sådana varor och tjänster är mode, musik, film, design, turistiska evenemang. I ekonomisk-geografisk litteratur har denna typ av varor på senare år kommit att sorteras in under begreppet cultural products. Enligt Scott kan dessa identifieras som: " ... personal ornaments, modes afsocial display
	den praktiska nyttan.
	den praktiska nyttan.


	35 
	pose" 

	Upplevelseindustrin, som bland andra Stiftelsen f kunskaps-och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) använder som samlingsbegrepp f näringar som producerar denna typ av varor, har vuxit med 6,4 procent mellan åren 1995-2001 och bidrog 2001 med 4,6% av Sveriges BNP. Idag räknas den till en av de snabbast växande näringarna i Sverige (). Dessutom anses upplevelseindustrin också skapa positiva värden som her livskvaliteten f människor, och f de platser där agglomerationer av verksamheter inom upplevelseindustrin
	www.kks.se

	increasingly attractive ta policy-makers intent ta finding new solutions ta problems afurban redevelopment and local economic performance."36 
	I KK-stiftelsens definition av upplevelseindustrin återfinns tretton delområden: arkitektur, design, film/foto, litteratur, konst, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/bess37• Den definitionen är något mer begränsad än den som gs av bland andra EU-kommissionen och UNESCO. Power och Scott använder begreppet cultural industries f att beteckna leveranterna av det man Scott definierar cultural products som varor och tjänster vilka kan relateras till de delområden som ingår i 
	näring, upplevelsebaserat lärande
	kallar cultural products.38 
	praktiska funktion kan klassas som 
	cultural products.


	Inom upplevelseindustrin är fetagen inte sällan små, och produktionen präglas av en h grad av flexibilitet. Detta ställer också nya krav på hur arbetet organiseras. Från en tidigare vertikal arbetsorganisation som karaktäriserat produktionen under fordistisk kapitalism har produktionen fändrats till en mer horisontell organisation. Denna organisering av arbetet gynnar innovationer och lärande både inom och mellan fetag i relaterade branscher. Tendensen är att dessa fetag och deras arbetskraft agglomerer
	den finns.
	den finns.

	tillverkning.

	Platsers identitet har en viktig funktion som ett varumärke f upplevelseindustrins produkter. Platsen som varumärke g att vissa producenter inom upplevelseindustrin också får en oligopolställning genom sin lokalisering. Platsens identitet ger varor och tjänster ett innehåll som 
	av konsumenterna uppfattas som autentiskt och värdefullt p.g.a. platsens historia. Mode från Paris är ett exempel på detta. Andra platser, somt.ex. Los Angeles, kan tillfa varor och tjänster ett symboliskt värde · som är relaterad till en mer avkopplad, "laid-back", livsstil. Konsumenternas medvetenhet och feställningar om platsers historia och autenticitet är en viktig faktor f symbolvärdet f varor och tjänster som produceras inom upplevelseindustrin. Platsens identitet har på så vis kommit att utga en 
	-

	depressed industrial areas { ... ] can occasionally turn their fortunes 
	42 
	around by means af well-planned cultural initiatives."

	I 
	Bergslagens identitet -och människornas 
	2 Bergslagen, 1995-1999 lyftes tre områden fram där insatser borde gas f att få fart på utvecklingen. Det fsta handlade om näringslivsmilj där insatser skulle koncentreras f att fbättra orternas attraktionskraft genom att sanera slitna och nedgångna industrimiljr. Det bestod också i aktiviteter f att få arbetskraften mer rlig samt en fbättring av infrastrukturen f turismnäringen, i vilken ingick satsningar på turistmål och anläggningar f turism. Det andra insatsområdet handlade om fetagsutveckling, vilk
	I det samlade programdokumentet f Mål 

	43 En ergripande ersyn av projekt som stdes inom ramen f åtgärdspunkten "Turism och regional identitet" visade att dessa kunde sorteras in i tre huvudsakliga områden: turismverksamhet baserad på antingen regionens historia, kultur eller natur. Projekt baserade på en blandning av dessa kategorier fe44 
	samsyn och gemensam strävan i regionen.
	samsyn och gemensam strävan i regionen.

	kom också.
	kom också.


	Vad är det då f identitet som skall fstärkas och, som man skriver i programtexten, "kan omfattas av alla"? Den fsta fråga som man b ställa sig, och som självklart h samman med ett arbete om Bergslagen, är var regionen ligger och vilka platser som återfinns inom regionens gränser? Frågan är motiverad men svaret är inte självklart. Ofta gs avgränsningen till en fråga av mindre betydelse i litteraturen. Man hänvisar vanligen till ett område i Mellansverige, med tämligen varierande gränser, omfattande delar av
	råde som avgränsades i SPD:n f Mål 

	"Bergsbruket bryter bygd", skrev Helge Nelson i en artikel om Bergslagen, 1913.45 Med det menade han att invandringen till det område som kom att kallas f Bergslagen hade sin yttersta drivkraft i exploateringen av järnmalm samt andra metaller och mineraler. De tidigaste spåren av Bergslagen som en feställd regional enhet går tillbaka till medeltiden då kungliga s.k. privilegiebrev utfärdades f bergshanteringen i Bergslagen. Bergshanteringen ansågs av kronan så pass viktig att särskilda stadgor gällde f
	dare, tjuv eller mdare.
	dare, tjuv eller mdare.


	i kungen och kyrkan, som båda såga i den ett medel f att a sina inkomster och rikedomar. Genom privilegiebref från och med I300-talet blevfo de äldsta bergsbruksidkande områdena bergslager[. .. ] Redan i I 3 4 o års stadga läsa vi, att de, som ville arbeta i bergverken, skulle vara frikända till lif och gods f alla missgärningar, som de begått, därest de 47 Med hänvisning till Nelsons text är det alldeles uppenbart att Bergslagen som en region inte växte fram av sig självt. Det låg mäktiga intressen bakom 
	icke voro mdare eller tjufvar eller frädare." 

	I de tidigaste källorna feskriver man delvis olika stadgor f olika berg, vilket kan betyda att man inte såg Bergslagen som en sammanhängande regional enhet. I Jernkontorets och Riksantikvarieämbetets atlas er Sveriges bergslag återfinns 23 stycken bergslagsområden. De flesta finns i det område som vanligtvis ingår i olika nutida avgränsningar av Bergslagen, men även områden i Östergland, Sra Närke, Småland och Uti Stockholms skärgård, som inte finns med i senare 48 Ordet bergslag gick successivt er från e
	avgränsningar av 
	Bergslagen.


	· "Norberxgh lagh" eller "Skinsäkkiaberghx lagh" 49 Det område som bjade växa fram, menar Calissendorff med hänvisning till källmaterial från mitten av 1400-talet, är ett område som inkluderar de sydligaste delarna av Dalarna, nordvästra Värmland, nordtra Västmanland, och med Norberg som en central ort. De olika kartbilderna i bilagan visar olika avgränsningar av Bergslagen. I dessa avgränsningar framträder ett kärnområde runt Norberg och de västra delarna av Västmanland, sra Dalarna och tra Värmland. Berge
	· "Norberxgh lagh" eller "Skinsäkkiaberghx lagh" 49 Det område som bjade växa fram, menar Calissendorff med hänvisning till källmaterial från mitten av 1400-talet, är ett område som inkluderar de sydligaste delarna av Dalarna, nordvästra Värmland, nordtra Västmanland, och med Norberg som en central ort. De olika kartbilderna i bilagan visar olika avgränsningar av Bergslagen. I dessa avgränsningar framträder ett kärnområde runt Norberg och de västra delarna av Västmanland, sra Dalarna och tra Värmland. Berge
	-

	des under I6oo-talet två slags bergslagsområden: en gruv-och hyttbygd samt en 
	bruksbygd.51 


	Den identitet som formeras under regionaliseringsprocessen är liksom regionens gränser på kartan inte heller entydig. Regionala identiteter är inte fasta utan fändras, liksom regionen fändras rent fysiskt. Institutionaliseringen och formationen av regional identitet är, som jag tidigare varit inne på, kopplad till diskurser om Bergslagen. Diskurserna om Bergslagen kan uttryckas som bilder av Bergslagen vilka kan delas in i två grova kategorier: bilden av den heroiska historien samt bilden av kris. Bildern
	hegemoni.52 

	Bilden av Bergslagens historia är en maskulint präglad bild där erringen av naturen och det hårda arbetet är centrala inslag. Det är en bild av framgång, av människans (mannens) makt er naturen. Detta kan tydligt ses i hur Bergslagens identitet representeras i historien, då det oftast är mäns historia som fs fram medan kvinnors berättelser osynliggs. Wahlstr skriver att i en film som skulle skildra Bergslagens historia fanns erhuvudtaget inga kvinnor med.53 Ryden hävdar också att Bergslagens genus är manl
	regionen är det dessa domäner som framträder framf våra on."

	Bilden är dock, åtminstone delvis, en felaktig bild där kvinnors arbete i det historiska bergsbruket osynliggjort. Kvinnor var i väsentliga avseenden en del av arbetskraften i gruv-och malmhantering i bergsmannaepoken i Bergslagen. Kvinnor deltog i alla de sysslor som hde bergsmanshushållet till. Delningen och gränsdragningen mellan mäns och kvinnors arbete blev inte tydlig frän på andra hälften av I8oo-talet och under I900-talet. Det var efter brukens expansion som kvinnor fpassades till reproducerande 
	Bergsmän, hårt arbete och en kärv natur är återkommande teman i texterna om Bergslagens heroiska historia. Den epok som ligger till grund f denna bild av regionen har lämnat spår i rummet i de särpräglade miljr som finns kvar på många platser i regionen. Det är olika fysiska byggnader f järn-och stålproduktionen -hyttor, srriedjor, valsverk, vattenhjul och andra anläggningar -som utg historiska artefakter i landskapet och vittnar om regionens industrihistoria. Detta kulturarv används idag i turistiska sam
	Erring och exploateringen av de naturresurser som fanns i landskapet resulterade i att basnäringarna i Bergslagen, järn-och stålindustri samt skogs baserad industri; kom att bli en av landets viktigaste exportnäringar. Regionen var under 1900-talet en fhållandevis välmående och framf allt viktig industriregion i efter andra världskriget var särskilt goda år f industrin i Bergslagen. En stor del av vinsten återinvesterades i modernisering och utbyggnad av anläggningar f fortsatt järn-och stålproduktion, oc
	Sverige.56 Årtiondena 
	1970-talet.57 Krisen på 
	nas, vilka var medialt uppmärksammade som krisorter under denna tid.

	Problemen i Bergslagen fortsatte också efter 1980-talet. Under inledningen av 1990-talet minskade antalet arbetstillfällen med II % i det område som utgjorde Mål 2 Bergslagen. Den genomsnittliga arbetslheten i regionen var 1994 ca 12 %, medan den f Sverige i sin helhet låg 59 
	på 9,8 % vid samma 
	tidpunkt.


	Fklaringar till svårigheterna med att hantera krisen på 1980-talet fs ofta tillbaka på den lokala och regional kulturen och bruksandan. Bruksandan kan ses som ett sesidigt kontrakt mellan den arbetande befolkningen och den lokala arbetsgivaren. Bruken tillhandahl i många fall bostäder, sjukvård och livsmedel, och i vissa fall betalades till och med barnbidrag ut till arbetare vid bruken. I jämfelse med arbetare i städernas fabriker kan man se arbetarnas situation vid landsortsbruken som tämligen goda i fråg
	tillhandahl.60 

	Krisbilden och bruksandans roll manifesterades i utredningar och i åtgärdspaket som riktades till regionen. Under 1980-talet hade en statlig delegation, Bergslagsdelegationen, tillsatts f att motarbeta krisen och åstadkomma utveckling i Bergslagen. Delegationen verkade fram till 1990, då intressefeningen Bergslaget, bildad av berda kommuner, tog vid arbetet. Mycket av Bergslagsdelegationens arbete handlade om att fändra attityder som kan kopplas till bruksandan. Borgstr ger exempel på utredningar och propos
	strukturella fändringar fsvårades.
	strukturella fändringar fsvårades.

	Mål 

	Kategorierna och bildernas innehåll fändras dock kontinuerligt. Den framställning som gjorts ovan kan självklart inte fånga alla nyanser och olika bilder som Bergslagens identitet rymmer. Bergslagen är, vilka avgränsningar som än gs, ett område av kommuner och orter som i 
	Kategorierna och bildernas innehåll fändras dock kontinuerligt. Den framställning som gjorts ovan kan självklart inte fånga alla nyanser och olika bilder som Bergslagens identitet rymmer. Bergslagen är, vilka avgränsningar som än gs, ett område av kommuner och orter som i 
	många fall är väsentligt olika. Det finns orter där industrin är hst vital och med fetag som har en globalt konkurrenskraftig produktion. På andra platser är fnyelsetakten i form av icke-traditionella näringar h. Den schablonmässiga användningen av bruksandan som karaktäriser64 EU·stet och Mål 2-programmets analys av regionen som präglad av bruksanda kan riskera att befästa en bild som inte stämmer. 
	ande f Bergslagen är felaktig och olycklig, menar 
	Westholm.



	Exemplet Avesta och fnyelsen av Koppardalen 
	Avesta är en gammal bruksort där även idag den traditionella järn-och 
	stålindustrin är kommunens viktigaste privata arbetsgivare. Den finsk
	ägda multinationella koncernen Outokompus anläggning i Sra Ver
	ken är det ststa enskilda arbetsstället i kommunen, med 1050 anställda. 
	Produktionen utgs av rostfritt stål och fetaget är i dagsläget bland 
	de världsledande inom denna bransch.65 
	Tack vare en ad efterfrågan på koppar under r6oo-talet i Europa 
	anlades vid Avestaforsen, genom statsmaktens fsorg, ett fädlings
	verk f koppar som brs vid Falu koppargruva. Samhället som växte 
	fram i anslutning till kopparverket fick stadsprivilegier r64r, men efter 
	nedgång i efterfrågan på koppar drogs privilegierna in r687. Tillväxten 
	tog fart igen under slutet av r8oo-talet då forsen som kraftkälla ansågs 
	vara en viktig lokaliseringsfaktor f industriell järnframställning. r872 
	startade Avesta Jernverk tillverkning av järn i Avesta. Kopparverket hade 
	då lagt ned produktionen. Fram till r984 hade AvestaJernverk verksam
	het i området. Flytten av verksamheten till Sra Verken hade dock på
	gått successivt under en längre tid. På r930-talet lokaliserade järnverket 
	en del av sin verksamhet ser om Avesta, p.g.a. att hela den r,5 km långa strandremsa som utgjort det gamla industriområdet tagits i bruk och beroendet av älven som kraftkälla fsvunnit. r984 avslutade man helt verksamheten i det gamla industriområdet, som då kallades Norra Verken. Efter flytten kom området att ffalla och var på flera sätt en otrygg och olustigt plats att vistas på. 66 Det ursprungliga industriområdet, Norra Verken/Koppardalen, sträcker sig i t-västlig riktning längst Dalälven. Väster om omr
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	betydande hdskillnad. 

	År 1986 kte Avesta kommun industriområdet Norra Verken av dåvarande Avesta Jernverk. Planen var att utveckla området och locka fetag att etablera sig där. Målet var att skapa 2000 nya arbetstillfällen till år 2000. Under tiden diskuteras utvecklingen av området vid flera tillfällen. Kommunen kom fram till att man skulle koncentrera sig på de västra delarna av området där byggnader av kulturhistoriskt värde fanns. Efter utredningsarbete och inventering i samarbete med bland andra KTH beslutade kommunen 1998 
	sin verksamhet i området.68 

	FIGUR 2. Karta er Koppardalen. 
	050830. 
	Källa: http://www.avesta.se, 

	Ledningen f projektgruppen f Koppardalens fnyelse var initialt sammansatt av bland andra kulturchefen i Avesta, en landskapsarkitekt, en stadsarkitekt och kommundirekten. Projektet har finansierats genom, i huvudsak, kommunala medel. Andra finansiärer har varit Struk
	Ledningen f projektgruppen f Koppardalens fnyelse var initialt sammansatt av bland andra kulturchefen i Avesta, en landskapsarkitekt, en stadsarkitekt och kommundirekten. Projektet har finansierats genom, i huvudsak, kommunala medel. Andra finansiärer har varit Struk
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	turfonderna Mål 2 Norra, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsens kulturmiljnhet, Länsstyrelsens näringslivsenhet, IUC Dalarna och Avesta Sheffield AB. Det har rått i stort sett politisk enighet om projektet, även om en del protester mot kostnaderna f kommunen hts i debatten. Kostnaderna f projektet har uppgått till cirka 70-80 miljoner69• Det är det västra området där kommunen har satsat på upplevelseindustriell utveckling i form av en upplevelsemiljsom ska skildra den historiska järnframställningen vid den gaml

	Futom den fysiska omformningen av området, som ska ge staden en starkare identitet, har kulturarvet som uttrycks i upplevelsemilj i områdets hyttanläggning, en central roll f denna formering av Avestas identitet. Hyttan är från 1870-talet och innehåller välbevarade anläggningar f järnframställning. Den togs helt ur bruk redan på slutet av 1930-talet och inte långt efter att järnframställningen uppht kom frågan upp om bevarande av hyttan. Hyttans kulturhistoriska värde har gjort att den aldrig hotas av riv
	Efter varsam renovering invigdes hyttan, kallad "Verket", som en upplevelsemiljår 2004. Den historiska milj i Avesta gamla järnverk framställs scenografiskt med hjälp av interaktiv datorteknik. Ambitionen är att milj ska presentera kulturarvet och skapa en miljf lärande och upplevelser. Meningen är också att besaren ska få en upplevelse av ett mkt och mystiskt ställe. Som besare får man själv ta sig runt i byggnaden, titta och känna på de anläggningar f järnframställning som hyttan innehåller: rostugnar
	FIGUR 3. Skiss er hyttan i Koppardalen. 
	Källa: , 2005-07-18. 
	http://www.verket.se

	Milj i byggnaden är medvetet bister och det är mkt. Det är inte enbart en saklig och tydlig redogelse f järnframställning som gestaltas i byggnaden, även om det finns gott om material att tillgå både interaktivt och att läsa på papper om olika steg i framställnings-processen, historiska värdet och betydelse av järnproduktionen, innovationer och teknik som utvecklat processen osv. Det är snarare en upplevelse av arbetet och milj i järnframställningsprocessen som gestaltas och blir till mystik i den dunkla 
	Hyttan fungerar också som utställningslokal f konstbiennalen Avesta Art sedan r995. På hemsidan skriver man: "Utställningslokalen är den slaggstenskimrande gamla järnbrukshyttan som fvandlats från 
	73 Fyra gånger om dagen startas Martinoperan i hyttan. Då får man som besare vandra runt kring de två bevarade martinugnarna där en känsla f det arbete och den miljsom fanns runt ugnarna återskapas genom suggestiv musik, bilder och ljus. "I det gamla järnverket finns två unika bevarade martinugnar. Här har du mlighet att uppleva opera som en mäktig och suggestiv ljud-och ljuskomposition. Kompositen Torbjn Grass vill genom verket gestalta känslor och stämningar kring arbetet vid martinugnarna. En vandrande 
	tung, sotig, mullrande industrimiljtill en Kulturkatedral 
	[ ... ]. "
	givna tider." 


	Nya bilder av Bergslagen 
	Nya bilder av Bergslagen 
	Bergslagen fick sina gränser i och med kolonialiseringen av området och utvinningen av regionens naturresurser: framf allt den rika fekomsten av järnmalm. De administrativa gränserna f Bergslagen har dock aldrig varit fasta under längre tider, vilket kan vara skäl f en viss fvirring och debatt om vad som egentligen ska räknas som Bergslage9-. · Från ett kärnområde runt Norberg har järn-och stålindustrin knutit samman regionen näringsgeografisk. De olika kartbilderna i bilaga 1 visar tydligt att gränserna 
	,utgångspunkt som respektive ffattare haft. 
	len av kategorierna som de diskursiva bilderna av Bergslagen kan · 
	sorteras in i, bilden av den heroiska historien, framgick att regionens 
	identitet innehåller bilder av Bergslagen där det manliga arbetet och er
	ringen av naturen har en central roll. I den andra kategorin, bilden av 
	kris, framställs regionen som en krisregion med en inre svaghet f att 
	kunna ma fändringar på den globala marknaden. Den s.k. bruks
	andan är en viktig del av den identitet som krisbilden ger upphov till. 
	Bilderna bygger i stor utsträckning på feställningar och generaliserade 
	antaganden, om osynliggande av vissa delar av historien och fram
	hävande av andra. Identiteten som formerats utifrån dessa bilder har 
	institutionaliserats i den levda kulturen och i det sätt på vilken kulturen 
	och kulturarvet presenteras i turistiska sammanhang. Regionens identi
	tet har också institutionaliserats genom regionala utvecklingsprogram 
	och krisutredningar under 1980-och 1990-talet. Regionens identitet, i 
	den mån den format invånarnas regionala identitet, har betytt en under
	ordnad roll f kvinnor i regionen och en feställning om en (bruks)anda 
	som hindrat utveckling i regionen. I vilken mån regionens identitet också 
	präglar människornas identitet i Bergslagen är givetvis svårt att säga. 
	Det finns fmodligen en växelverkan mellan regionens identitet och hur människor boende i regionen uppfattar sig själva i fhållande till den. En fstärkning av den regionala identiteten b hur som helst ses med kritiska on. Eftersom en regional identitet liksom en nationell identitet bygger på en "vi och dem-upplevelse" b man fundera på vilka som inryms och vilka som exkluderas genom en stärkning av denna. En futsättning f att skapa, eller fstärka, regional identitet är att konstruera någon form av gränser 
	Nya bilder av platser i Bergslagen bjar dock växa fram, och formering av en identitet med ett åtminstone delvis nytt innehåll sker på flera platser i regionen. I fhållande till dessa bilder märks också en ny bild av Bergslagen, som ett upplevelse-och bildningslandskap. Upplevelselandskapet kopplas till aktiviteter som kanotpaddling, flottfärder, snskoterfärder, golf m.m. Bergslagen som ett bildningslandskap är också 5 Det generellt ade intresset i Västeuropa f regional kultur spelar naturligtvis en stor r
	bilden som parallellt växer fram med den 
	fra.7


	Lotta Braunerhielm lyfter i en rapport fram fändringarna av bilden av Grythyttan genom etableringen av Måltidens hus.76 Grythyttan kan 
	Lotta Braunerhielm lyfter i en rapport fram fändringarna av bilden av Grythyttan genom etableringen av Måltidens hus.76 Grythyttan kan 
	kortfattat sägas ha en typisk bakgrund f en Bergslagsort. Produktion baserad på gruvnäringar har varit dominerande på orten sedan 1600talet. Redan på slutet av 1300-talet fanns hyttdrift på orten. Bilden av Grythyttan har tidigare konstruerats utifrån representationer av detta industriella arv. Idag ser dock bilden av Grythyttan annorlunda ut. Den mest ionfallande symbolen f platsen är en postmodern byggnad i vilken Restauranghskolan, Måltidens Hus, är inrymd. Intervjuer som Braunerhielm gjort med lokalbefo
	-


	Hur är det då med Koppardalen? Kan fnyelsen av Koppardalen ses som en fnyelse av bergslagsidentiteten, eller är det en reproduktion av identiteten som bygger på de tidigare bilderna av Bergslagen? Koppardalen har blivit en viktig symbol f Avesta, kanske den viktigaste. Åtminstone är det den som mest kraftfullt marknadsfs av kommunen. Vägskyltar med sevärdhetsmärken visar vägen till Koppardalen, på flera platser runt Avesta. På kommunens hemsida på Internet finns en direktlänk till en presentation av Kopp
	Att marknadsfa platsen utan någon anknytning till hur historien på den platsen uppfattas av människor, är naturligtvis svårare än att bygga marknadsfingen på en identitet som platsen redan har. Den radikala fändringen i Grythyttan, som lett till en konflikt mellan människornas lokala identitet och den identitet som idag marknadsfs, hade fmodligen varit ännu stre och svårare, om ens mlig, i fall det faktiskt inte hade funnits ett gästgiveri och en brunnsanläggning med en historia med anknytning till orten. 
	Slutord 
	Slutord 
	Det finns flera skäl att ifrågasätta strävandena att stärka den regionala identiteten i Bergslagen. Regionala frågor är av stor betydelse f kom2 Bergslagen, efter strukturomvandlingen inom basnäringarna. Kommunikationer och regionala arbetsmarknader är bland annat viktiga frågor f lokala politiker och andra lokala akter i dessa kommuner. En breddad arbetsmarknad genom satsningar på kultur och upplevelseindustri kan också vara en regional fråga av stor betydelse f framtiden. Den ekonomiska tillväxten och 
	muner som ingått i Mål 
	-

	det", heter det att: "Kulturen är en viktig faktor f att skapa dynamiska 77 
	och stimulerande miljr som drar till sig fetag och entreprener."

	· Det finns således en stark tro på att kultursektorn och upplevelseindustri är viktiga faktorer f framtida utveckling. Satsningar på kultur och upplevelse i orter där järn-och stålindustrin haft en dominerande ställning, är sannolikt vitaliserande f många bergslagskommuner på flera sätt. Men, är en stärkt regional identitet en futsättning f dessa 
	•näringars utveckling? Är Bergslagen som region erhuvudtaget nvändig f att orterna i det tidigare Mål 2-området ska utvecklas i positiv riktning? F att konkretisera frågeställningen kan man fråga sig om Karlskoga i det sydvästra hnet av Bergslagen, och Avesta i det nordvästra hnet, har något att tjäna på en gemensam regional identitet. Fmodligen är både de ekonomiska och de känslomässiga incitamenten f det svaga. Det var länge sedan de näringsgeografiska banden som kn samman regionen upphde att existera.
	De politiska skälen att betrakta Bergslagen som en sammanhållen region var under medeltiden en fråga om att kontrollera och se till att malmfyndigheterna nyttjades effektivt, och att vinsten från dessa också kom staten till del. Staten som en regional konstrukt har fortsatt också efter strukturkrisen, då området fortfarande setts som en sammanhållen regional enhet i regionalpolitiska program, under 1970-och 1980-talet. Den politiska reproduktionen av Bergslagen som en regional enhet fortsatte också då Sve
	. finns dock inte Bergslagen längre som enhetlig region. Kommunerna i det tidigare Mål 2 Bergslagen återfinns numera uppsplittrade i Mål 2 Norra respektive Mål 2 Västra. Insatsområdet f att stärka regional identitet i Bergslagen finns inte heller kvar i de nya programmen. Det är fmodligen ett klokt beslut som tar avstånd från den syn som torde ha 
	. finns dock inte Bergslagen längre som enhetlig region. Kommunerna i det tidigare Mål 2 Bergslagen återfinns numera uppsplittrade i Mål 2 Norra respektive Mål 2 Västra. Insatsområdet f att stärka regional identitet i Bergslagen finns inte heller kvar i de nya programmen. Det är fmodligen ett klokt beslut som tar avstånd från den syn som torde ha 
	legat till grund f intentionerna att stärka Bergslagens identitet i det tidigare strukturfondsprogrammet. Bergslagen är en social konstruktion och en region som är under ständigt omvandling och omfhandling. 2 Bergslagen kommer med all sannolikhet att utvecklas olika beroende på en mängd faktorer. Att skapa eller fstärka en gemensam identitet f dessa platser kan begränsa denna utveckling, likväl som att stja den. Vissa akter är mer aktiva än andra när det gäller att reproducera en regional identitet och det 
	Platserna i det område som utgjorde Mål 
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	Bilaga I. Exempel på tidiga avgränsningar av Bergslagen. 
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	Figur 2. Olika avgränsningar av Bergs/agen (efter Seebass. "Be.rtrs/Jffe!J -Versueh einer kulturgeographischen Beschreif:mng und Umgrem:ung", Greifswa/d,. 1928, s 95U 
	Källa: Ekman, 1996, s. 23. 
	Källa: Ekman, 1996, s. 23. 
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	Bruksanda -vad är det? 
	Bruksanda -vad är det? 
	Av Lena Hallberg 
	Det sätt att leva och verka som uppstod i Sveriges många bruksorter brukar sägas präglas av en bruksanda. Uttrycket används ofta i sammanhang vari det talas om bruksorter. Bker har skrivits där bruksandan står i centrum eller har en betydande roll. Ann-Kristin Ekman menar att begreppet i sig har fått ett fklaringsvärde och att det används av samhällsplanerare och även av forskare.' Vad består då denna bruksanda av, hur kan den definieras och när uppstod den? Just dessa frågor står i centrum i detta kapite
	Från "den gamla bruksmilj" till "vår tid" 
	Om man slår på ordet bruksanda i Nationalencyklopedin på nätet hamnar man automatiskt på ordet bruksort. Den del av texten som är relevant f begreppet bruksanda lyder som fjer: 
	"Den gamla bruksmilj fick sin säregna karaktär av den patriarkaliska anda efter vilken arbete och liv var organiserade. Den innebar att bruksägarens bestämmanderätt aldrig var ifrågasatt, men också att han fväntades sträva inte enbart efter maximala ekonomiska vinster utan även efter att på bästa sätt sja f sina underlydandes trygghet. Sträng disciplin upprätthls med aga och ber, men samtidigt fanns sociala skydd mot arbetslhet, liksom vid sjukdom och ålderdom, vilket knappast hade motsvarighet i samtide
	Citatet tyder på en tidsmässig tudelning. Den tidigare kallas Den gamla bruksmilj och karaktäriserades av en fhärskande patriarkal organisering av livet där bruksägaren bestämde er och samtidigt värnade om arbetarna. Vår tid däremot sägs utmärkas av en social sammanhållning och gemenskapskänsla där kulturell aktivitet i form av fotbollsspel eller musikverksamhet kan vara uttrycket. Enligt Nationalencyklopedin är det den senare tiden som utmärks av en bruksanda. Detta betyder att man borde kunna koncentrera
	Citatet tyder på en tidsmässig tudelning. Den tidigare kallas Den gamla bruksmilj och karaktäriserades av en fhärskande patriarkal organisering av livet där bruksägaren bestämde er och samtidigt värnade om arbetarna. Vår tid däremot sägs utmärkas av en social sammanhållning och gemenskapskänsla där kulturell aktivitet i form av fotbollsspel eller musikverksamhet kan vara uttrycket. Enligt Nationalencyklopedin är det den senare tiden som utmärks av en bruksanda. Detta betyder att man borde kunna koncentrera
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	dig att finna. Eftersom det som benämns den gamla bruksmilj utmärks av att en bruksägare ledde arbetet på orten kanske vår tid kan sägas starta då bruksherrarnas herravälde ergick till någon annan form av ägande eller då nya bruk startades som inte utmärktes av en ensam bruksherre. Men inte heller detta kan utga någon mer generell skiljelinje. Några bruksorters dominerande fetag är grundade under 1800-talets slut och har aldrig haft en dominerande bruksherre som exempelvis Domnarvets järnverk som grundlade
	Stora Kopparberg.


	Många bruksorter har grundats betydligt tidigare. Den tidigaste driften skedde av bergsmännen som var självägande bder. Fts under 1600-talet kom en annan ägandeform in i bilden. De kronobruk som funnits privatiserades, adel och borgare stod f ägandet, med fjd att en social skiktning kom till synes. Bruksägarens skyldighet var att hålla med de nvändiga anläggningarna, som smedja och fähus. Det som fysiskt särskilde bruksorterna från andra orter var den utmärkande formen på bebyggelsen. Samhällena var enlig
	Många bruksorter har grundats betydligt tidigare. Den tidigaste driften skedde av bergsmännen som var självägande bder. Fts under 1600-talet kom en annan ägandeform in i bilden. De kronobruk som funnits privatiserades, adel och borgare stod f ägandet, med fjd att en social skiktning kom till synes. Bruksägarens skyldighet var att hålla med de nvändiga anläggningarna, som smedja och fähus. Det som fysiskt särskilde bruksorterna från andra orter var den utmärkande formen på bebyggelsen. Samhällena var enlig
	bidra till att skapa en "vi-känsla" och understja brukspatronens makt.
	-

	skiftet och det fsta årtiondet på 1900-talet skedde alltså den fänd

	ring efter vilken man kan tala om en bruksanda. 
	Bertil Jakobsson å sin sida påtalar att det fanns en ergångsperiod 
	från 1910 till 1925 då brukets och paternalismens inflytande gradvis 
	fsvann. Till skillnad från de tidigare refererade forskarna menar Åke 
	Lindstr att paternalismens upplning gick ganska fort och redan var 
	passerad under det fsta decenniet på 1900-talet. Ulf Magnusson skil
	jer sig från dessa forskare då han anser att det var fetagsledningen 
	8 
	själv som avvecklade systemet efter 1909.

	Det patriarkala eller paternalistiska fhållningssättet b alltså enligt dessa ffattare ha varit erspelat, eller i Ericssons tappning fändrat, på de gamla bruksorterna någon gång från de sista åren på 1800talet fram till 1920-talets ingång. Vi har sett att samstämmighet inte är . något som präglar forskarna men man tycks vara tämligen erens om att något avgande nytt inträffade omkring 1920. Vi b alltså kunna säga att bruksandan var fhärskande i bruksorterna efter det andra 
	-

	årtiondet på 1900-talet och framåt. 

	På jakt efter bruksandan 
	På jakt efter bruksandan 
	Barbro Bursell är av åsikten att man måste gå tillbaks till hur en bruks
	ort är konstruerad, det gäller fysiskt men också arbetskraftsstrukturellt, 
	f att fstå vad bruksanda består av. Hon menar att bruksanda b 
	härledas till de likartade erfarenheter som invånare i ett brukssamhälle 
	har/hade. De orter hon underst är orter med järnbruk och dessa har 
	snarlika villkor och organisation. Av den anledningen kan man generellt 
	tala om en bruksanda enligt Bursell. Hon talar om järnbrukens sociala 
	omsorgsprogram f de anställda som karaktäristiskt f järnbruken. 
	De innehl bostadsfmån och mlighet att bedriva självhushåll. De 
	kunde vidare inkludera skolundervisning, fri läkarvård och pension men 
	arbetarna var fbundna att uppfylla vissa villkor f att få nyttja dessa 
	fmåner. Feskrifter om hur man skulle leva privat var inte ovanliga. 
	Man var till exempel tvungen att fråga om lov f att gifta sig vid många 
	järnbruk trots inskränkningar i den personliga friheten utgjorde bruks
	patrons omsorger en grundtrygghet som människor vid städernas indu
	9 
	strier inte hade tillgång till.

	I sin avhandling skriver Ericsson att bruksandan kan tydas som en 
	utning av det paterna:listiska bandet mellan erhet och arbetare till 
	10 Paternalismen är enligt Erics
	känsloband till fetaget och orten i sig.

	son en strategi som fetagsledningen använder där inte bara arbetet 
	innefattas utan också fritiden. Tanken är att ett samfstånd ska råda 
	innefattas utan också fritiden. Tanken är att ett samfstånd ska råda 
	mellan parterna. Kärnan i detta kallar Ericsson bruksanda. Den styrde vad som kunde tillåtas och vad som var fbjudet och den sociala hierarkin var självklar. När arbetarrelsen och demokratiseringen växte i styrka blev den auktoritära fetagsledaren opraktisk. Arbetarna skulle undervisas om, integreras i och bli delaktiga i fetagets angelägenheter. Man skulle uppleva sig som del i en stor familj. Strategin från fetagets ledare växlade "från auktoritet till didaktik, från befallning till konsensus. Arbetarna
	ponenterna 
	i strategin.



	Ericssons version av vad bruksanda handlar om verifieras av hur den karaktäriseras av Nationalencyklopedin. Som vi sett ovan består den av social sammanhållning och en känsla av gemenskap som enligt Nationalencyklopedin ersatt 1800-talets patriarkaliska anda. Detta ska ha tagit sig uttryck i olika aktiviteter som exempelvis bruksorkestrar eller i lo'l Lage Wahlstr och Bode Janzon poängterar liksom Christer Ericsson mycket riktigt att lagsporter som bandy ofta har haft stark ställning i bruksorter. I Erics
	kala idrottsfeningar. 
	identifikationen med orten.

	Sune Berger och Mats Lundmark poängterar att en futsättning f att en specifik industriell kultur eller livsform skulle kunna uppstå var att arbetsplatsen låg åtskild från bostaden samt en stark ksdelning i arbetsuppgifterna. De menar att detta ledde till en patriarkal arbetsplatskultur präglad av normer och beteenden som var specifikt manliga. Gan Ryden påpekar att det är manligt arbete som i allas våra hjärnor definierar Bergslagen och därmed också bruksorterna. Vi ser f vårt inre stålverk, gruvor, hyttor
	Sune Berger och Mats Lundmark poängterar att en futsättning f att en specifik industriell kultur eller livsform skulle kunna uppstå var att arbetsplatsen låg åtskild från bostaden samt en stark ksdelning i arbetsuppgifterna. De menar att detta ledde till en patriarkal arbetsplatskultur präglad av normer och beteenden som var specifikt manliga. Gan Ryden påpekar att det är manligt arbete som i allas våra hjärnor definierar Bergslagen och därmed också bruksorterna. Vi ser f vårt inre stålverk, gruvor, hyttor
	-

	kunskapen även innehållit språk, symboler, normer och kamratskap och fts vidare både på arbetsplatsen och på fritiden. Berger och Lundmark påpekar att Bergslagen traditionellt haft en stark fackfeningsrelse 5 Vi ser här att kollektivismen som omfattade arbete, fackfening samt fritid måste ha varit utpräglat manlig och bruksorter brukar anses karaktäriseras av mansdominans. Lage Wahlstr poängterar att mansdominansen inte endast gäller arbete utan även fritidsaktiviteter. Han nämner till exempel att st ges å
	med en fjande kollektiv kultur. ' 
	avflyttning från bruksorter. '
	strilokaler i stället f att fokusera på de verkliga behoven av lokaler.


	Det kan tilläggas att undersningar visar att många kvinnor associerar bruksanda med social kontroll. De menar att typiskt f bruksorterna är att detta är fhärskande. Denna sociala kontroll hindrar personlig utveckling, men av många betraktas dock orten som trygg eftersom man blir igenkänd och känner igen många av invånarna. Futom den negativa sociala kontrollen menar många även att en pessimism präglar dem som vuxit upp eller som bott länge på orten. Denna pessimism verka ha vuxit fram efter att efterfråga
	-
	talet.18 
	kan "ses som en kulturell distinktion som avgränsar platsen". '

	Det kan vara fruktbart att betrakta bruksandan som en kultur påpekar Matris Isacson. Med kultur menar han gemensamma tankemster och gemensamt medvetande. Han menar att dominanta tankemster finns på olika typer av orter och inte bara på bruksorterna. Vari består 
	Det kan vara fruktbart att betrakta bruksandan som en kultur påpekar Matris Isacson. Med kultur menar han gemensamma tankemster och gemensamt medvetande. Han menar att dominanta tankemster finns på olika typer av orter och inte bara på bruksorterna. Vari består 
	då denna kultur enligt Isacson? Han tolkar den som platsbunden till orter som domineras av ett fetag i traditionella bruksnäringar som exempelvis pappersmassa eller metallproduktion. Identifikationen är platsbunden till historien, milj, fetaget, de kollektiva organisatio20 Isacson har fyllt begreppet med ett tydligt innehåll men han påpekar också att det finns olika tolkningar av platsen och dess betydelse vilket också etnologen Barbro Bursell och socialantropologen Karin Norman resonerar kring och som ja
	nerna och 
	värderingarna.

	och mot okända fhållanden. 


	Åsa Lundqvist använder begreppen patriarkalisk och bruksanda som analysverktyg i sin avhandling. Hon beskriver Bsholms bruksanda som en platsbundenhet som innebar beroende av bruket och av traditionella sociala relationer. Fabriken präglades av patriarkala relationer och samhället som helhet av klass-och ksskillnader. När folkrelserna växte blev de allt viktigare i vardagen. Hon menar vidare att dessa fhållan22 
	den kom att uppluckras när 
	fändringar skedde.


	När det gäller talet om en bruksa nda menar socialantropologen Karin Norman att det främst är utomstående, människor som själva inte räknar sig som inkluderad i en sådan, som använder begreppet. Hon menar att det främst är människor ur medelklass eller i alla fall ur ett tjänstemannaskikt som utnyttjar begreppet som fklaring och då ofta i en negativ bemärkelse som något trt och traditionsbundet. En kvinna som Norman talat med definierar den negativt som en skepticism och misstänksamhet mot det som är nytt
	När det gäller talet om en bruksa nda menar socialantropologen Karin Norman att det främst är utomstående, människor som själva inte räknar sig som inkluderad i en sådan, som använder begreppet. Hon menar att det främst är människor ur medelklass eller i alla fall ur ett tjänstemannaskikt som utnyttjar begreppet som fklaring och då ofta i en negativ bemärkelse som något trt och traditionsbundet. En kvinna som Norman talat med definierar den negativt som en skepticism och misstänksamhet mot det som är nytt
	kan tolkas som bruksanda.24 Människors referensramar bestämmer tydligen hur man upplever en bruksanda. Detsamma gäller när man definierar en sådan, och det gäller även forskare av olika dicipliner vilket ovanstående sammanställning visar. Det finns uppenbart behov av en definition av vad begreppet innehåller f att man ska vara tydlig när man begagnar sig av det, antingen som avgränsning eller som fklaring. "Det är dock viktigt att inta en kritisk hållning till begreppet "bruksanda", och tydligga vad man
	grepp" 



	Bruksanda eller bruksandor? 
	Bruksanda eller bruksandor? 
	. Som vi sett ovan är tolkningarna av vad bruksanda kan bestå av många. Vissa uppenbara likheter finns det och jag har f avsikt att "smala in" och fylla begreppet bruksanda med dessa. I ovanstående text har det ganska tydligt framträtt ett behov av någon form av periodisering. Eftersom vi tidsmässigt r oss ända från tidigt r 800-tal, kanske så långt bakåt som från 1600-talet, till nutid måste man ta olika skeenden med i beräkningen som inneburit att begreppets innehåll har fändrats. Barbro Bursell menar o
	Under 1800-talet härskade den patriarkala bruksandan. Den kan kallas den tidigaste forrrien av bruksanda. Bruksorten behärskades helt av en bruksherre som troligtvis också var brukets ägare. Denna bruksanda har växt fram er tid från när de gamla bergsmännens hyttor fvandlades till bruk under en ägare. Denna form av ägande bjade bli vanlig tidigast under 1600-talet enligt Ericsson. Den som ägde ett bruk bodde inte alltid i bruksorten och var inte alltid den som drev skseln av bruket. I vissa fall kunde de
	herrens position gentemot arbetarna.
	herrens position gentemot arbetarna.


	Ursprungligen var det bruksherrens uppgift att hålla med exempelvis smedja och byggnader f hushållens behov. I alla fall senast under 1800-• talet inkluderades ett helt omsorgsprogram i bruksherrens skyldigheter. 
	Bostad, läkarvård, pension och skolundervisning f barnen kunde ingå i detta. Arbetarna var i sin tur skyldiga att fja den auktoritäre bruksherrens feskrifter vilka i många fall kunde innehålla bestämmelser som gick ut er privatlivet. Ett exempel är att man var tvungen att fråga bruksherren om lov att ingå äktenskap. Detta kunde ju inverka på arbetet eller bruksherrens skyldigheter. Bjn Horgby skriver att patriarkalismen var en personalpolitik vars syfte var att kontrollera, inte bara arbetstiden utan hel
	get. På så sätt kunde man binda dem till fetaget. 

	Som vi sett ovan skedde en arbetsdelning då bruken alltmer industrialiserades vid 1800-talets mitt. Kvinnorna fpassades då till hemmen och detta måste ha inneburit att arbetet på bruket alltmer präglades av männens samvaro. Vid denna tid b den manliga kulturen, i form av språk, symboler och normer, ha utvecklats. 
	Vi ser här en beskrivning på en ort med tydliga klasskillnader och en tydlig auktoritär kraft i bruksherren. En social trygghet gavs av bruksherren men i stor utsträckning på bekostnad av den personliga valfriheten. Detta innebar med säkerhet att arbetarna och deras familjer var präglade av passivitet. De väntade på bruksherrens order vilket med stor sannolikhet var en avsiktlig fetagspolitik från bruksherren. Säkert fanns det en sammanhållning bland arbetarna och deras familjer men om någon misskte sig f
	Den andra formen av bruksanda, kollektivismens bruksanda, inleder det som i Nationalencyklopedin kallas vår tid. En exakt tidsangivelse finns naturligtvis inte eftersom fändringen är en process er tid. Flera av ovan relaterade ffattare uppfattar fackfeningars inträde på bruksorterna som en brytningstid i orternas historia. Denna process b ha startat vid r 800-talets slut då fackfeningarna bjade vinna i styrka. Ledningsstrategin ändrades i stor utsträckning under denna tid och bolagen leddes alltmer av anst
	Den andra formen av bruksanda, kollektivismens bruksanda, inleder det som i Nationalencyklopedin kallas vår tid. En exakt tidsangivelse finns naturligtvis inte eftersom fändringen är en process er tid. Flera av ovan relaterade ffattare uppfattar fackfeningars inträde på bruksorterna som en brytningstid i orternas historia. Denna process b ha startat vid r 800-talets slut då fackfeningarna bjade vinna i styrka. Ledningsstrategin ändrades i stor utsträckning under denna tid och bolagen leddes alltmer av anst
	arbetarna. Man eftersträvade en gemenskapskänsla och en social sammanhållning, en samfståndsanda där arbetarna skulle vara mer delaktiga i vad som hände i fetaget. Detta skulle uppnås genom didaktik i stället f den tidigare auktoritära taktiken. Genom fostran skulle arbetarna kontrolleras. När reglerade ler infdes och naturafmånerna fsvann 1908 inträdde en ny tid med nya fhållanden f bruksarbetarna och deras familjer även om fändringarna säkerligen inte skedde er en natt utan troligtvis hade en viss uts

	Som ett led i gemenskaps-och sammanhållningsstrategin utvecklades på många bruksorter en betydande lagsportverksamhet. Denna understdes av fetaget på orten och bidrog till att stärka banden, inte bara sinsemellan och till fetaget, utan även till orten som sådan. Man skulle kunna kalla det en sorts lokalpatriotism. Den manliga normen och dominansen stärktes med stor sannolikhet av utvecklingen av lagsporterna eftersom det endast var män som var aktiva utare av lagsporter långt in på 1900-talet. Kvinnorna c
	Futom de sammansvetsande lagsporterna med sina feningar spelade också fackfeningsrelsen en stor roll f gemenskaphetskänslan. Fackfeningen var liksom lagsporterna dominerade av män. Den framväxande kollektivismen var således utpräglat manlig och mansdominerad. En slags heroiserande mansnorm verkar ha växt fram med duktiga lagspelare eller fackrepresentanter som febilder. Kvinnorna såg sig åter fpassade till hemmet eller i varje fall till åskådarplats. 
	Den passivitet som den tidigare auktoritära ledningen på bruksorten lett till fbyttes i en slags kollektivism som var klart mansdominerad. Enligt Gagge har tilltron till kollektivet varit så stark att man åter halkat in i ett slags passivitet. Tidigare fväntade man sig att fetaget skulle stå f ansvarstagandet men under den tid som vi nu talar om fväntades detsamma av kommunen, arbetarrelsen, facket, kort sagt av kollektivet.29 Den känslomässiga biridningen till orten fstärktes betydligt och inkluderade äv
	-

	. tionen sker, sker också en fändring av den sociala strukturen på orterna. Tjänstemän bjar krävas i fetagen och dessa kommer ofta utifrån eftersom det inte finns adekvat utbildade att tillgå i bruksorterna. Vi ser således en skiktning socialt mellan arbetare, lägre tjänstemän och de hre tjänstemännen som kan vara den nya bruksledningen. 
	Från och med 1960-tal visar många av ffattarna på att en fändring bjade ske i bruksorterna. Då inleds det jag vill kalla den nya tidens bruksanda och så småningom också 2000-talets. Gan Ryden pe
	Från och med 1960-tal visar många av ffattarna på att en fändring bjade ske i bruksorterna. Då inleds det jag vill kalla den nya tidens bruksanda och så småningom också 2000-talets. Gan Ryden pe
	-

	kar på att andelen sysselsatta minskade trots att industrin fortfarande gick på hvarv och att ekonomin breddades med nya fsjnings30 Kvinnorna bjade även ta sig in på de manliga domänerna.3' Mligheterna f kvinnor att få arbete ade därmed medan männens minskade. Brukets eller om man så vill det dominerande fetagets monopol på arbetstillfällen bjade alltmer avta. I och med att de traditionella bruksarbetena minskade passade det heroiskt manliga idealet inte riktigt i tiden. Trots det lever i stor utsträckn
	mligheter främst i den offentliga sektorn samt inom 
	handeln.

	seg struktur.32 


	Pessimism och uppgivenhet, till fjd av den stora arbetslheten, har under ett stort antal år bidragit till att kanske främst yngre kvinnor antingen flyttat från orten f en bättre framtid någon annanstans eller stannat och i brist på annan sysselsättning bildat familj i tidig ålder. Detta fhållande pekar också mot de åsikter som visat sig vara fhärskande om bruksorten hos just kvinnor. Antingen upplevs orten som en trygg plats där det finns gemenskap och solidaritet eller så upplevs den som negativ där soci
	En komponent i bruksandan som verkar vara konstant är en form av passivitet som fler av de ovan relaterade ffattarna har definierat. Det tidiga beroendet av bruksherren som passiviserade initiativkraften hos brukens människor, den kollektivism som utvecklades senare verkade enligt någon ffattare också passiviserande eftersom man flitade sig på kollektivet, facket eller kommunen. Den passivitet som präglar bruksorterna under senare delen av 1900-talet är mer en uppgivenhet, till fjd av arbetslhet och brist p
	Bruksandan brukar i dagligt tal, men också bland åtskilliga forskare, 
	. sammankopplas med ett bruk eller en industri med stordrift och ett stort antal arbetare som får sin fsjning genom en enda dominerande produktion. Denna bild är i dag flegad, främst därf att sysselsättningsstrukturen fändrats så kraftigt under de senaste decennierna. AnnKristin Ekman pekar till exempel på att det bjar skymta en återgång till en småskalighet i produktionen i bruksorterna vilket ursprungligen präglade de orter som befolkades av bergsmän. Om talet om en fhärskande bruksandan ska ha fortsa
	• kultur, upplevelser och mat som kommer till synes i exempelvis Hällefors, Avesta och Grythyttan. Det är kanske därf en fjdriktig process när begreppet bruksanda blir svårare att definiera innehållet i, när det gäller vår samtid. 
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	Från bruk till folkhem 
	Av Anna Pettersson 
	Vad är ett brukssamhälle? Vad är det som konstituerar detta, till skill
	nad från andra samhällen? Och vilken vikt ska man i sin forskning till
	mäta begrepp som bruksanda, samfståndsanda och andra "andar", 
	vilka fefaller ha svävat er de svenska bruken? Kan begreppen hjälpa 
	till att fklara historiska händelser i brukssamhällen? 
	Det här är frågor som jag konfronteras med när jag tar del av befint
	lig bruksforskning eller när jag diskuterar mitt avhandlingsprojekt som 
	r välfärdssamhällets framväxt i mindre svenska orter under perioden 
	1945-1975. En av avhandlingens undersningar behandlar frågan vad 
	efterkrigstidens fändrade välfärdspolitik innebar f bruksorter där 
	bruksfetagen av hävd hade haft ett stort samhällsansvar, bland annat 
	på det sociala området. Huvudsakligen riktas fokus mot relationen mel
	lan fetaget och kommunen och hur brukets så kallade erlämnande 
	av verksamhet på det sociala området egentligen gick till. Platsen f 
	undersningen är Hällefors, där fändringar i relationerna mellan 
	bruket och kommunen studeras i ett maktperspektiv. Den här texten, 
	som handlar om brukssamhället och folkhemmet som historiska fe
	teelser samt om lokala välfärdsinrättningar i brukssamhällen, skall ses 
	mot bakgrund av detta forskningsintresse. 
	Folkhemmet -ett stort brukssamhälle? 
	Flera forskare har diskuterat likheten mellan de svenska brukssamhällena 
	och det svenska folkhemmet. Ekonomhistorikern Maths Isacson är en 
	av dem. I en artikel på detta tema framf han en hypotes om en histo
	risk fbindelse mellan brukssamhällena och folkhemmet och frågar om 
	den idemässiga grunden till den svenska modellen är hämtad från de 
	patriarkala bruken. Alltså de samhällen där det redan innan den kom
	munala expansionen existerade sociala omsorgsformer som bland annat 
	omfattade bostäder, pensioner och sjukvård. Var det så att ledande social
	demokrater, med sin barndom levd i typiska bruksorter, medverkade till 
	att skapa ett nationellt brukssamhälle, frågar Isacson.' 
	Enligt Isacson går det alltså att spåra en idemässig erensstämmelse 
	mellan den svenska modellen och det klassiska svenska järnbruket och 
	han menar att febilderna f socialdemokratin kom från de svenska ·. brukssamhällena. Fvisso finns det tydliga avvikelser dem emellan medan brukssamhället omfattade både patriarkalism och klassklyftor så 
	-

	byggde folkhemmet på ideal som pekade bortom sådana tillstånd. Icke desto mindre framhåller Isacson att grunderna i den svenska modellen, dvs. statens planmässiga välfärdsbygge och samarbetet mellan arbetsmarknadens parter, även var tydliga i de svenska brukssamhällena. "Från 2 
	bruken till folkhemmet leder en stig", skriver Isacson. 

	Framväxten av den svenska modellen ska fstås som ett svar på samhälleliga feteelser under mellankrigstiden med ekonomisk kris, stor arbetslhet och h konfliktnivå på arbetsmarknaden samt en fening av utopiska ideer och ekonomisk teori. Till detta f Isacson arvet från de svenska bruken. Det är ett arv som har manifesterats i feteelser som till exempel samarbetsvilja, en genomgående ksuppdelning på arbetsmarknaden, social omvårdnad, uppfattningen om learbetets och varuproduktionens centrala roll samt en ska
	människors levnadsvillkor.

	Det är framf allt inom tre områden som Isacson identifierar detta historiska arv. F det fsta handlar det om brukspatronens och folkhemmets ingenjers erensstämmande ambition att fverkliga rationellt planerade samhällen. F att produktiviteten skulle kunna upprätthållas, den på bruket eller den samhälleliga, behdes dugliga bostäder och välordnade hem. F det andra framhåller Isacson en likhet mellan folkhemmets samfståndsanda och den äldre bruksandan. Båda "andarna" rymde uppfattningen att fhandling var det
	Från efterkrigstiden och framåt sjde i stället staten f välfärden.

	F det tredje poängterar Isacson de paralleller han uppfattar mellan de två samhällsformernas sociala program. När det gäller 1930-talets reformer och välfärdsbygget går det enligt honom att se likheter mellan den svenska staten och brukspatron. Vid bruken anordnades bostäder, fri läkarvård, sjukdoms-och olycksfallsersättning samt pensioner till de anställda och deras familjer. När folkhemmet skulle byggas återkn socialdemokratin till den gamla brukskulturen, där ansvaret f 5 
	individernas trygghet togs av brukspatron, skriver Isacson.

	Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Isacssons antagande att det finns en idemässig fbindelse mellan de patriarkala brukssam
	Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att Isacssons antagande att det finns en idemässig fbindelse mellan de patriarkala brukssam
	-

	hällena och folkhemmet bygger på tre identifierade likheter: samhällsplanering, samfståndsanda och sociala program. Fbindelselänken mellan dessa två samhällsformer skulle då vara det ledande skiktet inom socialdemokratin, med egna erfarenheter från svenska brukssamhällen. 

	Som ett svar på Isacsons hypotes om beringspunkterna mellan den svenska modellen och de svenska järnbruken menar Ulf Magnusson emellertid att likheterna gällande samhällsplaneringen och det sociala ansvaret endast är fmenta. Bilden av de klassiska järnbruken och sambandet med den svenska modellen måste problematiseras. Att det skulle vara relevant att tala om något klassiskt svenskt järnbruk menar han är mycket tveksamt. Och dessutom b själva den idemässiga erfingen klargas. Tiden mellan järnbruksepokens d
	ägt rum.

	I artikeln inriktar sig Magnusson framfallt på att diskutera påståendet om fhållandena vid järnbruken. Han menar att Isacsson g en alldeles f grov generalisering när han resonerar omkring dessa· brukssamhällen och att det är felaktigt att fastslå allmängiltiga feteelser om de flesta järnbrukssamhällen under en så lång tidsperiod som trehundra år. Magnusson understryker att sådana utgångspunkter till och med kan bli helt intetsägande mot bakgrund av att flertalet av brukssamhällena var små och oplanerade. 
	Enligt Magnusson ligger Isacsons felslut i det att han inte skiljer på två olika former av patriarkalism -å ena sidan den form som var en del av produktionsfhållandena, å andra sidan den patriarkala arbetskraftspolitiken. I och med att ny teknik infdes, det vill säga moderna gstålsprocesser, uppltes också den gamla patriarkala ordningen. Nya arbetsuppgifter och en genomfd arbetsdelning innebar en fändrad relation mellan arbetare och bolag. De gamla auktoritetsstrukturerna uppltes. Samtidigt ade befolknin
	Enligt Magnusson ligger Isacsons felslut i det att han inte skiljer på två olika former av patriarkalism -å ena sidan den form som var en del av produktionsfhållandena, å andra sidan den patriarkala arbetskraftspolitiken. I och med att ny teknik infdes, det vill säga moderna gstålsprocesser, uppltes också den gamla patriarkala ordningen. Nya arbetsuppgifter och en genomfd arbetsdelning innebar en fändrad relation mellan arbetare och bolag. De gamla auktoritetsstrukturerna uppltes. Samtidigt ade befolknin
	manifesterad i f arbetarna påtvingade sjukkassor, egnahemsrelser och läsestugor. I enlighet med detta resonemang var det alltså fst under den här tiden som feställningen eller myten, som Magnusson väljer att kalla den, om den familjära relationen mellan brukspatron och de anställda bjade framhållas. I bruksforskningen har bland annat den gamla traditionen av gemensamt midsommarfirande uppfattats som ett tecken på denna sesidiga relation. Men Magnusson menar att det är en erdrift. Mot denna feställning stä

	... på annat sätt fste man stävja fackfeningens (dvs. den socialistiska fackfeningens) uppkomst och spridning, bl.a. genom censur av postfsändelser, fbud att i brukets bostäder hysa agitatorer, hot om indragning av underst till nykterhetsfeningar och andra organisationer m.m. Sjuk-och begravningskassorna var så gott som regelmässigt kopplade till den nya tidens krav på disciplin och sksamhet och hade alltså också en repressiv sida. Kassorna finansierades med ber som arbetarna själva -ofrivilligt -betalad
	vilka medel ur kassan skulle utbetalas.

	Ovanstående visar alltså tydligt att bruksledningen hade mlighet att vidta olika åtgärder f att komma tillrätta med det som uppfattades som problem. I själva verket var det ledningen som hade beslutanderätt. Som en fjd av detta måste de olika formerna av underst som fekom snarast betecknas som villkorade. Den hjälpande instansen var ju samtidigt den straffande. 
	Vidare menar Magnusson att de samband som lsacson anf angående det klassiska järnbruket och den svenska modellen är skenbara. Orsaken till detta är att lsacson har fallit offer f såväl fetagsledningarnas som arbetarrelsens tillrättalagda historieskrivning. Arbetarrelsens, brukens och fetagens historieskrivning är producerad under samfståndsandans epok, då det låg i deras intresse att tona ned tecken på konflikt och motsättingar, både mellan varandra och inom de egna leden. Det är således denna idylliska 
	sig till. '

	I själva verket har Isacson "upptäckt" vad som hela tiden har varit meningen att han skulle upptäcka, nämligen (den fmenta) värdegemenskapen mellan den svenske arbetaren och den svenske arbetsgivar
	-

	en som (skenbart) sträcker sig tillbaks till urminnes tider med rter i 
	något av det svenskaste som finns: det Svenska Järnbruket." 
	Av Magnussons diskussion ovan framkommer att hypotesen om ett idemässigt samband mellan järnbrukssamhället och folkhemmet är ytterst osäker. En orsak till detta är det stora spannet i tid mellan de två historiska perioderna. Och visst ligger det nära till hands att ställa sig frå
	-

	. gande till den påstådda ideerfingen. Om det var så att folkhemmets samfståndsanda var ett arv från brukssamhällena är det också rimligt att fråga varf samfståndet fsvann under en period. Hur ska frånvaron av samfstånd i anslutning till konflikterna på arbetsmarknaden under mellankrigstiden i så fall fstås? Borde inte denna idetradition fått genomslag tidigare, kan man undra. Kanske har den så kallade samfståndstraditionen inom brukssamhällena haft betydelse f fhållandet mellan arbetsmarknadens parter un
	Ytterligare ett inlägg i denna bruks-och folkhemsdebatt är formulerad av historikern Christer Ericsson. Han menar, till skillnad mot Magnusson, att påståendet om en erensstämmelse mellan brukssamhället och folkhemmet har fog f sig i det att det faktiskt finns ett idemässigt arv. Ericsson understryker att det är viktigt att undersa hur det så kallade idegodset fmedlades till folkhemmet, eftersom det ar fståelsen f varf samfståndstanken accepterades inom arbetarrelsen och i 2 
	flängningen i folkhemmet. •

	I Ericssons framställning är begreppet paternalism centralt. Han beskriver detta som ett system eller en fetagskultur som existerade vid bruken. Denna kultur var en strategi f fetagen som syftade till att skapa lojalitet bland arbetarna genom att ingripa i alla delar av de anställdas liv, både vad gällde omsorg och stränghet. F att kunna upprätthålla denna ordning var den tydliga hierarkin viktig, men också identifikationen med fetaget och det lokala samhället. I fråga om fackfeningsrelsens etablerande
	I Ericssons framställning är begreppet paternalism centralt. Han beskriver detta som ett system eller en fetagskultur som existerade vid bruken. Denna kultur var en strategi f fetagen som syftade till att skapa lojalitet bland arbetarna genom att ingripa i alla delar av de anställdas liv, både vad gällde omsorg och stränghet. F att kunna upprätthålla denna ordning var den tydliga hierarkin viktig, men också identifikationen med fetaget och det lokala samhället. I fråga om fackfeningsrelsens etablerande
	-

	position i brukssamhällena och att klassintresset tonades ned till fmån 3 
	f ett upplevt gemensamt ansvar f bruket och det lokala samhället. '


	I ett av de empiriska exemplen, det vill säga Lesjors bruk, visar Ericsson att fetagsledarens strategi var att skapa samfstånd inom lokalsamhället och detta mot bakgrund av att det var fdelaktigt f det krisdrabbade fetagets fortlevnad. Bruksägaren strävade efter att få till stånd ett samarbete mellan arbetare och arbetsgivare och att skapa ett sesidigt ftroende parterna emellan. Det som var fdelaktigt f fetaget var också gynnsamt f alla invånare i samhället. 
	Intressant att notera är att Ericsson använder sig av Gerard de Geers, det vill säga Lesjors bruks ägares, memoarbok från r 9 5r när tillståndet på orten beskrivs. I memoarboken framhåller de Geer arbetet med att skapa ett ftroendefullt fhållande i arbetet med att rädda bruket och att detta mtes med "fståelse och vilja till samarbete från alla 14 Det ledde dessutom till att hela samhället blev som en enda familj som arbetade mot samma mål, skriver Ericsson med memoarboken som utgångspunkt. Lojaliteten och
	håll".
	håll".

	kontanter.15 

	Till skillnad mot Isacsson fser Ericsson fklara hur själva erfingen av samfståndstraditionen fmedlades till folkhemmet. I denna process anser Ericsson att fackfeningsrelsen hade en nyckelroll som fhandlare mellan arbetare och arbetsgivare. När det gäller beskrivningen av samfstånd, sesidighet och de fhandlingar som fekom i det empiriska exemplet är det viktigt att notera att den till viss del bygger på en partsinlaga, det vill säga en memoarbok. Mot bakgrund av det problem som Magnusson har påpekat angåe
	I fjande avsnitt kommer jag att gå igenom en del av den forskning som behandlar bruksfetag och samhälle med fokus på den sociala omsorgen. Denna forskning r sig er en lång tidsperiod -från sent r8oo~tal till 1980-talet. Intressant f mig är att fråga hur olika forskare har fklarat denna feteelse. 
	Brukens sociala verksamhet 
	I avhandlingen Vi är alla delar av samma familj underser Christer Ericsson relationen mellan bruksledning och arbetare och dess fändring vid Nyby bruk. Studiens utgångspunkt är, precis som i den refererade artikeln ovan, det paternalistiska systemet. Detta system betraktas som en process där även arbetarna var aktiva akter och därf medskapare av systemet. Att det paternalistiska systemet innefattade ett hierarkiskt maktfhållande motsäger inte det faktum att arbetarna hade fdelar av systemet och mlighet a
	När det gäller den sociala aspekten av Nyby bruks verksamhet kan man beskriva den som omfattande. Verksamheten inbegrep bland annat fria eller subventionerade bostäder, sjuk-och hälsovård, begravningskassa och understs-och pensionsfond. De här sociala fmånerna var fpliktelser som ingick i relationen mellan brukspatron och de anställda. Att arbetarna och deras familjers boende, hälsa och ålderdom skulle tryggas var alltså en del i det paternalistiska systemet. Syftet med detta var att binda· arbetarna till
	håll. Argumentet var att denna gamla tradition borde bevaras.'

	Vad arbetarna krävde var respekt f sin situation och f sin roll som arbetare och bruksinvånare. I detta låg implicit ett accepterande av den "naturliga" ordningen. Det grundläggande kravet var en bostadsstandard som erensstämde med arbetarnas uppfattning om rimlighet och att trygghetssystemet inte rubbades. Om bostadsstandarden sjk under den nivån eller om grundtryggheten avvecklades riskerade patron att inte kunna upprätthålla ett av sina strategiska mål, en fast och pålitlig arbetar8 
	stam.'

	Det är alltså tydligt att Ericsson betonar det paternalistiska systemet som grund f den sociala verksamheten vid bruken. Men en viktig f
	-

	klaring enligt detta synsätt är också systemets sesidiga karaktär snarare än att det enbart skulle ha varit fråga om påbud dikterade uppifrån. Detta b således betyda att Ericsson menar att om arbetarna inte hade fått ut något av det paternalistiska systemet så hade det helt enkelt sett annorlunda ut. 
	Eva Blombergs utgångspunkt i avhandlingen Män i mker är annorlunda är Ericssons. Studiens huvudproblem är att undersa den syndikalistiska organisationen inom gruvindustrin under I900-talets fsta hälft -vad som mliggjorde dess etablering, vilket handlingsutrymme organisationen hade och varf den misslyckades. Här är det dessutom viktigt att poängtera att Blomberg i fsta hand underser gruvindustriorter och inte bruksorter. Men studien är ändå intressant i detta sammanhang eftersom den dels behandlar gruvin
	I sin analys av gruvfetagen utgår Blomberg från fyra typer av ledningsstrategier: den byråkratiska, autokratiska, arbiträra och den patriarkaliska. Blomberg menar att det var fetagens ledningsstrategi som strukturerade relationerna inom industrin. I och med att befolkningsomsättningen var stor i gruvsamhällena var det i huvudsak fetagen som ansvarade f samhällssystemen, vilket innebar att de besatt en särskild makt i lokalsamhället. Syftet med de olika ledningsstrategierna var att skapa de bästa futsättni
	organisation i en studie av gruvindustrins socialpolitik. 
	'

	Av Blombergs undersning går det att se att det fekom socialpolitisk verksamhet även inom gruvindustrierna. Verksamheten innefattade bland annat egnahemsbygge, änkehjälp, välgenhetspolitik och pensions-och understspolitik vid alla typer av gruvindustrier oavsett ledningsstrategi, men i olika omfattning och form. Emellertid var fhållandena annorlunda vid fetag med patriarkalisk ledningstyp, enligt Blomberg. Vid dessa gruvor omfattades alla av strategin -både ogifta och gifta arbetare. Inte heller fekom det 
	inte automatiskt betyder att bolaget hade tagit ett patriarkalt 
	ansvar.


	Jag skulle vilja använda begreppet byråkratiskt ansvar istället, eftersom ansvaret styrdes av formella rutiner och kalkylerbarhet och inte av någon faderlig eller personlig omsorg. Det var bolagets plikt att sja f änkan och de faderla barnen om de själva inte klarade detta. Arbetarna fväntade sig att arbetsgivaren skulle ta sitt ansvar. Man kan kalla det f en informell erenskommelse mellan arbetare och arbetsgivare. Om bolaget ville behålla arbetskraften [ ...] var det nvändigt att visa detta ansvar." 
	Av detta kan man fjaktligen konstatera att Blomberg hävdar att det varken var typen av social verksamhet eller om den uppfattades som en plikt från båda parter som avg om den var patriarkal eller ej. Snarare är det formen. Om det fanns mlighet att futse fetagets ansvar, det vill säga att den var rutiniserad, ska omsorgen betraktas som någonting annat än ett uttryck f patriarkalism. 
	Om man jämf Blombergs och Ericssons undersningar är det tydligt att båda tolkar fetagens sociala verksamhet som en strategi att skapa lojalitet och att knyta arbetarna till orten. Frågan man kan ställa· är om det sätt som Blomberg och Ericsson använder begreppen paternalism och patriarkalism på g att de är utbytbara med varandra. Eller rättare sagt -vad är skillnaden mellan dem? Visserligen liknar utgångspunkterna varandra i det att båda karakteriseras som en form av strategi. Men Ericsson framhåller sesi

	Det kommunala ertagandet 
	Det kommunala ertagandet 
	I ekonomhistorikern Bjn Tropps studie av Munkfors samhälle under efterkrigstiden läggs fokus bland annat på bruksfetagets avveckling inom det sociala området. Samtidigt som denna avveckling pågick skedde en kraftig kommunal verksamhetsexpansion -med andra ord en process där olika former av social service ergick från att vara en bolagsangelägenhet till ett samhälleligt ansvar. Tropp menar att tidigare forskning på detta område har framställt denna fändring som okomplicerad -som om samhället endast hade a
	-
	socialism.

	Liksom andra bruksorter kännetecknades Munkfors av enfetagsdominans, branschensidighet och stark socialdemokrati, vilket g att Munkfors bruk har haft stort inflytande på samhällsutvecklingen. Bostadsbeståndet var också här en central fråga f bruksfetaget eftersom det påverkade mligheterna att rekrytera arbetskraft. Efter andra världskriget blev arbetskraftsbristen en brännande fråga. Att kunna erbjuda goda social villkor var ett konkurrensmedel och därf utvecklade många bolag egna välfärdsprogram i slute
	-
	barnla.23 

	Undan f undan avvecklades bolagets ansvar f såväl olika samhällsanläggningar som bostäder under 1960-talet, men det gick långsamt. Från bruksledningens sida hävdade man nu att alla perifera utgifter måste begränsas, vilket också underlättades av att den kommunala servicen samtidigt expanderade. Tropp menar att denna avveckling inte uppfattades som en flust av makt från bruksledningens sida. Detta fklaras av att ledningen även fortsättningsvis hade inflytande er samhället genom att bruksfvaltaren alltid 

	Avslutningsvis 
	Avslutningsvis 
	Utifrån debatten om en eventuell kontinuitet mellan det svenska brukssamhället och folkhemmet har jag haft f avsikt diskutera vad ett brukssamhälle är eller har varit med fokus på den sociala frågan. Mot bakgrund av den refererade debatten kan man f det fsta konstatera att det fanns likheter mellan de två samhällssystemen. Både Isacsson och Ericsson framhåller feteelser som pekar mot en fbindelse eller ett arv från bruket till folkhemmet. De åtgärder som vidtogs vad gäller samhälleliga välfärdsanordning
	F det andra är det värt att fundera er begreppen samfstånd och samarbete. Att de mer eller mindre används som synonymer till varandra är lika vanligt som det är onyanserat. F mig innebär begreppen olika saker. Enbart det faktum att två parter har samarbetat, fhandlat eller kommit till någon slags uppgelse betyder inte automatiskt att ett samfstånd har varit f handen. F att samfstånd ska kunna faste slås b man kunna visa att båda parter har accepterat varandras ståndpunkter. Hur detta låter sig gas empiris
	Hur ska man då komma vidare i den här diskussionen? F mig är själva ergången från en bruksbolagsproducerad välfärd till en kommunal dito intressant. Men också hur den kommunala välfärdspolitiken sedermera kom att bedrivas i en bruksort under efterkrigstiden. Vilket inflytande hade bolaget på den kommunala politiken efter det så kallade erlämnandet och hur påverkade detta det politiska arbetet i kommunerna? När det gäller ergången får man komma ihåg att det fanns · flera olika sätt att bedriva kommunal väl
	Hur ska man då komma vidare i den här diskussionen? F mig är själva ergången från en bruksbolagsproducerad välfärd till en kommunal dito intressant. Men också hur den kommunala välfärdspolitiken sedermera kom att bedrivas i en bruksort under efterkrigstiden. Vilket inflytande hade bolaget på den kommunala politiken efter det så kallade erlämnandet och hur påverkade detta det politiska arbetet i kommunerna? När det gäller ergången får man komma ihåg att det fanns · flera olika sätt att bedriva kommunal väl
	-

	<lersning f att kunna avga vad som eventuellt är specifikt f just bruksorter. 
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	22 
	Bland annat har ekonomhistorikern Bo Gustafsson skrivit om detta med kommunsocialism. Han skriver att "... vid sidan av denna privilegiepostition f det urgamla klassamhället, baserat på den privata äganderätten till produktionsmedlen, växte det fram ett nytt samhälle baserat på folket som huvudman ett huvudmannaskap utat genom de politiska partierna. [...] Full sysselsättning, utbildning och trygghet från vaggan till graven gav en ny bas f _de gamla strävandena att skapa ett solidariskt och jämlikt samhäl
	-

	2 J Bjn Tropp, Munkforsband. Järnbruk och brukssamhälle i fändring 19451985, Stockholm 1995, s. 211, 216-219, passim. 2 4 Tropp 1995, kapitel 8. 
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	Bruksandan, patriarkalismen och folkhemmet 
	Av Andre Ahlin 
	Flera är de ffattare som fst fånga bruksandan och ge den ett innehåU med några minsta gemensamma nämnare. Innehållet i de olika fsen till en definition kan många gånger skilja sig ordentligt, men oftast är det inte så att de ogiltigfklarar varandra utan snarare kan man se de olika bidragen som komplement. Nedan g jag fst en kort genomgång av olika, inte sällan innehållsmässiga, definitioner av begreppet bruksanda. Därefter skall jag ta fasta på ett begrepp som flera gånger återkommer som synonymt med b


	Bruksandan -några definitioner 
	Bruksandan -några definitioner 
	Barbro Bursell vill fklara bruksandan utifrån ett kulturellt sammanhang.' Genom likartade erfarenheter i såväl den privata som den offentliga sfären skapas en gemenskap. I denna gemenskap uppstår sedan mer eller mindre homogena sätt att fhålla sig till feteelser både inom och utanf gemenskapen. Detta fhållningssätt påverkar också människors sätt att handla. Samtidigt menar Bursell att människor lever i flera gemenskaper samtidigt där familjen kan utga en, yrket en annan och klasstillhigheten en tredje. 
	Även Sune Berger lyfter fram platsens betydelse när han diskuterar bruksandan.2 Han ställer frågor som om en plats kan ha en särskild stämning? F vem eller vilka är denna stämning då giltig? Vad är det som väcker starka känslor hos vissa medan andra kan fhålla sig likgiltiga till samma plats? Ur industrialiseringens krav på en effektiv produktionsapparat skapades miljr, platser, som kunde leva upp till dessa krav. Dessa miljr präglade sedan människors samvaro och i viss utsträckning reglerades även denna
	Inte bara Barbro Bursell och Sune Berger utan även Helena Kåks och Carl-Magnus Gagge menar att bruksandan bl.a. kan ges definitionen 3 Helena Kåks vill beskriva denna platsbundenhet som en relation mellan individen och platsen, eller snarare individens rela4 Den här relationen bygger på minnen såväl från självupplevda händelser som från berättelser. Då det är en relation mellan en plats och en individ kan relationen till samma plats skilja mellan olika individer. Beroende på platsens betydelse kan det up
	platsbundenhet.
	tion till flera platser inom ramen f en stre.

	Ann-Kristin Ekman vill tona ned platsens betydelse som en identitets5 Hon menar att identitet sprungen ur en särskild plats kan vara svår att precisera. Det är också nvändigt att skilja på då man medvetet strävar efter att uppnå en gemensam identitet genom att använda sig av konstruerade medel såsom att återuppta tidigare traditioner eller skapande av symboler och de gemensamma erfarenheter människor på samma plats tillgodog sig. Ekman menar att det i vissa sam
	Ann-Kristin Ekman vill tona ned platsens betydelse som en identitets5 Hon menar att identitet sprungen ur en särskild plats kan vara svår att precisera. Det är också nvändigt att skilja på då man medvetet strävar efter att uppnå en gemensam identitet genom att använda sig av konstruerade medel såsom att återuppta tidigare traditioner eller skapande av symboler och de gemensamma erfarenheter människor på samma plats tillgodog sig. Ekman menar att det i vissa sam
	skapande faktor. 
	-

	manhang kan vara givande att tala om en lokal identitet byggd på en gemensam koppling till en viss plats men att det oftare är andra kulturella identiteter som t.ex. ålder, k eller yrke som spelar en stre roll vid skapandet av identiteter. F att definiera bruksanda menar Ekman att det skulle kunna vara fruktbart att använda sig av ett annat begrepp, kultur. Kultur i betydelsen hur människor ser på sig själva i fhållande till andra och även hur människor organiserar sin tillvaro s.ocialt och politiskt. Ett 

	De ovan nämnda forskarna ger begreppet bruksandan ett betydande innehåll, men det är inte mycket av det som tagits upp som beher ogiltigfklara något annat, vilket kanske säger något om svårigheterna att ge begreppet en tydlig och väl avgränsad definition. De flesta är erens om att bruksandan kan innebära olika saker beroende vem man frågar och framfallt när man ställer frågan. Trots ett, som många menar, stort mått av kontinuitet har samhällena i Bergslagen fändrats och därmed också bruksandan. 
	Bruksandan och patriarkalismen 
	Bruksandan och patriarkalismen 
	När Gunnel Forsberg diskuterar bruksandan sätter hon ett likhetstecken mellan det begreppet och ett annat, nämligen patriarkalism. Patriarkalism ses här i en negativ bemärkelse med ett ojämlikt fhållande mellan kvinnor och män. Samtidigt vidhåller hon också att det finns positiva inslag i bruksandan, t.ex. en kollektivistisk solidaritet. Forsberg menar att den patriarkala bruksandan ständigt reproduceras på alla nivåer i samhället. Hos individen utvecklas självbilder som denne sedan tar med sig i familje
	När Gunnel Forsberg diskuterar bruksandan sätter hon ett likhetstecken mellan det begreppet och ett annat, nämligen patriarkalism. Patriarkalism ses här i en negativ bemärkelse med ett ojämlikt fhållande mellan kvinnor och män. Samtidigt vidhåller hon också att det finns positiva inslag i bruksandan, t.ex. en kollektivistisk solidaritet. Forsberg menar att den patriarkala bruksandan ständigt reproduceras på alla nivåer i samhället. Hos individen utvecklas självbilder som denne sedan tar med sig i familje
	-

	ställning och där organiseringen av arbetslivet har mannen som norm. Vidare menar Forsberg att bruksandan också reproduceras inom politiken där den kan yttra sig som ett motstånd till att locka mindre mansdominerade näringar till kommunen eller som en ovilja till att satsa på faktorer som underlättar f kvinnor att komma ut i fvärvsarbete. Även forskningen bidrar till att reproducera bruksandan då man lyfter fram bruksorterna och Bergslagen som något annorlunda, som något avvikande från den gängse normen.
	med den tidigare bruksandans ksideal. 


	Även Åsa Lundqvist diskuterar patriarkalismen i sin avhandling om samhället Bsholm. Lundqvist vidgar diskussionen kring patriarkalismen till att futom omfatta skillnaderna mellan ken också omfatta de klasskillnader som går att finna i ett patriarkalt samhälle. Lundqvist skiljer också på patriarkalismen som ide och som praktik. Som ide står patriarkalismen som en representant f relationen mellan erordnade och underordnade på fetaget. En relation som var ojämlik och samtidigt var ett uttryck f hur man från 
	Mycket av den forskning i vilken patriarkalismen som begrepp har använts r det findustriella brukssamhället och även ergången till 8 Maths Isacson tänker sig en kontinuitet mellan den findustriella bruksorganisationen och folkhemmet. Trots de kontextuella skillnader som naturligtvis finns i ett sådant kronologiskt spann kan man ändock se idemässiga band. Isacson menar att likheterna kan sas i den strävan efter sociala fbättringar som återfinns inte bara hos feträdarna f arbetarrelsen utan även hos många br
	Mycket av den forskning i vilken patriarkalismen som begrepp har använts r det findustriella brukssamhället och även ergången till 8 Maths Isacson tänker sig en kontinuitet mellan den findustriella bruksorganisationen och folkhemmet. Trots de kontextuella skillnader som naturligtvis finns i ett sådant kronologiskt spann kan man ändock se idemässiga band. Isacson menar att likheterna kan sas i den strävan efter sociala fbättringar som återfinns inte bara hos feträdarna f arbetarrelsen utan även hos många br
	en mer industrikapitalistisk organisering av produktionen.
	likheter.
	ganisering.10 Även Christer Eriksson 

	men som från mellankrigstiden kunde återfinnas på hela den svenska arbetsmarknaden." Ericsson menar att ett organiserat välfärdssystem inte bara är en konstruktion uppifrån utan har kommit till genom ett 12 
	samspel mellan bruksledning och arbetare.
	samspel mellan bruksledning och arbetare.



	En viss oenighet finns dock bland forskare om huruvida det är mligt att se patriarkalismen som något bestående er tid. Ulf Magnusson menar t.ex. i sin studie av brukssamhället Fagersta att den patriarkalism 
	.som trots allt funnits var en medveten strategi från arbetsgivarnas sida f att ma de socialistiska tendenser bland arbetarna som d upp under den senare delen av I 800-talet. Dessa var i sin tur uttryck f de ade klassmotsättningarna och uppstod samtidigt med ergången från en äldre produktionsorganisation till industrikapitalism. Därmed, menar Magnusson, anammade fetagsledningarna en ny ledningsstrategi, vilken han kallar industripatriarkalism. Denna tog sig uttryck i bl.a. att bruken tog sig an frågor som 
	tarna.' 
	ciplin.

	Enligt historikern Bje Harnesk skall en patriarkal relation innehålla tre ingredienser.16 Den fsta är olikhet, det finns alltid någon som står er en annan i en patriarkal relation. Relationen är också sesidig i det att båda parter får ut något av den, det finns något att vinna f såväl den underlydande som den erordnande. Naturafmånerna, något som gavs som en del av den intjänade len, vilket bl.a. Lundqvist 17 Det b nämnas att inte alla histori
	Enligt historikern Bje Harnesk skall en patriarkal relation innehålla tre ingredienser.16 Den fsta är olikhet, det finns alltid någon som står er en annan i en patriarkal relation. Relationen är också sesidig i det att båda parter får ut något av den, det finns något att vinna f såväl den underlydande som den erordnande. Naturafmånerna, något som gavs som en del av den intjänade len, vilket bl.a. Lundqvist 17 Det b nämnas att inte alla histori
	nämner, kan tjäna som 
	exempel.

	-

	ker håller med om att naturafmånerna skulle vara ett utslag av patriarkalism. Mikael Ottosson menar t.ex. att de istället endast skall ses som komplement till len på en outvecklad marknad.18 Den tredje och sista ingrediensen är helhet. Med det menar Harnesk att den patriarkala relationen inte bara omfattar arbetet och arbetsplatsen utan omfattar stre delen av framfallt den underlydandes liv. Återigen kan vi exemplifiera med hjälp av naturafmånerna som bl.a. kunde omfatta ett fritt boende, bränsle till uppvä
	maktfdelningen var tydlig.


	En forskare som går något vid sidan av den tidigare diskussionen kring begreppet är historikern Lars Nystr. I sin avhandling Potatisriket f han en diskussion kring patriarkalismen utifrån Harnesks tre ingredien21 Nystr konstaterar att det mesta av den tidigare forskningen där man har använt sig av patriarkalismbegreppet har utgått från endast en av dessa, sesidigheten. De andra två, olikhet och helhet, har inte fått lika framträdande platser i vare sig forskning eller debatt. Nystr konstaterar att histori
	En forskare som går något vid sidan av den tidigare diskussionen kring begreppet är historikern Lars Nystr. I sin avhandling Potatisriket f han en diskussion kring patriarkalismen utifrån Harnesks tre ingredien21 Nystr konstaterar att det mesta av den tidigare forskningen där man har använt sig av patriarkalismbegreppet har utgått från endast en av dessa, sesidigheten. De andra två, olikhet och helhet, har inte fått lika framträdande platser i vare sig forskning eller debatt. Nystr konstaterar att histori
	ser.
	patriarkalismen som en 
	ergripande samhällsideologi.

	dra.

	patriarkalt samhälle. Det ena är makt och matmakt. Här menar Nystr att även om makten återfinns hos endast en person betyder det inte att denna maktställning inte pras. Dels kan det handla om att gå i direkt konflikt med makthavare genom t.ex. en strejk och dels kan det även handla om att, som Nystr uttrycker det, exploatera makthavarens roll som en god far. På det sättet kunde de underordnade uta en form av matmakt. Även om maktinnehavet inte är hotat skapas en form av maktbalans, om än sned, vilket ger 

	Vid en fsta anblick kan Nystrs användande av begreppet patriarkalism te sig mycket annorlunda i fhållande till de andra forskare sOm nämnts ovan. Men är det verkligen det? Jag testar genom att ställa något av det innehåll som tillskrivs patriarkalismen av några av de ovan nämnda forskare mot Harnesks tre principer och Nystrs motsatsfhållanden. 
	När Gunnel Forsberg talar om att den patriarkala bruksandan reproduceras erallt i samhället torde hon tänka på den som idemässig olikhet. Det finns hela tiden någon som är erordnad en annan,i Forsbergs 
	När Gunnel Forsberg talar om att den patriarkala bruksandan reproduceras erallt i samhället torde hon tänka på den som idemässig olikhet. Det finns hela tiden någon som är erordnad en annan,i Forsbergs 
	fall mannen erordnad kvinnan. Med risk f att tillskriva Harnesk och Nystr något de kanske inte tänkt sig går det också att se Forsbergs resonemang om reproduktionen av bruksandan på alla nivåer i samhället, även om Forsberg "bara" diskuterar den patriarkala relationen mellan ken, som ett uttryck även f Harnesks helhet. Helheten och även olikheten kan också skymtas då Forsberg konstaterar att den patriarkala bruksandan cementeras ytterligare i samhällen där arbetslivet har en särställning och där organisa

	Hur blir det då med det resonemang Ulf Magnusson f kring patriarkalismen? Som flera av de ovan nämnda forskarna utgår Magnusson från endast den ena av de tre principerna, sesidigheten, vilket också Nystr konstaterar. Om vi kikar något på Magnussons påstående om att det egentligen inte funnits något patriarkalt fhållande mellan arbetare och ledning innan industrikapitalismens era. Här kan man fmoda att Magnusson i ett patriarkalt fhållande lägger in feteelser som olika typer av fmåner givna av ledningen m
	Hur blir det då med det resonemang Ulf Magnusson f kring patriarkalismen? Som flera av de ovan nämnda forskarna utgår Magnusson från endast den ena av de tre principerna, sesidigheten, vilket också Nystr konstaterar. Om vi kikar något på Magnussons påstående om att det egentligen inte funnits något patriarkalt fhållande mellan arbetare och ledning innan industrikapitalismens era. Här kan man fmoda att Magnusson i ett patriarkalt fhållande lägger in feteelser som olika typer av fmåner givna av ledningen m
	-

	25 Om vi slutligen går till de strejker och motsättningar Magnusson talar om under industrikapitalismens uppkomst och ställer dessa i relation till Nystrs motsatsfhållanden kan man se att de ryms under såväl makt och matmakt som gemenskap och konflikt. Ledningens maktställning pras av arbetarna samtidigt som den gemenskap somåterfinns i ett patriarkalt samhälle kan vändas mot maktinnehavaren. 
	bonderätten)"


	Sammanfattningsvis kan man konstatera att det mesta som riga nämnda forskare f fram i diskussionen kring det patriarkala samhället stämmer erens med Nystrs användande av begreppet patriarkalism. 
	Sammanfattande diskussion -patriarkalismen er tid 
	Kan då det grepp Nystr tar er detta något besvärliga begrepp hjälpa oss att se om folkhemmet i någon mening var ett uttryck f ett patriarkalt fhållande mellan erhet och underlydande. Efter industrikapitalismen upphde ju på många sätt den direkta relationen mellan arbetare och bruksledning. Det fefaller besvärligt då Nystr i sin diskussion kring olikheten ser maktinnehavaren endast som en person, feträdesvis brukspatronen, eller som i hans fall godsherren. Kanske kan man här tillåta sig att något släppa t
	bruksledningen hade de istället sina feträdare som gjorde det åt dem. Det man fhandlade om rde fortfarande inte bara fhållandena på arbetsplatsen utan även sådant som påverkade andra delar i livet. Fortfarande berdes inte bara arbetarna vid bruket utan även deras familjer och också andra boende i brukssamhället. Som ett empiriskt exempel tar jag Åsa Lundqvists Bsholms bruk. När Karl-Fredrik Gustafsson tillträdde r 9 58 som pla tschef på Bsholm kom han "att socialiseras in i ett sammanhang där fetagsledning
	dens välbefinnande".26 
	egna hem. Detta motstånd fsvann och egnahemsbebyggelsen tog fart. 

	Ett litet påstående 
	Ett litet påstående 
	Risken med att bja laborera med ett begrepp och fändra dess innehåll är att det blir urvattnat och därmed svårt att använda. Avgande är var och hur man använder sig av det och hur de frågor det skall fsa hjälpa till med att besvara ser ut. Kan man t.ex. använda sig av patriarkalism när man skall beskriva relationen inom en fackfening i en liten bruksort på 1950-talet? Visserligen väljs den fackliga ledningen i demokratisk ordning vid årsstämmor där alla medlemmar har rätt att rta, men samtidigt går det att
	Med utgångspunkt ur detta formulerar jag en hypotes. I den findustriella bruksorganisationen rådde ett patriarkalt fhållande mellan erhet och underordnade. I och med demokratins genombrott bj åtminstone de insiktsfulla brukspatronerna, eller bruksledningarna, in de fackliga organisationerna att delta i arbetet f det gemensammas bästa. Det var alltså inte så att redan existerande relationer och maktfhållanden i brukssamhället med demokratins intåg helt kom att fändras. Snarare var det så att det i brukso
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	Bruksandan och utbildningsmotståndet 
	Bruksandan och utbildningsmotståndet 
	Av Anna Brismark 
	Inledning och syfte 
	Definitionerna av begreppet bruksanda är många och även själva fe
	komsten av dess existens har diskuterats. Vidare har det i olika samman
	hang påpekats att bruksanda inte kan ses som något konstant utan att 
	dess innebd sannolikt fändras er tiden och även kan ta sig skilda 
	uttryck på olika platser. Trots dessa oklarheter används begreppet i olika 
	sammanhang och det är vanligt att man värderar innebden i den så 
	kallade bruksandan samt diskuterar vilka positiva respektive negativa 
	egenskaper som kan läggas in i begreppet.' Bruks andan i sig och det som 
	karaktäriserar denna har därmed också fått fungera som fklaring till 
	olika fenomen både i det historiska brukssamhället och på dagens bruk
	sorter. I retoriken kring bristen på utveckling på olika bruksorter fe
	kommer det att man skyller på den så kallade bruksandan. Om inget 
	händer trots olika insatser så anses detta bero på att folk saknar de rätta 
	2 
	attityderna eller har "fel" traditioner.

	Egenskaper som akademikerfakt och utbildningsfientlighet tillh de negativa sidor som fknippas med bruksanda och som därmed anses vara en av flera fklaringar till den generellt relativt låga utbildnings3 Då utbildning i dagens samhälle har fått en allt iner central betydelse, inte minst i olika åtgärdsprogram som riktas mot många gamla bruksorter, blir frågor kring vad det utbildningsmotstånd som kopplas till bruksan. dan beror på, vilka konsekvenser det får och hur man fändrar det, viktiga. Detta är också
	nivån bland befolkningen i många av dagens brukssamhällen.
	-

	4 
	påstås vara stort och man funderar kring hur detta ska brytas.

	Det är naturligtvis svårt att urskilja bruksandans eventuella betydelse 
	f och samband med en relativt låg utbildningsnivå. Många andra fak
	torer har troligen en viktig inverkan samtidigt som dessa faktorer också 
	kan vara svåra att särskilja från de egenskaper som anses karaktärisera 
	bruksandan. Bland dessa kan nämnas det sociala arvet, reproduktionen 
	av värderingar inom familjen eller de mer allmänna egenskaper som även 
	gälkr i andra industrimiljr samt de skillnader som finns mellan stad 
	och landsbygd. Utgångspunkten f denna uppsats är att på grund av 
	och landsbygd. Utgångspunkten f denna uppsats är att på grund av 
	utbildningens centrala roll i vårt samhälle, är frågor kring utbildningsmotstånd och akademikerfakt hos vissa grupper intressanta att studera. Då den bruksanda som fortfarande anses prägla många av dagens brukssamhällen bland annat anses ha just dessa karaktärsdrag så är dessa orter ett intressant studieobjekt. Mitt syfte med artikeln är inte att empiriskt undersa om det finns ett samband mellan en relativt låg utbildningsnivå på många bruksorter och en speciell mentalitet i form av bruksanda. Jag komm

	Disposition och avgränsningar 
	Artikeln inleds med en kortare beskrivning av utbildningens roll i vårt samhälle och hur centrala utbildningsfrågor och utbildningssatsningar är idag inte minst på krisdrabbade bruksorter. Vidare presenteras kort olika exempel på utbildningssatsningar både nationellt, regionalt och lokalt samt resultatet av dessa. Här presenteras också en del siffror kring utbildningsnivån i Bergslagsregionen respektive riga Sverige samt de skillnader som finns mellan män och kvinnor. Sedan fjer fst en kortare redogelse av
	Utbildningens roll 
	Utbildningens roll 
	Utbildningens betydelse ur ett ekonomiskt och demokratiskt perspektiv i en välfärdsstat är i stort sett oomtvistad och beher inte diskuteras vidare här. Enligt det samlade målet f politikområdet utbildningspolitik som presenterades i 2001 års budgetproposition ska Sverige "vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av h kvalite och livslångt lärande f tillväxt och rättvisa". Vidare betonas att det finns 
	Utbildningens betydelse ur ett ekonomiskt och demokratiskt perspektiv i en välfärdsstat är i stort sett oomtvistad och beher inte diskuteras vidare här. Enligt det samlade målet f politikområdet utbildningspolitik som presenterades i 2001 års budgetproposition ska Sverige "vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av h kvalite och livslångt lärande f tillväxt och rättvisa". Vidare betonas att det finns 
	en "vision om en skola f alla".5 Forskning har visat att länder med mer välutbildad arbetskraft uppvisar hre tillväxt, men också att undervisningens kvalite har betydelse f tillväxten. Forskningen är däremot inte lika entydig vad beträffar sambandet mellan en jämn fdelning och tillväxt, men det finns inte heller något belägg f att det skulle råda någon motsättning mellan en jämnare utbildningsnivå och hre tillväxt.6 I Sverige har fdelningspolitiken länge varit ett viktigt motiv när staten agerar inom utb

	, dessa motiv om jämlikhet och rättvisa finns också ett mer ergripande mål att samhället ska tillvarata sin begåvningsreserv.7 Trots osäkerheten kring fdelningens betydelse f tillväxten används ofta ett effektivitets~ argument f en jämn fdelning av kunskapen som går ut på att en resursfdelning i samhället blir ineffektiv om utbildningen endast kommer vissa grupper till del.8 Att kraven på utbildning i vårt samhälle at under de senaste årtion9 Hos de anställda i näringslivet har det inom alla sektorer sket
	dena är en klar trend.
	arbetsfdelningen.ro Även 
	ning blir därf i stor utsträckning också en fdelning av livschanser". 
	-

	die av bergslagsorten Smedjebacken bert feställningar om arbete och utbildning. Enligt Norman har utbildning en särskild ställning i vårt samhälle som utvecklande f både individen och samhället. Den omgärdas av ideer om framgång och arbetsmligheter. Utbildning bygger också på den ideologiskt centrala tanken om jämlikhet samt feställningar om självständighet och självfverkligande." Norman pekar vidare på hur utbildning ofta framhävs av personer som är engagerade politiskt och i så kallade kulturfrågor som v
	kombineras med utbildning. '
	därmed mligheter att friga sig från sina traditionella livsmster. '

	Utbi Id ningssatsningar 
	Som en fjd av utbildningens betydelse i vårt samhälle och den starka tron på utbildning som problemlare och resurs som beskrivs i avsnittet ovan har också satsningar på utbildning blivit centrala. På nationell nivå kan nämnas "kunskapslyftet", vars syfte var att mligga f alla att få gymnasiekompetens, samt ningen av antalet hskolor, universitet och hskoleplatser. I den svenska regionalpolitiken har utbildningssatsningar under relativt lång tid haft en viktig roll. Redan år 1985 blev kompetensutveckling e
	Som en fjd av utbildningens betydelse i vårt samhälle och den starka tron på utbildning som problemlare och resurs som beskrivs i avsnittet ovan har också satsningar på utbildning blivit centrala. På nationell nivå kan nämnas "kunskapslyftet", vars syfte var att mligga f alla att få gymnasiekompetens, samt ningen av antalet hskolor, universitet och hskoleplatser. I den svenska regionalpolitiken har utbildningssatsningar under relativt lång tid haft en viktig roll. Redan år 1985 blev kompetensutveckling e
	nal utveckling. 
	bredda rekryteringen till hskolan". ' 
	-

	18 Målet är alltså bland annat att de regionala hskolorna och den forskning som bedrivs där ska ha en viss regional koppling som kan stimulera det regionala näringslivet. 
	lorna bidra till den regionala tillväxten. 


	På regional nivå är också Bergslagens status som mål-2 område inom EU och det ekonomiska st som kanaliseras därigenom ett bra exempel på utbildningssatsningar. I den utvecklingsplan som utarbetades f Bergslagen inf ansan om EU medel var en av huvudåtgärderna att satsa på distansutbildningar, fändrade attityder till utbildning och en breddning av utbildningsutbudet f att ha utbildningsnivån och komp'9 
	etensen f näringslivet. 

	0 farande är i hsta grad aktuella på kommunal nivå. Ett av de mest framträdande är kanske Hällefors kommun som medvetet satsat på att etablera en hskoleutbildning. Kommunen bytte under 1990-talet strategi från att tidigare flita sig på den befintliga basindustrin till att bland annat satsa på " ... nya näringslivsbaser framf allt inom livsmedel, kul20 
	Slutligen ska nämnas alla de utbildningssatsningar som skett och fort
	tur, design och utbildning".

	Resultatet av utbildningssatsningarna 
	På nationell nivå har befolkningens utbildningsnivå stigit kontinuerligt 21 Över22 Vidare har andelen människor med kortare och längre eftergymnasiala utbildningar stigit med flera procent bara under det senaste årtiondet. En annan tydlig trend är att framf allt yngre kvinnor i hre utsträckning blir allt mer utbildade än männen. På nationell nivå framgår detta bland annat av att av samtliga personer mellan 25 och 64 år så hade år 2000 3 2 % av kvinnorna och 28 % av männen eftergymnasial utbildning. Går 
	som en fjd av utbildningssystemets reformering och utbyggnad. 
	gången från grundskola till gymnasieskola är idag nästan roo %.
	utbildningsval än att män g det.

	Utan att gå in på detaljer om resultatet av de utbildningssatsningar som ägt rum finns några saker man kan konstatera om Bergslagen som region. Vad beträffar antalet personer med eftergymnasial utbildning i Bergslagen så har andelen stadigt at mellan åren i990 och 2000. Däremot ligger genomsnittet i Bergslagskommunerna fortfarande klart under det svenska riksgenomsnittet om än ganska nära genomsnittet inom EU. År 2000 hade 21,r % av befol~ningen mellan 25 och 64 år i Bergslagen eftergymnasial utbildning.
	Utan att gå in på detaljer om resultatet av de utbildningssatsningar som ägt rum finns några saker man kan konstatera om Bergslagen som region. Vad beträffar antalet personer med eftergymnasial utbildning i Bergslagen så har andelen stadigt at mellan åren i990 och 2000. Däremot ligger genomsnittet i Bergslagskommunerna fortfarande klart under det svenska riksgenomsnittet om än ganska nära genomsnittet inom EU. År 2000 hade 21,r % av befol~ningen mellan 25 och 64 år i Bergslagen eftergymnasial utbildning.
	räknats in i Bergslagsregionen är det bara Falun som ligger nära, ja till och med hre, än riksgenomsnittet. Vidare är motsvarande siffror f män respektive kvinnor i Bergslagen 18,6 % respektive 23,7 %, medan de i Sverige i stort är 28 % respektive 32 %. Detta innebär att det finns en något stre skillnad mellan ken i Bergslagen än i landet i stort. Jämf man siffrorna vad beträffar andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning längre än tre år så utg de 8 % f männen och II % av kvinnorna i Bergslagen
	i hela riket.25 


	En intressant fråga är om utbyggnaden av utbildningssystemet har lett till att grupper med svagare studietradition har lockats att studera vidare. Har sambandet mellan social bakgrund och val av utbildning minskat? I en SOU-rapport från 2003 visas att den sociala snedrekryteringen har minskat under 1990-talet och att rekryteringen till hskoleutbildning breddats och även jämnats ut uppåt i åldrarna. Den kraftiga expansionen av antalet studenter som ägt rum under de senaste åren har framf allt koncentrerat
	derande vid olika hskolor. 
	mellan stad och landsbygd. 

	I samband med att resultaten av utbildningssatsningarna tas upp ska nämnas att de inte sker helt utan ifrågasättande. Erik Westholm, forskningsledare vid Dalarnas forskningsråd, pekar på att konsekvenserna av det han kallar utbildningssprånget är hjda i dunkel. En gigantisk utbildningssatsning anses som svaret på produktionens omvandling, men man vet rätt lite om huruvida det kommer att hjälpa mot arbetslheten. Det leder till stor rlighet, nya flyttrelser, men hjälper detta? Enligt Westholm är "väl osäkerh
	stora utbildningssprånget".

	Forskning om social och regional snedrekrytering 
	Forskning om social och regional snedrekrytering 
	Som tidigare framkommit finns det en tydlig social snedrekrytering vad beträffar studenterna vid landets hskolor och universitet. Denna snedrekrytering har både varit femål f en hel del forskning och som tidigare nämnts delvis legat till grund f utbyggnaden av regionala hskolor. Av de orsaker som kan tänkas fklara denna snedrekrytering har betydelsen av ekonomiska hinder f stora grupper att bja hre studier minskat. Därmed inte sagt att familjens ekonomi saknar betydelse. Det finns dock också kulturella 
	det f andra bara innebär att man fortsätter i en 
	tidigare tradition.


	Utredningar visar också att inte bara familjen utan även den sociala strukturen i hela den omgivande milj påverkar om en person läser vidare. Som tidigare nämnts har forskningen framf allt uppmärksammat de tydliga regionala skillnader som finns vad beträffar utbildningsnivå mellan stad och landsbygd. Som fklaring till dessa regionala skillnader betonas bland annat den sociala strukturen i upptagningsområdet och de mer institutionella faktorerna såsom utbudet av utbildningar. Som exempel på det senare ang
	Utredningar visar också att inte bara familjen utan även den sociala strukturen i hela den omgivande milj påverkar om en person läser vidare. Som tidigare nämnts har forskningen framf allt uppmärksammat de tydliga regionala skillnader som finns vad beträffar utbildningsnivå mellan stad och landsbygd. Som fklaring till dessa regionala skillnader betonas bland annat den sociala strukturen i upptagningsområdet och de mer institutionella faktorerna såsom utbudet av utbildningar. Som exempel på det senare ang
	2 område f EU-st. Här påpekas att "målområdet präglas av gamla industriella och agrara traditioner och attityder". I måldokumentet betonas vidare de svaga studietraditionerna inom målområdet och attitydernas roll i 
	område finns i dokumentationen om Bergslagen som mål 
	detta.32 




	Bruksandan och bruksmilj som fklaringsfaktorer 
	Bruksandan och bruksmilj som fklaringsfaktorer 
	I fjande avsnitt ska jag nu diskutera hur de värderingar, traditioner och feteelser som finns i beskrivningar av bruksmilj och bruksandan skulle kunna kopplas till den negativa inställning till hre utbildning som anses finnas i denna milj Som kommer att framgå är de olika mliga fklaringsfaktorerna som diskuteras ofta tätt sammanlänkade till varandra. I sammanhanget är det viktigt att f det fsta ytterligare en gång betona att begreppet bruksanda kan definieras på en rad olika sätt. F det andra att vad som 
	är, enligt Bursell, seg.
	sysselsätta sig med lever kvar. 

	Den manliga normen och synen på vad som är ett "riktigt" arbete 
	Ett fsta steg i att fklara inställningen till utbildning skulle kunna vara att uppmärksamma att synen på utbildning kan präglas av vad som anses vara "riktigt arbete". En feställning som är återkommande i redogelserna kring innebden i bruksandan är inställningen att tungt industriarbete är det som räknas som ett "riktigt arbete". Detta står därmed i kontrast både till det arbete som studier i sig utg, men också den typ av arbete som hre studier syftar fram emot. Ekonomhistorikern Gan Ryden beskriver också 
	arbete" .

	envist behåller en feställning om att så är 
	fallet.36 En central fråga blir 

	därmed hur länge det kommer att dra innan denna feställning om 
	Bergslagen som en manlig arbetarmiljfändras och därmed underlät
	tar f framf allt männen att bryta detta mster. I samband med detta 
	är det också intressant att knyta an till de studier på nationell nivå som 
	visar att det idag är svårt att rekrytera folk till industrijobb som har en 
	relativt låg status bland dagens ungdomar. Hur ser detta ut på bruksorter
	na? Har industrijobb en relativt hre status där än på andra orter? 
	Vidare är det viktigt att problematisera begreppen utbildning och kun
	skap. En tydi'ig tendens i dagens utbildningssatsningar är att den relativt 
	smala specialiserade yrkeskompetens som fmedlades på f~briksgolvet 
	inte är lika eftertraktad idag. Detta innebär att den kunskap som arbeta
	ren hade inte kan mätas på samma sätt och ofta inte heller värderas lika 
	ht som skolstudier. 
	Även samhällsgeografen Sune Berger har påpekat att brukssamhällena till stor del varit en männens värld både vad beträffar arbete, fritid, feningar med-mera. Kanske är det, enligt Berger, därf inte så underligt att det ofta är männen som mer de ststa svårigheterna när det gäller att bryta upp från denna trygga tillvaro. Vidare pekar Berger på att kvinnorna i många områden som utsatts f strukturomvandlingar ertagit rollen som familjfsjare. Detta har lett till komplikationer då männen mist sin gamla roll. 
	rats och därmed de sociala mstren. 

	specialiserade sig successivt inom 
	denna.38 

	Vidare kan det också vara intressant att här kort lyfta fram någon av 
	de studier som gjorts om hur befolkningen själva ser på utbildningens 
	konsekvenser. Karin Norman visar i sin studie att kvinnorna på några 
	Bergslagsorter inte uppfattar att de inte kan påverka sin tillvaro utan att 
	Bergslagsorter inte uppfattar att de inte kan påverka sin tillvaro utan att 
	de istället aktivt formar den. Samtidigt är de en del av det samhälle som präglas av vissa ekonomiska och sociala strukturer som de inte har inflytande er. Utbildning uppfattas av kvinnorna som ett medel till samhällelig och personlig utveckling, men f dem uppenbarar utbildningen dessutom kulturella och sociala skillnader och orättvisor som de främst blir upptagna av att fsa hantera. Normans slutsats är att utbildning också kan 
	skapa och upprätthålla distans mellan människor.39 


	Det sociala systemet 
	Det sociala systemet 
	Flera forskare har på olika sätt visat hur bruksorterna under mycket lång tid karaktäriserats av en tydlig social skiktning. Brusell pekar på att man i den historiska arbetslivsforskningen ofta använder kategorierna arbetare och tjänstemän som motsatspar. Gränserna dem emellan är väl kända. På bruken fanns visserligen en differentiering även inom dessa grupper, men gränsen var troligen tydligast mellan dessa två stre huvudgrupper. På bruket fanns också en tydlig skillnad mellan de inflyttade och de infda 
	Andra forskare, däribland Carl-Magnus Gagge, har vidare visat hur den sociala skiktningen också har tagit sig utryck i den fysiska bebyggelsemilj där arbetare och tjänstemän bodde och fortfarande till stor del bor i olika områden.4' Människor ur olika sociala skikt har inte umgåtts med varandra utan umgänget har fjt strikta sociala gränser. Skiktningen har delvis luckrats upp sedan 1970-talet, men i de fall den lever kvar innebär troligen en satsning på utbildning av dem som traditionellt tillh arbetarkla
	Den patriarkala strukturen och "kontraktet" 
	Ett återkommande karaktärsdrag i beskrivningen av olika bruksmiljr är fekomsten av en patriarkal struktur. Vidare kan man också urskilja något som skulle kunna betraktas som ett kontrakt mellan bruksbefolkningen och brukspatron eller senare bruksledningen. Innebden av detta kontrakt var att det i järnbrukens/fetagens sociala omsorg 
	roo 
	ingick en slags garanti mot arbetslhet. Brukssystemet utgjorde sin egen arbetsmarknad och fanns det inte jobb inom en sektor inom bruket så fanns det någon har haft en stark tilltro till kollektivet och istället f att själva ta ansvar har de, enligt 43 Ett liknande synsätt och fväntningar finns också enligt Gerd Adolfsson fortfarande kvar bland personer i ledande ställning. Som exempel på detta beskriver Adolfsson ett utvecklingsprojekt där det fanns en stark misstro hos de etablerade kommunpolitikerna mot 
	annanstans.42 Brukssamhällets invånare 
	Gagge, väntat sig att andra ska ta huvudansvaret f 
	framtiden.

	kunniga och 
	drivkraftiga och som ville ta makten er sin egen tillvaro.



	Kollektivet och jantelagen 
	Kollektivet och jantelagen 
	Med direkt anknytning till fegående avsnitt kan också kopplingen mellan bruksanda, jantelag och barriären att påbja hre studier diskuteras. Den sociala kontrollen på många bruksorter har varit och är 45 Svårigheten ligger, enligt Adolfsson, inte alltid i viljan utan i modet att bryta mot det 46 Tillsammans med ett jantelagstänkande utg de feställningar om vad som räknas som arbete, den sociala skiktning mellan arbetare och tjänstemän med mera, som tidigare diskuterats, ett starkt hinder f att ta steget att
	enligt många fortfarande hård 
	och jantelagens regler gäller.

	gamla invanda och att ta de konsekvenser detta får.


	Platsidentiteten 
	Platsidentiteten 
	I forskningen kring dagens brukssamhällen finns flera studier kring platsidentitetens betydelse. Dessa är intressanta i detta sammanhang eftersom utbildning ofta kräver att människor åtminstone tillfälligt flyttar . från hemorten. Något entydigt svar på om brukssamhällenas befolkning är mer platsbundna än den riga befolkningen är svårt att hitta i litteraturen. Enligt Erik Westholm fekommer en ganska h nettoutflyttning, men i fel "åldrar". Bergslagskommunernas befolkning minskar men ungdomarna tenderar
	-

	vika visat. Ungdomarnas mer personliga uppfattning skiljer sig från den bild som ofta ges av hemorten som en "trist 
	håla".47 

	Fekomsten av en platsbundenhet blir framf allt intressant då man vill fklara de skillnader som finns mellan ken vad beträffar utbildningsnivå. Flera forskare, däribland Berger och Westholm, pekar på att kvinnor anses vara mindre bundna till platsen och att yngre kvinnor i stre utsträckning flyttar från bruksorterna än yngre män. Åsa Lundqvist visar i sin studie av brukssamhället Bsholm att kvinnorna tidigare tog sig ur isolering och bundenhet till platsen. Bilismen innebar att avstånden minskade och enli
	som ste sig utanf brukssamhället.48 
	tas till industrisamhället.
	tas till industrisamhället.

	tionella yrken.
	tionella yrken.



	Slutdiskussion 
	Slutdiskussion 
	Utgångspunkten f denna artikel har varit att på grund av utbildningens centrala roll i vårt samhälle är frågor kring utbildningsmotstånd och akademikerfakt hos vissa grupper intressanta att studera. Då den bruksanda som anses prägla många av dagens brukssamhällen bland annat anses ha just dessa karaktärsdrag så är dessa orter ett intressant studieobjekt. Syftet har därmed varit att diskutera vilka värderingar, traditioner och feteelser i det gamla brukssamhället som eventuellt lever kvar och kan ha medv
	Utgångspunkten f denna artikel har varit att på grund av utbildningens centrala roll i vårt samhälle är frågor kring utbildningsmotstånd och akademikerfakt hos vissa grupper intressanta att studera. Då den bruksanda som anses prägla många av dagens brukssamhällen bland annat anses ha just dessa karaktärsdrag så är dessa orter ett intressant studieobjekt. Syftet har därmed varit att diskutera vilka värderingar, traditioner och feteelser i det gamla brukssamhället som eventuellt lever kvar och kan ha medv
	-

	ning från bruksorterna. Kvinnorna har i stre utsträckning hre utbildning och fler kvinnor än män lämnar hemorten. Även här kan troligen vissa fklaringar sas relativt långt tillbaka i de fhållanden som präglat bruksmilj. Till exempel var kvinnor sannolikt tidigt tvungna att vara mer flexibla än männen f att finna sin utkomst och ska hushållet. Vidare har kvinnorna inte heller i samma grad omfattats av de "ideal" som den manligt präglade brukssamhället utmärkts av. Det har därf varit lättare f dem att bryta

	Som nämndes i inledningen var syftet med den här uppsatsen att diskutera och ställa frågor. Vidare forskning skulle antagligen kunna besvara en hel del av dessa frågor. Utifrån detta fs att diskutera brukssamhällenas miljoch bruksandans betydelse f inställningen till utbildning kan jag se en mlig arbetshypotes f en sådan forskning som med fdel till stor del skulle kunna baseras på intervjuer. De hinder som tidigare forskning om social snedrekrytering till hskolan och även till gymnasiet har lyft fram ka
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	I06 
	Mobilisering i stålkrisens spår 
	Av Stefan Backius 
	1970-talets globala ekonomiska strukturomvandling fick stora konsekvenser i Bergslagen. Många produktionsanläggningar inom gruv-och stålindustrin endera lades ned eller minskade antalet anställda betydligt. I spåren av denna strukturomvandling framträdde politiska, sociala och kulturella fändringar -fändringar som fortfarande pågår. Stålkrisen utmanade identiteter och feställningar som tidigare setts som självklara. I många bruksorter uppstod olika former av nya mobiliseringsmster. Denna text fokuserar h

	Nedläggningen i Vikmanshyttan 
	Nedläggningen i Vikmanshyttan 
	"Fe nedläggningsbeskedet gick allt sin lugna gång i Vikmanshyttan. Det fanns en organiserad diskussion mellan platsledning och kommunala representanter, vilka gemensamt gjorde upp planerna f det framtida Vikmanshyttan ... När krisen kom var det många andra som grep in. Stora Kopparbergs koncernledning, givetvis, men också industridepartementet, branschorganet ]ernkontoret, de centrala fackliga organisationerna, länsmyndigheter, politiker och fetagskoncernerna Uddehalm och Fagersta ... Dessa fhandlade o
	Den 22 september 1976, några dagar efter att efterkrigstidens långa socialdemokratiska regeringsinnehav brutits, blev det känt att fetaget Stora Kopparberg planerade att lägga ner bruket i Vikmanshyttan. Nedläggningsbeskedet fmedlades genom media och kom som en chock. 
	Ett starkt engagemang på lokalplanet uppstod och den nya borgerliga regeringen, framfallt den nye industriministern Nils G Åsling, fick omedelbart ett problem i sitt knä. Uppvaktningar, demonstrationer, studiecirklar och utställningar fjde och processen fick stor massmedial uppmärksamhet med stora tidningsrubriker och direktsända TV-debatter där kampen f ersättningsindustrier och den lokala mobiliseringen stod i fokus. Vikmanshyttan blev en symbol och ett exempel att ta efter i stålkrisens fortsatta härjn
	Ett starkt engagemang på lokalplanet uppstod och den nya borgerliga regeringen, framfallt den nye industriministern Nils G Åsling, fick omedelbart ett problem i sitt knä. Uppvaktningar, demonstrationer, studiecirklar och utställningar fjde och processen fick stor massmedial uppmärksamhet med stora tidningsrubriker och direktsända TV-debatter där kampen f ersättningsindustrier och den lokala mobiliseringen stod i fokus. Vikmanshyttan blev en symbol och ett exempel att ta efter i stålkrisens fortsatta härjn
	-

	läggningar kontra. samhällsansvar, om kapitalistiska strukturomvandlingar kontra anställningstrygghet och om maktfullkomlighet kontra medinflytande. Händelserna i Vikmanshyttan medfde att bker, debattskrifter, forskarrapporter och avhandlingar producerades under ett par år in på 1980-talet, skrifter som bildat utgångspunkt f denna 2 
	text.


	Studiecirklar startas 
	Under dagarna efter nedläggningsbeskedet rådde en febril aktivitet i lokalsamhället. De fackliga representanterna träffade fetagsledningen, fetagsnämnden sammankallades flera gånger och presskonferenser hls. Nedläggningsbeskedet gick som en leld genom brukssamhället och skapade känslor av maktlhet och resignation, men också kampvilja. Efter ca en vecka samlades omkring 300 personer till en demonstration och när Storas VD kom till brukskontoret mte demonstranterna honom med sången "Arbetets ser". Direkten
	ett fhandlingsspel som utades bakom stängda drar.

	Men sedan hände något ovanligt. Två personer inledde en veckas re4 När de ville gå in på arbetsplatserna i järnverket f att aktivt rekrytera cirkeldeltagare uttrycktes tveksamheter både från fetaget och från metallfacket. Från fetagets sida ville man inte ha inblandning, nedläggningen var ju beslutad och alla friställda skulle få jobb. Det hävdades vidare att man inte skulle gräva i det fgångna och att om folk aktiverades skulle det medverka till att de blev mer bekymrade och oroliga än de redan var. Fr
	Men sedan hände något ovanligt. Två personer inledde en veckas re4 När de ville gå in på arbetsplatserna i järnverket f att aktivt rekrytera cirkeldeltagare uttrycktes tveksamheter både från fetaget och från metallfacket. Från fetagets sida ville man inte ha inblandning, nedläggningen var ju beslutad och alla friställda skulle få jobb. Det hävdades vidare att man inte skulle gräva i det fgångna och att om folk aktiverades skulle det medverka till att de blev mer bekymrade och oroliga än de redan var. Fr
	kryteringskampanj f att få igång studiecirklar.

	varit en drivkraft till att många nu ville delta trots en tidigare utbredd motvilja mot denna typ av verksamhet. Efter fem dagar hade 70-80 personer anmält sig, men bland dem fanns ingen från fackens styrelser. Initiativtagarna fick heller ingen hjälp med informationsarbetet av de fackliga studieombuden och gruppordfandena trots tidigare erenskommelse.; 

	Studierna organiserades i tio grupper som alla hade samme cirkelledare.6 I bjan var cirkelsammankomsterna trevande och präglades av osäkerhet och ovana. Vid rekryteringen hade man sagt att studierna inte skulle utgå från ett i fväg bestämt material. Så blev det inte heller utari cirkelledaren erlät till deltagarna att genom diskussioner själva formulera frågeställningar och därmed studieinriktning. F många deltagare var det fria arbetssättet en futsättning f deras deltagande. Det var utifrån nedläggnings
	Bland forskare fanns också ett intresse f utvecklingen i Vikmanshyttan. Tidigare, i ett forskningsarbete runt den kommunala planeringens beroende av fetags beslut, hade samarbete skett mellan forskare på KTH i Stockholm och facken i Serfors. Det var bland dessa forskare med intresse f samhällsplaneringsfrågor som den så kallade Tvär~ gruppen bildades. När nedläggningen i Vikmanshyttan blev känd togs kontakter med facken i Vikmanshyttan där forskarna erbj sina tjänster. Facken var positiva till deras medv
	och Dalateatern som kontaktnät f cirklarna.

	Cirklarna agerar 
	När arbetet i cirklarna så småningom kom gång bjade det hända saker. Men arrangerades mellan arbetarna i smedjan, ingenjen och fackklubbsordfanden och sedan även med fetagsledningen där framfallt smedjans avveckling kritiserades och beslutsunderlag ifrågasattes. Initiativet till att bjuda in forskare som hade ideer om en ny typ av stålverk kom från cirklarna, liksom initiativet att åka till Stockholm f att demonstrera. De agerade också så att r maj-demonstrationen 1977 flyttades från Hedemora till Vikman
	blädderblocks blad. 

	Cirklarna blev forum f kontakt mellan vikmanshyttebor där oro f framtiden kunde kanaliseras i kreativt arbete. Frågor som kom upp och diskuterades i grupperna var bland annat nedläggningsbeslutets tillkomst och dess konsekvenser. Vilka mligheter fanns f alternativ produktion? Vad var fackets roll och hur fungerade egentligen relationen mellan ombudsmännen och medlemmarna? Hur skulle det egna studiearbetet organiseras? Detta folkbildningsarbete resulterade i att frågor ställdes, att alternativ prades, att
	där man diskuterade moraliska frågor och bearbetade oro och vanmakt. 

	IIO 

	Spänningar uppstår 
	Spänningar uppstår 
	I verksamheten runt studiecirklarna utvecklades kritik både mot fetaget och mot facket. Kritiken fmedlades till allmänheten genom uppmärksamhet i massmedia. Fetaget och facket agerade å sin sida också på ett sådant sätt att spänningarna ade mellan de olika parterna. 
	Fetaget fste misskreditera studieverksamheten både genom uttalanden och i skrifter. Cirklarna ansågs vara en "ministning" som inte leddes av folk från orten utan av folk utifrån som var okunniga och oerfarna av att skapa nya arbetstillfällen. 13 Man argumenterade f att fetaget lyckosamt tagit sitt ansvar och att cirklarna inte nämnvärt påverkat utvecklingen. Initiativen från cirklarna och forskargruppen rub14 
	ricerades soni initiativ i marginalen. 

	Mellan facken och cirklarna uppstod också spänningar. Det var i cirklarna som motståndet mot nedläggningen av smedjan starkast formulerades och där väckte forskarna också iden om att arbeta f att ett nytt prototypstålverk skulle etableras i Vikmanshyttan. I arbetet med detta uppstod misstankar att Stora Kopparberg bedrev eget utvecklingsarbete liknande prototypstålverket och att lokaliseringen av detta inte skulle ske i Vikmanshyttan. Misstroende mot de fackliga ledarna uppstod när facket bromsade cirklar
	kommunistinfiltration".

	Offensiven mot cirklarna tycks ha fått effekt. På upptaktsmet i oktober 1977 inf inledningen av det andra årets cirkelverksamhet agerade ABF och Metall f att genomdriva en mer traditionell studieverksamhet som utgick från ett färdigt studiematerial. Dessutom ville Metall 
	Offensiven mot cirklarna tycks ha fått effekt. På upptaktsmet i oktober 1977 inf inledningen av det andra årets cirkelverksamhet agerade ABF och Metall f att genomdriva en mer traditionell studieverksamhet som utgick från ett färdigt studiematerial. Dessutom ville Metall 
	att ledarna f studiecirklarna skulle vara medlemmar i facket. Men de tidigare deltagarna hävdade med bestämdhet att de vill fortsätta med det fria arbetssättet. På initiativ från cirkeldeltagarna ordnades ett nytt upptaktsme f att fsa få igång en liknande verksamhet som fegående år. Fst i november kom sex cirklar igång: tre inom Metall och tre med fegående års cirkelledare. Alla använde ABF:s färdiga studiematerial. Cirkeldeltagarnas antal hade då minskat kraftigt och en anledning till detta var enligt d
	där, sånt kan vi inte beblanda oss med osv." 


	Ett och ett halvt år efter nedläggningsbeskedet kallade Stora till presskonferens f att berätta hur de tagit sitt samhällsansvar och skaffat nya jobb till Vikmanshyttan. VD:n nämnde då även cirkelverksamheten i sitt anfande: "Ni vet att det har funnits aktionsgrupper, men de har ju inte haft nån framgång givetvis, eftersom ledningen f grupperna kom utifrån utan kunnande och erfar enhet. Men tack vare fackets resoluta ingri7 
	pande har deras uerksamhet stoppats."'

	Stora Kopparberg i ett trängt läge 
	Nedläggningen av stålverket i Vikmanshyttan innebar att den nya regeringen och framfallt industriminister Åsling omedelbart fick problem. Någon strategi f att hantera den uppkomna situationen fanns inte hos den borgerliga regeringen. I den pressade situation som uppstod valde Åsling att lägga huvudansvaret f sysselsättningen på Stora Kopparberg. Det sociala ansvaret ålades nu fetaget, vilket var en fullständig nyhet f fetagsledningen i Vikmanshyttan. En utredningsgrupp tillsattes -den så kallade Åslinggr
	selsättningen i Vikmanshyttan skulle kunna räddas. 

	Från denna Åslinggrupp kom ideerna till den så kallade Åslingdoktrinen som innebar en decentralistisk näringspolitik på nationell nivå, Senare, under bjan av 1980-talet, fändrades den mot att främst ge kommunerna, inte staten eller fetagen, huvudansvaret vid fetagsnedläggningar. Denna borgerligt inledda politik fullfjdes sedan av 9 
	socialdemokraterna under 1980-talet. ' 

	Bland facken i Vikmanshyttan var kritiken mot Åslingsgruppens arbete hård och utgick från att inga konkreta åtgärder vidtogs. Staten ägnade sig i stort sett enbart åt att fja utvecklingen i stället f att 20 
	påverka den, menade man.

	II2 
	Statsmakternas agerande i Vikmanshyttan var bjan på en utveckling där ansvaret f sysselsättningsfrågorna fdes nedåt från statlig till lokal nivå. Samtidigt hade cirklarna medft att nya sätt att agera uppstod vilket i sin tur fändrade mobiliseringsmstret. Det etablerade sättet f arbetsgivare och fackfeningsrepresentanter att fhandla bakom stängda drar -mte kritik. Kritiken besvarades med misstänksamhet och avståndstagande. Facket motarbetade den deltagarstyrda cirkelverksamheten samtidigt som fetaget i ut
	-

	Cirklarnas arbete resulterade i .en stark lokal mobilisering och ett starkt opinionstryck. Detta i kombination med det skärpta ansvaret f sysselsättningen i Åslingdoktrinens anda gjorde att fetaget Stora Kopparberg hamnade i en trängd situation". Cirklarnas engagemang och den offentliga diskussionen om nya ersättningsindustrier borde ha setts som en resurs och en mlighet -men cirklarna sågs inte som något positivt av fetagsledningen. 
	Erfarenheterna sprids 
	Nedläggningen i Vikmanshyttan var den fsta stora massmedialt uppmärksammade i Bergslagen. Det som hände där inspirerade till liknande aktioner på andra orter. Erfarenheter och lärdomar hade fvärvats av både de som var delaktiga i cirklarna och av Stora Kopparberg. Studiecirkeldeltagarna inbjs till Serfors, Horndal och Säter som inspirater och levande exempel på hur man jobbar i aktionsgrupper och fetagsledningen i Vikmanshytt::m spelade en viktig roll f utvecklingen i Norberg.22 
	Serfors 
	Serfors berdes av samma rationaliseringsbeslut som utlte nedläggningen i Vikmanshyttan och där togs initiativ att starta en liknande cirkelverksamhet. Initiativet togs ganska precis ett år seriare än i Vikmanshyttan och var en del i en mobiliseringskampanj f Serfors framtid. Ambitionen att skapa opinion var tydligt uttryckt från bjan, till skill2, 
	nad från i Vikmanshyttan. 

	Rekryteringen skedde genom massutskick och utannonseringar i mikrofoner under opinionsmen vilket resulterade i fler anmälningar men 
	Rekryteringen skedde genom massutskick och utannonseringar i mikrofoner under opinionsmen vilket resulterade i fler anmälningar men 
	också att det blev mer heterogena deltagargrupper och att två tredjedelar av de anmälda hoppade av efter ett par veckor. Verksamheten i Serfors var hårdare styrd än i Vikmanshyttan. Där formulerade deltagarna själva cirklarnas inriktning genom fria diskussioner och cirkelledaren intog en passiv roll. I Serfors var många av cirkelledarna tveksamma till ett friare arbetssätt då de var vana från tidigare att fja ett bestämt studiematerial.24 Här spelade aktionsgruppens ordfande och ABF-ombudsmannen en aktiv

	En annan skillnad var att i Serfors kom initiativet till cirklarna från de fackliga ledarna som sedan deltog själva i arbetet. Relationen var också mycket bättre mellan de fackligt ftroendevalda och studiecirklarna. Spänningar uppstod istället gentemot ABF som krävde att fasta representanter skulle bilda en samordningsgrupp f cirklarna. I denna grupp utvecklades konflikter runt vilka som skulle ha befogenhet att lägga upp cirkelledarträffarna och hjälpa cirklarna. Representativiteten i gruppen var en brän
	detta.26 

	Medan cirkelverksamheten i Vikmanshyttan präglades av spänningar mellan facket och cirklarna så uppstod alltså spänningarna i Serfors mellan ABF å ena sidan och facket, cirklarna och Tvärgruppen å den andra. De gick så långt att ABF efter fsta årets verksamhet vägrade befatta sig med de cirklarna de varit med att dra igång. En slutsats som dragits är att både i Vikmanshyttan och Serfors var motsättningarna grundade i att folk från orten, med st av folk utifrån, br ett etablerat mster f hur saker och 
	ting ska skas.27 


	Norberg 
	Norberg 
	1980 kom beskedet om nedläggning i Spännarhyttan i Norbergs kommun. Det var ASEA som ville lägga ner driften vid gruvan, sintrings-och anrikningsverket och vid masugnen. Omedelbart bildades en aktionsgrupp "Rädda Spännarhyttan" som fick ett brett st i hela samhället. Aktionsgruppen organiserade många aktiviteter, bland annat specialchartrades ett tåg från Norberg som transporterade 500 personer till en demonstration utanf riksdagshuset i Stockholm. Aktionsgruppen f
	1980 kom beskedet om nedläggning i Spännarhyttan i Norbergs kommun. Det var ASEA som ville lägga ner driften vid gruvan, sintrings-och anrikningsverket och vid masugnen. Omedelbart bildades en aktionsgrupp "Rädda Spännarhyttan" som fick ett brett st i hela samhället. Aktionsgruppen organiserade många aktiviteter, bland annat specialchartrades ett tåg från Norberg som transporterade 500 personer till en demonstration utanf riksdagshuset i Stockholm. Aktionsgruppen f
	-

	ste på olika sätt visa det felaktiga i nedläggningsbeslutet och man krävde att det skulle ändras. När sedan Spännarhyttan lades ner 1981 hade aktionsgruppen redan uppht utan formellt beslut och någon månad efteråt presenterades de fsta planerna på den så kallade "Norbergsmodellen" (NBM). 

	Den fsta skissen till NBM hade utarbetats av Stora Kopparbergs platschef vid Vikmanshyttan som nu i samband med uppsägningarna i Norberg blivit tillfälligt anställd av ASEA. Planer hade formulerats i diskussioner inom kretsen runt kommunstyrelsen och en samordningsgrupp bestående av ledande socialdemokrater tillsattes. Den skulle fsa starta arbetsgrupper bestående av kommunmedborgare f att därigenom utarbeta fslag f ny sysselsättning. Målet var att detta arbete skulle leda fram till ett preliminärt progra
	råden.
	och forskare under 1980-talet.29 
	uppnåddes.30 

	De nystartade fetagen, de flesta enmansfetag, sågs som en positiv effekt av NBM. Andra effekter påstods vara innevånarnas ade kompetens och tillit till sina egna resurser, en attitydfändring till eget fetagande, ett at samarbete, ett mindre beroende av omvärlden liksom även en ad aktivitet och initiativfmåga både bland invånarna och hos kommunen. Aktiviteterna inom NBM påverkade dessutom kommunens planering och organisation gällande näringslivsfrågorna. NBM beskrevs som ett exempel på ett radikalt tänkan
	NBM bygger på 

	I jämfelse med Vikmanshyttan och Serfors utvecklades mobiliseringen i Norberg på ett annat sätt. Stora Kopparbergs platschef vid Vikmanshyttan som spelade en aktiv roll vid nedläggningsprocessen 1976 
	I jämfelse med Vikmanshyttan och Serfors utvecklades mobiliseringen i Norberg på ett annat sätt. Stora Kopparbergs platschef vid Vikmanshyttan som spelade en aktiv roll vid nedläggningsprocessen 1976 
	anställdes alltså av ASEA i samband med den planerade nedläggningen av Spännarhyttan. Han hade uppenbarligen dragit vissa slutsatser av erfarenheterna från Vikmanshyttan och tog kontakt med kommunpolitiker i Norberg och diskuterade åtgärder utifrån dessa. Framfallt pekade han på motsättningen mellan fetaget och studiecirklarna samt kommunens passivitet. De ledande socialdemokratiska kommunpolitikerna i Norberg visade omedelbart intresse f hans tankegångar. Han konstaterade att aktionsgruppen "Rädda Spänna
	fetaget.32 


	NBMs organisatoriska struktur formades från bjan av platschefen från Vikmanshyttan och sedan styrdes organisationen av den tillsatta ledningsgruppen som bestod av tre socialdemokratiska kommunpolitiker. Som stgrupp fungerade den statliga Utvecklingsfonden och konsult33 Ledningsgruppen handplockade lämpliga gruppledare f arbetsgrupperna som sedan i sin tur rekryterade medlemmarna. Gruppledarna kallades till genomgångar ungefär en gång per månad. NBM kns nära den kommunala organisationen dels genom att led
	gruppen Bergslagsgruppen som även gjorde vissa 
	utredningsuppdrag.

	bidrog till att delvis sätta den kommunala beslutsapparaten ur spel.

	I en av de ledande socialdemokraternas beskrivning av hur NBM växte fram framkommer att samordningsgruppen hade en central och viktig funktion. De tre personerna organiserade gruppledarträffarna och koordinerade den utåtriktade informationen. De skte också organisationen och strukturen kring arbetsgrupperna i vilket medborgarna skulle arbeta och där utarbetades också fslagen till näringslivsprogrammets innehåll. Samordningsgruppen hade hela ansvaret f ekonomin och besluten fattades alltid i samfstånd utan
	speciella egenskaper att engagera sig.

	Man var från socialdemokratiskt håll noga med att påpeka att detta var ett tvärpolitiskt projekt och ideologiska olikheter tonades ner. Medvetet avstods från attvälja de mest framstående kommunalpolitikerna till ledningen av projektet f att det inte skulle framstå som ett alltf tydligt politiskt initiativ. Facket, som varit initiativtagare till aktionsgruppen "Rädda Spännarhyttan", fanns inte med i ledningen f NBM. Fackklubbsordfanden såg det som ett misstag att lägga ner aktions
	Man var från socialdemokratiskt håll noga med att påpeka att detta var ett tvärpolitiskt projekt och ideologiska olikheter tonades ner. Medvetet avstods från attvälja de mest framstående kommunalpolitikerna till ledningen av projektet f att det inte skulle framstå som ett alltf tydligt politiskt initiativ. Facket, som varit initiativtagare till aktionsgruppen "Rädda Spännarhyttan", fanns inte med i ledningen f NBM. Fackklubbsordfanden såg det som ett misstag att lägga ner aktions
	-

	gruppen "Rädda Spännarhyttan" så snabbt eftersom man därigenom missade en mlighet att 
	uta fortsatt tryck på fetaget.36 



	Avslutning 
	Avslutning 
	Från mobiliseringen i Vikmanshyttan spreds erfarenheterna vidare till 
	andra orter i Bergslagen. Serfors får här tjäna som exempel på hur 
	cirkeldeltagarnas erfarenheter uppmärksammades medan Norbergs
	exemplet visar hur fetagsledningens erfarenheter fick geh och låg till 
	grund f NBM. 
	Här framträder ett mster där folkliga mobiliseringar i bruksorter
	na ses som hotfulla och problematiska. Initiativen från Vikmanshytte
	cirklarna skapade konflikter gentemot fack och fetag och cirkelverk
	samheten i Serfors skapade konflikter med ABF. När sedan liknande 
	mobiliseringsmster uppenbarade sig i Norberg upphde "Rädda 
	Spännarhyttan" aktionsgruppen plsligt och NBM sjattes vilket inne
	bar en betoning av en tvärpolitisk samfståndsanda på bekostnad av 
	kritik mot fetag och fack. Gräsrotsinitiativ var bra, men de skulle ske 
	i institutionaliserade och kontrollerade former. I Vikmanshyttan gjordes 
	medvetna ansträngningar f att kontrollera studiematerialet och cirkel
	ledarens organisationstillhighet, i Serfors var det ABF som fste 
	skapa ordning i leden och uppifrånstyrningen i samband med den kom
	munala institutionaliseringen av det folkliga engagemanget i Norberg 
	talar ett tydligt språk. 
	I samtliga refererade exempel spelar folkbildningsarbetet en viktig roll f motstånd och mobilisering. De etablerade kanalerna f kommunikation var anpassade till de maktrelationer som utvecklats i brukssamhället under efterkrigstidens tillväxtepok och fungerade därf dåligt i denna nya situation. De folkliga fsen att organisera nya sätt att kommunicera och agera utgjorde ett hot mot fetag, fackfeningar, politiska fsamlingar och folkbildningsorganisationer. Exemplen Vik. manshyttan, Serfors och Norberg illu
	-

	konsensusputsade fasader. 
	stefan. backi us@hum.oru.se 
	stefan. backi us@hum.oru.se 

	Noter 
	'Axelsson Bjn, Berger Sune, Hogdal Jon, Vikmanshyttan: Lära f framtida bruk. En bok om studiearbete, frigelser och Stora Kopparberg. Prisma I980, S IJ2f. 
	En hel del av skrifterna behandlade studiecirkelverksamheten, men sedd ur olika perspektiv. Många redogelser har formulerats av personer som själva aktivt deltagit i de beskrivna processerna. Vikmanshyttan: Lära f framtida bruk. En bok om studiearbete, frigelser och Stora Kopparberg (I980) är en bok där några av Tvärgruppens medlemmar redog f händelsefloppet ur cirklarnas perspektiv. Studiecirklar i Vikmanshyttan I977/78 är ett häfte som arbetades fram i samarbete med cirkeldeltagarna. Skriften Vikmanshytta
	3 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 26-34." 4 Utifrån erfarenheter från cirklar runt medbestämmande i den kommunala planeringen i Hedemora hade liknande cirklar redan planerats i Vikmanshyttan, men nu inriktades studierna mot den uppkomna situationen. De båda initiativtagarna var en kvinna som tidigare arbetat med Hedemora-cirklarna och en man som tidigare varit metallarbetare och jobbat inom den norska motsvarigheten till ABF. Rekryteringen och den planerade verksamheten skulle ske i ABF:s 
	regi. Ekl Birgitta, Hellblom Lena, Jansen Bjn, Studiecirklar i Vikmanshyttan I977/78. Riksutställningar. s 3; Axelsson, Berger, Hogdal, I980, s 35-36. 5 Axelsson, Berger, Hogdal, I980, s 36-43 183; Ekl, Hellblom,Jansen, s 3. 6 Av deltagarna var ca 20 arbetare från smedjan, Io-15 pensionärer, 10-I5 ton
	åringar, 15 från socialdemokratiska kvinnofeningen och I5-20 som betecknas som riga yrkesarbetare och hemmafruar. Inga tjänstemän deltog. Den gemensamme cirkelledaren var mannen som deltagit i rekryteringen. Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 42-44. 
	7 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 40, 44, 2I8; Ekl, Hellblom, Jansen, s 3. 'Några ur Tvärgruppen beskriver fhållningssättet på fjande sätt: "Vi diskuterade på ett tidigt stadium vår roll i Vikmanshyttan och kom fram till att vi 
	II8 
	skulle sa inrätta oss efter en modell, som gick ut på att vi skulle stå till ffogande när cirklarna behde oss, men inte delta i och påverka cirkelarbetet ... När en cirkel arbetade med en fråga, kom de fram till att de ville ha någon eller några att diskutera saken med f att den vägen kunna tränga djupare och skärpa problemställningen. De kallade då på oss. På ett bes fjde snart flera och det var ju sammanlagt ett tiotal cirklar. I Tvärgruppen kom vi därf sammantaget att vistas en avsevärd tid i Vikmanshyt
	9 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 50-52, 218, 226-229. '° Ekl, Hellblom, Jansen, s 2. "Axelsson, Berger,Hogdal, 1980, s 80-122. "Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 124; Hellblom Lena, Från primitiv till orga
	niserad demokrati: en studie av några offentligheter inom den socialdemokratiska arbetarrelsen med utgångspunkt i 1970-talets studiecirklar i Vikmanshyttan och Serfors. Liding198 5, s 3 72, 8 5. 
	•J Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 179-180. '4 I debattskriften vars syfte var att fa fram fetagsledningens perspektiv beskrivs Tvärgruppens och studiecirklarnas insatser under rubriken "Initiativ i marginalen". I synnerhet forskningsresultaten som kritiserar fetaget kommenteras och i den korta beskrivningen av cirklarna betonas att de var ett resultat av "initiativ utifrån" och att facken var skeptiska till cirklarna. Modig Hans, Ryd
	berg Sven, Vikmanshyttan. Ett fall f Åslingdoktrinen. SNS Stockholm 1981, s50-55. ' 5 Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 129-131, 184-188. '6 I efterhand menar de som deltog i fsta årets studiecirklar att de inte trott sig 
	kunna stoppa nedläggningsbesl'.utet eller skaffa ersättningsjobb. Motivet f deltagandet hade istället varit att skaffa sig kunskaper och att organisera sig i tid. Ekl, Hellblom, Jansen, s 4. 
	' 7 Ekl, Hellblom, Jansen, s 10; Se även Hellblom 1985, s 77. 
	'8 
	Nohrstedt Stig-Arne, Norbergsmodellen -ett alternativ i krisen. i Elander, Nohrstedt, Serfeldt, Erfarenheter, medvetande och handlande: alternativrelser och praktiker i Bo-talets Sverige. NordREFO 1985, s 98-99. 
	'9 Olsson Jan, Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi: en jämfande 
	kommuntypsstudie. Örebro 1995, s 30-31. 20 Tjänstemannafackets ordfande Länarth Bregård skriver vidare i sin skrift att enigheten var stor i att fsa behålla stålverket som var garanten f den egna erlevnaden. Men det var en strid de florade och därmed blev det uppenbart att de saknade tillräckliga mligheter f inflytande och medbestämmande. Därmed sakna~es också makten att påverka. Bregård, Länarth Vårt älskade Vikmanshyttan -ett brukssamhälle i omvandling. Hedemora 1983, s 58, 63-65 
	kommuntypsstudie. Örebro 1995, s 30-31. 20 Tjänstemannafackets ordfande Länarth Bregård skriver vidare i sin skrift att enigheten var stor i att fsa behålla stålverket som var garanten f den egna erlevnaden. Men det var en strid de florade och därmed blev det uppenbart att de saknade tillräckliga mligheter f inflytande och medbestämmande. Därmed sakna~es också makten att påverka. Bregård, Länarth Vårt älskade Vikmanshyttan -ett brukssamhälle i omvandling. Hedemora 1983, s 58, 63-65 
	., Nohrstedt, 1985, s 99. Se även Axelsson, Berger, Hogdal, 1980, s 90-94 om smedernas uppvaktningar av fetagsledningen och Bregård, 1983, s 48-51 om den massmediala uppmärksamheten nationellt. 

	22 Ekl, Hellblom, Jansen, s 2, 4; Nohrstedt, 198 5, s 99-100; Ludvigsson Arne, Norbergsmodellen -lokal mobilisering mot arbetslhet. Byggforskningsrådet 1983, s 15, 18-19. 
	23 
	Hellblom, 198 5, s 44. 24 I Serfors anmälde 26 personer intresse av att leda studiecirklarna. Alla utom 3 hade tidigare ledarerfarenheter från fackliga kurser och studiecirklar. Flera 
	hade ftroendeuppdrag i facket och i partiet. Dessa arbetade ideellt till skillnad från cirkelledaren i Vikmanshyttan. Hellblom, 1985, s 60-61. 2 s Hellblom, 1985, s 59-64. 26 Hellblom, 1985, s 73-78. 27 Hellblom, 198 5, s 78-80. Hellblom menar vidare att cirklarna i Serfors fick 
	karaktären av informationsmen från fackliga och politiska representanter till skillnad från Vikmanshyttan där cirklarna var mer av diskussionskaraktär där deltagarna informerade varandra. Ett resultat av detta blev att Vikmanshyttecirklarna agerade mer på eget initiativ. I Serforscirklarna fväntades det att representanterna skulle agera. Hellblom, 1985, s 72-73. 
	28 Grupperna var: Industrigruppen -befintlig industri, Industrigruppen -nyetableringar, Handel och hantverksgrupper (2 st), Turistgruppen, Kooperativa gruppen -Norbergsbär, Kooperativa gruppen -jordbruksredskap, Ungdomsgruppen, Energigruppen, Kommungruppen, Karbenninggruppen, Jordbruksgruppen, Regionala gruppen och Informationsgruppen. Ludvigsson, 19 8 3, s 2 740. 
	-

	29 Set.ex. Elander Ingemar, Nohrstedt Stig-Arne, Serfeldt Bjn, Erfarenheter, medvetande och handlande -Alternativrelser och praktiker i 80-talets Sverige NORDrefo 198 5 som planerades som ett forskningsprojekt och som i mycket utgår från NBM och industrisamhällets kris. 
	30 Nohrstedt, 1985, s 96. Se även Ludvigsson, 1983; Pettersson, 1984. 
	3' Ludvigsson, 1983, s 8-9, 42, 47, 49. Se även Nohrstedt 1985 och Pettersson 1984. 32 Nohrstedt, 1985, s 99-100. Se även Ludvigsson, 1983, s 14-15. 33 Bergslagsgruppen var ett kooperativt konsultfetag i Säter där samhällsve
	tare, ekonomer och arkitekter fanns representerade bland det 7 medlemmarna. Fetaget bildades under vintern och våren 1981 och kom tidigt med i arbetet runt NBM. Ludvigsson, 1983, s 23. 
	34 Den kommunala beslutsstrukturens trhet kritiserades av industrigruppen vilket medfde att åtgärder genomfdes direkt efter att kommunstyrelsen hade ställt sig bakom fslaget. Därmed ställdes kommunens hsta beslutande organ, kommunfullmäktige, inf fullbordat faktum och kdes därmed er. Ludvigsson, I983, s I5, I8, I9, 25. 
	35 "Målsättningen f samordningsgruppen var att ta fasta på de tidigare erfarenheterna (kursivt i original) av att organisera en verksamhet som skulle engagera många människor. Det ar viktigt att få med folk som var eldsjälar. Människor som var kreativa och som hade vilja och tro. Det var också viktigt att dessa människor hade kontakter och fankring på olika sätt. Gruppen tog också fasta på behovet av expertmedverkan. Tidigare erfarenheter säger att en professionell medverkan behs, f att· tillfa kunskaper
	I984, 

	36 Nohrstedt, I985, s 96-Io4, Ludvigsson, I983, s I4. 
	Figure
	Degerfors -Vem är dom, vem är vi? 
	Av Susanna Lundberg 
	Syftet med den här artikeln är att med några olika teoretiska antaganden undersa en beskrivning av hotet mot Degerfors Järnverk. Den beskrivning jag använder är inte min egen undersning utan en reportagebok med titeln Stålbadet i Degerfors: en lsamhet till ds skriven av journalisten Rolf Jansson. Han framställer där järnverksarbetarna och deras kamp f att behålla sina jobb på ett målande och engagerande sätt. Jag tror att beskrivningen av järnbruksarbetarna, Degerforsborna och andra karaktärer säger en de
	Det är två dimensioner i boken jag vill undersa. Dels järnbruksarbetarnas gruppidentitet, hur arbetarna och deras relationer till varandra och utomstående beskrivs. Dels vill jag undersa hur omvärlden beskrivs, vilka krafter som hotar Degerfors järnverk och Degerfors som ort. Fst beskriver jag mina teoretiska antaganden och fser sätta ihop en analysmodell kring dessa två teman, sen kommer analysen av boken. 

	Gruppidentitet 
	Gruppidentitet 
	Identitet är ett svårfångat begrepp, och det är inte min avsikt att beskriva hela begreppet här. Det jag vill undersa är ett par varianter på temat gränsdragning, hur människor genom att upprätta gränser mellan "sig själva" och "andra" bearbetar sin bild utåt f att vinna sympati och styrka. F de hotade verksarbetarna i Degerfors är det viktigt att vinna sympati och erkännande, värdighet att ha till det bredare kollektivet Sverige, alltså vi som läsare. De beher också skaffa sig ett fhandlingskapital i for
	Jag utgår från en Bourdieuinspirerad klassanalys, i meningen att relationer och agerande kan fungera och användas som fhandlingskapital på en "resursmarknad" i vid mening. Bourdieus modell handlar om att kapital (ekonomiskt, socialt, kulturellt osv.) måste erkännas på det fält 
	Jag utgår från en Bourdieuinspirerad klassanalys, i meningen att relationer och agerande kan fungera och användas som fhandlingskapital på en "resursmarknad" i vid mening. Bourdieus modell handlar om att kapital (ekonomiskt, socialt, kulturellt osv.) måste erkännas på det fält 
	där det ska användas, av agenterna där -i synnerhet de med mest resurser, i fallet arbetsmarknaden handlar det om arbetsgivarna.' I kampen f jobben i Degerfors är det av stor vikt f järnverksarbetarna att bli sedda som kapabla och värda att kämpa f. De kan inte vinna kampen på egen hand utan st utifrån, och därf är framställningen av dem central. Jag har valt fyra ffattare som utgångspunkt, vilka tillsammans bidrar med var sin del till analysen av hur gruppidentitet och kollektivt agerande kan användas f a

	Beverley Skeggs är kanske den som på senare år fdjupat teorin om arbetarklassidentitet på det mest intressanta sättet. I hennes unders2 finner hon att kvinnorna lägger stor kraft och energi på att hålla sig och sina familjer respektabla, vilket innefattar klädsel, hemmets vård, barnuppfostran, arbetsmarknadsbeteende och annat. 
	ning av en grupp yngre kvinnor på en omvårdnadskurs i norra England

	Respektabilitet är f Skeggs en central mekanism genom vilken begreppet klass uppstår. Sociala grupper klassificeras och identifieras som respektabla eller inte. I denna process blir moral en central fråga. Vissa grupper anses kapabla att vara moraliska medan andra beher kontrolleras. De moraliskt kapabla definieras som respektabla individer i fhållande till massornas brist på individualitet. De respektabla kan beda de andra. Konflikterna mellan sociala klasser betraktas av medelklassen som ett moraliskt 
	ventioner i människors liv.

	Männens respektabilitet framhålls genom deras relationer till kvinnliga sfärer -hem och familj. En respektabel man har en respektabel 
	Männens respektabilitet framhålls genom deras relationer till kvinnliga sfärer -hem och familj. En respektabel man har en respektabel 
	kvinna, vilket visas genom ett välskt hem och glada barn. F verksarbetarna blir det viktigt att framställa sig som respektabla f att vinna tillhighet till ett bredare kollektiv, i det här fallet Sverige. Genom att uppvisa sina moraliska kvaliteter visar verksarbetarna att de inte är några sluskar som har blivit av med jobbet på grund av missksel, utan att det är någon annans svek som drabbat dem. 

	I en serie intervjuer med unga arbetarklassmän i Sheffield och Cambridge frågar sig Linda McDowell hur de hanterar sin marginella position på arbetsmarknaden. Deras svaga betyg och bristande intresse f hre utbildning g att de kastas ut i sande efter arbete i avgränsade sektorer -det handlar om servicejobb på snabbmatsrestauranger, i butiker, men också en del i tillverkningssektorn. Hennes utgångspunkt är Connells konstaterande att ett avlat arbete är helt centralt f en maskulin identitet, men också att 
	Like their grandfathers and· fathers before them, many working dass 
	young men are faced with the prospect of lives lived in the locality, in 
	·which low-level work dominates. What has altered, however, in recent 
	decades, is the structure of the labour market, the range of employment 
	options and so the relationships between waged labour and gender, thus 
	affecting the relative expectations and life chances of young working 
	dass men and women. Increasingly, working dass young men are 
	exduded from the forms of manual labour that brought their fathers a 
	4• 
	degree of social respect as well is some economic security

	Arbetsmarknaden är en viktig del av killarnas manlighet, men livet med kompisar och i familjen är också viktigt f identiteten som ung man. Bland kompisarna håller killarna uppe en fasad av hård och cool grabbighet -som dock inte får flippa ur och bli okontrollerad och våldsam. Hemma däremot hjälper de till att upprätthålla familjens respektabilitet genom att städa, hålla sig hela och rena och hjälpa till att ta hand om familjemedlemmar och hålla ihop familjen. De fhandlar en grabbig maskulin identitet med
	Samtidigt odlar media en bild av unga män som våldsamma, brutala suputer och partyknarkare som inte går att lita på, vilket fsvagar de
	Samtidigt odlar media en bild av unga män som våldsamma, brutala suputer och partyknarkare som inte går att lita på, vilket fsvagar de
	-

	ras position på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet på ett sätt som individerna inte kan påverka men är tvungna att fhålla sig till. Den ordentliga arbetarklassfamiljen är f McDowells intervjupersoner det som skiljer en respektabel person från en icke-respektabel, men eftersom arbetsgivarna ibland drar hela gruppen er en kam drabbas alla av (mediebilden av) vad vissa av dem g. 

	Trots att McDowells analys handlar om unga arbetarklassmän på en feminiserad arbetsmarknad långt från Degerfors tror jag att iden om manligt kodade arbeten, och den om hur männens liv både i familjen och på arbetsplatsen kan användas f att fstå behovet f Degerforsarna att framstå som goda, respektabla arbetare. De lågutbildade unga männen i Storbritannien går ut på en arbetsmarknad som skiljer sig från den som deras fäder mte, men koderna och kraven f goda arbetare har inte fändrats på samma sätt. Man kan 
	-

	Eva Blombergs undersning handlar om gruvarbetare i Bergslagen mellan 1910 och 1940 och deras fackliga organisering. När en ny generation gruvarbetare stormade in på 1910-talet var de stora, starka och ostyriga, och kom att skapa sig en viril manlig identitet som injagade respekt i arbetsgivarna. Men de anvisades dåliga arbetsvillkor, osäkra anställningar och sjaskiga ungkarlsbaracker -de fick ingen respekt som arbetare. Det ostyriga visade sig också genom att de valde att inte delta i de etablerade fackfen
	Syndikalisterna blev varse att deras utagerande manlighet visserligen injagade respekt men att konsekvenserna inte var de skvärda vare sig f de enskilda personerna eller f organisationen. De avskedades eller lämnade arbetet vilket skadade feningarna på sikt. Den respekt de injagade väckte samtidigt motstånd eftersom den uppfattades som hotfull 
	Syndikalisterna blev varse att deras utagerande manlighet visserligen injagade respekt men att konsekvenserna inte var de skvärda vare sig f de enskilda personerna eller f organisationen. De avskedades eller lämnade arbetet vilket skadade feningarna på sikt. Den respekt de injagade väckte samtidigt motstånd eftersom den uppfattades som hotfull 
	mot hela samhället. När de inte lyckades tilltvinga sig respekt fste de skaffa sig den på annat sätt. Övergången till I920-tal innebar att syndikalisterna fändrade sin självbild, delvis under stark påtryckning utifrån. Nu ville de istället väcka respekt. Bakgrunden till detta var fmodligen att de mest våldsamma redan hade lämnat yrket. Ett intensivt uppfostringsarbete tog sin bjan och [nya och gamla generationer gruv6 
	arbetare] samarbetade fackligt och respekterade varandra.


	De't är alltså skillnad JT1ellan att injaga respekt och att väcka respekt den som väcker respekt blir erkänd som en legitim motpart på arbetsmarknaden. Respekt i en modern tappning är enligt Blomberg sammanlänkad med makt och modernitet. Det är ett relationellt begrepp som kan vara både aktivt och passivt. F de manliga gruvarbetarna var det helt avgande att få respekt av arbetsgivarna, vilka hade både den materiella och den diskursiva makten att välja vem som skulle få anställning, vilka villkor på och 
	-

	Men att kunna skriva protokoll och argumentera f sin sak räcker inte, det är också viktigt att kunna kontrollera gruppen, att visa att "vi" är ett starkt kollektiv, som håller ihop och som sker oss. F att bja fhandla och skaffa rimliga arbetsvillkor krävdes att den kollektiva identiteten sammankopplades med ordning, modernitet och rationalitet -att människor kunde ha sig er de vedervärdiga materiella villkor de hänvisats till. F detta krävdes dels uppfostringsarbete, dels avgränsning: 
	Arbetareidentiteten handlade också om utestängande och avståndstagande. De som inte ansågs som arbetare, eller som uppfattades som mindervärdiga arbetare, till exempel oorganiserade, kvinnor och strejkbrytare, skulle omgärdas av restriktioner, bekämpas eller ertalas.? 
	F att skaffa bättre arbetsfhållanden och l krävdes att arbetsgivarna respekterade arbetarna som grupp. Att fhandla sin identitet och att skaffa respekt kräver någon form av maktresurser, i fallet med de syndikalistiska gruvarbetarna gick man från att använda resursen fysisk råstyrka och burdus manlighet till självkontroll, modern rationalitet och exklusion av resurssvaga grupper -främst kvinnor. 
	I27 
	Att skaffa sig respekt är här att anpassa sig till arbetsgivarens eller arbetsmarknadens krav, f att kunna fhandla om krav och villkor. I en situation av god arbetskraftstillgång har arbetsgivaren lätt att ställa krav, och att välja ut de arbetare som passar. I en situation av arbetskraftsbrist har arbetarna stre mligheter att ställa krav på arbetsgivaren. Som Erik Olin Wright påpekar är fhandlingspositionerna inte jämlika, eftersom arbetarna är beroende av learbete f sitt dagliga uppehälle, medan arbet
	Blombergs beskrivning handlar om gruvarbetare f hundra år sedan, men kampen om erkännande och respekt är lika aktuell idag. Rent formellt har järnbruksklubben i Degerfors rätt att fhandla f sina medlemmar, men när det i detta fall handlar om en mlig nedläggning av hela verket räcker inte de formella rättigheterna. Ägarna hävdar att verket inte är tillräckligt lsamt -men järnbruksklubben hävdar motsatsen. Kampen kan alltså inte fas med traditionella fackliga medel, utan det behs andra arenor -till exempe
	Bjn Horgbys forskning om svenska arbetare vid seklets bjan9 kategoriserar arbetaridentitet i egensinniga och sksamma. F den växande arbetarklassen kring sekelskiftet var det viktigt att framställa sig som sksam, men trots detta, genom egensinnighet på begränsade områden, upprätthålla ett eget utrymme avskilt från borgarklassens kontroll. Sksamhet handlade dels om facklig organisering, dels om bostad och klädsel, dels om barnuppfostran f de små och folkbildning f de vuxna. Begreppet sksam är i stor utsträ
	En intressant poäng här är värdet av egensinnighet f självrespektens skull, att det är kul att skämta, plus att skämt ger samhighet och kraft. Vetskapen att trots att vi är svaga, fattiga och beroende av andra så är vi många och har vår egen värld där vi sätter reglerna, om än bara f en kort tid. Samtidigt måste man vara medveten om att handlingsutrymmet avgränsas av arbetsgivare och andra -den som under 
	En intressant poäng här är värdet av egensinnighet f självrespektens skull, att det är kul att skämta, plus att skämt ger samhighet och kraft. Vetskapen att trots att vi är svaga, fattiga och beroende av andra så är vi många och har vår egen värld där vi sätter reglerna, om än bara f en kort tid. Samtidigt måste man vara medveten om att handlingsutrymmet avgränsas av arbetsgivare och andra -den som under 
	karnevalsdagen skämtar så vilt att fabriksägarens hus brinner upp kan räkna med att flora jobbet, om man inte är en skicklig hantverkare som fabriksägaren inte kan vara utan. 

	Horgby framhåller också vikten av ett "frirum", alltså platser eller tidpunkter där arbetarkollektivet kunde umgås på sina egna villkor, utan borgarklassens kontroll. Han talar bland annat om karnevaler och fester, men också pauser i fabriken, hemliga kodspråk eller i bostäder och bostadsområden där arbetarna bodde. Det nätverk av Folkets Hus, dansbanor och tidningar som arbetarrelsen byggde upp under slutet av r8oo och fsta halvan av r900-talet utgjorde arenor f denna egensinnighet. De parades samtidigt
	Egensinnighet kan vara skämt och skratt, det kan vara ett fysiskt frirum, men det kan också vara ett mentalt frirum -mligheten att tänka själv och säga emot arbetsgivaren. Horgby ställer egensinne och sksamhet som kontraster till varandra, jag skulle snarare vilja understryka att de är futsättningar f varandra. Den som är sksam, eller respektabel, har betydligt stre mligheter att upprätthålla ett frirum och använda sig av det. I frirummet kan man samla kraft genom sammanhållning och gemenskap, man kan f
	Ett sätt att se det är att respektabilitet handlar om en "fasad" som måste etableras och upprätthållas som en futsättning f interaktion, medan respekt är något man får i interaktion, antingen som individ eller som grupp. Respektabilitet är en nvändig men inte alltid tillräcklig futsättning f respekt. Egensinne är en mlighet att samla på sig viktiga resurser, men egensinnet begränsas av vilka frirum som man har lyckats freda från insyn, och vilken respekt omgivningen ger åt ens avgränsningar. 
	Respekt och respektabilitet behs å ena sidan i direkt interaktion med (potentiella) arbetsgivare och i vardagliga men, dels "på distans" i den allmänna diskursen om arbetarklassen som grupp. Gruppens och individens rykte påverkar risken att bli kränkt i båda typerna av situationer. Det egna beteendet är inte alltid det som är mest avgande. En viktig del av att vara arbetarklass är att man har relativt liten makt er samhällets diskurser, alltså att andra sätt att se på världen har stre genomslag i mediesamt
	Ett exempel f att belysa hur detta kan gå till är filmen Erin Brockovich från 2000 av Steven Soderbergh med Julia Roberts i huvudrollen. Den visar en kvinna med alla arbetarklasskoder -f r mun, f ha klackar, f djup urringning och f bred dialekt-som mot alla odds får och behåller ett arbete som sekreterare på en advokatbyrå. Hon måste ständigt bevisa sin ha moraliska standard genom socialt engagemang, professionell kompetens och -framf allt -hon g allt f att vara en god mor, och gråter när hon missar sin b
	-

	Skeggs beskriver mligheterna att tillägna sig och använda resurser i Bourdieu-termer, symboliskt kapital som kan bestå av utbildning, kontakter, tillhighet och liknande. Men hon menar att det är viktigt att framhålla att resurser inte bara används f att skaffa andra resurser som bytesvärde -utan att de också kan ha ett egenvärde f individer utan att beha erkännas av andra som legitima av ett bredare samhälle. Resursernas bruksvärde inom den lokala milj eller f personerna själva g att även människor som sam
	Skeggs beskriver mligheterna att tillägna sig och använda resurser i Bourdieu-termer, symboliskt kapital som kan bestå av utbildning, kontakter, tillhighet och liknande. Men hon menar att det är viktigt att framhålla att resurser inte bara används f att skaffa andra resurser som bytesvärde -utan att de också kan ha ett egenvärde f individer utan att beha erkännas av andra som legitima av ett bredare samhälle. Resursernas bruksvärde inom den lokala milj eller f personerna själva g att även människor som sam
	-

	som omoraliska och dåliga kan a sitt självftroende och sina mligheter. 

	The processes of inscription, exchange, value-attribution and perspective put limits on [the women], not only in becoming economically valued (an exchange-value), but also in generating a sense of self-worth (a usevalue). These women, although inscribed and marked by the symbolic systems of denigration and degeneracy, managed to generate their own systems of value, and attributed respectability and high moral standing to themselves. They were both positioned by but also contested the symbolic systems of hi
	F att studera hur människor skaffar respekt och respektabilitet krävs härmed att vi skiljer på hur resurser används på "bytesmarknaden" (främst arbetsmarknaden i mitt fall) dels hur resurser används f att fklara den egna situationen och upprätthålla sitt eget självftroende. Självftroende och framgång på arbetsmarknaden ses då som mål, respekt och respektabilitet som medel. 
	Egensinne skulle jag betrakta som i fsta hand bruksvärde, skämt och olydnad som ett sätt att skapa sammanhållning i gruppen och ha roligt. Men i relation till andra grupper än den egna krävs att egensinnet sätts i relation i:ill andra kulturella resurser som fungerar som bytesvärde -man måste vara respektabel och ha skaffat sig ett visst mått av respekt från t.ex. arbetsgivaren f att ha utrymme att använda sitt egensinne. Har man respekt kan man få mer respekt genom att använda sitt egensinne. 
	Skeggs, McDowelI och Blomberg beskriver enkade gruppers strävan efter respekt och respektabilitet, men alla understryker att kvinnorna respektive männen är beroende av relationer till och beteendet hos det motsatta ket i nära relationer. Skeggs kvinnor blir respektabla till stor del genom att ge omsorg till sina familjer -sina män och sina barn. Blombergs gruvarbetare exkluderar kvinnor från samarbetet i gruvan och i fackfeningen, men de ar sin respekt bland männen och hos arbetsgivaren genom att ha ett st
	Alla ffattarna framhåller det stabila, heterosexuella fhållandet och hemmet som en absolut norm, och att avvikelser från denna ds hårt. Män och kvinnor har också olika roller i familjen och i hemmet. Jag tror 
	Alla ffattarna framhåller det stabila, heterosexuella fhållandet och hemmet som en absolut norm, och att avvikelser från denna ds hårt. Män och kvinnor har också olika roller i familjen och i hemmet. Jag tror 
	det är viktigt att framhålla att kvinnor och män samarbetar om det respektabla hemmet/relationen. Blomberg menar att avskiljandet av kvinnor från arbetaridentiteten och fackklubben var en viktig del i strävan efter respekt. Homosocialitet är det viktigaste f manlig identitet, det är mellan män som manligheten skapas. McDowell visar också att mannen har ett värdefullt utrymme utanf familjen, som är viktigt både f hans värde i familjen och bland andra män. Detta ger män ett stre personligt handlingsutrymme 

	Fändring -globalisering? 
	Fändring -globalisering? 
	Ett viktigt tema f denna artikel är fändringen av arbetsmarknaden och hur människor hanterar och fklarar hot och fändring. Under 2000-talets fsta decennium är nedskärning och utflyttning inte bara verklighet f många, utan ett latent hot f ännu fler. Mycket av industrin i Bergslagen lades ner eller omstrukturerade under sjuttio-och åttiotalen, men Järnverket i Degerfors har klarat inte bara sjuttiotalskrisen utan även ett nedläggningshot 1992. Det man gjorde då var att de anställda gemensamt besl att omor
	Vad som är orsak till dessa fändringar kan man betrakta på många olika sätt. Fklaring och tolkning av fändringar leder till olika handlingsalternativ, och hur akterna beskrivs, vem som är fiende och vän, tillhig eller exkluderad visar hur skeenden tolkas. De "verkliga" orsakerna till fändring är som regel väldigt komplexa, men meningsskapande fklaringar finns alltid med i slags dialog med "verkligheten". Samspelet mellan formulerandet av den egna gruppen och formulerandet av hoten ger en bild av det. Ib


	Människorna i Degerfors 
	Människorna i Degerfors 
	I boken Stålbadet i Degerfors, en lsamhet till dsrr beskriver journalisten Rolf Jansson kampen f att rädda stålverket i Degerfors. Boken är ett reportage om Degerforsarnas och järnbruksklubbens kamp, om livet i Degerfors och på stålverket. Boken tillkom på initiativ av järnbruksklubbens ordfande Bjarne Rasmussen, som ringde lipp Jansson under 2001 och bad honom skriva en bok om nedläggningshotet. Jansson har tidigare skrivit bker f Metallindustriarbetarfbundet, om 
	, arbete och demokrati bland annat. Han är numera ledarskribent på Aftonbladet, där han regelbundet skriver om arbete och politik i Sverige och i världen. Degerfors i Värmland har en lång tradition som järnbruk och stålverk, och trots upprepade nedläggningshot har verket erlevt både 70och 90-talskriserna. Men 2001 går det inte längre, de brittisk-finska ägnarna beslutar att lägga ner verket. Detta trots fackets uträkningar att verket är ägarnas mest lsamma enhet, en enhet som utvecklat både organisation oc
	-

	Trygghet f hemmet och barnen är målet 
	Boken bjar med ett känslofyllt familjeporträtt av Erik Mälman med fru, barn och barnbarn -alla har tjänat verket. En "affischfamilj", som i generationer har givit sina liv åt järnet. Alla lever de sedan er ett år med mardrmen att sparkas ut i arbetslhet. Erik Mälman kommenterar situationen: "-Kristina och jag klarar oss kanske. Men barnen? Och deras barn? De sitter ju med hus och lån. Jag tycker så synd om 
	2 
	2 
	dem.".r 

	Familjen Mälman är inte de enda som är oroliga f framtiden. Genom hela boken återkommer oron f familj, hem och barn som anled
	Familjen Mälman är inte de enda som är oroliga f framtiden. Genom hela boken återkommer oron f familj, hem och barn som anled
	-

	ningen till varf man kämpar f sitt jobb, sitt järnverk. Jobb är futsättning f hem, familj och samhälle. Stabila heterosexuella relationer, välklippta gräsmattor och glada barn som leker i skogen. 

	Men också samhället, orten med dess gemenskap och traditioner. Fotbollen på Stora Valla är ortens nav, på dansbanan Tunet träffas ungdomar och f generationerna vidare. Kamratskapet på verket är så starkt att Erik Mälman saknade jobbet fruktansvärt när han var sjukskriven. Mardrmen beskrivs av en annan av verksarbetarna, Erkki Keskiniva som kanske kommer att bli tvungen att flytta med fetaget till Finland: 
	Helst stannar de i Degerfors. Men aldrig som arbetsla. -Jag vill inte hamna på en parkbänk utanf stormarknaden vid torget. Jag brukar säga att jag ska jobba heltid till dess jag blir sjuttio år. Sedan ska jag 3 
	bja trappa ned, säger han. '

	Familj, hus och hemort presenteras som målen med livet, fast heterosexuell relation, reproduktion, bofasthet och arbetsvilja är medlen. En respektabel arbetare har detta och är beredd att kämpa f att behålla det. Några anställda på verket kommer från andra orter och även från utlandet, men har rotat sig på orten med hem, familj och kamratskap. Bofasthet är en skan men att fsja familjen är viktigare -man flyttar om man absolut måste. Viljan att långsiktigt fsja sig och familjen är kriteriet f en god arbeta
	I inledningskapitlet talas också om bruksorternas tidigare plats i samhället och arbetarrelsen, och deras roll f den svenska ekonomin. De senaste åren har dock utvecklingen gått i en annan riktning, och stålverken utmålas idag som gammaldags, stillastående och oniga i den nya ekonomin. Men när kommunens näringslivssekreterare g en jämfelse mellan Degerfors och Stockholm finner han att de skattefinansierade jobben är få i Degerfors. Verket drar in exportinkomster till landet, är konkurrenskraftigt och st
	Det finns tydliga kriterier f en god arbetare, och jag tycker det går att sammanfatta dem under begreppet "respektabel". Skeggs nämner välordnad klädsel, hem och familj som viktiga kriterier f den som är respektabel, Horgby nämner traditionalism, underkastelse och disciplinering. Det finns aktiva, tydliga kriterier f uppträdande -man vet direkt när någon bryter mot dem -och i dem ingår stabilitet och vilja att fullga sina plikter hemma eller på jobbet. 
	Kvinnor kan också vara arbetare 
	Degerfors är en manlig milj och stålverkskvinnorna i boken beskrivs som särfall. I familjen Mälman finns två dtrar som jobbar på verket, den ena av dem har tagit sig hela vägen genom hierarkin och sitter nu i reglerhytten på varmvalsverket. Arbetet i stålverket beskrivs som skitigt och svettigt, men ingenstans framgår några särskilda anledningar till att det skulle kräva manliga anställda. Traditionen är stark, men mlig att bryta igenom. Anne-Marie Mälman gick industrigymnasiet tillsammans 
	.med en tjej och 13 killar, båda kvinnorna har nu tekniskt avancerade och prestigefyllda arbeten. K vinnar kan bryta igenom den manliga ordningen, men det blir då viktigt att notera att de är annorlunda än kollegerna. Kvinnor är lite renare, lite mer känsliga och framf allt är de inte normala valsversarbetare: 
	Anne-Marie Mälman är enda kvinnan i sitt arbetslag. Hon framstår som kittet, den som håller samman. Hon är blond och har nära till skratt. Jargongen i laget kan vara rå och hård. Bakom attityderna finns vär'4 
	men.

	När Anna och Anne-Marie som skolelever praktiserade på valsverket hakade produktionen upp sig och hela laget av män fick kasta sig ner i skoten. Då frågade de båda tj~jerna: -Var finns overallerna? Vi vill också hjälpa till där nere. Det gjorde så starkt intryck ( ...) att normalt osentimentala valsverksarbetare med beundran än i dag berättar om Annas 5 
	och Anne-Maries insats i underjorden. '

	Kvinnor kan arbeta i verket -men det krävs att de är både speciella kvinnor som vill skita ner sig, och riktiga kvinnor som har nära till skratt. Det är samanlagt fyra kvinnor som porträtteras. i boken, och de lyfts fram just som kvinnor, inte "stålverksarbetare", "Degerforsare" eller något annat. Männen är representativa f facket, stålverket, ledningen et cetera, inte f män i facket, män i stålverket eller män i ledningen. 
	En annan kvinna som porträtteras är Nikolina Nordahl, fotbollsstjärnan Gunnar Nordahls mamma. En drivande mor som pushade serna att bli goda arbetare, men drev dem också mot andra framgångar när de låg inom räckhåll: 
	Mor hans, Nikolina Nordahl, har kommit ner från Norrland och själv tagit med honom till Norrking fast han själv innerst inne vesst inte villa när dä kom te krita. I Norrking var det sedan hustrun Irma som såg till att fotbollsvärlden och Italien fick uppleva "Den store jätten"'"
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	Bakom varje stor man står en stor kvinna, men hon syns knappt bakom den muskule mannen. Kvinnorna i Degerfors erkänns f sina funktioner och det st de ger männen, men de egna behoven verkar hamna lägre i prioritet. Hälsoundersningar visar att i Degerfors bor de friskaste männen i Orebro län, medan kvinnorna tillh de som är mest utsatta f ohälsa. Fklaringen lär finnas i att männen känt samhighet i järnverkets arbetslag och att de behållit kontakten med kompi'7 medan kvinnornas främsta uppgift är att ta ha
	sarna,

	En respektabel kvinna sttar sin man och sin familj, hon kan också vara en god arbetare men det är under futsättning att hon samtidigt tillf "god kvinnlighet". Att värna om familjen innebär att värna om traditionella ksroller. Men siffrorna om kvinnors ohälsotal pekar på att allt inte står rätt till -om så många kvinnor är sjuka trots sammanhållningen och den vackra milj är det kanske ett glapp mellan verklig19 och järnhanteringen är verkligen en manligt kodad milj Kvinnorna finns där, men på marginalisera
	het och ideal. Bergslagen omnämns ibland som männens landskap, 

	Kamratskap ger framgång 
	F att vinna kampen f jobben i Degerfors måste arbetarna på stålverket hålla ihop och visa att de har en gemensam styrka. Genom hela boken lyfter Jansson fram stålverksarbetarnas, Degerforsbornas kamratskap. Stålverket har varit allvarligt hotat en gång tidigare, 1992, men då kunde man rädda verket genom en omorganisation som grundade sig på att de anställda fick mer ansvar. Man importerade en organisationsmodell från USA som byggde på korta beslutsvägar och stort ansvar på de anställda och facket. Trots 
	F att vinna kampen f jobben i Degerfors måste arbetarna på stålverket hålla ihop och visa att de har en gemensam styrka. Genom hela boken lyfter Jansson fram stålverksarbetarnas, Degerforsbornas kamratskap. Stålverket har varit allvarligt hotat en gång tidigare, 1992, men då kunde man rädda verket genom en omorganisation som grundade sig på att de anställda fick mer ansvar. Man importerade en organisationsmodell från USA som byggde på korta beslutsvägar och stort ansvar på de anställda och facket. Trots 
	-

	tagsledningen hade verkligen trott på att det var mligt. Den kraft och gemenskap som den erfarenheten gav lever de på fortfarande. Herbert Wasserfaller på stålverket konstaterar: 

	Vi, stålarbetare i Degerfors, hade ju f fsta gången i svensk historia fått ett stort bsbolag att ändra ett nedläggningsbeslut. Det är klart att 20 
	sådant ger styrka, växtkraft och trygghet. 

	Sammanhållningen och kamratskapet är ett medel som visar sig fsätta berg. Men solidariteten och organisationen är inte självklar, den måste betala sig f den enskilde, och det kan vara lite trt ibland att gå från det invanda individuella tänkandet. Nils-Evert Fridsell var platschefen som hade i uppgift att genomfa omorganisationen 1992: 
	När vi bjade utbildningen f att kunna stärka kompetensen och bygga 
	effektiva arbetslag ställde de anställda motfrågan: Varf ska vi vara 
	·bättre i morgon än i dag, vi ska ju ändå läggas ned? Det fanns trots 
	lagkänslan ett inbyggt system om att: Jag sker mitt -så får andra ska 
	sitt"' 
	Men genom goda ledare från fetagsledningen och facket, som tror på arbetarnas mligheter mer än de g själva, ervinner man sitt gamla sätt att tänka och bjar ta ett ansvar f helheten. Gruppsolidaritet är inget självklart, när det handlar om att riskera sin arbetstid eller sin inkomst vill man fst vara ertygad om att det kommer att la sig på sikt. 
	Fackklubben på verket har blivit navet i verksamheten, med stor kunskap och engagemang har de varit en viktig del av omorganisationen och det nya sättet att arbeta. När organisation och solidaritet visar sig ge resultat fortlever den också, och sätter sig er tidens trender: 
	När facken i de trendiga storstäderna tappar styrka och när nära 30 procent av arbetarna i Stockholmsregionen står utanf vinner järnbruksklubben i Degerfors terräng. Här är alla med." 
	Organisation och sammanhållning framhålls som det avgande när arbetarna ska nå framgång. Man må sakna bildning, kapital och kontakter -men är man många kan man klara sig ändå. Eva Blomberg beskriver hur gruvarbetarna vid seklets bjan skaffade sig arbetsgivarens respekt genom att vara disciplinerade och organiserade, men också hur sammanMllning och solidaritet blev ett egenvärde genom att man hjälpte varandra med vardagsgomål, plus att kamratskapen och den sesidiga omsorgen gav värde åt livet. I Degerfor
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	inte ge respekt i koncernledningens on, men däremot i de egna leden och bland likar i riga landet -plus att effekterna av det nya, kollektiva sättet att arbeta faktiskt gav ekonomiska fdelar. Den nya organisationen, den uppvisade sammanhållningen ger effekten att individerna får respekt f gruppen och f varandra. 
	Kunskap och legitimitet 
	F att driva ett järnverk behs kunskap om ekonomi och organisation, men också handens kunskap om järn. Järnverksarbetare fväntas inte ha några bokliga kunskaper, men "känsla f järn" är något annat, som man inte kan läsa sig till i tysta salar: 
	Det finns inte en smälta som är den andra lik. Alla har sin egen identitet och själ.(...) Ett gnistregn slår ut och får mig att snabbt rygga tillbaka mot plåtdren. ( ...) -Det är bra att du har respekt, säger Herbert Wasserfaller. Här finns krafter som inte är att leka med.(...) Det är ett jobb som kräver mjukhet, omsorg och en lidelse f stål. 
	I den manliga milj på verket visar arbetarna omsorg och lidelse inf det stycke natur de har att fvalta, det som skapar respekt, vinster och ekonomisk trygghet. Det känslofyllda bildspråket handlar om natur och kultur, om nedärvd känsla som endast en sammanhållen organisation och lång tradition kan hantera och ga pengar av. 
	Hur man än räknar är Degerfors ett av världens mest lsamma stålverk, med en väloljad arbetsorganisation, nedärvd lojalitet och inbyggd 2J 
	innovationskraft.

	Den som säger det här är Bjarne Rasmussen, fackklubbsordfanden, som är den som säger emot ägarna när de nu vill lägga ner ett lsamt stålverk. Handens kunskap och ortens tradition kompletteras här av en klok arbetarledare som med rättframhet och torrt på fterna säger obehagliga sanningar till ledningen. Men vilken sanning som slår igenom handlar om mer än att räkna rätt, när två kalkyler står emot varann är kunskap och mod nvändigt, men inte alltid tillräckligt: 
	Ägarna g en slutkalkyl och hoppas att den inte ska synas. Men koncernledningen har missbedt den ekonomiska kunskapen och envisheten hos den i lokala 
	järnbruksklubben.24 

	Bjarne Rasmussens beräkningar sägs aldrig emot av ägarna, som därigenom ger honom rätt i sak. Läsaren fstår att nedläggningen inte handlar om ekonomiskt rationella beslut, utan är en diskursiv maktkamp om 
	Bjarne Rasmussens beräkningar sägs aldrig emot av ägarna, som därigenom ger honom rätt i sak. Läsaren fstår att nedläggningen inte handlar om ekonomiskt rationella beslut, utan är en diskursiv maktkamp om 
	vems verklighet man tror på -och vems jobb som ska räddas. Men varf ska vi läsare lyssna på Bjarne Rasmussen? Man sitter inte inne med sanningen bara f att man är fackklubbsordfande, även om det räcker en bit. Hans kunskaper och insikter måste legitimeras i den ordning där han verkar: 

	Bjarne Rasmussen har gått två år på Brunnsvik. Läst hskolekurser i ekonomi, i juridik, i EU-frågor och mycket annat. Men stillasittandet var inget f honom, han hade f mycket spring i benen och f stark 2 5 
	längtan tillbaka till varmvalsverkets styr hytt. 

	Det här är alltså en man som har en utbildning från ABF:s folkhskola men trots bildningen inte blev en stillasittande akademiker. Han ville tillbaks till sin hemort och ta i med händerna. Där kommer hans kunskaper kamraterna till nytta: 
	Det är i kunskapen den fackliga styrkan ligger. Bjarne Rasmussen och Ejlif Jensen i den folkhemsliknande klubbstugan är f att tala klarspråk två personer som man vågar ka en begagnad bil av.26 
	Det är inget snack om att de två ledarna f facklubben är legitima ledare f stålverksarbetarna, det faktum att de blivit valda till ordfande och vice är ingen garanti f att ha folkets st, men i det här fallet har formell och informell legitimitet råkat sammanfalla. Den folkhemsliknande klubbstugan är liten och rmålad, och innehåller tre deviser: en affisch med orden "Bättre lite skit under naglarna än ett arbetslt helvete", en inramad bild av Olof Palme och så klistermärket f Degerfors IF. Arbetsmoral, god
	-

	En annan man som beher legitimeras är chefen f varmvalsverket, Nils-Evert Fridse!L Han har det lite svårare: en tjänsteman som kom till Degerfors efter att ha varit med och sagt upp folk på andra industriorter. Han kom i samband med fra nedläggningshotet, men blev så tagen av utvecklingsmligheterna och kraften i Degerfors verk att han ändrade sig och blev den som drev igenom den nya decentraliserade organisationsformen. Men f att kunna ga det krävs att man är betrodd. F den som kommer utifrån och dessutom 
	Nils-Evert Fridsell k en svensk Saab och tänker industriellt blågult. (...)-Men fst såg de på mig med misstro. Jag gillade ju inte fotboll. De anställda sa till mig: Inte kan du sätta dig in hur vi har det, du som är erklass. (...) Jag kan berätta om en miljoch bakgrund som ni inte 27 
	beht uppleva.

	Han gillade inte fotboll, och han såg ut som erklass -men han har en fattig bakgrund och k en svensk Saab. Den organisationsmodell han ville genomdriva byggde på de anställdas inneboende kraft och solidaritet, och genom ftroendet han fått genom sin visade tillhighet lyckades han ändra tänke-och arbetssättet på verket. I det nya nedläggningshotet är han på arbetarnas sida mot ägarna. Här understryks också Degerforsarnas kraft att ertyga utomstående, den som kommer till orten och ser arbetet blir ertygad, 
	Flera andra arbetarklassmän i boken introduceras som lokala ledare, och varje gång.måste de legitimeras. Två delar ingår i varje legitimering: tillhighet-genom ursprung, hus, kända fäldrar eller liknande -och uppvisad respekt f de man ska leda och deras värderingar -svensk Saab, arbetsmoral trots sportsliga framgångar2 8, en gick med i SSU på 30-talet driven av klasskampen29 och så vidare. Detta kan liknas vid det nationellt kapita/30, eller mer allmänt-tillhighetskapital -där det nationella kan vara en vi
	Beverly Skeggs kallar 

	Kunskap som är direkt användbar ger respekt från arbetskollektivet, och kunniga arbetare med god organisation ertygar fetaget och ger ekonomisk trygghet. Det är kunskapens bruksvärde som framhålls, men kunskaper har även ett bytesvärde om man vet att de är sällsynta och viktiga f fetaget. 
	Boklig bildning ger respekt -men också misstänksamhet eftersom man inte vet om bäraren fortfarande är "en av oss". Därf måste de bildade arbetarmännen fklara hur de fått kunskaperna, och att de fortfarande h till gänget. När Bjarne Rasmussen på sitt eget sätt räknar ut fetagets lsamhet och talar med cheferna på ekonomspråk går han på slak lina, men med sin uppvisade lojalitet med stålverksarbetarna och 
	Boklig bildning ger respekt -men också misstänksamhet eftersom man inte vet om bäraren fortfarande är "en av oss". Därf måste de bildade arbetarmännen fklara hur de fått kunskaperna, och att de fortfarande h till gänget. När Bjarne Rasmussen på sitt eget sätt räknar ut fetagets lsamhet och talar med cheferna på ekonomspråk går han på slak lina, men med sin uppvisade lojalitet med stålverksarbetarna och 
	sin kraftfulla utstrålning (på bilderna syns han med jeans, helskägg och uppkavlade ärmar) ertygar han trots allt. 

	Egensinnig efter uppvisad sksamhet och tillhighet 
	Bjarne Rasmussen tänker själv, han bryter traditionen och säger emot fetagsägarna. Han skapar ett eget utrymme och visar att en god arbetare inte beher vara underdånig. Han visar inte respekt mot ägarnas erhhet. Detta är mligt eftersom han på andra sätt visar sig som en god arbetare -han har jobbat i varmvalsverkets styrhytt, han värnar om 
	. arbetstillfällena och han understryker den kollektiva arbetsmoralen genom sina uttalanden och affischen på väggen. Jag tror inte han hade lyckats vara så frispråkig om han inte hade haft den respekt och det tillhighetskapital han har. Egensinne kostar, men den som lyckas vinner både respekt och legitimitet. 
	Rasmussens kollega, Ejlif Jensen, är egensinnig på ett annat sätt: 
	Han är en garanterat obstinat och vresig dansk med glimten i at och ett varmt hjärta.( ... ) -Cheferna tycker att jag borde skaffa mig social kompetens. Men jag har svarat att om social kompetens innebär att jag snällt ska hålla med dem så är det ingenting f mig. ( ... ) Det är en upplevelse ati lyssna på när Ejlif Jensen tar itu med fetagets chefer eller l' 
	någon myndighetsperson. Alltid med de anställda i centrum. 

	Jensen är dansk, han är obstinat och vresig och han käftar emot cheferna. Han är inte lika självklart legitim som Rasmussen, men kanske är det närheten till den senare som g att Jensen har utrymme att vara så egensinnig som han är. Glimten i at, varmt hjärta och ansvar f den sociala omsorgen om fackmedlemmarna bygger en bild av en viktig medhjälpare -Jensen basar f klubbens utlån av jordfräsar, kanoter och bilsläp, samt f den sociala fond som ersätter tandvårds-och glasonkostnader -men det är Rasmussen s
	Överklassens distans 
	Av en er-eller medelklassperson fväntar man sig inte tillhighet, utan distans. I boken beskrivs ett antal er-och medelklasspersoner, som regel med anknytning till ägarna eller potentiella ägare, och deras icke-tillhighet markeras. Vissa finner godkännande -mannen som grundade Degerfors järnbruk på 1600-talet var en adelsman från Österrike, Georg Camitz. "En handlingens man som med åren skulle uppfa inte en -utan två hammare i Letälven och Degerfors."32 Camitz och hans släkt drev bruket med framgång under e
	Nu när det är kris dyker Camitz upp igen. En ättling till familjen är 33 Han blir den som åker runt till ägarna f att ertyga dem om stålverkets framtid. Vissa av dem visar sig mliga att omvända. På olika sätt markeras erklassens distans, men det visar sig också att det med kunskap, envishet och det ftäckta hot är mligt att få dem att ge med sig: 
	ekonom i Uppsala, och nu kommer han tillbaks -i en 
	grå Volvo.


	[En av de engelska styrelseledamerna) var en hadlig äldre herre som fst valde att avfärda honom med att tala en ofståelig erklass4 
	engelska. Men Camitz stod på sig och fick till sist lorden att 
	lyssna.3


	Jag tror Linden [en av de svenska styrelseledamerna) skrämde och varnade de engelska ägarna f att om inte Degerfors fick chansen så skulle människor där .ga revolt, elda bilar eller välta utrustningar, säger 
	Michael Camitz.35 

	En annan sak som man noterar genom boken är att de erklasspersoner som talar med de anställda, eller de som ffattaren väljer att intervjua, också är de som respekteras. Kanske är det så att den som väljer att tala med de anställda redan genom detta visar sin respekt och därmed får ett visst mått av tillit. 
	En arbetarklassperson måste bevisa sig respektabel genom sin arbetsmoral och annat f att bli omnämnd och tilltalad, fetagsägarna däremot kan ibland visa sig snorkiga eller rent av korkade, men också någon gång riktigt vettiga. Man måste ändå alltid ta ställning till vad de säger, eftersom de har makt att besluta om stålverkets framtid. 
	Sammanfattning; en god arbetare är en rejäl karl 
	När stålverksarbetarna beskriver sina mardrmar inf en hotande nedläggning handlar det om arbetslhet, flytt, familjen rycks upp med rterna. Det värsta man erhuvudtaget kan tänka sig är en arbetsl på en parkbänk utanf stormarknaden. En god arbetare har "hellre lite skit under naglarna än ett arbetslt helvete", de rtar rt och håller på hemmalaget i fotboll. 
	Boken beskriver de individer i Degerfors som tillåts representera gruppen, alltså de som är respektabla inom samhället, f att ge Degerforsarna ett bra ansikte utåt. Frågan om kategorierna respekt och respektabel fungerar olika lokalt och på distans är svårt att säga något om. 
	Män och kvinnor är respektabla på olika sätt, arbetsmoralen upprätthålls gemensamt men med olika roller. Männens fritidsaktiviteter i form av fotboll, kamratskap, fiske och trädgårdsarbete framhålls och sts av facket och arbetskollektivet, kvinnornas värld får vi inte veta mycket om -vi fstår att de finns och behs, men det tas f givet att deras behov kommer i andra hand just nu, när verket måste räddas. 
	Några av männen ges utrymme att vara bråkiga, egensinniga och besvärliga, samtidigt som deras sociala fmågor, arbetsmoral och hederlighet understryks. Egensinnet beskrivs som "jävlaranamma", som futsättningen f att komma er de problem som gruppen står inf. 
	F att kunna rädda sitt stålverk beher arbetarkollektivet egna kunniga', tillit till sig själva och varandra, och kontakter. Deras organisation och sammanhållning ger dem tillit till varandra, efter det fra nedläggningshotet och omorganisationen har sammanhållningen också visat sig lsam. Bjarne Rasmussens kunskaper och kapacitet att formulera sig så att cheferna lyssnar ger respekt från chefshåll. 
	Samhällskonflikter 
	Striden om jobben på Degerfors stålverk står mellan arbetarna i Degerfors och de utländska ägarna. Det är en lokal strid som också är en del av en stre, global strid. Globalisering nämns många gånger i boken, men alltid i negativa eller hotande sammanhang. Det jag tar fasta på här är på vilket sätt Degerforsarna beskriver hoten mot jobben och tryggheten, vilka individer, krafter eller samhällsprocesser som står ivägen f målet ett lugnt liv med familjen i Degerfors. 
	Anledningen till detta val är närmast induktiv -det finns gott om målande beskrivningar av en hotfull omvärld och fslag till hur man b hantera den. Men också f att jag tror att antagonismer är ett fruktbart sätt att fstå en grupps självfståelse -vi blir på ett visst sätt 
	Anledningen till detta val är närmast induktiv -det finns gott om målande beskrivningar av en hotfull omvärld och fslag till hur man b hantera den. Men också f att jag tror att antagonismer är ett fruktbart sätt att fstå en grupps självfståelse -vi blir på ett visst sätt 
	eftersom vi står i motsättning till något annat. 'Arbetarklass' kanske inte är ett begrepp Degerforsarna använder, i Stålbadet i Degerfors används snarare ordet 'arbetare' eller 'stålverksarbetare'. I ett samhällsperspektiv vill jag ändå använda begreppet arbetarklass f att koppla till en teoretisk tradition. Degerforsarna beskriver också omvärlden som hotande på flera olika sätt, återkommer till vilka. 

	Linda McDowell beskriver hur mediebilden av de unga männen påverkar dem i situationer på arbetsmarknaden, hur hela gruppens dåliga rykte påverkar enskilda individer trots att dessa kanske inte alls gjort sig ftjänta av det.16 Detta är en viktig anledning till varf gruppidentitet är relevant-den påverkar enskilda i vardagen. Samtidigt säger en gruppidentitet något om mliga kollektiva handlingsstrategier. Den säger också något om samhället -vilka samhällskonflikter är relevanta, hur b de hanteras och så vid
	Kapitalism både positivt och negativt 
	Det som är på väg att hända i Degerfors är att ägarna av stålverket vill lägga ner stora delar av verket och flytta verksamheten till annan ort. Stålverksfacket hävdar att de beräkningar som flyttbeslutet bygger på är felaktiga, att stålverket faktiskt hävdar sig gott i marknadskonkurrens. Man kan säga att två principer står emot varandra -att ägarna beslutar om fetaget, och att fetagets produktion och priser ska konkurrera på marknaden. Fackklubbens beskrivning handlar alltså om att två kapitalistiska prin
	Vad är det då som har gjort att Degerfors erlevt alla stålkriser? Trots att domedagsprofeterna skränat i snart 30 år, och nedläggningshoten varit akuta sedan 1970-talet. -Jo, arbetarna har varit aktsamma om järnverket. Det har varit som deras eget. Vi har klarat oss f att vi varit pna f fändringar och uppfinningsrika. Vi har rivit gamla murar och utvecklat ett samarbete erklassgränserna, säger Gunnar 
	Str.37 

	Feställningen om den bakåtsträvande 'bruksandan' och att svensk industri inte kan hävda sig i internationell konkurrens är vad Bjarne Rasmussen och de andra har att argumentera emot. Deras exempel är Degerfors, men även på andra ställen i landet sker motsvarande utveckling: 
	1 44 
	1 44 
	Stabila industrier och koncerner som ABB monteras ned och fvandlas från hteknologiska spjutspetsar till att bli genera pensionsbolag f 8 
	sina egna direkter.3
	sina egna direkter.3



	De egna direkterna är hotet mot den lsamma industrin, alltså mot ''oss", de kunniga solidariska stålverksarbetarna, som bor och lever i Degerfors och andra orter. Just det här att industrierna inte bara är till f ägarna utan lika mycket -kanske mer? -f de anställda är ett genomgående argument. Då blir det också centralt att framhålla arbetarnas kunnighet och arbetsmoral, och det gemensamma intresset av att fortsätta driva tillverkningen. 
	Näringslivet är en angelägenhet f alla svenska medborgare, inte bara f sysselsättning utan också f fvaltningen av pensionspengarna. Den nya utvecklingen av kapitalismen är därmed inte bara en angelägenhet f stålverksarbetarna i Degerfors, utan f hela landet: 
	Kapitalismen är i kris och de svenska AP-fonderna fvaltar passivt pengarna utan att långsiktigt våga investera i industriell utveckling. Det har 9 
	lett till krympande pensionsvärde och risk f urholkade ersättningar.3
	lett till krympande pensionsvärde och risk f urholkade ersättningar.3


	Degerfors järnbruksklubb kämpar här f sina egna medlemmars trygghet, men också f en princip som gynnar alla Sveriges ltagare -att det betalar sig att satsa på svenskt kunnande. Då kommer ju frågan -de organisationer som fväntas driva frågor f hela denna stora grupp, vad g de? Kritiken får hänga i luften: 
	I en värld där kapitalismen är orkesl och sderstressad har alltså brukssamhället Degerfors något att tillfa. Men når budskapet fram? Har ens LO en modell att ta till sig det nya? Har politikerna det? Har 
	· näringslivet det?( ... ) F så är det, kampen i Degerfors handlar inte bara om arbetets värde, om tillväxtens innersta kärna. Det är också folkhem40 
	mets match mot svågerkapitalismen 

	Brukssamhället Degerfors står f både folkhemmet och arbetets och tillväxtens innersta kärna, och på motsatt sida står svågerkapitalismen, LO och politikerna tillsammans. Stora värden på spel, stora elefanter på motståndarsidan. Bokens upplägg handlar mycketomJärnbruksklubben och Bjarne Rasrri.ussen som den underdog som kämpar vidare trots helt omliga odds. Näringslivsutvecklingen i riga Sverige ger Degerforsarna inte mycket f: 
	Nya affärsideer och produkter vaskas fram. Alla är de fankrade i industrisamhället och yrkeskunskapen. Det är inte som på andra håll 
	1 45 
	satsningar på turistanläggningar, lyxiga SPA-badhotell, svampodlingar eller ädelfisk. Det är innovationer och industriellt mervärde som diskuteras.4' 
	Det här hade varit intressant att ha mer om, men tyvärr nämns det inte i boken. Turism och ädelfisk är exempel på projekt som kringliggande kommuner i Bergslagen satsar på, ibland med stor framgång (t.ex. Designens Hus i Hällefors och Grythyttans Värdshus), men där vissa av de ideal som Degerforsarna håller fram fändras. McDowell skriver en del om hur hennes intervjupersoner upplever att servicejobb är svåra att fena med upprätthållen manlig respekt,4" kanske är det denna fara Degerforsarna ser. 
	Degerforsarna ser sig som underdogs, de representerar folkhemmets och tillväxtens kärna med sin kunnighet och solidaritet, de fsvarar den goda marknadsekonomin som hela Sveriges ekonomi bygger på. Det är inte kapitalismen som utg faran, utan de som har satts att leda den. "De andra" presenteras på en del olika sätt. Vi har redan noterat att "hotet" utgs av ägarna, men att också LO-ledningen och namnla politiker får en släng av sleven. En tredje kategori är medelklasspersoner som styr media från Stockholm, å
	I striden om den goda kapitalismen står alltså lilla, moraliska Degerfors mot en oftast namnl global kapitalism, som inte spelar rent spel, inte respekterar arbetets värde och som tycker det är viktigare att hålla varandra om ryggen än att tjäna pengar på att framställa stål: 
	Stålslakten i Degerfors och ABB:s miljardfallskärmar är beslut av samma andas barn. De tas i en liten krets av män. Det sker i hemliga styrelserum eller i bastun. Makteliten har lärt känna varandra på internatskolor i Sverige eller i England. De sitter i varandras styrelser, kittas samman som reservofficerare eller i jaktlagen, beviljar sig själva fmåner och styr opinions-och informationsutbudet med besked att: -Vi kan bara 43 
	ga rätt, och vi vet alltid bäst

	Ägarnas omoral, irrationalitet och solidaritet med varandra framhålls. Deras uppväxt och fritidssysselsättningar blir viktiga delar i beskrivningen -deras excesser och avskildhet understryks. Skeggs beskriver hur moral och anklagelser om omoral är en viktig del av hur man avgränsar arbetarklassen, men här används samma verktyg f att avgränsa "uppåt". Den som inte respekterar ärligt arbete, rent spel och handens kunskap är omoralisk, är en kort sammanfattning. Vi kan också antyda något om klassolidaritet -a
	Ägarnas omoral, irrationalitet och solidaritet med varandra framhålls. Deras uppväxt och fritidssysselsättningar blir viktiga delar i beskrivningen -deras excesser och avskildhet understryks. Skeggs beskriver hur moral och anklagelser om omoral är en viktig del av hur man avgränsar arbetarklassen, men här används samma verktyg f att avgränsa "uppåt". Den som inte respekterar ärligt arbete, rent spel och handens kunskap är omoralisk, är en kort sammanfattning. Vi kan också antyda något om klassolidaritet -a
	-

	kompisarna i jaktlaget om ryggen är motsatsen. Solidaritet och organisation är alltså inget entydigt gott? 

	Arbetarrelsen på gott och ont 
	När arbetets och tillväxtens kärna står på spel så borde ju arbetarrelsen vara de man ska ha bakom sig. Men järnbruksklubben i Degerfors är skeptisk. Det verkar inte som att LO-ledningen är till någon hjälp i 
	. just den här striden. Metallarbetarfbundets ordfande Gan Johnsson tror inte LO-ledningen och dess tjänstemän ser verkligheten på samma sätt som man g i Degerfors: 
	Jag uppfattar att Edin och Scocco sitter fast i den gamla Rehn/Meidnermodellen. Det fanns oerht mycket bra i den som vi ska bära med oss i f1amtiden. Men världen har fändrats. Marknaden är inte alltid rationell och klarsynt -det visar utflyttningarna och hur kvartalskapitalismen stressar sder både sig själv och de anställda, säger Gan Johansson.44 
	Johansson riktar en mycket specifik kritik mot specifika personer på LO:s kansli, men av sammanhanget fstår man att det handlar om skepsis inf hela LO-och s-ledningens kunskaper och lojalitet med Degerfors-frågan. Kritiken framställs inte explicit i boken utan anas bara. Men med tanke på vilken typ av konflikt det handlar om är osäkerhet om var fbunds-och partiledningen står en ganska tung sak. Det är inte organisationsformen fackfening i sig som man tvekar inf, Järnbruksklubben i Degerfors framställs som
	[D]ollartänkandet i Nucor kompletterades i Degerfors med brukssamhällets "folkhemssocialism". Här avskaffades inte facket. Tvärtom. Det fick 
	en central i roll erlevnadskampen.45 

	Det är alltså längre upp i organisationen som problemen sitter, men trots tvivlet vill man ändå inte ge upp tron på politikens och partiets mligheter, fhoppningen att det ska gå att driva på organisationen och landet i en annan riktning än dagens: 
	På den socialdemokratiska riksdagslistan finns Bjarne Rasmussen på nära nog valbar plats. -Jag är väl grå utanpå, men rare inuti. De nya är 6 
	väldigt blåa, säger han.4

	Här är vi långt från uppgivenhet och politikfakt -dagens politiker har inte fstått dagens värld, så låt oss då lära dem, är istället devisen. Eller handlar det om Bjarne Rasmussens egensinne och ha ftroende till sig själv? Kanske en kombination. 
	Kanske är det så att de beskrivna ägarna respektive arbetarrelsen inte ska ses som motståndare -de är ju inte konkurrenter om jobb eller resurser -utan som två mliga beskyddare, vilka båda nu sviker. Medtävlare -konkurrent -beskyddare -exkluderad; vi har en hel opera här... . 
	Diskursiv strid, media och Stockholmare 
	Striden om jobben i Degerfors fs å ena sidan vid fhandlingsborden på verket, men också i media, lokalt och nationellt. Bokens tillkomst genom fackklubbsordfandens samtal till en ffattare och journalist, är ett tecken på vilken fhoppning man lägger på att berättelsen om kampen ska stja verksarbetarnas sak. Genom att publicera en bok som beskriver nedläggningen som ett irrationellt beslut vill man att läsare och medborgare i hela landet ska sätta tryck på ägarna och andra beslutsfattare att ändra sig. 
	Men striden är också mer allmän, den handlar om att visa en bild av det arbetande Sverige som livskraftigt även efter IT-bubblan. Degerforsaren Erik Mälman är upprd er den bild han tycker sprids om landet, där klassklyftorna cementeras och visas ensidigt från Stockholm: 
	Vart är samhället egentligen på väg? Jag såg ett teveprogram med erklassungdomar i Stockholm. En fick 15000 kronor i månaden av fäldrarna till att ka kläder. De satt och talade hånfullt om oss arbetare. De beställde in champagne som de sprutade på serverings personalen. Sedan slängde de till dem 2000 kronor i dricks. Vad är det f orättvisor 47 
	och f arrogans som sprider sig, och som även vi här nu får känna av?

	Rolf Jansson kommenterar ett inslag på radio, samma morgon som järnbruksklubben bjuder in till informationsme om den festående nedläggningen av stålverket: 
	Just den här morgonen har riksradion ägnat stort utrymme åt att utseendet hindrar unga människor från att få jobb. Nu var det inte själva utseendet som var problemet utan att den intervjuade killen smetat ansiktet fullt av pinnar av stål i en piercing-hunger utan mättnad. Vilka problem! (...) En bild av svågerjournalistik träder fram. Där journalister från re medelklassen saknar perspektiv och inte ser den pågående klasskikt8 
	ningen som ett problem.
	4

	Svågerjournalister och svågerkapitalister -som om de vore släkt med varann, de går varandras ärenden. Bilden träder fram av en elit som styr landet, med makt er ekonomi och media. Den politiska makten, socialdemokratin, har trätt tillbaka och är kanske till och med påverkad av "svågerjournalisternas" beskrivning av arbetarna i Sverige. En självklar karaktär i Degerfors, den plirige fackfeningsmannen som tar socialt ansvar, trängs ner i historiens källarkammare av piercade tonåringar från Stockholm: 
	Men arbetare tycks numera vara bannlysta i media och sådana som Ejlif Jensen finns väl snart bara att läsa om i minnesskrifter på Arbetarrelsens arkiv.49 
	När det arbetande Sverige som Degerforsarna känner inte får genomslag i mediaberättelsen får det konkreta konsekvenser, den bild av arbete och lsamhet i Degerfors som Bjarne Rasmussen vill framhålla blir inte trodd, oavsett hur mycket siffror han kan visa. Den ekonomiska kunskap och envishet han besitter tar sig inte igenom bilden av Landsortssverige som bidragsberoende och olsam bakgård till det vibrerande Stockholm: 
	Bryt er ur bidragsberoendet, är ett annat råd från ekonomerna i storstäderna. När Sen Hedberg [näringslivssekreterare] i Degerfors räknade fann han att en femtedel av alla Stockholmare har ett stjobb. -Det är många, många fler än i Degerfors.5° 
	En diskursiv strid är också en materiell, lär vi oss av LaClau och Mouffe -det blir tydligt här. Som i alla länder är olika delar av Sverige beroende av varandra, och har ibland anledning att strida om resurser. Och inom alla länder är också klasserna beroende av varandra, och har anledning att strida om resurser. Det intressanta här är att "Stockholm" och "erklass" blir halvt om halvt synonyma begrepp -Degerforsarna strider å ena sidan f arbetarnas heder, å andra sidan f småorternas heder, och motståndare
	Degerfors -Sverige -Andra 
	En intressant sak är att trots vår globaliserade tid verkar kampen mot parter inom landet vara häftigare än striden mot utländska hot. Konkurrens från andra delar av världen är Degerforsarna inte rädda f, siffrorna visar att de står sig bra på den internationella marknaden. Den globalisering som hotar är inte produktion och efterfrågan från hela världen, där har man bevisat att man klarar sig, och är stolt: 
	Nyligen fick Degerfors Sveriges ststa stålorder någonsin från det ekonomiska undret Taiwan." 
	I konkurrensen med brittiska, finska och taiwanesiska arbetare ser sig Degerforsarna som goda tävlingsdeltagare som hittills alltid vunnit. När en av kapitalisterna tycker att man lika gärna kan flytta ståltillverkningen till Baltikum tas det som en folämpning av hantverkarnas kunnande: 
	Riskkapitalisten Kjell Spångberg, mannen som gett bubbelekonomin ett ansikte, fklarade f några år sedan att stål kan dom bocka i Baltikum. Sverige skulle syssla med framtiden som IT och den nya ekonomin. (... ) Att bocka stål visade sig vara en konst svårare än vad Kjell Spångberg trodde. (... ) Duktiga hantverkare växer inte på träd, till skillnad från dåliga riskkapitalister och aktieplacerareY 
	I Baltikum finns inte lika bra hantverkare, det beher inte ens nämnas. Arbetare i andra länder är knappast konkurrenter i berättelsen om den globala konflikten, de är de exkluderade. Den globalisering som hotar är istället den som handlar om ägarnas omoral, kapitalägarnas svek mot marknadsekonomin och mot den arbetande befolkningen i bruksorterna. Samtidigt som man fser avvärja hotet mot stålverket kommer nyheten om de två verkställande direkterna i ABB, Percy Barnevik och Gan Lindahl, som tog ut mer än hu
	Vad är det f signaler som den globala kapitalismen och storstädernas strlinjeformade marknadsekonomer sänder till bruksorterna och folkhemmets kärna?5J 
	Den globala kapitalismen hotar järnverket i Degerfors -de hotar hela vårt samhälle, inom och utom Sveriges gränser: 
	Degerfors är offer f vad Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz kallar svågerkapitalismen.( ...) Den tänker inte industripolitiskt utan slår 14 
	vakt om 
	nationella intressen.


	En av ffattarens anklagelser mot svågerkapitalisterna är alltså att de är nationalister. Degerforsarna kämpar inte mot anställda i andra länder, utan f anställda som grupp, oavsett nationalitet. Detta ska fstås mot bakgrund av att de menar att de skulle segra i konkurrensen. Men det är trots allt lite dubbelt, på andra ställen i boken spekulerar Jansson på ett annat sätt: 
	Varf slumpas de dynamiska delarna av svensk industri så lättvindigt bort? Varf säljer vi ut Pharmacia, Procordia, Volvos personvagnar, Astra och delar av ABB? Det skulle aldrig tillåtas i England, Frankrike, 
	USA eller Tyskland.ss 

	Det är vi som säljer ut, Sverige säljer ut stora fetag. Men dessa fetag ägs ju inte av staten, hur skulle staten, regeringen i Sverige påverka k, ägande och fsäljning av privata fetag? Eller är det någon annan typ av lojalitet man fväntar sig, en nationell lojalitet mellan svenskar, oavsett yrke? Fe detta s-riksdagsledamoten Gunnar Str funderar på de svenska kapitalägarnas lojalitet: 
	Den fråga Gunnar Str ställer är: Vad gjorde då de svenska styrelseledamerna i AvestaPolarit f Degerfors? Svek Jacob Palmstierna och 6 
	Bernt Magnusson?s

	Här verkar det som att Jacob Palmstierna och Bernt Magnusson, båda mycket välavlade styrelseproffs, fväntas ställa upp f sitt hemland -slå vakt om nationella intressen. På andra ställen i texten framställs dessa två som opålitliga erklasslynglar -kanske blir Gunnar Str inte så fvånad er herrarnas svek trots allt? 
	57 som inte har några formella fpliktelser men som bygger på en massa feställningar om lojalitet, samhighet, gemensam historia och gemensam framtid. Nationen genomkorsas av andra typer av delgemenskaper, eller gemenskaper som går er nationens gränser. "Klassgemenskap" är en sådan som kanske inte uttrycks explicit särskilt ofta idag, men som man ändå märker spår av ibland. Här till exempel, anklagas styrelseledamerna f att ha svikit sitt hemland -trots bilden av samma män som reservofficerare som känt vara
	En nation är en feställd gemenskap

	Känslorna och fväntningarna på nordiska samarbetspartners verkar dubbla. Fe nedläggningshotet ägs Degerfors stålverk av både finska, brittiska och en minmitet svenska ägare, och finländska staten är en av de starkaste akterna. Svenska staten är inte direkt inblandad. 
	Turerna kring ägandet och styrelseposterna framställs som värsta sortens rävspel, där nationella intressen väger tungt: 
	På några månader är de svenska direkterna borta. Det framstår med facit i hand som en ren militär strategi. Kvar med friare spelrum finns nu de två ledande koncerncheferna, Ossi Virolainen och Stuart Pettifor. De är skolade i olika miljr och fetagsku!turer. De har ett gemensamt intresse. Att i en global ekonomi och med starka statliga ägare i ryggen 58 
	skydda och slå vakt om 
	de egna ländernas stålverk.


	De svenska ägarna är frånvarande eller passiva, de brittiska och finska ägarna värnar om sina nationella intressen, och den svenska staten som skulle kunna lägga sig i fstår inte vad som pågår. Tre mliga beskyddare -ingen räddar Degerfors. 
	Hoten mot Degerfors kommer inte från utlandet. I relation till andra tillverkare, alltså andra arbetare, räknar Degerfors järnbruksklubb med att stålverket skulle stå sig bra i konkurrensen. De brittiska eller finska stålverksarbetare som får ta er tillverkning beskriver järnbruksklubben som otillräckliga och inkompetenta. Eftersom det kommer stora order från Taiwan kan Degerfors klara sig även när Kinas efterfrågan växer. De hot som beskrivs är istället ägarnas omoral, irrationella nationella intressen och
	Slutsats -konflikter 
	Kanske är det en alltf hastigt dragen slutsats att Degerforsarna kämpar f arbetare i alla länder, men man kan nog ändå säga att den motståndare de målar upp är ett fbund av erklasslynglar och svågerkapitalister snarare än en omvärld som gaddar ihop sig mot Sverige. Konkurrensen finns främst på den diskursiva nivån, vilken verklighetsberättelse ska slå igenom -den om det kunniga och lsamma tillverkande Sverige som järnbruksklubben beskriver, eller den om IT-Sverige som ska satsa på bredband och ädelfisk
	Avslutning: De starka arbetarna i Degerfors och de som inte är med 
	Tanken med den här artikeln var att se om, och i så fall hur, vi kan fstå Degerfors, Bergslagen och Sverige genom Rolf Janssons bok. En sak som framträder är att det fortfarande är mligt att prata om klasskonflikter i dagens Sverige. Kritiken handlar dock inte om kapitalismen som sådan, utan om den "svågerkapitalism" som utvecklar sig, som hotar ekonomin som helhet -även kapitalägarna i flängningen. Degerforsarna är stolta er att tävla i den globala marknadsekonomin, om de bara fick fortsätta med det på e
	Inget hindrar dem från att stå starka den internationella konkurrensen -de vet sitt värde, och de vill inte bli jämfda med "ovärdiga" konkurrenter i lågleländer. En av de grupper som inte nämns här, men som givetvis finns med när vi pratar om det globala ekonomiska systemet, är arbetare i andra länder utanf Västeuropa. Det tas fgivet att Västeuropeiska arbetare, särskilt svenska, är mest kompetenta. 
	En annan grupp som bara nämns i fbigående är kvinnorna. Två vanliga men speciella kvinnor som jobbar i stålverket beskrivs, men de fruar och mrar som står f markservicen och som garanterar de goda arbetarnas rykte nämns inte. Sjukskrivningstalen f kvinnorna i Degerfors är betydligt hre än f männen -kvinnorna har inte samma kamratskap och centrala plats i ortens liv. Järnverksarbetarna kämpar f kvinnor, barn och hembygd, inte med. Men på flera ställen framhålls den fina jämställdheten i Degerfors -de två t
	En hel opera utspelar sig under det år som Jansson beskriver. Hjältar och lustigkurrar, lska fiender, goda beskyddare och svekfulla typer som man inte vet var man har. Allt mot en fond av statister i och utanf verket, i och utanf Degerfors. Sagan slutar olyckligt, men bara delvis produktionsdelen i verket läggs ner strax efter bokens pressläggning, resten blir kvar. Klockan 08.03 fredagen den 26 september 2003 upphde produktionen av rostfria stålämnen hos Degerfors Stainless, enligt pressmeddelande från f
	-

	globaliseringen slutar återstår att se -striden verkar inte ha mojnat än i alla fall. 
	Susanna Lundberg, (f 1974) är doktorand i sociologi på forskarskolan demokratins villkor, Örebro Universitet, och skriver sin avhandling om arbetsla i Bergslagen 
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	Figure
	Arbete och regionala genuskontrakt i en Bergslagskontext 
	Av Mona Hedfeldt 
	"Att vara ung kvinna i bruksort är att vilja flytta därifrån" skriver Gun
	-

	. nel Forsberg. och Gan Ryden skriver att det finns en feställning om att Bergslagen är en manlig region.' Ofta beskrivs Bergslagen som en patriarkal region, fknippad med det maskulina som bruket, bruksmiljr och brukspatronen. Sedan strukturomvandlingen på I970-talet har regionen också upplevt en arbetslhet och också blivit en utflyttningsregion som framfallt många unga kvinnor har valt att lämna. Men samtidigt har fändringar inom näringslivet med satsningar på tjänstenäringar och kultur under senare år b
	I denna text avser jag att behandla Bergslagsfrågor ur ett genusperspektiv, och jag har valt att fokusera på kvinnor och arbete och regionala genuskontrakt. Regionala genuskontrakt handlar om sociala och institutionella feställningar om kvinnors och mäns roller. Dessa kan studeras på regional eller lokal nivå, och påverkar bland annat arbetsmarknaden. Delvis tas även exempel från orter med liknande struktur i andra länder upp f att bredda perspektiven. 
	Den svårfångade bruksandan och genus 
	Den s.k. bruksandan diskuteras ofta när det gäller Bergslagen och regio-. nens utveckling. Vad begreppet i sig står f och vad bruksandan har f effekter, och vilken mån den finns, ä:r inte helt lätt säga, då det har både positiva och negativa associationer. 
	Precis som t.ex. begreppen bruksanda och Bergslagen skapar vissa associationer, menar Roger Hayter, som skriver om orter med liknande näringslivsstruktur i Kanada, att klassificeringen single industry resource towns g det. Benämningen skapar en stereotyp bild av städer som upplever kraftig uppgång och sedan en nedgång. Hayter menar att resursbaserade städer är lokaliserade där resurser finns men där andra ekonomiska mligheter är begränsade, och att detta innebär en ensidighet. Dessa kännetecken stjer en 
	avmattning.

	Ann-Kristin Ekman menar att "bruksandan kant.ex. ses som en kulturell distinktion som avgränsar platser men den kan också inrymma feställningar om konformitet, traditionalism och 'konservatism'. 'Här är så svårt att koma in' eller 'här står det stilla och är som det alltid har varit' tillskrivs ofta bruksandan, men är i själva verket feställningar som man hittar i många andra delar av Sverige som inte är brukssamhällen. Men bruksandan ses lika ofta som något positivt, något att ta 3 Ekman påpekar också a
	avstamp från inf framtida fändringar". 
	utifrån.

	"Bruksandan reproduceras: 
	-hos individen, genom de självbilder och de handlingar som var och 
	en utvecklar, 
	i familjen, genom de informella kontrakt som utvecklats mellan män 
	och kvinnor om vem som g vad, 
	i lokalsamhället, genom den lokala politiken, laka/tidningen och 
	arbetsgivarna och 
	i samhället, genom forskningen, statistikproduktionen, regional
	6 
	politiken och inom konsten och litteraturen".

	Forsberg menar att familjen är en viktig enhet i brukskulturen1 och att kvinnors obetalda arbete i hemmet har varit en del, en futsättning, i männens learbete. Hon menar också att trots att samma servicefunktioner i hemmet inte behs idag, så kan ändå dessa fväntningar leva kvar. Hon påpekar dock också att många som lever i bruksorter har brutit sig loss från bruksandans ksideal, och att många familjer lever i ett mer jämlikt genuskontrakt.7 
	Den patriarkala bruksandan baseras enligt Forsberg på feställningen om att män arbetar med produktion och kvinnor med reproduktion. En konsekvens av detta har blivit att kvinnors arbete inom produktionen inte har uppmärksammats, och inte heller mäns arbete inom reproduktion. Forsberg menar att om vi bara fokuserar på arbetet inne i fabrikerna så ser vi bara männen i regionen, men om vardagslivet också studeras blir kvinnorna i regionen synliga. Hon menar att konsekvensen av 
	Den patriarkala bruksandan baseras enligt Forsberg på feställningen om att män arbetar med produktion och kvinnor med reproduktion. En konsekvens av detta har blivit att kvinnors arbete inom produktionen inte har uppmärksammats, och inte heller mäns arbete inom reproduktion. Forsberg menar att om vi bara fokuserar på arbetet inne i fabrikerna så ser vi bara männen i regionen, men om vardagslivet också studeras blir kvinnorna i regionen synliga. Hon menar att konsekvensen av 
	att fokusera på den industriella produktionen har blivit att mannen och det manliga har setts som normen och att kvinnor inte har synts inom 8 Feställningen om Bergslagen som en manlig region finns också kvar, även efter strukturomvandlingen och trots att regionen har ett mer diversifierat näringsliv 9 
	forskningen eller ansetts som "annorlunda".
	idag.


	Arbete har en central roll i analyser av den lokala identiteten i industrisamhällen. Analysen har också präglats av sociala mster kopplade till arbetsplatsen och männens värld.1° Ekman skriver angående Hällefors att verket där dock inte bara har symboliserat arbete utan mer specifikt rr I bergslagsregionen har det funnits en stor respekt f tungt och manligt kroppsarbete, och 12 Ekman menar att i en bruksort som Hällefors, där många arbetstillfällen f kvinnor finns inom vård och omsorg, skulle kan kunna sä
	manligt arbete och i flängningen manlig identitet. 
	mindre respekt f studier och utbildning. 
	rella feställningar.
	rella feställningar.

	då män mister sin tidigare roll.'

	Kan något gott ske efter en strukturomvandling? Exempel från Kanada och USA 
	Inte bara Bergslagen i Sverige drabbades av industrikris på 1970-talet. Även orter med liknande struktur i andra länder drabbades. Hayter, vars exempel är Kanada, skriver att under 1970-talet fändrades situationen i de tidigare stabila och blomstrande resursstarka städerna. Energikriser, stagflation och avskaffande av fasta växelkurser ledde bl.a. till en mer instabil global ekonomi och sande efter nya produktions5 
	strukturer. '

	"Diversification and stability in geographic cores is facilitated by specialization and instability in the periphery, and this contradiction is 
	"Diversification and stability in geographic cores is facilitated by specialization and instability in the periphery, and this contradiction is 
	well illustrated by IRT's (industry resource towns, min anmärkning). They exist because cores want them; they are often closed down when cores do not. They are vital to the economy but are highly vulnerable. They grow because they are specialized, but their survival depends on 6 
	diversification 
	".'


	Efter strukturomvandlingen ade kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Kanada. Det skedde också en utflyttning från de drabbade orterna, vilket skapade en allt äldre befolkning. Industrierna som tvingades skära ner kunde inte längre erbjuda jobb till ungdomar som gick ut skolan, vilket har lett till att ungdomar har bjat investera mer i sin utbildning, även om arbetsmarknaden även då är osäker. Denna situation, menar Hayter skapar en stor press på industristäder att diversifieras och skapa nya arbetstil
	I Bergslagen innebar krisen under 1970-talet att antalet arbetstillfällen inom industrin minskade, men också att näringslivet i regionen breddades, framfallt inom tjänstesektorn och inom den offentliga sektorn. 
	Ryden menar att betydelsen av "heroiska och supermanliga arbeten" minskade, och att breddningen i näringslivet gjorde at deltagande på arbetsmarknaden bland kvinnor mligt. 18 
	Kvinnor och arbete 
	Globalt ser vi en trend mot att allt fler kvinnor deltar i arbetslivet, även om graden varierar mellan olika nationer och regioner. Att kvinnor är segregerade till en mindre grupp yrken som ses som lämpliga f kvinnor verkar dock vara ett genomgående drag på olika arbetsmarknader. Linda McDowell menar att dessa yrken är kodade som feminina och har lägre status än de maskulint kodade och att lerna därf skiljer sig åt. Parallellt med denna· horisontala segregation fin~s en vertikal segregation som innebär at
	l och lägre status än männen.
	mäns ler.20 
	var f att 
	några av yrkena i fteckningen inte existerar längre.

	tagande kvinnor finns inom så gott som alla branscher. 

	Det finns flera olika fklaringar till dessa mster och vad fklaringarna lägger tonvikt på beror på vilken teoretisk skola som de har utvecklats inom. Fklaringarna är exempelvis varianter på teorier inom humankapital och rational choice, där kvinnors lägre ler fklaras av lägre utbildning och kunskap och att hushållen därf fattar rationella beslut om att kvinnor och män ska specialisera sig inom hemarbete respektive learbete. Alternativa modeller fklarar fenomenet med institutionella och strukturella drag på
	Det finns flera olika fklaringar till dessa mster och vad fklaringarna lägger tonvikt på beror på vilken teoretisk skola som de har utvecklats inom. Fklaringarna är exempelvis varianter på teorier inom humankapital och rational choice, där kvinnors lägre ler fklaras av lägre utbildning och kunskap och att hushållen därf fattar rationella beslut om att kvinnor och män ska specialisera sig inom hemarbete respektive learbete. Alternativa modeller fklarar fenomenet med institutionella och strukturella drag på
	fklaringar, i synnerhet den fsta och den sista, av empiriska studier av både utbud och efterfrågan på kvinnor som arbetskraft. I många länder har kvinnors utbildning at, deras ansvar f hemmet minskat genom ny teknik, tillgången till preventivmedel fbättrats liksom hälsovården, och McDowell menar att er lag verkar det inte finnas något samband mellan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och ekonomiska cykler. Men segregationen består ändå. Ett växande antal studier bjar visa att genus är en integrerad 
	er tid och rum, snarare än en konsekvens av det. '


	En fklaring till att män och kvinnor finns inom olika sektorer på arbetsmarknaden kan vara att kvinnor ofta har ytterligare en roll i hemmet. Arbetsmarknaden kan delas in i den primära och den sekundära sektorn, och ofta finns män inom den primära sektorn med ha ler, bra arbetsvillkor och stark fackfeningsrelse, medan kvinnor oftare hittas inom den sekundära sektorn med lägre ler, små mligheter f befordring och sämre arbetsvillkor. Jenkins menar att detta upprätthåller hierarkin på arbetsmarknaden och g d
	och sociala normer. '

	Tidigare forskning har argumenterat f att kvinnor i områden med ekonomisk nedgång, ofta med en historia av traditionellt sett manligt dominerad industri, antingen har tvingats in på arbetsmarknaden f att kompensera de florade arbetstillfällena f män eller bjat arbeta på fetag inom tjänstesektorn som har etablerat sig i regionen och som rekryterar kvinnor. Jenkins visar dock i ett intressant exempel från Storbritannien att de regioner som har hst respektive lägst deltagande bland kvinnor på arbetsmarknaden 
	-

	och industriorten Neath Port Talbot, turistorten Southend-on-Sea och allra lägst i Newham, en mindre ort på pendlingsavstånd till London, där andelen bara var 40 % . "These huge local variations in women's labour market participation, which are possibly not determined by the presence or absence of particular local economies, are disguised by reference to the 'national' female economic activity rate of6 9 per cent". 25 
	Ofta har studier av arbetsmarknader ur genusperspektiv fokuserat på den nationella nivån, och Jenkins menar att man därmed har gått miste om stor kunskap om hur det ser ut på den lokala och regionala nivån, och skillnader som kan finnas mellan olika regioner. Studier där ler och arbetslhet på olika platser jämfs har gjorts, men endast ett fåtal har diskuterat huruvida deltagande på arbetsmarknaden påverkas av den lokala eller regionala arbetsmarknadens egen speciella karaktär. Jenkins nämner en studie, utfd
	home".26 
	marknaden på nationell nivå.
	arbetsmarknaden.28 
	-
	studeras.29 

	Att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden varierar regionalt och lokalt är dock inte helt ny kunskap, utan konstaterades av Women and Geography Study Group 1984. De visade att fändringar i kvinnors 
	, deltagande på arbetsmarknaden efter andra världskriget var uppenbara i gamla industriregioner där det manliga deltagande på arbetsmarknaden inom industrier som stålindustri, kolbrytning och skeppsbyggande bjade sjunka, medan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden gick starkt uppåt. "However, they also identified that the distinct regional . variations were not solely a result of the decline in male employment, but also the dramatic proactive increase of women entering the labour 30 
	market for 
	the first time".


	Regionala genuskontrakt och lokala genusideologier 
	Flera faktorer påverkar således kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, inte bara hur den lokala ekonomin ser ut. Duncan och Smith har fklarat regionala och lokala skillnader i kvinnors anställningsmster som inte bara en effekt av antalet arbetstillfällen och social infrastruktur som stjer arbetande kvinnor. De menar att variationer på arbetsmarknaden dessutom påverkas av lokala sociala och institutionella ideologier och vilka fställningar som finns om ksroller och vad män och kvinnor b ga. På vissa plat
	viktig.31 

	De lokala sociala och institutionella ideologierna om kvinnors och Informella genuskontrakt och genussystemet har främst behandlats av historikern Yvonne Hirdman f att analysera relationen mellan män och kvinnor i samhället. Genusordningen, särskiljande mellan män och kvinnor samt männens erordning, påverkar vilka ideer, feställningar och normer som finns om män och kvinnor och män och kvinnors egenskaper. Genuskontrakten kan teoretiskt studeras på tre nivåer, en abstrakt, filosofisk nivå som handlar om t
	De lokala sociala och institutionella ideologierna om kvinnors och Informella genuskontrakt och genussystemet har främst behandlats av historikern Yvonne Hirdman f att analysera relationen mellan män och kvinnor i samhället. Genusordningen, särskiljande mellan män och kvinnor samt männens erordning, påverkar vilka ideer, feställningar och normer som finns om män och kvinnor och män och kvinnors egenskaper. Genuskontrakten kan teoretiskt studeras på tre nivåer, en abstrakt, filosofisk nivå som handlar om t
	mäns roller benämns av Gunnel Forsberg som regionala genuskontrakt.32 
	en individnivå, alltså parets kontrakt.
	en individnivå, alltså parets kontrakt.

	-

	duktion och reproduktion relevant. I ett industrisamhälle är uppdelningen mellan produktion och reproduktion tydlig jämft med ett servicesamhälle där gränserna är mer flytande. Forsberg beskriver genuskontrakt i stre städer och universitetsstäder som relativt jämställda. Där arbetar män och kvinnor i ungefär samma omfattning och inom liknande yrkesområden, de har samma utbildningsnivå, leskillnaderna är fhållandevis små och tillgången till offentlig barnomsorg är god jämft med t.ex. bruksorter där arbet
	och varf vissa ksrelationer har uppstått på en 
	särskild plats.



	Genuskontrakt kan bl.a. studeras genom att undersa flyttmster. Futom att kvinnor generellt sett flyttar tidigare i livet, och oftare flyttar ensamma, alltså innan de har karriär eller familj, medan män ofta flyttar som ett steg i karriären, flyttar kvinnor också från kommuner med starkt segregerad arbetsmarknad, h nivå av obetalt omsorgsarbete och få kvinnor inom politiken. Kvinnor är också mer benägna att flytta till områden som karaktäriseras av mer jämlika genuskontrakt, exempelvis storstäder och vissa
	Genuskontrakt kan bl.a. studeras genom att undersa flyttmster. Futom att kvinnor generellt sett flyttar tidigare i livet, och oftare flyttar ensamma, alltså innan de har karriär eller familj, medan män ofta flyttar som ett steg i karriären, flyttar kvinnor också från kommuner med starkt segregerad arbetsmarknad, h nivå av obetalt omsorgsarbete och få kvinnor inom politiken. Kvinnor är också mer benägna att flytta till områden som karaktäriseras av mer jämlika genuskontrakt, exempelvis storstäder och vissa
	det kan finnas variationer även inom regioner, och att det intressanta kanske inte är absoluta gränser mellan regioner, utan skillnader mellan 5 
	olika regioner.3
	olika regioner.3



	När det gäller kvinnors flyttmster från Bergslagen med ett traditionellt genuskontrakt skulle detta kunna nyanseras något. I en kvalitativ intervjustudie med kvinnor i Skinnskatteberg och Långshyttan under senare delen av So-talet konstaterade ffattarna att "de som flyttar g 36 Karin Perman fann dock i sina senare uppfjande intervjuer under sent 90-tal att de kvinnor som hade lämnat bruksorterna var tydligare i sin kritik mot hemorten än de som fortfarande bodde kvar. Bland kvinnorna som intervjuats både u
	det f att de 
	måste, inte f att de vill".

	-
	fortfarande gällde under 90-talet.37 Perman 

	r68 
	r68 
	men kanske inte relaterar dem till att de är kvinnor, och att anledningarna till att flytta och anledningarna till att inte flytta tillbaka blir tydligare f dem som tar steget och flyttar. 

	Forsberg visar tre typer av genuskontrakt i Sverige genom att kartlägga regionala variationer i genusfhållanden. Det traditionella genuskontraktet finner hon framfallt i skogs-och industribygder, Bergslagen och Småland nämns som exempel. Där är arbetsmarknaden starkt segregerad, och arbetsdelningen har historiska rter i både en ensidig ekonomisk struktur och patriarkala principer f social organisering. Kvinnor har liten roll inom politiken och den sociala infrastrukturen upprätthålls till stor del inom f
	Det modernistiska och mer jämställda genuskontraktet finner Forsberg i storstadsområden och stre städer. Där är segregeringen på arbetsmarknaden mindre, ofta domineras arbetsmarknaden av servicesektorn, fler kvinnor deltar i politik och den offentliga sektorn står f mycket av den sociala infrastrukturen. Hon menar att de jämställda genuskontrakten bygger på en funktionalistisk ide om ett effektivt samhälle, snarare än en patriarkal. Hon menar att man kan se ett samband mellan mobilitet och jämställdhet 
	Den tredje typen av kontrakt är det icke-traditionella kontraktet, som Forsberg finner i vissa perifera landsbygdsområden, Gotland och Jämtland nämns som exempel. Den ekonomiska basen i dessa regioner är visserligen traditionell, och arbeten inom tillverkningssektorn och jordbruk är vanligt. Men segregationen på arbetsmarknaden är lägre och jämställdheten är stre, med fler män som är offentligt anställda och fler kvinnor som har chefspositioner etc. Fler kvinnor är också engagerade inom politiken. Forsbe
	olika.42 Dessa exempel visar 

	De lokala genusideologierna som Jenkins beskriver torde vara jämfbara med regionala genuskontrakt, eftersom de lokala genusideologierna beskriver ideologier om ksroller och relationer mellan människor i ett samhälle. Detta uttrycks, enligt Jenkins, i åsikter om vad som är lämpligt beteende f män och kvinnor, och dessa ideologier påverkar också kvinnors beslut om att delta eller inte på arbetsmarknaden. Hon påpekar dock att samhällen kan innehålla motstridigheter, att det kan finnas skillnader mellan olik
	människor naturligtvis inte fjer gängse 
	normer.


	"As Humphrys (r972) and Massey (r984) discovered in their explorations of South Wales, women in these areas were often in their home due not only to the lack of employment for women in the single industry area, hut also to the nature of the male employment which demanded /arge quantities of domestic lahour around the clock as the women looked after not only their hushands, hut also their sons. Since these often worked at different times, all the men of the house would 44 Jenkins menar att _där traditionella
	want feeding and washing at different 
	times".

	-

	des av dem att arbeta, samtidigt som de tog hand om familjen, även om detta hade lett till en jämnare fdelning av arbetet inom hushållet. Kvinnorna i West Dorset upplevde en press genom media på att vara goda mrar och samtidigt ha en karriär. I båda orterna innebar sociala nätverk med familj och grannar en viktig stfunktion. Jenkins kan därf konstatera att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden påverkas av en rad olika faktorer, däribland den sociala infrastrukturen, att partnern har en viktig roll, likso
	conditions".
	conditions".

	arbetsmarknaden.47 

	Variationer i aktiviteten på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor och mellan olika regioner har också hävdats kunna fklaras av futbestämda sociala fväntningar, lokal kultur och trycket på att fja vad som anses vara "lämpligt ksrolls beteende". Jenkins skriver att dessa fväntningar ofta kan härledas till regionens ekonomiska historia, vilket g att denna diskussion också går att knyta till regionala genuskontrakt. Som exempel nämner Jenkins en studie av Dennis m.fl. 1950-talet. Där rådde det en traditione
	Variationer i aktiviteten på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor och mellan olika regioner har också hävdats kunna fklaras av futbestämda sociala fväntningar, lokal kultur och trycket på att fja vad som anses vara "lämpligt ksrolls beteende". Jenkins skriver att dessa fväntningar ofta kan härledas till regionens ekonomiska historia, vilket g att denna diskussion också går att knyta till regionala genuskontrakt. Som exempel nämner Jenkins en studie av Dennis m.fl. 1950-talet. Där rådde det en traditione
	om kolbrytningsregionen i Yorkshire under 

	och den kvinnliga hemmafrun. Den stdes inte bara av en manligt dominerad arbetsmarknad, utan också av en lokal kultur med klubbar f arbetande män, attityder till kvinnors arbete och de jobb som var tillgängliga f kvinnor. Jenkins jämf Yorkshire med Neath Port Talbot, och finner den manligt dominerande kulturen även hos den yngre generationen som inte har varit med om livet under gruvdriften. Numera är kolgruvorna i Neath Port Tal bort stängda, och orten har genomgått stora sociala och ekonomiska fändring
	på dem om de avvek från 
	normen.

	-
	tidigare genera tio ner. 


	Fetagsklimat och regionala genuskontrakt 
	I Sverige har nyfetagande, fetagsklimat och småfetagares villkor 20 år, och i många sammanhang hs begreppen "fetagsklimat" och "fetagaranda". Tidvis har media ägnat dessa frågor stor uppmärksamhet, särskilt i valtider och de politiska partierna har tagit upp frågorna i sina näringslivspolitiska program. Statliga utredningar och expertgrupper har tillsats och många s.k. kriskommuner, ofta med ett stort arbetsställe och där en ägare dominerar och där driftssänkningar eller nedläggningar skakat kommunen, har
	diskuterats i ungefär 
	tagarnas 
	villkor.


	som ler, skatter, räntor f arbetskraft, råvaror respektive kapital. Men 
	när man studerar de mest framgångsrika småfetagsregionerna i Europa 
	ser man att skatter, ler och regleringar ofta har en liten fkla
	ringskraft. Berggren m.fl. nämner norra Italien, där t.ex. ler och skat
	ter är ha, inhemska råvaror sällsynta, energipriserna är ha, den ad
	ministrativa och byråkratiska regleringen svårforcerad och kapitalmark
	naden outvecklad. Trots detta finner man där dynamiska småfetag, 
	och Berggren m.fl. menar därf att någonting saknas i diskussionen om 
	fetagens villkor i Sverige.5' I studier av industriella distrikt, kanske 
	främst i det s.k. Tredje Italien, har även traditionellt sett icke-ekono
	miska faktorer, som kultur, normer och institutioner, fått uppmärksam
	het när det gäller regioners ekonomiska framgångar. Det civila samhäl
	let och social infrastruktur har bjat ses som nvändigt om regioner 
	ska kunna vara innovativa och kunna konkurrera i en post-fordistisk 
	global ekonomi.52 
	global ekonomi.52 

	Att fetagande b ses i sitt samhälleliga och historiska samman
	hang fbises dock ofta i den allmänna och politiska debatten, menar 
	53 De senaste åren har man dock sett en tendens till att 
	Elisabeth Sundin.
	Elisabeth Sundin.


	både praktiker och forskare har bjat tala om något som kan kallas 
	"det osynliga fetagsklimatet", vilket innebär t.ex. intresset f att bli 
	fetagare på en viss ort, allmänna attityder till fetagande, fetags
	st samt bilden som massmedia ger av fetagare. Betydelsen av nät
	verk och den sociala milj som fetag befinner sig i har också lyfts 
	fram. Begreppet osynligt fetagsklimat skulle dock kunna vidgas ytter
	ligare genom att belysa fetagsklimatet ur ett genusperspektiv. Inger 
	Danilda menar att man skulle kunna ta hänsyn till t.ex. sociala strukturer 
	i form av familjeband och offentligt finansierade tjänster somt.ex. barn
	omsorg, organisatoriska strukturer i form av rådgivning, st och ser
	vice som erbjuds av fetagsfrämjare, kulturer och värderingar som rå
	der i en region samt våra bilder av vem som är fetagare och hur en 
	54 
	fetagare är.

	I diskussioner om fetagsklimat, och osynligt fetagsklimat, nämns ofta Gnosjsom ett svenskt exempel, vid sidan av Emilia Romagna i Italien och Silicon Valley i Kalifornien. Forsberg finner dock genuskontraktet i Gnosjmindre jämställt och traditionellt. Kvinnors deltagande i politiken är lågt, arbetsmarknaden är starkt segregerad, stora leskillnader finns, låg andel barn inom offentlig barnomsorg, ha felsetal, och stor andel äldre som tas om hand av familjen. När hon · sedan jämf rankinglistor f fetagsklima
	fetagsklimat och jämställda genuskontrakt. Bortsett från storstäderna, är de regioner som kan ses som mest jämställda de som anses ha sämst fetagsklimat och de som anses ha bäst fetagsklimat är de som har traditionella genuskontrakt. Forsberg ställer här frågan "vad är egentligen ett gott fetagsklimat?" och undrar vidare om det som ofta anses vara ett gott fetagsklimat beher ett traditionellt genuskontrakt där kvinnor privat och obetalt, står f en stor del av den sociala infrastrukturen. Frågan är också v
	fetagsklimat och hur det mäts.
	kvinnor själva och deras handlande.56 



	Avslutande kommentarer 
	Avslutande kommentarer 
	Denna text har i huvudsak behandlat regionala genuskontrakt och kvinnors arbetsmarknad. Många av de tidigare bruksorterna i Bergslagen kännetecknas av traditionella genuskontrakt, som påverkar vilka mligheter som män och kvinnor ser f sig själva i en tid av strukturomvandling, arbetslhet och utflyttning. Dock sker fändringar i näringslivet i dagens Bergslagen, exempelvis genom satsningar på kultur och tjänstenäringar. Det kommer att bli intressant att se vilka fjder som dessa fändringar kan få f de lok
	1 74 
	Att kvinnor har flyttat ifrån bruksorter i Bergslagen har konstaterats, 
	. och anledningarna både till att flytta och till att stanna kvar har diskuterats. En stor utflyttning av unga människor från mindre orter kan i flängningen innebära problem f orterna. Intressant i sammanhanget är dock att resonera kring flyttmster bland unga vuxna generellt. Troligt.vis är det hst vanligt bland unga vuxna att vilja flytta ifrån den ort man har växt upp på, antingen under en period eller kanske permanent, dels f spänningen i att bo på en annan plats och dels f att andra platser kan erbjud
	stor inflyttning också har stor 
	utflyttning.
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	Bruksden och stålkrisen: två strukturomvandlingar inom svensk järn-och stålindustri i jämfande belysning 
	Av Linus Karlsson 

	Inledning 
	Inledning 
	Fetagsnedläggningar eller fetagsflyttningar är feteelser som idag med täta mellanrum uppmärksammas i media. De florade arbetstillfällena utg i många fall ett problem såväl f samhälle som f individ, då den lokala arbetsmarknaden i de allra flesta fall redan är mättad. Av den anledningen skriker dagens anställda på trkeln till arbetslhet efter ersättningsjobb. I åtskilliga fall lovas de också sådana. Vid fetagsflyttningar erbjuds arbetare att flytta med, vid nedläggningar inom stre koncerner erbjuds arbete
	Fetagsnedläggningar är inte unika f 1900-talets moderna industrisamhälle. Genom hela historien har verksamheter av varierande slag upprättats och fallit: Gruvornas malmfråd har sinat, små och ålderdomliga produktionsenheter har slukats upp av stre och modernare eller slagits ut. Dessutom har hela branscher utsatts f utländsk konkurrens och i stort raderats ut såsom skett med t.ex. den svenska varvsindustrin. I äldre tider existerade dock inte det ovan omtalade samhällsansvaret. I denna uppsats diskuter
	Fetagsnedläggningar är inte unika f 1900-talets moderna industrisamhälle. Genom hela historien har verksamheter av varierande slag upprättats och fallit: Gruvornas malmfråd har sinat, små och ålderdomliga produktionsenheter har slukats upp av stre och modernare eller slagits ut. Dessutom har hela branscher utsatts f utländsk konkurrens och i stort raderats ut såsom skett med t.ex. den svenska varvsindustrin. I äldre tider existerade dock inte det ovan omtalade samhällsansvaret. I denna uppsats diskuter
	facklig organisering i allmänhet skedde relativt sent.

	att belysa hur varje tid hittar sina lningar, beroende av de sociala och ekonomiska sammanhangen. 

	Bruksden är ett välkänt begrepp f oss svenskar. Det har anlitats vid flera tillfällen då strukturomvandlingar inom svensk järn-och stålindustri har diskuterats. Begreppet har applicerats på främst tre, tidsmässigt sett, skilda omvandlingsprocesser, nämligen på branschens omvandling under I8oo-talets andra hälft, under I920-och 30-talens kris samt på I970-och So-talets stålkris. Den gemensamma länken mellan dessa är att begreppet vid samtliga tillfällen använts f att beskriva upphandet av verksamheten vi
	Här kan vara på sin plats att definiera ett par centrala begrepp. F att underlätta läsningen benämns strukturomvandlingen under det sena I8oo-talet och tidiga I900-talet som bruksden eUer bruksdsepoken m.fl. liknande varianter. Omvandlingen under I970-och So-talen benämns stålkrisen. 
	Fjande tre teman behandlas i uppsatsen, dock med tonvikten på det tredje: 
	I. Orsaker till bruksden respektive stålkrisen 
	2. 
	2. 
	2. 
	Bruksdens respektive stålkrisens offer 

	3. 
	3. 
	Bruksdens respektive stålkrisens konsekvenser f den berda lokalbefolkningen 


	Orsaker till bruksden respektive stålkrisen 
	Bruksdsepoken 
	På I840-talet fanns omkring 500 stångjärnsbruk i Sverige. Storleken på dessa järnbruk varierade, men mätt i produktion fanns inget bruk som årligen producerade er 900 ton stångjärn. Fklaringen kan närmast finnas i de produktionsbegränsningar som från I6oo-talet reglerades av staten genom ämbetsverket Bergskollegium. Den svenska stångjärnsproduktionen bedrevs således vid relativt små produktionsenheter.3 Vid sidan av järnbruken fanns i slutet av I840-talet 220 masugnar. En del av dessa masugnar ägdes av jär
	av bergsmän som var samlade i ett kollektiv kallat hyttelag, s.k. bergs
	4 
	manshyttor.

	Under 1800-talet fändrades åtskilliga av de villkor som den svenska 
	järnhanteringen under sekler tvingats underkasta sig. Dessa fändringar 
	var i allmänhet reaktioner på de inom svenskt samhällsliv framstormande 
	liberala idestrningarna, som f järnhanteringens del främst motivera
	des av en tilltagande utländsk konkurrens. Sveriges roll som en av värl
	dens ledande exporter av järn utmanades av fn1mstegen inom främst 
	rysk och engelsk järnhantering. Vid sidan av ett antal tekniska innova
	tioner inom gruvdrift, tackjärnstillverkning och järn-och ståltillverk
	ning fändrades flera av järnhanteringens juridiska villkor. De mest 
	påtagliga fändringarna skedde kring mitten av 1800-talet. Då upp
	hde Bergskollegium att uta inflytande er produktionsenheter och 
	producenter. Bruksden var främst ett resultat av de tekniska innova
	tioner som skjde er svensk järnhantering vilka i sin tur i h grad 
	var beroende av den allt mer liberala lagstiftningen. Inom bruksrelsen 
	feträddes dessa tekniska innovationer inledningsvis framfallt av 
	lanrnshiresmedjor och valsverk, nyheter som medfde att produktions
	enheterna växte, liksom arbetarantalet. Från 1846 släpptes produktio
	nen fri och kunde genom det nya lancashiresmidet as betydligt. Efter
	frågan på tackjärn och träkol steg parallellt med produktionsningen 
	av stångjärn.s 
	1858 genomfdes den fsta bessemerblåsningen i Sverige och där
	med hade också det s.k. gstålet gjort entre. Därefter fjde i tur och 
	ordning martinprocessen (1872) och thomasprocessen (slutet av 1870
	-

	talet) som metoder f stålframställning. En ad koncentration av drif
	ten till stora stålverk fjde utvecklingen. De nya produktionsprocesserna 
	var betydligt mera krävande än de äldre, beträffande storlek på pro
	duktionsenheten, arbetarantalet, driftkostnad m.m. Munkfors i Värm
	land är ett exempel på ett äldre bruk som växte genom de nya gståls
	processerna. Vidare anlades helt nya verk. Exempel på sådana är Sand
	viken, anlagt 1862, och Domnarvet som togs i drift 1878.6 
	Den främsta fklaringen till bruksden som har angivits i forskningen var den bristande fmågan att uta produktionen och anlägga stre produktionsenheter som återfanns vid åtskilliga av de dåtida bru. ken och masugnarna. Gta A. Eriksson menar att de viktigaste anled
	ningarna till denna bristande fmåga var: 
	r. Kraftbrist (dålig vattentillgång). 
	2. 
	2. 
	2. 
	Bristande råvarutillgångar (malm-och skogsbrist). 

	3. 
	3. 
	Ogynnsamt transportläge i fhållande till de järnvägssträckningar som hade dragits genom svenska bergsbruksregioner. 

	4. 
	4. 
	Ökad konkurrens om trävirke (f träkolsproduktion) med de expanderande näringarna trä-och massaindustri.7 


	Artur Attman har understrukit kommunikationernas utbyggnad som den 8 Gan Ryden har vidare nämnt tillgång på kapital som en väsentlig futsättning. Aktiebolagslagen från 1848 spelade därvid en betydande ekonomisk roll i 9 
	viktigaste futsättningen f driftskoncentrationen.
	koncentrationsprocessen.

	Stålkrisen 
	Under 1960-talet uppvisade svensk stålindustri dåliga siffror beträffande lsamheten. Då detta syntes bli en långlivad trend gjordes ansträngningar f att klarlägga de bakomliggande faktorerna. Flera utredningar arbetade under 1960-talet med frågan. Dessa tidiga utredningars slutsatser var att hårdnande utländsk konkurrens och en klar erkapacitet 10 
	vid de svenska stålverken hade orsakat 
	situationen.


	Konjunkturerna svängde till gynnsam art under år 1968. De fjande åren blundade man f den strukturomvandling som rimligtvis krävdes f att komma tillrätta med den erkapacitet som uppmärksammats under 1960-talet. Åren 1973-74 infl en internationell stålboom. Hkonjunkturen och boomåren medfde att kapaciteten vid olika verk inom branschen utades ytterligare genom omfattande investeringar. 1975 var dock de goda åren er. Stålkrisen drabbade en erraskad västvärld. Enligt prognoserna var nämligen flera goda år att 
	På grund av krisen tillsattes 1977 både en handelsstålsutredning och en specialstålsutredning. Utredningarna klargjorde att krisen hade drabbat båda grenarna av stålindustrin och flera av de bakomliggande orsakerna var desamma: 
	r. Den utländska konkurrensen hade hårdnat sedan nya producenter hade tillkommit i Asien och Latinamerika. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Den svenska råvarutillgången gav inte längre konkurrensfdelar gentemot utländska producenter. 

	3. 
	3. 
	De svenska lekostnaderna var mycket ha i jämfelse med utländska konkurrenters, t.ex. de japanska. 

	4. 
	4. 
	I Västeuropa fanns ett mycket stort kapacitetserskott p.g.a. den 12 
	kraftiga utbyggnaden under de goda åren i bjan av r970-talet.



	Utredningarna gav också fslag på åtgärder mot krisen. Man feslog koncentration av verksamheter, att omoderna anläggningar skulle läg1 3 
	gas ned, produktfdelning och specialisering. 

	Bruksdens respektive stålkrisens offer 
	· Bruksdsepoken Bruksdsepoken kan enligt Ulf Jonsson delas in i två faser. Den fsta, inledningsfasen, omfattar perioden r86o-talet till bj;n av r88o-talet och sammanfaller med lancashiresmidets genombrott. Den andra omfattar perioden r88o-talet fram till år r9r4 och sammanfaller med gstålets genombrott. 
	Under bruksdsepoken nedlades er en tredjedel av alla svenska stångjärnsbruk under en tjugoårsperiod: r862 var de 440 och r88o upp4 Under perioden r860-r9rn nedlades dessutom er mo masugnar.,; Särskilt hårt drabbades det allmogebaserade bergsbruket som idkades av de s.k. bergsmännen. Detta framgår tydligt i Gan Rydens sammanfattning av bruksdens omfattning i Gästrikland under andra hälften av r8oo-talet: 
	gick antalet till 270.'

	1845 var tolv brukshyttor och sju bergsmanshyttor i drift. Fyrtio år senare fanns endast en bergsmanshytta kvar och antalet brukshyttor hade minskat till nio stycken, men av dessa var två helt nya. Samtidigt hade de nya anläggningarna vuxit och vid tre av hyttorna fanns minst två mas
	· ugnar. Vad beträffar antalet hammarsmedjor syns en liknande utveckling där bergsmännens smide helt fsvinner, endast vid två hamrar bedrevs smide in på 1890-talet, och där även de mindre brukshamrarna slogs igen. På 1840-talet tillverkades stångjärn på 21 bruk. Mot slutet av 18 So-talet har den siffran minskat till sju stycken.'6 
	Med tanke på det stora antalet drabbade anläggningar finns ingen anledning att' exemplifiera. Bruksdsepoken uppvisar dock skilda mster såväl tidsmässigt som geografiskt. Detta har studerats av Johan Serberg och Ulf Jonsson inom projektet Regional särutveckling i Sverige under I8oo-talet. 
	Johan Serberg har studerat nedläggningen av värmländska järnbruk under perioden 1860-1910. Värmland drabbades hårt av bruksnedläggningar, hårdare än den egentliga Bergslagsregionen. Inom länet fekom dock regionala variationer. Hårdast drabbades västra Värmland. Av de 43 stångjärnsbruken år 1860 erlevde endast 1 till år 1910. I tra Värmland fanns år 1860 39 bruk varav 5 erlevde till år 1910. I de västra delarna var bruksden särskilt utbredd under perioden 1860-1890, i de tra delarna var antalet sena nedlä
	Ulf Jonsson har studerat bruksden i Örebro-, Kopparbergs-och Västmanlands län. Han har funnit att det i Örebro län lades ned 44 bruk under perioden 1861-1910. I Västmanlands län var siffran 22 f samma tid. Örebro län drabbades hårdast under den andra fasen, Västmanland under inledningsfasen. Till detta skall läggas nedläggningarna av åtskilliga hyttor. Tackjärnstillverkningen drabbades dock inte lika hårt som stångjärnsproduktionen. Ändå halverades antalet hyttor i Örebro län under åren 1861-1911. Kopparbe
	Stålkrisen 
	Vad gäller verklig bruksd, det vill i detta sammanhang säga fullständig nedläggning eller ergång till annan bransch, omfattade stålkrisen 17 verk under åren 1965-1985. II av dessa fsvann efter 1974, d.v.s. 2 fristående hyttor, 5 handelsstålverk, 2 specialstålverk och 2 valsverk.19 Motala Verkstad och Kohlswa är två exempel på avhoppare från branschen. När Motala Verkstad, pga. att den svenska varvskrisen kullkastat fetagets marina inriktning, nedlade sin stålproduktion 1976 ergick man till att bli ett r
	under krisåren. Dessa senare utgjordes av 

	De mer omfattande partiella nedläggningarna var nästan lika många som bruksnedläggningarna. Under perioden 1965-1985 berdes 13 verk. Under krisåren drabbade de 10 verk. Bland partiella nedläggningar kan upphandet med hyttverksamheten vid Hofors, Hagfors och 
	Fagersta nämnas. Åtskilliga partiella nedläggningar balanserade enligt Jan-Erik Pettersson på gränsen till bruksd då de drabbade anlägg. ningarna ofta skars ned till mycket marginella enheter, mätt i produk
	21 
	tion och sysselsättning. 

	F att få en erblick er stålkrisens konsekvenser, beträffande an
	talet produktionsenheter i drift, kan fjande uppgifter lyftas fram: 1965 
	fanns i Sverige 44 verk inom järn-och stålbranschen. Krisåret 1974 fanns. 
	3 8 kvar. IO av dessa fsvann under den efterfjande stålkrisen. 22 
	Bruksdens respektive stålkrisens konsekvenser 
	f den berda lokalbefolkningen. 
	Bruksdsepoken 
	De siffror som presenterats ovan visar att en stor mängd bruk gick i graven under bruksdsepoken. Vilka fjder fick denna massiva nedläggningsvåg f de individer och lokalsamhällen som drabbades? Johan Serberg menar att: 
	Fjderna av järnhanteringens avveckling i ett område b främst ha berott på den utsträckning i vilken annan sysselsättning fanns tillgänglig eller relativt snart etablerades, exempelvis i form av 
	massaindustri.23 

	I fall då en sådan ersättningsindustri saknades ser både Johan Serberg och Ulf Jonsson tre tänkbara reaktioner: 
	r. Utflyttningen från området ar, främst beträffande kvalificerade bruksarbetare med familjer. 
	2. 
	2. 
	2. 
	Fsjningssvårigheter inträder i ad grad bland, i den tidigare järnhanteringen, såväl direkt, som indirekt involverade individer. Fattigdomen kan i ett sådant läge ha at. 

	3. 
	3. 
	Människor som varit beroende av bruken f extrainkomster fste klara sig "dels genom en intensifiering av den agrara produk24 
	tionen, dels genom en sänkning av konsumtionsnivån" .



	Det är främst de två fsta reaktionerna som varit mliga att studera i Serbergs och Jonssons mindre uppsatser. De två har tillämpat olika metoder i sin forskning, vilket har gett något skilda forskningsresultat, vilka är intressanta att kommentera närmare. Serberg har st konsekvenser av nedläggningar på fsamlingsnivå medan Jonsson har sänkt sig till det enskilda brukets nivå och samtidigt relaterat de uppgifter han fått fram till de mster som fsamlingsnivån uppvisar. 25 
	Serberg menar att hans resultat tydligt visar att de omfattande nedläggningarna och koncentrationsprocessen inte ledde till några stre påfrestningar f de individer som drabbades. Han anger fyra skäl till detta: 
	r. Trots nedläggningar ade sysselsättningen inom järn-och stålindustrin i Bergslagen i stort under den studerade perioden ( 18601910). Florade arbetstillfällen på nedlagda bruk uppvägdes av nya arbetstillfällen vid expanderande bruk som tagit till sig de tekniska nyheterna, f Värmlands del exempelvis Munkfors och Hagfors. Genom flyttning kunde arbetare uppsa nya arbetsplatser. Vidare hade bruksarbetare redan fe bruksdsepoken varit en mycket rlig yrkesgrupp. De nedlagda anläggningarna var under inledningsf
	-

	2. 
	2. 
	2. 
	Pappers-och massaindustrin expanderade kraftigt i Värmland under samma tid som nedläggningsvågen slog in er järnhanteringen. Dessa industrier har varit mycket betydelsefulla f bevarandet av arbetstillfällen i socknar drabbade av bruksden. 

	3. 
	3. 
	Ofta behl bruken skogarna sedan de lämnat järnhanteringen. Skogsarbete blev en betydande sysselsättning f värmlänningarna. 

	4. 
	4. 
	Avvecklingen av bruken skedde ofta successivt vilket medfde att berda individer fick längre tid på sig att anpassa sig till nya fhål26 
	landen.



	Genom utflyttning, ersättningsindustri och alternativa sysselsättningar kunde negativa fjder av bruksnedläggningar i stort undvikas: Knappt 25 % av de nedläggningsdrabbade socknarna i Värmland uppvisade en flyttningsflust. Massaindustrietablering hade en dämpande effekt och 27 
	fattigdomen synes inte ha at 
	i nämnvärd omfattning.


	Ulf Jonsson menar i viss utsträckning, liksom Serberg, att nedläggningarnas bortfall av arbetstillfällen kompenserades av expansion på andra orter. I Kopparberg växte exempelvis gruvnäringens behov av arbetskraft parallellt med bruksden i samband med Grängesbergs expansion. Dock håller Jonsson mligheten pen att vissa socknar drabbades hårdare än andra genom att exempelvis flora all järnhantering i ett tämligen hastigt flopp och därefter inte erhålla någon väsentlig 
	Ulf Jonsson menar i viss utsträckning, liksom Serberg, att nedläggningarnas bortfall av arbetstillfällen kompenserades av expansion på andra orter. I Kopparberg växte exempelvis gruvnäringens behov av arbetskraft parallellt med bruksden i samband med Grängesbergs expansion. Dock håller Jonsson mligheten pen att vissa socknar drabbades hårdare än andra genom att exempelvis flora all järnhantering i ett tämligen hastigt flopp och därefter inte erhålla någon väsentlig 
	28 Grythyttans socken i Örebro län är ett av Jonssons exempel: 
	ersättningsindustri. Termen f sådan utveckling är 
	avindustrialisering.



	·1 bjan av 1860-talet had'e socknen en med den tidens mått omfattande järnhantering. Alla produktionsled från gruv brytning till stångjärnssmide var representerade. Fyra hyttor producerade omkring 2600 ton tackjärn, vilket motsvarar .dryga 5 % av länets produktion. Två stångjärnsproducenter, Elvstorp och Rockesholm, svarade f något er 5 % av länets produktion. Det enda som återstod 1911, var en helt obetydlig gruvbrytning med totah 7 anställda. Den enda ersättningsindustri som 29 
	etablerats var ett skifferverk och några mindre sågverk. 

	Ulf Jonssons mest intressanta bidrag till ämnet utgs av den tillämpade metoden i intensivstudien av Gryts järnbruk. Jonsson ställer den fattigdomskvot som de mantalsskrivna individerna vid Gryts bruk uppvisar, mot motsvarande kvot Undersningen visar att andelen fattiga vid Gryts bruk låg långt under motsvarande andel f hela socknen när bruket fortfarande var i drift år I890. När bruket lades ned ade fattigdomen vid bruket snabbt. Någon ande fattigdom syns dock inte i kurvan f socknen som helhet. Sannolikh
	f hela socknen.30 

	Sågverk och massaindustrier var två typer av industrier som ofta växte 
	.upp på platsen f nedlagda järnbruk. Men hur gick det med industrin i de gamla bergsmansbygderna? Det var inte ovanligt att bergsmännens gamla hammarplatser och hyttor fvandlades till sågar eller mekaniska verkstäder.3' Vid sidan av verkstäder och sågar blev exempelvis träsliperier, kvarnar och senare, när elektriciteten kommit, kraftverk, flagda till bergsmännens gamla hyttplatserY 
	Vissa av de nya verksamhetsformerna i bergsmans bygderna hade sitt 
	· ursprung i äldre salusld. På andra platser var verksamheten i stort sett 33 Vid Kvarntorpshyttan i Karlskoga bergslag kallades i bjan av I890-talet intresserade till erläggning om "att få till stånd en ny tidsenlig såg med ramoch kantverk vid Kvarntorpshyttan". Flera intresserade fanns och I894 stadsfästes en bolagsordning av Kungl. Maj:t.: 
	ny, åtminstone dess inriktning på 
	handelsmarknaden.


	Bolagets ändamål är att, efter uppfande av en såg vid Qvarntorp inom Karlskoga socken af Örebro Län, därstädes idka fsågning av timmer samt handel med sågverkets alster jemte hvad dermed står i sammanhang.34 
	Sågen uppfdes på platsen f hyttan som lagts ned i slutet av 187035 
	-
	talet. Verksamheten inleddes 1895 och pågick till 1939.

	Ägarstrukturerna i ovanstående exempel på "återanvändning" av tidigare järnproduktionsplatser är i h grad okända. Det är dock inte osannolikt att delägarna i många fall var desamma som delägarna i tidigare bergsmanshyttor och bergsmanshamrar. Det lokala agrara kapitalets roll i den västeuropeiska industrialiseringsprocessen har uppmärksammats internationellt. Svenska historiker har exempelvis funnit att bders investeringar har varit väsentliga f sågverksutbyggnaden i 36 
	Hälsingland,

	Bergsmännen hade, uter eventuella ersättningsindustrier av den småskaliga typ som ovan beskrivits, främst alternativa sysselsättningar att falla tillbaka på: jordbruk och produktion av träkol till fsäljning 
	till de kvarvarande och expanderande bruken.37 

	Stå/krisen 
	Stålkrisen berde svenska arbetare vid de flesta verken i järn-och stålbranschen. Vid sidan av de anläggningar som kraftigt beskars eller lades ned rationaliserades driften och organisationen vid de allra flesta verken, om än i olika grad. När det gäller den period som ägnades åt rationalisering av den svenska stålindustrin under 1960-, 70-och So-talen minskade antalet arbetstillfällen vid de allra flesta anläggningarna. Procentuellt innebar krisåren i åtskilliga fall en markant minskning. I absoluta ta
	1976 till 334ro anställda 1983.
	sättningsnivå under hela perioden, t.ex. 
	Domnarvet och Oxelund.


	Den kanske mest slående skillnaden mellan strukturomvandlingarna under 1800-talet och 1900-talets andra hälft är fackets, kommunens och statens inflytande vid nedskärningar och nedläggningar. De moderna fetagen har tilldelats, eller tagit på sig, ett samhällsansvar och koncernkompensation i form av nya arbetstillfällen efter nedläggning är ett krav 
	Den kanske mest slående skillnaden mellan strukturomvandlingarna under 1800-talet och 1900-talets andra hälft är fackets, kommunens och statens inflytande vid nedskärningar och nedläggningar. De moderna fetagen har tilldelats, eller tagit på sig, ett samhällsansvar och koncernkompensation i form av nya arbetstillfällen efter nedläggning är ett krav 
	som ställs från fack och kommun. Ett exempel utgs av den i inledningen kommenterade nedläggningen av bruket i Vikmanshyttan under andra hälften av 1970-talet. Nedskärningar och nedläggningar under stålkrisen ledde således till lokalt motagerande. 

	Inom det s.k. Bergslagsprojektet i bjan av 1980-talet ingick en studie, ffattad av några kulturgeografer med Sune Berger i spetsen, där man skilde mellan marknadsbetingade och koncernbetingade nedskärningar/nedläggningar och studerade lokalt motagerande och utfallet av 
	4° Forskargruppen fann att särskilt koncernbetingade nedläggningar, alltså nedläggningar och nedskärningar till fjd av koncerninterna omstruktureringar, fde ett starkt lokalt motagerande. Kraven på koncernkompensation var utbredda. Vid koncernbetingade nedläggningar och nedskärningar var det också relativt vanligt att protesterna gav resultat i form av ersättningsarbeten vid nya eller nygamla anläggningar samt erbjudanden om arbeten på pendelavstånd från hemorten. Det fra var fallet vid exempelvis Vik
	. detta i relation till den typ av nedläggning det var fråga om.

	Lokala aktionsgrupper drog ofta in media f att bevaka utvecklingen. Nedläggningarna fick därmed mycket uppmärksamhet i medierna. Som ett exempel kan återigen Vikmanshyttan användas. Från Vikmanshyttan sändes till och med en debatt om stålkrisen i TV.42 
	På andra orter som drabbades ägnades kraft åt aktionsinriktade reaktioner med syftet att skapa nya arbetsplatser f att bredda ortens näringsliv och fsa komma ifrån den enfetagsdominans som ofta präglade bruksorterna. När Spännarhyttan lades ned utvecklades exempelvis 43 I Hällefors ste både kommun och fack skapa nya verksamheter redan fe nedskär44 
	Norbergsmodellen med reindustrialisering som fjd.
	Norbergsmodellen med reindustrialisering som fjd.

	ningarna, då de såg brukets framtid som 
	osäker.


	Lokalt motagerande och koncernkompensationer m.m. gjorde att 
	, flyttningen från de krisdrabbade orterna var ganska låg under krisåren. Fanns ingen sysselsättning på orten kunde man bo kvar och pendla. Långtidsarbetsloshet var dock relativt vanligt. Med åren har det också 45 
	visat sig att ersättningsjobben har varit svåra att 
	upprätthålla.


	Sammanfattning och avslutande diskussion 
	Bruksdsepoken och stålkrisen under 1970-och So-talen uppvisar såväl likheter som olikheter beträffande mster i orsaker, offer och konsekvenser. 
	Den mest framträdande likheten mellan de olika strukturomvandlingarna är att de vid båda tillfällena drabbade den grundläggande näringsverksamheten i lokalsamhällena i Bergslagsregionen. Vidare b det utländska inflytandet uppmärksammas. Bruksden b främst ses som ett resultat av en omfattande teknisk och organisatorisk modernisering till fjd av hårdnande konkurrens på världsmarknaden och utländska impulser. F att fja den internationella utvecklingen krävdes omfattande kapitalkrävande investeringar som de
	När det gäller offren finns både skillnader och likheter. Stålkrisen uppvisar en, antalsmässigt sett, mindre dramatisk nedläggningsvåg än bruksdsepoken. Under bruksdsepoken fsvann hundratals produktionsenheter medan de fullständiga nedläggningarna inom stålbranschen under 1970-och So-talen går att räkna på ena handens fingrar. Ytterligare en tydlig skillnad mot 1Soo-talets bruksd är att partiella nedläggningar var mycket vanliga under 1970-och So-talen. I många fall beskars dock verksamheten markant. 
	Under både bruksdsepoken och stålkrisen berdes många människor. Det svenska brukssamhället utmärktes av att så gott som samtliga individer i brukets närhet på ett eller annat sätt var involverade i järnframställningen. Vid sidan av smederna och deras drängar fanns bder och torpare som sysselsattes med kolning och transporter m.m. När det gäller stålkrisen så har ofta hela infrastrukturen i drabbade orter blivit lidande av nedläggningar eller kraftiga nedskärningar. 
	När det gäller de fjder nedläggningar och nedskärningar fick f de drabbade individerna är de skilda mstren än tydligare. Bruksdsepoken innebar reellt att branschen expanderade, både beträffande produktion och beträffande sysselsättning. Att flytta till expanderande bruk var ett relativt enkelt sätt att undvika sociala tragedier. Detta gällde dock främst kvalificerad arbetskraft som smeder och liknande samt yngre fullt arbetsfa personer. F den äldre generationen måste nedläggningarna ha medft osäkra levnad
	-

	den på dess mest dugliga arbetskraft, vilket knappast kan ha varit till lokalsamhällets fdel. På många håll ersatte nya verksamheter den gamla och sysselsättningen kunde upprätthållas på orterna. Tidigare forskning kring denna fråga är dock mycket begränsad och det är svårt, att ur den litteratur som här studerats, dra alltf generella slutsatser. En viktig faktor som dock kan fklara den till synes begränsade effekten av nedläggningarna b här understrykas. Detta är den hushållsproduktion som komponerades av
	1 

	bedrevs åkerbruk, djurhållning, renodlat skogsbruk m.m. 
	En betydande skillnad, mellan bruksdsepoken och stålkrisen, är 
	att branschen krympte kontinuerligt under den senare. Under stålkrisen 
	miste•tiotusentals människor sina arbeten. Dessa hade dock en helt an
	norlunda social grund att stå på i jämfelse med sina branschbrer 
	under bruksdsepoken. Fack och kommuner stred f deras sak och 
	nya arbeten avkrävdes de koncerner som valde att skära eller lägga ned 
	delar av verksamheten. I många fall tilldelades de drabbade också någon 
	form av koncernkompensation i form av ersättningsjobb eller erbjudan. den om arbeten på annan ort. 
	Avslutningsvis kan alltså konstateras att bruksdsepoken och stål
	krisen uppvisar både likheter och skillnader vid en jämfelse. Uppsat
	sen har visat hur utsatt den svenska järn-och stålindustrin har varit, och 
	fortfarande är, f utländsk konkurrens och inflytande. Vidare har upp
	satsen visat att var tid har sina egna medel att bema kriser i den lokala 
	produktionen och på arbetsmarknaden. I detta konkreta fall har exem
	pelvis en mångfasetterad hushållsekonomi med åren ersatts av ett flertal 
	institutioner, vilka har den enskildes tryggade framtid som mål. 
	linus.karlsson@history.gu.se 
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	VID 1980-TALETS BÖRJAN utkom skriften Bergslagsprojektet: ett forskningsprogram om strukturomvandlingen i Bergslagen. Nu, ett kvarts sekel senare, startar en grupp forskare skriftserien Bergslagsforskning. Några av initiativtagarna var med redan då det begav sig på 1980-talet, men många är nyantagna doktorander. 
	I det nya nätverkets forskningsprogram ställs andra frågor än de som restes då gruvor och hyttor lades ner. Nu är det de mer långsiktiga effekterna av fetagsnedläggningarna som intresserar och några av de mest frekventa signalorden är identitet, genus och kultur. 
	Detta skriftseriens fsta nummer har sin upprinnelse i forskarkursen Det globala Bergslagen. Kursen samlade nio doktorander som bland annat genomfde en intensiv studieresa genom Bergslagen. Lärarna, som i många fall kunde luta sig mot den egna nu tjugotalet år gamla forskningen, fick sina perspektiv och resultat ifrågasatta i de PM som deltagarna ffattade. Det är dessa promemorior som nu i lätt bearbetat skick publiceras. 
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