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Förord 

Den 19 september 2013 besökte jag Stripa gruva för första gången. Jag hade då ingen aning om 

vad Stripa gruva var eller vart det låg. Jag visste inte heller att gruvan skulle väcka mitt intresse 

så pass mycket att jag två år senare valde att skriva om den i min uppsats. Resan från en tom 

sida till en färdig uppsats har varit lång men framför allt rolig och innehållsrik.  

Jag vill med dessa inledande ord tacka mina intervjupersoner som deltagit i studien, ert 

engagemang och era erfarenheter har gett mig så mycket till uppsatsen. 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Mats Lundmark för hans engagemang och givande 

diskussioner kring arbetet under processens gång. Till sist vill jag tacka Eva Gustavsson för att 

jag fick använda mig av dina fina bilder till uppsatsen.  

 

 

(Bild 1. Stripa gruva. Källa: Eva Gustavsson, 2013).   



 

 

Sammanfattning 

I dagens moderna samhälle finns det kulturarv, traditionella som moderna. Industriella arv är 

moderna kulturarv, och det är vanligt att de moderna kulturarven har svårare att accepteras i 

samhället. Det finns en problematik gällande industriella arv i vem som ska förvalta dem, för 

blir de inte förvaltade så kommer de vara tomma kvarlämningar. Det finns även en komplexitet 

i att upprätta en balans mellan att bevara och nyttja de industriella arven. För det första måste 

de bevaras, då de är något historiskt från våra tidigare generationer. För det andra måste de 

nyttjas för att kunna överleva sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Stripa gruva är ett exempel på 

ett industriellt arv som ligger i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur industriella arv, med Stripa gruva som fallstudie, 

kan bevaras för efterkommande generationer. Fokus ligger på hur industriella arv förvaltas och 

hur arbetet sker för att uppnå en balans mellan att bevara och nyttja industriella arv i dagens 

moderna samhälle. Studien utgår från följande frågeställningar: Vad innebär det att förvalta ett 

industriellt arv? Vilka problem och möjligheter finns? Hur ser avvägningen ut mellan att bevara 

ett industriellt arv och verksamheters nyttjande av platser och dess anläggningar?  

Studien är en fallstudie av Stripa gruva som industriellt arv, den utgår från en kvalitativ ansats 

i form av intervjustudier med tjänstemän på Länsstyrelsen Örebro och Örebro läns museum, 

som alla idag arbetar eller tidigare har arbetat med Stripa gruva. Studiens teoretiska ram utgår 

från dagens kunskapsläge om industriella arv i det moderna samhället.  

Efter genomförd studie går det att konstatera att förvaltningen av ett industriellt arv kan 

innebära problem, utmaningar och möjligheter. Det innebär ett ansvar, då en historia ska 

representeras. Den mest hållbara förvaltaren till ett industriellt arv är kommunen, vilket blev 

Lindesbergs kommun i fallet med Stripa. Det industriella arvet är kommunens tillgång och 

kommunen kommer alltid finnas kvar, i jämförelse med ett privat företag som kan gå i konkurs 

eller säga från sig ansvaret. Stripa gruva behöver bevaras, samtidigt som det behöver nyttjas. I 

arbetet kan byggnadsminnesförklaringen vara ett verktyg som är relevant att använda, om det 

uppstår någon problematik. Det gäller även att ha en tydlig vision om vad det industriella arvet 

ska användas till, i Stripa är visionen att driva ett besöksmål, vilket anses vara relevant med 

tanke på att kulturen har blivit allt mer integrerad i turismen.  

Nyckelord: Kultur, kulturarv och industriella arv 
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Inledning 

Stripa gruva ligger i Guldsmedshyttan i Lindesbergs kommun. Gruvan är den största och äldsta 

gruvan som vart i bruk inom kommunen. Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde som 

symboliserar berättelser från en tidigare generation om hårda arbetsförhållanden och bruksanda. 

Vid en närmare anblick av Stripa gruva syns årsringarna tydligt, det går att beskåda lämningar 

från medeltiden till dagens moderna samhälle.  Stripa är även en del av Sveriges 

industrialisering, både på en regional och nationell nivå. Malmen som tidigare har brutits på 

platsen, har både levererats inom Sverige och exporterats (Lindesberg museum, 2004, s.3).  År 

2006 blev Stripa gruva förklarat som byggnadsminne, motiveringen var att platsen var en unik 

miljö, att Stripas kulturhistoriska värdet är en del av samhällets utveckling och hur samhället 

ser ut idag. Idag är platsen ett besöksmål och en del i projektet Bergslagssatsningen, målet är 

att driva Stripa gruva som besöksmålsutveckling (Lindesberg museum, 2009, s.5). 

Enligt Lars Amréus (2013) har intresset för de industriella arven avtagit på senare år och det är 

inte längre något som anses vara nytt eller unikt i samhället. Amréus kopplar det avtagande 

intresset till generationsväxlingen som sker i samhället. Den generationen som minns 

industriella arv som något nytt och unikt börjar försvinna (Amréus, 2013, s.10). För ett kulturarv 

som Stripa gruva har intresset och attityder alltså förändrats i tid och rum. Alla individer i 

samhället anser inte längre att Sveriges tidigare historia är intressant och det existerar ett 

samband mellan kunskapen som människor har och intresset för kulturarv. Kunskapen varierar 

beroende på utbildningsnivå, personliga erfarenheter, ålder och värderingar. En ökad kunskap 

om kulturarv visar på en ökad betydelse av kulturarv för individer. Å andra sidan så är individer 

beroende av att uppleva något unikt och att bli överraskade och enligt Riksantikvarieämbetet 

(2002) kan kulturarv tillfredsställa dessa behov hos individer Det finns även en komplexitet i 

arbetet med kulturarv och industriella arv, om intresset och värderingar varierar beroende på 

människor (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.6).  Det finns flera faktorer som visar på en 

problematik med kulturarv, industriella arv i samhället, vilket vidare kommer diskuteras i 

studien.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur industriella arv, med Stripa gruva som fallstudie, 

kan bevaras för efterkommande generationer. Fokus ligger på hur industriella arv förvaltas och 

hur arbetet sker för att uppnå en balans mellan att bevara och nyttja industriella arv i dagens 

moderna samhälle.  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 Vad innebär det att förvalta ett industriellt arv? 

o Vilka problem och möjligheter finns? 

 Hur ser avvägningen ut mellan att bevara ett industriellt arv och verksamheters nyttjande 

av platser och dess anläggningar?  

Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till ett industriellt arv som fall, Stripa gruva. Mitt intresse för 

studien ligger i att undersöka vilka aktörer som är lämpligast att förvalta Stripa gruva. Det är 

även av intresse att undersöka hur arbetet sker för att skapa en balans mellan att bevara och 

nyttja Stripa gruva. Studien avgränsas till arbetet som har skett från inledningsskedet av Stripa 

gruva som byggnadsminne till idag.  

Det finns flera aspekter i arbetet med förvaltningen av ett industriellt arv, som inte kommer att 

tas upp i studien. I arbetet med Stripa gruva skulle platsmarknadsföringen kunna studeras, hur 

man lockar individer till platsen. Det har inte varit av intresse för denna studie, intresset ligger 

i det interna arbetet med Stripa gruva, dock kommer platsmarknadsföring behandlas till en liten 

del i hur förvaltare kan arbeta med att locka verksamheter till Stripa gruva.   

Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer studiens teoretiska ram. I kapitlet diskuteras studiens 

nyckelord kultur, kulturarv, industriella arv och turism. Kapitlet bygger på tidigare forskning, 

relevant litteratur och rapporter från myndigheter. Därefter följer metodavsnittet, där studiens 

metodval och tillvägagångssätt presenteras. Metodvalet kommer att förklaras och motiveras.  

Efter metodavsnittet följer studiens empiriska material. Det första empiriska kapitlet är ”Stripa 

som industri” som presenterar Stripas historik, Bergslagssatsningen och Stripas resa från en 

industri till ett industriminne. Kapitlets syfte är att ge läsaren en inblick om Stripa gruva, vilket 

är viktigt för att förstå studiens syfte och vidare diskussion.  
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Vidare följer studiens andra empiriska avsnitt Förvaltningen av Stripa gruva. I kapitlet 

presenteras studiens resultat från intervjuer som sedan analyseras utifrån den teoretiska ramen. 

Det sista kapitlet är en avslutande diskussion, som är ett kortfattat kapitel där det jag kommit 

fram till efter avslutad studie diskuteras. Kapitlet avslutas sedan med studiens slutsatser med 

besvarande av syfte och frågeställningar. 
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Kultur, kulturarv och industriella arv 

I följande avsnitt kommer definitioner och tidigare forskning av studiens nyckelord: kultur, 

kulturarv och industriella arv att presenteras och diskuteras.   

Kulturbegreppet  

Begreppet kultur är brett och kan ha olika innebörder därför kan det vara svårt att definiera. 

Lars Aronsson (2007) diskuterar kulturbegreppets betydelser och ger det följande innebörder: 

ett beteendemönster, ett mentalt tillstånd som är allmänt, en intellektuell förfining i samhället 

på en allmän nivå, ett meningsbärande uttryck och en levd kultur. Enligt Aronsson är ett 

meningsbärande uttryck och en levd kultur de mest centrala innebörderna inom kulturbegreppet 

(Aronsson, 2007,s.18).  

Vidare behandlar Aronsson begreppet kulturell ekonomi, ett begrepp som är ett resultat av att 

kultur och ekonomi har blivit mer integrerade med varandra i dagens samhälle. Kulturen har 

blivit ekonomiserad, och ekonomin har blivit kulturaliserad brukar det sägas. Aronsson 

beskriver ekonomiseringen av kulturen som något motsättningsfyllt och kritiserat, det anses att 

det ekonomiska har fått en för stor plats i det kulturella. Det medför att kulturen blir 

kommersialiserad och beroende av det ekonomiska, vidare kan det då leda till att kulturen 

förlorar sitt eget värde. Å andra sidan har inte kulturaliseringen av ekonomin inte blivit 

kritiserat, vilket kan bero på att konsumtion, varor och tjänster anses vara kulturellt i dagens 

samhälle. Vi kan idag se allt mer kulturellt kodade varor inom industrier, det är varor som ger 

mening och värde för konsumenter, genom exempelvis design och marknadsföring. Ett exempel 

på den ökande integrationen mellan kultur och ekonomi är framväxten av upplevelse- och 

kulturindustrier (Aronsson, 2007, s.16f). 

Även Brita Hermelin (2012) diskuterar relationen mellan ekonomi och kultur i dagens samhälle. 

Hermelin menar på att det är ett resultat av den samhällsomvandling som skett från ett 

industriellt samhälle till ett kunskaps- och tjänstesamhälle. Samhällsomvandlingen diskuteras 

utifrån begreppet postmodernism, ett begrepp som utvecklades i den kulturella sfären. I 

postmodernismens diskurs har kulturen en stark position. Symboler, estetiska värden och tecken 

är av central betydelse. I det postmoderna samhället handlar det om att producera images, 

symboler och upplevelser för individer. 
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De förutsättningar som Hermelin (2012) skriver om ökar integrationen mellan kultur och 

ekonomi är beroende av logiken i marknadssystemet, exempelvis mervärdesutveckling1 och 

masskonsumtion2. Idag ökar branschernas ekonomiska värde, i och med att marknaderna 

utvecklas till att bli mer differentierade och diversifierade. De socioekonomiska klyftorna kan 

därmed öka i samhället, vilket vidare påverkar det identitetsskapande konsumtionsbeteendet 

(Hermelin, 2012, s.58f). 

Aronsson (2007)  kopplar denna kulturella förändring till konsumtionens utveckling i 

samhället, från masskonsumtion till en konsumtion där mervärde spelar en stor roll. 

Konsumtionens utveckling i samhället har sin utgångspunkt i en standardiserad produktion av 

varor, ofta kallat Fordismen3. Vidare förändrades produktionen till att bli mer flexibel och 

specialiserad, det vill säga postfordism.  Resultatet av postfordism är att produktioner har blivit 

mer beroende av nätverk och globaliseringsprocesser än tidigare. Syftet blir då till att ge 

individer ett större utbud med avseende på konsumtion och fler valmöjligheter (Aronsson, 

2007,s. 19ff.). 

Hermelin anser att en bakomliggande faktor som har ökat integrationen mellan kultur och 

ekonomi är att kulturen har blivit mer uppmärksammad i den offentliga debatten och 

utredningar, hos politiker, samhällsplanerare och forskare. I dagens tjänste- och 

kunskapssamhälle är det viktigt att arbeta med kultur och symboler som ett verktyg för att 

attrahera turister, investerare och företag till en plats alternativt region. Det kan i sin tur skapa 

en dynamik i samhället som kan gynna den ekonomiska utvecklingen och befolkningstillväxten 

(Hermelin, 2012, s.66). I och med den ekonomiska utvecklingen har det blivit viktigt att skapa 

mervärde i varor och tjänster, något Aronsson anser är en del i att integrera kulturen i ekonomin. 

Upplevelseindustrin är ett exempel på denna utveckling, att individer ska få en upplevelse som 

är minnesvärd och personlig. Det blir då viktigt att arbeta med marknadsföring och 

varumärkesstrategier för att förmedla det unika som erbjuds på platsen i jämförelse med andra 

platser och för att förmedla platsens känsla genom exempelvis historien (Aronsson, 2007,s.27).  

  

                                                 
1 Utveckling av varor och tjänster för att skapa ett mervärde för konsumenten, exempelvis design, funktioner och 

mer individuellt anpassat.  
2 Konsumtion av varor och tjänster i stora mängder för ett lägre pris. 
3 Produktionen karaktäriserades som storskalig, standardiserad och som ett ”löpande band”.  
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Det finns tre faktorer på den regionala nivån som enligt Hermelin (2012)  påverkar den 

kulturella ekonomins effekter. Den första är sysselsättningstillväxten, som påverkar genom att 

kulturella näringar växer fram ur den offentliga sektorn. Kultur är en central faktor i 

konkurrensen mellan regioner. Genom att kulturella näringar växer fram som enskilda aktörer 

ur det offentliga, kan det påverka sysselsättningstillväxten för en region då det skapas mer 

arbetstillfällen och därmed kan regionen stå sig i konkurrensen med andra regioner (Hermelin, 

2012, s.65).  

Den andra faktorn är attraktivitet och att använda kulturen som en aspekt i platsmarknadsföring. 

Likt det Aronsson (2007)  diskuterar är det viktigt att använda kulturen i platsmarknadsföringen 

eftersom att det unika för den enskilda platsen lyfts fram. Kultur varierar mellan regioner, och 

regionernas kulturer skiljer sig gentemot varandra. Att använda kulturen i 

platsmarknadsföringen, lyfts det unika för platsen upp och på så sätt kan platsen få mer 

uppmärksamhet och stå ut i konkurrensen (Hermelin, 2012, s.67). 

Den tredje och sista faktorn är det sociala kapitalet som människor innehar. Om en plats har ett 

rikt kulturutbud så kan det påverka människors sociala kapital positivt. Genom det sociala 

kapitalet bygger människan upp relationer och känner en samhörighet. Hermelin kopplar det 

sociala kapitalet som faktor för den kulturella ekonomins effekter till att samhället är uppbyggt 

av sociala konstruktioner och mångfald, som påverkas av det kulturella (Hermelin, 2012, s.67). 

Kulturarv 

Kulturarv är något historiskt och ett begrepp som innefattar flera olika saker Det är ett uttryck 

för mänsklig påverkan som kan vara materiellt i form av miljöer, föremål och verksamheter, 

och något immateriellt i form av traditioner, myter och ortsnamn. Kulturarv tillhör och bidrar 

till samhällsutvecklingen, det kan finnas i olika former och vissa är mer preciserade som 

exempelvis ett industriellt arv. Begreppet innefattar även kulturmiljöer, exempel på det kan vara 

ett industriområde eller naturmiljö från historien (Riksantikvarieämbetet, 2012).  
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År 2000 tog Riksantikvarieämbetet initiativ till ett FoU-projekt4 som pågick i tre år kallat 

”Kulturarvet som resurs för regional utveckling”. Projektet syftade till en analys om samspelet 

mellan kulturarv och den regionala utvecklingen. Syftet var även att undersöka framtida 

forskningsbehov och att bidra med en kunskapsöversikt om kulturarv. CERUM5 vid Umeå 

universitet tilldelades uppdraget och projektet skulle styrka kulturmiljöer i den regionala 

utvecklingen, visa fördelar som finns med kulturarv i arbetet mot ett hållbart samhälle och att 

öka intresset för kulturarv i den regionala utvecklingen (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.4).  

Kulturmiljösektorn är en egen sektor som deltar i den regionala samhällsplaneringen, den 

behandlar bland annat kulturmiljövården i dagens samhällsplanering utifrån lagar och 

restriktioner. Riksantikvarieämbetet (2002) skriver om lagen om kulturminnen (SFS 1988:950) 

som säger att:  

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta 

delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet om 

kulturmiljön (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.14).  

Kulturarv behandlas även i andra lagar, bland annat Miljöbalken och Plan- och Bygglagen. Det 

finns dessutom hänsynsregler angående kulturarv i andra lagar som exempelvis Väglagen. 

Kommuner och staten har det övergripande ansvaret för kulturarven, men medborgare har även 

de ett ansvara i att visa hänsyn. I arbetet med att bevara och vårda kulturmiljöer och kulturarv 

går det att söka stöd från bland annat EU6. I den ekonomiska och fysiska planeringen blir 

kulturmiljösektorn mer attraktiv att samarbeta med (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.14).  

Riksantikvarieämbetet skriver att intresset och attityder för kulturarv och kulturmiljöer har i tid 

och rum förändrats. Den sociala tillhörigheten är en faktor som kulturarv är beroende av. Det 

är inte alla individer i dagens samhälle som ser kulturarv som något intressant. 

Riksantikvarieämbetet menar även på att kulturarv kan tillfredsställa individers behov att 

uppleva något unikt och att bli överraskade. Det finns dock en problematik i hur kulturarven 

ska få ett ökat intresse i samhället, att kunna locka en bredare målgrupp och vad det får kosta.  

 

                                                 
4 Forskning- och utvecklingsprojekt 
5 Centrum för regionalvetenskap 
6 Europa parlamentet 
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Det finns en komplexitet i förvaltandet av kulturarv i samspelet mellan att bevara och nyttja 

miljön, vilket kan kopplas till begreppet kulturell ekonomi och risken i att kulturarven kan 

förlora sitt eget värde vid en allt för stor konsumtion av det (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.6).  

Intresset individer har för kulturarv och kulturmiljöer varierar beroende på utbildningsnivå, 

personliga erfarenheter, ålder och värderingar. Det är utifrån kunskapen om kulturarv och 

kulturmiljöer individer värdesätter dem. Det finns alltså ett samband mellan kunskapen 

individer har och betydelsen för dem. En ökad kunskap om kulturarv visar på en ökad betydelse 

av kulturarv för individer (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.17). Kulturarven är enligt politiker 

och kulturvetare en betydelsefull komponent i samhället. Det är något historiskt från tidigare 

generationer, och som inte går att ersätta. Ett kulturarv bidrar till att stimulera tillväxten för 

regioner och är av betydelse för turismutvecklingen (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.8).   

Kulturarven kan i dagens samhälle fungera som ett besöksmål och på så sätt locka besökare dit. 

Ur det ekonomiska perspektivet kan upprustningen till ett besöksmål bli kostsam, det behövs 

renoveringar och vård av anläggningar. Broschyrer, skyltar och information är också något som 

kommer behövas i arbetet, vilket även det är en kostnad. Sett ur det kulturella perspektivet kan 

det innebära att kulturarvet tappar sin charm och idylliska känsla, då det ska konkurrera på en 

ekonomisk marknad (Riksantikvarieämbetet, 2002, s.25).  

Kommersialiseringen av kulturen och dess betydelse förturismbranschen diskuteras av Lotta 

Braunerhielm (2002) i artikeln ”Plats, kulturarv och konsumtion”. Artikeln behandlar kulturens 

kommersialisering i och med kulturens utveckling till varor och tjänster. Uttrycket av 

kommersialiseringen av kulturen kallar Braunerhielm för kulturarvsturism och skriver att 

turismen är en bakomliggande faktor till kulturens ökande kommersialisering (Braunerhielm, 

2002, s.31).  
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Turismen har gått från att masskonsumeras till att integrera kultur och det är attraktivt att 

erbjuda kulturella upplevelser på platser. Därmed har destinationerna blivit mer nischade mot 

upplevelser med kulturella inslag. Det finns en problematik i kulturens framväxt i turismen, att 

den behandlas som något ekonomiskt istället för historiskt och lokalt, kulturer blir även allt mer 

differentierade. Att kultur har utvecklats till något ekonomiskt har även sina fördelar, regioner 

förstärks då deras kultur har ökat i betydelsen genom att kulturen används i platsmarknadsföring 

för regioner, i syfte att klara av den globala konkurrensen. Braunerhielm menar att detta är ett 

resultat av kulturens kommersialisering (Braunerhielm, 2002, s.32).  

Att kultur och kulturarv har blivit mer centralt i turismen har även andra fördelar som 

exempelvis att skapa en ekonomisk tillväxt på en lokal eller regional nivå. Att kultur och 

kulturarv blir mer konsumerade visar på attraktivitet, dock kan det finnas en problematik i hur 

det påverkar bevarandet av kultur och kulturarv. Ett exempel på en konsekvens är att kulturen 

blir överkonsumerad och förlorar sitt eget värde, det blir därför en komplex relation mellan att 

nyttja och bevara kulturarv. Inom turismen är turisters efterfrågan och behov av stor betydelser 

men om kulturen blir så pass konsumerad att den inte blir unik längre, vad vill då turister ha? 

Ännu en gång kan vi se en kritik riktad mot ekonomiseringen av kulturen (Braunerhielm, 2002, 

s.33). 

För att stå mot problem med ekonomiseringen av kulturen är det viktigt att tänka på omsorgen 

av kulturarven, det som ska bevaras och att inte skada autenticiteten. Kulturarv bär på ett 

historiskt värde, som är viktigt att bevara för turismen, i ett utbildningssyfte och för 

lokalbefolkningen (Braunerhielm, 2002, s.40).  

Industriella arv 

Industriella arv är ett mer preciserat kulturarv. Det är arv från samhällets industriella utveckling 

i slutet på 1800-talet och under 1900-talet. Industriella arv kan vara anläggningar och miljöer 

från samhällets tidigare industriella produktion. De är viktiga att bevara i syfte att skapa en 

förståelse för samhällets utveckling, därmed blir det viktigt att utveckla och etablera 

industriminnen mer i kulturarvsarbetet (Riksantikvarieämbetet, 2014).  
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Amréus (2013) skriver om intresset för de industriella arven i samhället. I och med 

transformationsprocessen i början på 1970-talet till ett information- och tjänstesamhälle 

uppmärksammades de industriella arven mer. De ansågs vara något historiskt och en del av det 

föregående samhället. Amréus (2013) skriver dock att intresset och uppmärksamheten avtog 

genom åren, vilket kan ha sin grund i att de industriella arven inte längre var något nytt eller 

spännande. En annan anledning till att uppmärksamheten och intresset har avtagit kan vara den 

generationsväxling som sker i dagens samhälle, de generationer som minns industriella arv som 

något nytt och spännande börjar försvinna. Därmed stiger en ny generation från en annan tid in 

och det industriella arvet påbörjar ett nytt skede (Amréus, 2013, s.10). 

Kulturmiljövården började behandla industriella arv i slutet på 1960-talet, på 1990-talet 

påbörjade Riksantikvarieämbetet ett projekt som behandlade industriella arv. Syftet med 

projektet var att sprida kunskap och information om industriella arv i form av dokument och 

register. Senare påbörjades ett nytt projekt i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet som 

behandlade arbetet med att bevara och bruka industriella arv på nya sätt, ett exempel var att 

integrera innovation och teknik i industriella arv. Riksantikvarieämbetet har sedan på uppdrag 

av regeringen fått flera uppgifter att genomföra kring industriminne (Amréus, 2013, s.11).   

Det mest uppmärksammade och kritiserade arbetet var att kartlägga tio av de mest 

betydelsefulla industriminnena i Sverige. Den kritik som riktades var att arbetet inte avspeglade 

Sveriges industriella arv på ett rättvist sätt. Arbetet med kartläggningen tog därmed nya former 

år 2002-04 och innefattade istället tolv plats i Sverige, syftet var att behandla frågor om vilken 

betydelse industriminnen hade för samhället. Programmet hette ”Berättelser om vårt samhälles 

historia – svenska industriminnen. Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska 

arvet”(Amréus, 2013, s.11).  

Denise Cole (2010) skriver i sin artikel ”Exploring the Sustainability of Mining Heritage 

Tourism” om kolgruvor som industriella arv, dess yttring i turismnäringen och 

överensstämmandet med hållbar utveckling. Att koppla industriella arv till hållbar utveckling 

är enligt Cole ett perspektiv som är ovanligt, då industriella arv som exempelvis gruvindustrin, 

brukar associeras med ekonomisk nedgång, oacceptabla miljöeffekter och arbetsmiljöer. Cole 

vill därmed undersöka industriella arv och kopplingen till en hållbar utveckling (Cole, 2010, 

s.480).  
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Avtagandet av industrialiseringen har karaktäriserats av hög arbetslöshet, negativa 

befolkningsförändringar och byggnader som har förfallit. I samband med att de industriella 

landskapen återupptäcktes och de kulturella konsekvenserna det innebar, fick de industriella 

landskapen nya krafter och ansågs attraktiva på en marknad för upplevelser och turism. Fler 

länder har börjar arbeta med sina industriella arv tillsammans med museer, ett exempel på det 

är i Storbritannien, där över 500 museer hyllade de industriella arven år 2001. Cole skriver om 

hur de industriella arven har fått mer plats i den fysiska planeringen i dagens samhälle. Exempel 

som tas upp är att de industriella arven bär på vår tidigare historia, därmed blir de viktiga att 

använda i planeringen för att ge en förståelse och kunskap för de kommande generationerna om 

deras ursprung (Cole, 2010, s.485).  

Utvecklingen av de industriella arven inom turistindustrin kan kopplas till historien som de 

industriella arven bär på och berättar, något som attraherar individer till platser. Desto mer de 

industriella arven har blivit integrerade inom turismen. Desto mer acceptans finns det för den 

sociala och ekonomiska ohållbarhet som tidigare karaktäriserat industriella arv. De industriella 

arven berättar en historia från tidigare generationer och erbjuder besökare ett holistiskt 

närmande till historien (Cole, 2010, s.481).  

De ekonomiska fördelarna som turismbranschen kan få från de industriella arven är enligt Cole 

överskattade. De industriella arven har skapat en nisch inom turismen, och det finns en 

problematik i att de endast attraherar besökare för dagen och inte nattgäster. Därmed blir 

intäkterna mindre och det kan vara svårt att få det ekonomiska att gå runt. I arbetet med 

industriella arv som besöksmål finns det en utmaning ekonomiskt sett i komplexa 

byggnadsmaterial som är svåra att hantera, bevara och sköta, vilket även kan generera en stor 

kostnad. Den nisch som de industriella arven ger turismen blir som mest framgångsrika om det 

finns ett museum i närheten, det kan generera intäkter i form av exempel hyra och besökare 

(Cole, 2010, s.486).  

Den första aspekten som Cole kopplar till hållbar utveckling är den sociala faktorn. Platserna 

kan enligt Cole liknas vid museer, inte endast i form av artefakter utan även i form av sociala 

och institutionella organisationer. De industriella arven erbjuder även en upplevelse av hur 

samhällen såg ut förr, i form av både bostäder, arbeten och kommunikationer. De industriella 

arven berättar historier om kultur och religion, Cole menar att detta skapar social hållbarhet att 

låta individer delta och ta del av tidigare generationers liv, kultur och historier. För att då uppnå 

en social hållbarhet kan ett exempel vara att museer och annan verksamhet låter individer att 
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delta i det industriella arvet och låta de höra om historien från de tidigare generationerna (Cole, 

2010, s.481). 

Den andra aspekten som Cole använder sig av i diskussionen om hållbar utveckling är 

miljöperspektivet. Angående de industriella arvens miljö kan det anses vara absurt att bevara 

miljön och de icke-förnybara resurserna, de industriella arven kan anses vara meningslösa. Vi 

lever idag i ett samhälle som väljer att fokusera på de icke-industriella och förindustriella arven, 

i den meningen att de är mer unika, vackra och traditionella. Detta är något som Cole anser är 

problematiskt i samspelet mellan de industriella arven och hållbar utveckling, då tankesättet 

kan förstöra de industriella arven som Cole anser kan skapa framtida problem. De risker som 

finns är att bevisen och arven som finns från den industriella tiden försvinner för de senare 

generationerna. Att ha kunskap om de industriella arven är viktiga i syfte att förstå hur samhället 

är uppbyggt idag (Cole, 2010, s.483). 

I sin artikel kommer Cole fram till följande slutsatser. Först och främst har turismutvecklingen 

sett utifrån ett helhetsperspektiv ett tydligt behov av att samverka och stärka relationen mellan 

lokala samhällen och industriella arv. Industriella arv har en stor påverkan på individers sociala 

kapital, då individerna blir involverade i sin historia. Sett ur ett miljöperspektiv är det i 

planeringen viktigt att sammanlänka industriella arv med landskap. Vidare ska det uppmuntra 

till en samverkan mellan det kreativa, kulturella och det ekonomiska inom regioner och det 

lokala. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv kan turismen dra fördelar i att integrera de industriella 

arven i branschen, då det berättar något om de tidigare generationerna och de får ett nytt liv 

(Cole, 2010, s.491).  

Industriella arv i upplevelseindustrin 

Max Jakobsson (2009) har i sin avhandling ”Från industrier till upplevelser” studerat bilden av 

Bergslagen och hur den förmedlas för att locka företag, turister och inflyttare till regionen 

Bergslagen. Avhandlingens syfte behandlar upplevelseindustrins betydelse för 

strukturomvandlingsprocesser som är symboliska och materiella i Bergslagen. Jakobsson har i 

avhandlingen tre utgångspunkter, den första är att bilden av Bergslagens är konstruerad efter en 

region som erbjuder upplevelser, detta görs genom marknadsföring. Den andra utgångspunkten 

är att Bergslagens bild kan karaktäriseras som negativ i och med den strukturomvandling som 

skett från mitten av 1970-talet. Den tredje utgångspunkten är att bilden av Bergslagen på en 

kommunal nivå konstrueras av platsbilder och den regionala identiteten (Jakobsson, 2009, 

s.17).  
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Idag har upplevelser blivit mer centrala i platsmarknadsföringen. Det kan ha sin grund i 

turismnäringen och marknadsföringen av destinationer. I turismnäringen är det centrala att sälja 

upplevelse på en plats och sedan 1990-talet har upplevelser varit ett begrepp som karaktäriserats 

i regioners och platsers marknadsföring. Upplevelser på en plats attraherar turister, företag och 

inflyttare. Upplevelseindustrin är ett eget rum, där en enskild upplevelse marknadsförs, 

exempelvis ett gruvområde som erbjuder en upplevelse av det historiska. Att använda historien 

i marknadsföringen speglar det lokala som finns på platsen, det blir en individuell identitet och 

anses som något attraktivt (Jakobsson, 2009, s.31). 

Upplevelserna har idag blivit mer förpackade som varor jämfört med tidigare. Individer 

konsumerar idag mer kultur, vilket ha kan sin grund i att individer idag har mer pengar att 

spendera i och med ökade inkomster. Därmed kan individer spendera pengar på upplevelser 

utöver de dagliga varorna som hygienartiklar och livsmedel (Jakobsson, 2009, s.35f). Kulturen 

har alltså blivit mer integrerad i upplevelseindustrin, vilket kan vara ett resultat av den kulturella 

ekonomin och att kultur har blivit en central del i en vara eller tjänst (Jakobsson, 2009, s.37 ff.). 

Upplevelseindustrin är koncentrerad till större städer, men det kan finnas inslag av det i mindre 

orter och städer. Jakobsson ser dock fördelar för mindre orter och städer att arbeta med 

upplevelser, då det på platserna finns historia och lokala identiteter som är attraktiva som 

upplevelser för individer. Fördelar som finns med upplevelseindustrin för en stad är att den kan 

generera sysselsättning, liksom befolknings- och ekonomiskt tillväxt. Det anses som något 

attraktivt för platser och regioner, därmed kan upplevelseindustrin generera framtida utveckling 

(Jakobsson, 2009, s.45f). 

Det Jakobsson kommer fram till i sin avhandling är att den symboliska omvandlingen som 

regionen Bergslagen gått igenom, inte är något unikt. I den postindustriella västvärlden går det 

att se hur kulturarv och kultur blir allt mer integrerade och koncentrerade i städer, det ses som 

en resurs. Bergslagen har alltså utvecklats från en industriregion med en kristid till att arbeta 

med sin symboliska identitet i form av kulturarv och turism. Jakobsson anser att det blivit mer 

kommersiellt då kulturarvet är en vara på en marknad idag, genom turismbranschen. 

Kulturarvet används på en lokal nivå som ett verktyg i platsmarknadsföring, för att arbeta bort 

krisstämplar och bruksandan. Det skapas nya lokala identiteter (Jakobsson, 2009, s.147f).  
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Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metodval, tillvägagångssätt, studiens material och för-

och nackdelar med studiens metodval. 

Val av datainsamlingsmetod 

Studiens metod bygger på en kvalitativ ansats. Det som karaktäriserar en kvalitativ studie är 

enligt Alan Bryman (2011) att forskningen har ett intresse för att tolka informationen från ord, 

istället för siffror som i den kvantitativa forskningen. Undersökningen karaktäriseras av 

deskriptiva detaljer, det vill säga beskrivningar, förklaringar och tolkningar av fenomen eller 

miljöer (Bryman, 2011, s.363). Den kvalitativa ansatsen utgår från en fallstudie, med ett fall 

som valts utifrån studiens intresse och för att passa studiens forskningsfrågor. Fallet som 

används i studien är ett så kallat representativt fall, vilket innebär enligt Bryman (2011) att fallet 

är ett exempel på hur omständigheter och mål kan se ut inom kunskapsområdet. I en fallstudie 

studeras endast ett specifikt fall detaljerat utifrån kunskapsläget, som exempelvis en plats eller 

lokal som en organisation eller ett samhälle (Bryman, 2011, s.77).  

Fallstudien bygger på en semistrukturerad intervjustudie, vilket innebär att forskaren har vid 

intervjuerna arbetat med olika teman som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

De specifika teman som berörs struktureras upp i en intervjuguide som forskaren utgår från vid 

intervjutillfället. Vid intervjuerna finns det en frihet enligt Bryman att besvara frågorna, då 

intervjuaren använder frågorna som utgångspunkt, frågorna behöver alltså inte komma i någon 

specifik ordning utan när det känns naturligt. Det är en flexibel metod, då det även kan ställas 

frågor utöver intervjuguiden, exempelvis frågor om svaret intervjupersonen har gett och som är 

relevanta för studien (Bryman, 2011, s.415).  

Reflektion om val av metod 

Studien har sin grund i en kvalitativ ansats då jag ville få en djupare kunskap om industriella 

arv och Stripa gruvas roll i dagens samhälle. För att få en djupare förståelse för 

kunskapsområdet har intervjuer genomförts, vilket gett mig som forskare ett perspektiv inifrån 

i arbetet med Stripa gruva. Om studien endast hade byggt på exempelvis statliga och 

kommunala dokument hade analysen endast blivit översiktlig och det hade blivit problematiskt 

att besvara studiens frågeställningar djupgående.  
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Då studiens fokus ligger på förvaltningen och bevarandet av industriella arv behövs en närmare 

analys av utmaningarna som finns i och med förvaltarrollen och av problematiken i att upprätta 

en balans mellan att bevara och nyttja Stripa gruva göras. En kvalitativ analys kan då studera 

hur och varför dessa utmaningar och problematiken finns kring industriella arv. Stripa gruva 

har valts som fall i studien då det är en miljö som gått igenom både upp- och nedgångar i arbetet 

genom åren. Fallet är ett bra exempel på utmaningar och problematik som finns vid förvaltandet 

och utvecklingen av ett industriellt arv i det moderna samhället.  

Urval 

Urvalet av intervjupersoner som studien bygger på är så kallade målstyrda urval. Det innebär 

att respondenterna i studien är utvalda då de har en koppling till studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011, s.350). Respondenterna som deltagit i studien har valts ut då 

de varit delaktiga som tjänstemän i arbetet med Stripa gruva i inledningsskedet och två av dem 

är det fortfarande idag.  

Presentation av respondenterna 

Intervjuperson 1: Tjänsteman på Örebro läns museum som tidigare arbetat på Lindesberg 

museum med Stripa gruva.  

Intervjuperson 2: Tjänsteman på Länsstyrelsen Örebro. Arbetar och har gjort det länge med 

byggnadsvårdsbidrag. Intervjuperson två har varit med från början i arbetet med Stripa gruva 

från industri till industriminne.  

Intervjuperson 3: Tjänsteman på Länsstyrelsen Örebro. Arbetar med bidragsfrågor, 

strategifrågor, moderna kulturarv och annan verksamhet på Länsstyrelsen Örebro. Har inte varit 

med från starten i arbetet med Stripa gruva, och har i dag en roll som diskussionspart i arbetet 

gällande byggnadsvårdsåtgärder och i Bergslagssatsningen.  
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Tillvägagångssätt 

Fallstudie – Stripa gruva 

Studien är som tidigare nämnt en fallstudie av Stripa gruva och som bygger på en intervjustudie. 

I inledningsskedet för uppsatsen var mitt intresse att studera kulturarv i dagens moderna 

samhälle, vilket forskningsfrågor och syfte formulerades efter. Stripa gruva valdes som fall då 

det är ett kulturarv som har upplevt en resa likt en berg- och dalbana, det har både funnits 

möjligheter som problematik i arbetet kring gruvans utveckling till ett besöksmål. 

Det första steget att göra i fallstudien var att studera Stripa gruva och få mer information om 

platsen som sedan kunde användas till frågor i intervjuerna. Stripa gruvas utvecklingsplan, 

hemsida, och Länsstyrelsen Örebros hemsida studerades. Vidare gjordes intervjuer med tre 

respondenter som har eller har haft någon koppling till platsen i sitt arbete. Intervjuerna, 

rapporter och hemsidor utgör alltså studiens empiriska material. Efter intervjuerna 

sammanställdes information jag fått ut om Stripa gruva och vidare i fallstudien var att studera 

det empiriska materialet gentemot teorin, för att få en förståelse för Stripa gruva som fall i 

dagens kunskapsläge. Efter att ha ställt empirin mot teori kunde jag komma fram till slutskedet 

i studien, och kunna besvara mitt syfte och frågeställningar.  

Intervjustudie 

I sin kvalitativa ansats har studiens syfte varit att analysera Stripa gruva utifrån intervjuer. Det 

huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att få en djupare förståelse om hur det är att 

förvalta ett industriellt arv och arbetet med att skapa en balans mellan att nyttja och bevara ett 

industriellt arv. Studien har utgått från en fallstudie av Stripa gruva, i syfte att få ett konkret 

exempel på arbetet med industriella arv. Därmed är studien avgränsad till Stripa gruva, för att 

kunna applicera de mer teoretiska begreppen på ett konkret exempel.  

Inför studiens intervjuer har en intervjuguide utformats. Intervjuguiden behandlar två teman: 

förvaltandet av Stripa gruva och samspelet mellan att bevara och nyttja Stripa gruva, se bilaga 

ett. Frågorna som ställts har varit stora och breda, i syfte att få ett så djupgående svar som 

möjligt har frågor som ”Varför?” och ”Har du något exempel?” använts. Respondenterna fick 

själva välja plats och tid för intervjutillfället, utifrån ett tidsintervall på grund av studiens 

tidsplan. Vid intervjutillfället har respondenterna blivit informerade om anonymitet, då de talar 

om åsikter och erfarenheter som tjänstemän och inte privatpersoner. Intervjuerna har även 

spelats in, vilket respondenterna informerats om vid intervjutillfället och godkänt. 
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Vid det första intervjutillfället intervjuades en respondent själv och vid det andra tillfället 

intervjuades intervjuperson två och tre tillsammans. Tanken från början var att intervjua alla tre 

respondenter var för sig, vilket senare ändrades. Motiveringen till varför intervjuperson två och 

tre intervjuades tillsammans var att om de intervjuades var för sig skulle de ändå svara samma 

sak. Det fanns dock en osäkerhet då att intervjun skulle bli ostrukturerad och att respondenterna 

talade i mun på varandra. Det blev istället tvärtom, respondenterna strukturerade upp vem som 

skulle säga vad, beroende på kunskapsområdet, de talade i samma ordning under hela intervjun 

och de kunde under intervjun ta hjälp av varandra för att fylla på svaret och att se saker i ett 

vidare perspektiv. Vidare har intervjuerna transkriberats. Enligt Bryman (2012) är det viktigt 

att spela in vid intervjutillfället och sedan transkribera intervjun, då det i en kvalitativ ansats 

finns ett intresse för vad intervjupersonen säger och hur de säger det (Bryman, 2012, s.428). 

Litteratur och tidigare forskning som använts i studien har valts utifrån studiens nyckelord: 

kultur, kulturarv och industriella arv. Syftet har varit att få en bild om kunskapsområdet, för att 

sedan applicera det på Stripa gruva. 
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Stripa som industri  

Följande avsnitt är studiens första empiriska avsnitt och behandlar Stripa gruvas historia, 

inledningsskedet i Stripa gruvas utveckling från en industri till ett industriminne och Stripa 

gruvas i projektet Bergslagssatsningen.  

Historia 

Stripa gruva är en existerande miljö som är så pass gammal att det inte finns någon exakt 

tidsangivelse när den har uppkommit och när den första malmen upptäcktes på gruvområdet. 

Det finns dock några indikationer på hur länge gruvan har funnits, ibland annat böcker från 

1400-talet och statliga dokument från år 1741 kan man läsa om gruvan och att den var i bruk. 

Stripa gruva ligger beläget i Guldsmedshyttan, i Lindesberg kommun. Tidigare i historien har 

gruvan haft andra gruvor runt omkring sig, men med tiden slogs gruvorna ihop till en, det vill 

säga Stripa gruva.  Mellan år 1634 och 1771 var brytningen av järnmalm nedlagd, vilket 

berodde på gruvor som rasat igen och att det inte fanns någon gruvskog kvar. År 1785 sattes 

Stripa gruva i bruk igen, och i brytningen började det arbetas med handborrar och krut för 

sprängning. År 1870 påbörjades det ett arbete med enmansborrning och år 1872 började även 

ångdrivna bergborrmaskiner att användas, dock utan lyckat resultat då malmen var för hård och 

därmed fortsatte det tidigare arbetet med handborrning. Senare utvecklades borrtekniken till 

maskinborrning år 1887. På gruvområdet finns det även en smalspårig järnväg, som går mellan 

gruvan och järnvägsstationen i Guldsmedshyttan, järnvägen byggdes år 1873. Järnvägen 

användes för att transportera malmen och kallades för Rutschkanan då den var flera kilometer 

lång och hade en lutning. (Lindesberg museum, 2004, s.5).  
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(Bild 2. En del av stripa gruvmiljö med bandgångar. Källa: Eva Gustavsson 2013) 

År 1810 startades bolaget Stora Stripgrufvebolaget, som hade 42 andelar och år 1868 hade 

bolaget cirka 1000 andelar. Gruvan har genomgått flera organisationsförändringar och ägts av 

flera olika bolag, år 1939 blev Stripa Gruvaktiebolag ägare av gruvan. Antalet som har arbetat 

på gruvan har varierat beroende på konjunkturen, var konjunkturen god var det många anställda 

och vice versa. Ett exempel på det är att det endast var 20 personer som arbetade med gruvan 

på 1810-talet i en jämförelse med 1900-talet då de anställda var cirka 170, därefter ökade det 

till 300 arbetare under andra världskrigets tid. Gruvan lades ner och togs ur bruk år 1977. 

Därefter ägde Stripa Mine Service gruvan och hade ansvaret för den, den användes då till 

forskning om kärnkraftsavfall i bergrum. Byggnader och anrikningsverket och marken runt om 

tog Stripa Mineral AB över, ett företag som arbetad med slaggprodukter och metallåtervinning 

(Lindesberg museum, 2004, s.5).  
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Från industri till industriminne 

I slutet av 1990-talet uppmärksammades det att Stripa gruva var den enda järnmalmsgruvan i 

Mellansverige som fanns kvar i intakt skick. På platsen fanns det anläggningar, maskiner och 

byggnader i det skick att det fortfarande kunde användas. Stripa gruva anses därmed vara en 

tillgång, då den visar på hur utvecklingen sett ut från medeltid till modern tid inom 

gruvnäringen. Gruvan är även den äldsta och den allra största gruvan som har varit i bruk i 

Lindesberg kommun. Malmen som funnits på platsen har både levererats inom Sverige och 

exporterats. Det finns berättelser från historien om arbetsvillkor och hur barn levde på den tiden 

i Stripa gruva, den mest kända är Stripastrejken som ägde rum under 1920-talet och som fick 

till följd att den dåvarande socialdemokratiska regeringen avgick, socialdemokraterna 

(Lindesberg museum, 2004, s.3 ). 

Stripa gruvas utveckling från en industri till ett industriminne började med ett initiativ från 

Lindesbergs museum. Intervjuperson ett berättar att miljön hade varit ett intresse från museets 

sida sedan långt tillbaka i tiden, de ansåg att gruvmiljön hade potential till att bli ett 

industriminne genom dess höga kulturhistoriska värde. Utvecklandet av Stripa till ett 

industriminne påbörjades på 1990-talet. Intervjuperson två berättar att han med den dåvarande 

museichefen på Lindesberg kommun besökte flera unika miljöer som låg beläget i Lindesbergs 

kommun, Stripa gruva var en av dem.  

Han berättade om sina tankar, om värdet som måste bevaras. Jag undrade lite då hur det 

skulle gå till när jag såg hur det såg ut (Intervjuperson 2, Länsstyrelsen Örebro). 

Vid besöket och det fortsatta inledningsskedet berättar intervjuperson 2 att museichefen hade 

ett stort engagemang. Han hade flera tankar och idéer om Stripa gruvas framtid och med åtanke 

på miljöns värde ansåg museichefen att Stripa gruva var tvunget att förklaras som 

byggnadsminne.  

Det kulturhistoriska värdet som fanns på platsen enligt Länsstyrelsen Örebros (2006) 

byggnadsminnesförklaring av Stripa gruva var att miljön var välbevarad, en del av samhällets 

utveckling till det moderna samhället. All maskinutrustning fanns kvar och var körbar, det går 

att se ett tydligt samband från ett tidigare samhälle genom anläggningarna och att arkitekturen 

är av modernistisk industriarkitektur (Länsstyrelsen, 2006, s.6).  
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Vid besöket hade intervjuperson tvivel om hur bevarandet skulle gå till, med åtanke på hur 

platsen såg ut. Det fanns alltså en osäkerhet i frågan om att förklara Stripa gruva som 

byggnadsminne. Verksamheten på Stripa gruva avvecklades på 2000-talet och i samband med 

det drev den dåvarande museichefen på frågan om att bevara Stripa gruva, ett arbete om Stripa 

som byggnadsminnes sattes då igång. Intervjuperson 2 berättar att första som var tvunget att 

åtgärdas för att kunna utveckla Stripa gruva till ett industriminne var att stoppa förfallet. En 

undersökning inleddes om vad det skulle kosta, vilket beräknades till 10 miljoner svenska 

kronor.  

Stripa gruva förklarades som byggnadsminne den 8 december 2006 av Länsstyrelsen Örebro 

(Länsstyrelsen Örebro, 2006, s.1).  

Stripa gruva i Bergslagssatningen  

Stripa ingår idag i projektet Bergslagssatsningen, som är ett projekt med fokus på kultur och 

turism i Bergslagsregionen och som pågår under en tio års period. I projektet har olika miljöer 

i Bergslagsregionen valts ut, för att utvecklas till besöksmål. Syftet är att fler besökare ska 

komma till Bergslagen och att projektet ska stärka besöksnäringen i regionen 

(Intresseföreningen Bergslaget, u.å.). 
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Stripa som industriminne  

Följande avsnitt är studiens andra empiriska avsnitt. I avsnittet presenteras Stripa gruva som 

fallstudie utifrån intervjustudien, Stripa gruvas utvecklingsplan och Stripa gruvas 

byggnadsminnesförklaring.  

Förvaltningen av Stripa gruva 

Arbetet med utvecklingen av Stripa gruva från en nedlagd industri till ett industriminne kan 

liknas en berg- och dalbana, i synnerhet i frågan om förvaltarrollen. Det kan konstateras att 

bevarandet av Stripa gruva skulle innebära en hög kostnad och i inledningsskedet fanns det 

ingen aktör som ville ta på sig ansvaret för att förvalta miljön eller ansågs vara en hållbar 

förvaltare.  

Stripa gruva har från museets sida varit ett intresse sedan långt bak i tiden. Vi såg 

potentialen och det kulturhistoriska värdet som miljön hade (Intervjuperson 1, Örebro 

läns museum).  

När utredningen för Stripa gruva som byggnadsminne påbörjades arbetade intervjuperson 1 på 

Lindesbergs museum. Museet ansåg att miljön bar på ett högt kulturhistoriskt värde då den 

karaktäriserade industrialismens arbetsvillkor och kristider i ekonomiska nedgångar. 

Intervjuperson 1 anser även att det kulturhistoriska värdet som Stripa gruva har är unikt i 

jämförelse med andra industriella arv, det är ett samhälle som är greppbart berättar 

intervjuperson 1. Gruvområdet ligger tätt inpå samhället där arbetarna och deras familjer levde. 

Det är en av anledningarna till varför Stripa gruva skulle bevaras.  

Det kulturhistoriska värdet som byggnadsminnesförklaringen från Länsstyrelsen Örebro län 

(2006) antyder på är likt det intervjuperson 1 säger. Stripa gruva karaktäriserar en näring som 

varit viktig både för Sverige och Örebro län, i det moderna samhällets framväxt. Stripa gruva 

präglas enligt byggnadsminnesförklaringen av en glansperiod, år 1930 till 1977, vilket är 

Sveriges högindustriella period. I byggnadsminnesförklaringen står det även att Stripa gruva 

visar ett tydligt samband mellan arbete och samhälle från industrialismen, miljön ger en tydlig 

bild av gruvmiljöernas levnadsförhållanden från denna tidsperiod (Länsstyrelsen Örebro län, 

2006, s.6). 
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De villkor som fanns för att förklara Stripa gruva som byggnadsminne från Länsstyrelsen 

Örebro var att Stripa gruva skulle ha en stabil ägare, vilket kommunen ansågs vara. Om 

kommunen inte valde att förvalta Stripa gruva skulle det medföra att 

byggnadsminnesförklaringen återkallades (Intervjuperson 1, Örebro läns museum).  

Intervjuperson 1 berättar vidare om de krav som ställdes från Länsstyrelsen Örebro och 

Riksantikvarieämbetet för att Stripa gruva skulle beslutas som byggnadsminne. 

Riksantikvarieämbetet ställde kravet att det skulle finnas ett lokalt intresse för miljön och 

Länsstyrelsen Örebro hade ett krav på att Stripa gruva skulle ha en hållbar och långsiktig 

förvaltare.  

I beslutet för byggnadsminnesförklaring av Stripa gruva står det att om Lindesberg kommun 

inte väljer att förvalta Stripa gruva eller inte låter ett kommunalt ägt bolag att förvalta miljön så 

kommer byggnadsminnesförklaringen att återkallas (Länsstyrelsen Örebro län, 2006, s.1).  

Tankegångarna gick kring om det fanns någon ekonomisk förening, stiftelse eller om en 

kombination av ett kommunalt och privatägande skulle vara lämpligt för Stripa gruva. 

Tillslut bestämde sig Lindesberg kommun för att bilda ett kommunalt bolag, som skulle 

förvalta miljön (Intervjuperson 2, Länsstyrelsen Örebro).  

Lindesberg kommun ansågs alltså vara den mest hållbara och långsiktiga förvaltaren till Stripa 

gruva enligt Länsstyrelsen Örebro berättar intervjuperson 2. I Stripas utvecklingsplan (2009) 

står det att Lindesbergs kommun var till en början tveksamma om restaureringen var värd att 

göra, med tanke på kostnaden. Kommunen övervägde dock gruvans potential mot kostnaden 

och bestämde sig för att ta sig an förvaltarrollen, och det bildades ett kommunalt bolag vid 

namn Stripa kultur och utveckling AB (Lindesberg kommun, s.6). Stripa gruva hade fått en 

förvaltare, som var hållbar på långsikt. 
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Problem och utmaningar i förvaltandet av Stripa gruva 

Något som har varit viktigt i fallet med Stripa är att ha en organisation som fungerar för 

förvaltning. Organisationen måste även ha en tydlig bild av vad målsättningen med 

förvaltningen är, då det är ett arbete som kommer att ta tid och kräver fokus 

(Intervjuperson 3, Länsstyrelsen Örebro). 

Vad är då viktigast att ha i åtanke vid förvaltningen av en miljö som Stripa gruva? 

Intervjuperson förklarar om vikten i att ha en fungerande organisation i förvaltandet och att ha 

en tydlig målsättning. Att förvalta Stripa gruva kräver kostnader, ett långsiktigt arbete med 

restaurering och besöksmålsutveckling. Det behövs då en hållbar och fungerande organisation 

för att ta sig an arbetet som väntade. I förvaltarrollen är det en viktigt att ha en tydlig idé om 

vad Stripa gruva ska brukas till och representera. Intervjuperson 3 berättar om att det är vanligt 

gällande industriella arv, att de efter avvecklad verksamhet inte längre har något praktiskt bruk 

och om de inte blir förvaltade så läggs de ner. 

Såhär i efterhand hade det varit bättre om någon utifrån kom in i organisationen, som 

kunde sätta ner foten. Jag var en i gänget, jag var med i föreningen, arbetade på museet 

och satt i styrelsen för föreningen. Det var nog ingen optimal situation, det var som bäddat 

för konflikter dock var det inte det stora problemet (Intervjuperson 1, Örebro läns 

museum). 

Intervjuperson 1 anser alltså att det hade varit mer optimalt om någon utifrån kom in i 

organisationen vid arbetets inledningsskede. De som var i organisationen då hade en bra relation 

till varandra, dock var de involverad i Stripa på fler sätt än endast i det kommunala bolaget, 

vissa satt även i styrelsen för föreningen Larsbo kalk och Stripa gruvas vänner. Om det varit 

någon utifrån involverad i arbetet skulle den personen kunnat bidra med ett nytt och annorlunda 

perspektiv. Intervjuperson 2 berättar även om den dåvarande organisationen, som kanske inte 

var helt redo för arbetet som väntade. Det fanns dock en förståelse för detta då det inte fanns 

tillräckliga resurser för att bemanna organisationen optimalt.  
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De moderna kulturarven, som Stripa gruva har svårare att accepteras i samhället, vilket 

kan ha sin grund i att de inte är lika väl utvecklade som de traditionella miljöerna. Det är 

ett problem (Intervjuperson 3, Länsstyrelsen Örebro).  

Stripa gruva är ett ungt och modernt kulturarv, som intervjuperson 3 indikerar på har en svårare 

acceptans i samhället. Det blir då en utmaning för förvaltaren att få Stripa gruva mer integrerat 

i samhället, som de traditionella miljöerna exempelvis kyrkor, hyttor och faluröda stugor. De 

traditionella kulturarven faller enklare på plats för individer.  

I Stripa gruvas byggnadsminnesförklaring indikerar Länsstyrelsen Örebro på att miljöer från 

den högindustriella perioden är underrepresenterade och har fått mindre uppmärksamhet i 

Sverige. Stripa gruva är därmed viktigt att bevara då den karaktäriserar denna period 

(Länsstyrelsen Örebro län, 2006, s.6). 

Stripa gruva är en miljö som är svår för individer att ta till sig, men när de väl gör det så 

är upptäcks en fantastisk miljö (Intervjuperson 1, Örebro läns museum). 

Intervjuperson 1 indikerar även på den svåra acceptansen som de moderna kulturarven stått mot 

i dagens samhälle. Varför Stripa gruva har blivit ifrågasatt tror intervjuperson 1 har sin grund i 

en så kallad ytlig värld som vi lever i idag. Stripa gruva karaktäriserar en hård miljö, som 

kännetecknar även negativa historier från förr. Kyrkor, slott eller röda stugor har inte den hårda 

ytan och framställs inte med sina negativa berättelser från förr. Intervjuperson 1 tror även att 

det kan bero på hur de statliga offentliga medlen fördelas ut, att de traditionella kulturarven får 

mer bidrag i jämförelse med de moderna kulturarven.  

Det har inte varit många men några kommuninvånare har visat ett litet motstånd mot 

Stripa gruva. De ser hur det ser ut på platsen och tänker på vad det kommer att kosta, 

sedan ställs det mot andra behov som kommunala pengar istället kan gå till 

(Intervjuperson 2, Länsstyrelsen Örebro).  

Något som även försvårar förvaltandet av Stripa är byggtekniken anläggningarna har. De är 

komplicerade att vårda och bevara, vilket kan kosta mer och som då blir svårt för allmänheten 

att acceptera. Då det blir kostsamt ställer befolkningen kostnaden för restaureringen gentemot 

andra behov som de kommunala pengarna kan användas till istället. Det är dock inget som 

märkts av så mycket i Stripa. Att få ett motstånd från lokalbefolkningen kan även det försvåra 

förvaltandet. Intervjuperson 3 anser då att det är viktigt att hitta ett sätt att få lokalbefolkningen 

att delta i arbetet.  
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Det är viktigt att fundera på hur lokalbefolkningen kan få delta, redan från början, dock är det 

inget konstigt att låta de vara med från start. Det är en process som tar tid, och en process där 

flera individer är inblandade tar längre tid berättar intervjuperson 3.  

I Stripa gruvas byggnadsminnesförklaring konstateras det att miljön har en industriarkitektur 

som är modernistisk. Anläggningarna är i betong och har med enkla grundformer som är 

geometriska, fasadytor som är släta och fönsterband som är enhetliga en funktionalistisk form. 

Byggnadsmaterialet är avancerat och kräver underhåll, vilket blir ekonomiskt kostsamt.  

(Länsstyrelsen Örebro län, 2006, s.6).  

Möjligheter med att förvalta Stripa gruva 

Intervjuperson 2 berättar om möjligheter som finns med att förvalta Stripa gruva, i synnerhet 

för den lokala utvecklingen. Om det finns ett incitament från förvaltaren att bedriva 

besöksmålsutveckling, lockar det turister till kommunen, den lokala handeln gynnas genom att 

besökare nyttjar mataffärer och bensinstationer. Den kan även leda till fler arbetstillfällen på 

platsen. Arbetet med Stripa gruva kan även gynna lokalbefolkningen, i form av en stärkt 

identitet. I den delen av Lindesberg kommun som Stripa ligger i har det inte skett många 

kulturmiljösatsningar tidigare, berättar intervjuperson 2. Genom att arbeta med och utveckla 

Stripa gruva kan lokalbefolkningen få ett slags kvitto på att deras historia, är något värdefullt. 

Intervjuperson 1 anser att Stripa redan nu har påverkat den lokala och regionala utvecklingen, 

något som hon tror kommer fortsätta på lång sikt om arbetet sköts rätt. Stripa har blivit till ett 

varumärke, vilket gynnar Guldsmedshyttan och Lindesbergs kommun.  

I Bergslagssatsningen får miljöerna samverka med varandra, och göra varandra kända. 

Bergslagssatsningens filosofi bygger på att lyfta fram kulturmiljöns värde 

(Intervjuperson 3, Länsstyrelsen Örebro).  

I projektet Bergslagssatsningen är Stripa en modern miljö och enligt intervjuperson 3 den 

tydligaste. Stripa har därmed axlat detta som tema i projektet och blir därmed en viktig 

komponent i Bergslagens regionala utveckling. Intervjuperson 2 beskriver Bergslagssatningen 

som ett arbete där miljöerna som besöksmål är i fokus, och blir de bra besöksmål gynnar det 

den regionala utvecklingen, liksom den lokala. Idén som finns med Bergslagssatsningen är att 

det ska generera lokala arbetstillfällen och entreprenörskap.  
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Av Stripa utvecklingsplan (2009) framgår det att alla noder som ingår i satsningen har ett delat 

ansvar att bevara Bergslagens tidigare historia. Stripa gruvas finansiering var en komplex fråga 

i början, gruvan hade likt andra noder i Bergslagssatningen stora byggnadskomplex, och det 

behövdes därför ekonomiska insatser och långsiktiga engagemang. Att bevara Stripa gruva 

endast som ett museum skulle inte vara ekonomiskt hållbart, och därmed uppkom en till 

utmaning förutom det ekonomiska, Att bevara Stripa gruva samtidigt som gruvan skulle nyttjas 

och dra in intäkter. Ett förslag som uppkom var att låta andra företag hyra lokaler på området, 

vilket skulle tillföra pengar i form av hyror, bidrag och sponsring (Lindesberg museum, 2009, 

s.7). 

I besöksnäringen är det viktigt att ha tillräckligt många besöksmål, det är något som 

stärker. Stripa får detta genom Bergslagssatningen, det blir till ett nätverk där individer 

kan upptäcka andra kulturarv genom att besöka något av dem (Intervjuperson 3, Örebro 

läns museum). 

Intervjuperson 3 berättar om de fördelar som Stripa kan dra genom att ingå i projektet 

Bergslagssatsningen. Genom Bergslagssatsningens nätverk blir regionen och dess centra mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Vidare kan det öka besökare till de olika noderna inom 

Bergslagssatsningen då de informerar om varandra, alltså besökare kan upptäcka andra noder 

genom att besöka endast en nod.  
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Bevarandet av Stripa gruva 

Hittills går det att konstatera att Stripa skulle bevaras då det är en unik miljö, en historisk miljö 

som karaktäriserar den kultur som fanns under industrialismen. Men frågan är varför är det en 

unik miljö? Och varför var det så viktigt att bevara Stripa gruva?  

I Stripa lämnades allt orört, det var som att arbetarna bara hade gått hem för dagen 

(Intervjuperson 1, Örebro läns museum).  

Intervjuperson 1 berättar om uppstartsprocessen för att få Stripa gruva förklarat som 

byggnadsminne. År 2003 väckte föreningen Larsbo kalk och Stripa gruvas vänner frågan om 

en byggnadsminnesförklaring och Lindesbergs museum påbörjade en utredning om fallet. I 

utredningen kom det fram till att Stripa gruva var en unik anläggning i jämförelse med andra 

industriella arv. Det fanns inventarier, anläggningar och maskiner kvar som var välbevarade. 

Vanligtvis brukar industriella anläggningar vara tomma efter avslutad verksamhet, men i Stripa 

var det tvärtom, allt stod kvar orört. Länsstyrelsen Örebro fastnade då för hur platsen såg ut, det 

var något märkligt, som om tiden hade stannat upp. 

Länsstyrelsen Örebro (2006) skriver i motiveringen till Stripa gruva om byggnadsminne att 

Stripa gruva är en miljö som är välbevarad. Anläggningarna och maskinutrustningen har inte 

rivits eller sålts då annan verksamhet har funnits på platsen efter brytning. Stripa gruva är 

därmed unik i jämförelse till andra nedlagda gruvor i Bergslagen. På platsen finns gruvhål, 

transporter, gruvstuga och underjordsgruvor kvar orört (Länsstyrelsen Örebro län, 2006, s.6).  

Det vi trycker hårdast på när vi motiverar byggnadsminnesförklaringen, det är ju då 

ovanjordsutrustningen, maskinutrustningen. Likartade gruvmiljöer finns ju ganska 

många med tomma skal av betongbyggnader från den tiden och där skiljer sig inte Stripa 

ut sig, men det var ju just det att det stod kvar så mycket av det (Intervjuperson 2, 

Länsstyrelsen Örebro).  

Det som främst motiverade till bevarandet av Stripa gruva i byggnadsminnesförklaringen var 

maskinutrustningen berättar intervjuperson två. Runt om i Sverige finns det likartade 

gruvmiljöer som Stripa gruva, dock är de mest tomma skal, det är betongbyggnader som är 

rensade. Efter avvecklingen av Stripa gruva stod mycket av maskinerna kvar, de var även 

körbara. 
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Gällande maskinutrustningen var de fortfarande i körbart skick vid beslutet om byggnadsminne, 

och som anses vara en viktig komponent i det kulturhistoriska värdet. Att maskinutrustningen 

är så pass bevarat medför även ett högt teknikhistoriskt värde, då det visar på 

teknikutvecklingens historia (Länsstyrelsen Örebro län, 2006, s.6).   

Miljön är så fantastiskt exotisk gentemot det man upplever idag, den här digitala 

världen och allting är virtuellt, ingenting är på riktigt. Stripa är på riktigt, man kommer 

historien så brutalt nära tycker jag, som ingen annanstans (Intervjuperson 1, Örebro läns 

museum). 

En annan sak som intervjuperson 1 beskriver är unikt med Stripa gruva är att upplevelsen 

återspeglar historien och är något annorlunda i jämförelse med dagens samhälle. Intervjuperson 

1 menar på att Stripa är något som hänt på riktigt, inte något digitalt. En annan sak som är unikt 

med Stripa är att det var ett helt samhälle, som en kapsel. På platsen har det funnits cirka 25 

olika yrkesroller som samsats och det har fungerat väl.  

Jag brukar jämföra det med att en historiebok, varje del du plockar bort och drar bort en 

sida, till slut har du bara pärmarna kvar och det är risken med Stripa nu att det blir en 

kuliss, något ytligt som inte säger något (Intervjuperson 1, Örebro läns museum).  

I Stripa gruvmiljö syns enligt intervjuperson 1 årsringarna tydligt i gruvan som är från 1900-

talet, Stripa strejken från industrialismen och gruvstugan från det moderna samhället. 

Intervjuperson 1 anser även att det är viktigt i arbetet att ha de tidigare arbetarna i åtanke. 

Intervjuperson 3 säger att Stripa är en intressant miljö, en miljö som individer måste vara på 

plats för att kunna uppleva, intervjuperson ett indikerar även på detta. Det är något som gjort 

Stripa värt att och att fortsätta bevara framöver.  

Att bruka men inte förbruka Stripa gruva 

En problematik som finns med arbetet med kulturarv är att upprätta en balans mellan att 

nyttja och bevara arvet. I Stripa gruva är det ett pågående dilemma, å ena sidan måste 

anläggningen tillgängliggöras och brukas. Å andra sidan måste en gräns upprättas för att 

Stripa gruva inte ska bli förbrukat (Intervjuperson 1, Örebro läns museum).  

I fallet med Stripa gruva går det inte att undgå ett nyttjande av miljön. För att Stripa gruva ska 

kunna bevaras så måste förvaltaren på något sätt få in pengar, alltså genom nyttjande. Dock går 

det att ha en tydlig målbild av vad Stripa ska nyttjas för i syftet att begränsa nyttjandet. 
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Intervjuperson 1 menar att förvaltaren har ett ansvar för hur kulturarvet ska representeras och 

framföras. 

I det här fallet är det ju ett byggnadsminne och i byggnadsminnesförklaringen så skriver 

man ju skyddsbestämmelser som talar om vad man får göra och vad man inte får göra, 

vad det är i den här miljön som är skyddat (Intervjuperson 2, Länsstyrelsen Örebro).  

Intervjuperson 2 menar att skyddsbestämmelserna i byggnadsminnesförklaringen är ett bra 

verktyg att använda i arbetet med hur ett arv ska nyttjas. I skyddsbestämmelserna står det 

riktlinjer om vad som är tillåtet att nyttjas och förändras på platsen samt vad som är skyddat. 

När skyddsbestämmelserna då fastställs finns det en idé om hur miljön ska brukas i framtiden. 

Stripa är en plats som anses vara optimal för att berätta sin historia. En idé som fanns vid 

byggnadsminnesförklaringen av Stripa gruva var att miljön skulle frysas i det läge som det 

övergavs och att nyttja platsen som ett besöksmål. Idén då var att guider ska visa besökare runt 

som kan förklara att miljön är nästintill orörd från när den övergavs.  

Sen finns det ju områden som aja baja liksom, inte röra, och smedjan var en sådan, där 

fick jag ge en stor strid. De ville ha in ett bryggeri och det blev en plågsam process. 

Tillslut bestämdes det för att en smidjesförening skulle hålla till i Smedjan, vilket jag 

själv tycker var en perfekt lösning (Intervjuperson 1, Örebro läns museum).  

För att få in pengar och skapa en dynamik på Stripa gruva var det viktigt att kombinera miljön 

med annan affärsverksamhet. Att hyra ut lokaler till andra verksamheter och företag, genererar 

i intäkter och besökare till platsen. Det intervjuperson 1 dock påpekar är att det är viktigt att 

hyra ut lokaler till en passande verksamhet och som har en medvetenhet om vilken slags miljö 

de befinner sig i.  

Intervjuperson 1 berättar vidare om att i inledningsskedet med arbetet av Stripa gruva, ville ett 

bryggeri hyra smedjan, något som dock den dåvarande organisationen inte ansågs vara 

passande. Den optimala verksamheten som skulle hålla till i den lokalen var en smidjesförening, 

och så blev det. Bryggeriet fick istället hyra den mekaniska verkstaden. På platsen finns även 

en verksamhet som tillverkar praliner. Intervjuperson 1 ser positivt på de hyresgäster som finns 

idag, de har alla varit rädda om miljön, vilket är det viktigaste vid nyttjandet av miljön.  
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Det måste ju användas till någonting, det är väl vår uppfattning. Det kan inte bara stå där 

som ett museiföremål rakt upp och ner. Då kommer inte kommunen orka hålla ut och ta 

hand om det (Intervjuperson 2, Länsstyrelsen Örebro). 

Intervjuperson 2 antyder även på vikten i att Stripa gruva måste brukas och berättar om den 

första idén som fanns för framtida nyttjande. Stripa gruva skulle stå på tre ben, som ett 

besöksmål, utbildningsverksamhet och fortsatt produktion. Det visade sig i slutändan att det var 

svårare än vad de väntat sig, i synnerhet gällande fortsatt produktion och utbildning, vilket inte 

blev av. Däremot har förvaltaren av Stripa gruva idag valt att fokusera på gruvmiljön som ett 

besöksmål på olika sätt. Det har tagit lång tid och det är en lång väg kvar, dock anser 

Länsstyrelsen Örebro att Stripa gruva är på rätt väg.  

För att kunna utveckla Stripa gruva som till ett besöksmål så måste det finnas aktiviteter på 

platsen berättar intervjuperson 2. Förslagsvis skulle en restaurang med bra mat kunna finnas på 

platsen alternativt att ha någon slags teaterföreställning på platsen, för det lockar besökare. 

Intervjuperson 2 skildrar då en problematik i att autenciteten kan ta skada vid aktiviteter på 

platsen. Vidare kan det leda till en komplexitet i att berätta om historien, och det som 

Länsstyrelsen Örebro arbetar med är att försöka hitta en hållbar balansgång mellan aktiviteter 

på platsen och bevarandet.  

En strävan intervjuperson 1 hade i sitt tidigare arbete med Stripa var att dela in Stripa gruva i 

olika säsonger, för olika kategorier av människor. På sommaren skulle anläggning vara till för 

besökare och turister. Vissa dagar var man dock tvungen att ha evenemang, som exempel 

folkmusik och veteransbilsträffar, det var inget som förstörde gruvmiljön utan fanns där för en 

dag och dagen efter så var det undan städat. På våren och hösten skulle Stripa vara till för skolor 

och resterande årsdelen fanns det plats för evenemang, dock mer för den lokala befolkningen.  

Det är viktigt att få in den unga generationen, det är de som ska ta över sedan och det är 

de som ska förvalta. De måste därför få komma och få en positiv upplevelse varje gång 

de är i Stripa (Intervjuperson 1, Örebro läns museum). 

Intervjuperson 1 berättar om tidigare arbeten som pågått för att locka besökare till Stripa gruva. 

Ett exempel är att ett skolprogram utformades, som fick bra respons. Skolorna fick komma till 

Stripa gruva på exempelvis en studiedag. Programmet var anpassat för olika stadier. För de 

lägre klasserna var det mer inriktat på lek och spel, sedan ju högre upp i ålder barnen kom desto 

mer seriöst blev upplägget. Genom att bjuda in skolor till platsen menar intervjuperson 1 är ett 

exempel på hur förvaltaren kan nå nästa generation.  
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I Stripa gruvas utvecklings plan skriver Lindesbergs museum (2009) om att Stripa gruva ska 

fungera i ett utbildningssammanhang och för kunskapsförmedling. Gruvmiljön ska inrikta sig 

mer på kommande generationer och förmedla platsens historia. För att göra detta krävs det att 

lärare får kunskaper om gruvan, för att på så sätt kunna förmedla kulturarvet till elever. Det 

behövs därför en samverkan mellan pedagogiska och tekniska utbildningar, då ett samarbete 

skulle få en större slagkraft och att sätta kulturarvet i ett sammanhang skulle leda till en djupare 

förståelse (Lindesberg museum, 2009, s.8).  

Bergslagens historia kan anses vara komplex, då den innefattar många ämnesområden. Därmed 

ska varje centra inom satsningen vara en unik kunskapsbank för ett specialområde från 

historien, på så sätt kan kunskapen blir fördjupad och uppmuntra besökare till att resa, för att få 

kunskap om fler specialområden. Turism och marknadsföringen av gruvan hade inte arbetats i 

genom ordentligt vid utvecklingsplanens utformning, det står endast att det finns stor 

kompetens inom turism, värdskap och marknadsföring i Bergslagen och att Stripa gruva ser det 

som en stor tillgång att få ta del av denna kunskap (Lindesberg museum, 2009, s.8) 

Sen är det ju givetvis enkla saker som kommunikationsutveckling, hur tar man sig till 

Stripa? Idag förutsätter det att man har bil, man kan ta buss men måste gå en bit, hur kan 

man lösa sådana frågor? Med tanke på miljörisker och annat (Intervjuperson 3, 

Länsstyrelsen Örebro). 

För att få in Stripa mer i dagens samhälle och att dra fördelar av dagens samhälle finns det flera 

faktorer som kan påverka, ett exempel är kommunikationsutvecklingen och hur besökare kan 

ta sig till Stripa gruva berättar intervjuperson 3. Det finns då en problematik, då Stripas 

lokalisering av kräver nästintill att besökare tar sig med bil till platsen, det uppmuntrar bilism 

och är en miljörisk. Vägen som Stripa gruva ligger belägen vid är rikt trafikerade, och det är 

även då en utmaning att få folk att förstå att det är värt att stanna där.  

Det är viktigt att lyfta kulturmiljöers värde och det är något som ligger i linje med ett ökat 

kunskapssamhälle, det finns idag en kunskapstörst, det blir då viktigt att hålla stånd mot den 

romantiserade bilden av kulturen och historien om att exempelvis att den politiska situationen 

då såg ut som idag. Stripa gruva har då en viktig roll som informationskanal att berätta om 

arbetsvillkor som var hårda, tuffa och att det fanns konflikter i världen, menar intervjuperson 

3.  
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Men alltså i det bästa ut av världar så tror jag att det, absolut, går att förena, jag har inga 

tvivel, jag tror verkligen på det. Men till priset utav att det tar tid (Intervjuperson 1, 

Örebro läns museum). 

Intervjuperson 1 anser att det tar tid att upprätta ett stabilt samspel mellan att bevara och att 

nyttja kulturarv. Det finns en problematik i att det är politiskt styrt, att politiker sitter sin 

mandatperiod ut, de måste prestera och visa upp resultat vilket kan medför att det långa 

tidsperspektivet hamnar i skuggan. Det är därför viktigt att Stripa gruva sköts av professionella, 

som är specialiserade på en sådan miljö.    
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Stripa gruva i den teoretiska ramen 

Nedan följer en analys av studiens empiriska material. Stripa gruva som fallstudie kommer att 

diskuteras utifrån studiens tidigare teoretiska ram.  

Att förvalta Stripa gruva 

Stripas gruvmiljö, som intervjuperson 1 beskriver liknar den beskrivning Cole (2010) ger om 

industriella arvs miljöer, exempelvis att arbetsplatsen låg nära lokaliserat till hemmet. Cole 

anser att det är viktigt att bevara dessa platser, i syfte att utbilda om vad våra tidigare 

generationer har genomgått, för att uppnå ett hållbart samhälle. Genom att bevara och 

kommunicera industriella arv som Stripa gruva kan individer enligt Cole få en förståelse för ett 

ohållbart samhälle med hårda arbetsvillkor och ekonomiska nedgångar. Gruvmiljön som 

beskrivs liknar även de två sista betydelserna som enligt Aronsson (2007) innefattas i 

kulturbegreppet, en levd kultur och ett meningsbärande uttryck. Människorna som arbetat och 

bott på platsen har levt under industrialismens levnadsvillkor, vilket är en slags levd kultur. 

Stripa gruva innehar också ett meningsbärande uttryck, i berättelserna om platsen och som är 

av betydelse för dagens samhälle.  

De problem och utmaningar som finns i förvaltandet av Stripa gruva, som alla intervjupersoner 

beskriver, är höga kostnader, att skapa en fungerande organisation och att attrahera individer 

till Stripa. Dessa problem och utmaningar kan kopplas till det ansvar som 

Riksantikvarieämbetet (2002) anser finns med att förvalta industriella arv. Stripas anläggningar 

har en komplicerad byggnadsteknik, som måste bevaras och vårdas. Det är även en plats som 

måste utvecklas till ett besöksmål, vilket blir kostsamt sett utifrån det ekonomiska perspektivet 

då information och marknadsföring behövs, det är även något som kan skada miljön.  

Varför det är viktigt att förvalta Stripa gruva, enligt intervjuperson 3, har sin grund i att 

industriella arv vanligtvis efter avvecklad verksamhet inte längre har något praktiskt bruk och 

blir de inte förvaltade så blir de endast ståendes. Vilket vidare kan kopplas till Amréus (2012) 

konstaterande att intresset för de industriella arven har på senare år avtagit, att de generationer 

som lever idag inte har något intresse för industriella arv. Det finns alltså en problematik i att 

någon ska vilja förvalta ett industriellt arv, vilket även beror på intresset för dem.  
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En annan utmaning som finns i förvaltandet av Stripa gruva är hur förvaltaren ska få med sig 

lokalbefolkning i arbetet och till vilken de ska få delta i utvecklingen av miljön, vilket 

intervjuperson 3 berättar är en process som tar lång tid. Det finns även en problematik i att 

lokalbefolkningen kan kritisera att de kommunala pengarna går till Stripa gruva och inte andra 

kommunala behov. Sett ur Hermelins (2012) perspektiv på det sociala kapitalet är det inget 

märkvärdigt att lokalbefolkningen kritiserar. Det är naturligt att lokalbefolkningen går emot och 

reagerar, vilket kan vara ett resultat av att samhället idag är uppbyggt av sociala konstruktioner 

och mångfald. Det är dock viktigt i och med det sociala kapitalet att integrera lokalbefolkningen 

i Stripa gruva, på så sätt får individerna ett rikt kulturutbud som påverkar det sociala kapitalet 

positivt. Cole (2010) anser att det är viktigt att interagera och diskutera det industriella arvet 

med lokalbefolkningen, det upprättar en social hållbarhet och de kan få känna en samhörighet 

med sitt ursprung. Förvaltaren får därmed en utmaning i att skapa en balans mellan att få Stripa 

accepterat i samhället och att utveckla ett besöksmål, det måste kosta men det får inte kosta för 

mycket. 

Att Stripa gruva är ett modernt kulturarv som har en svårare acceptans i samhället indikerar alla 

intervjupersoner på. Men varför är det så? Det kan sin grund i det Amréus (2009) skriver om 

generationsväxlingen som sker i samhället, de som minns Stripa gruva som något nytt och 

spännande börjar försvinna ur samhället. Vidare kan det kopplas till den kunskap människor 

har om arven, de traditionella kulturarven faller på plats enklare för individer, då de har mer 

kunskap om dem. Det är alltså kunskapen som har inverkan på acceptansen av kulturarv. 

Den största utmaningen som Stripa gruvas förvaltare kan tänkas stå inför är det 

Riksantikvarieämbetet (2002) skriver om, att miljön bär på en historia som ska representeras 

och bli attraktiv. Det finns även en problematik för förvaltaren att Stripa gruvas autencitet kan 

skadas vid nyttjande. Det kan kopplas till Braunerhielm (2012) som skriver om att trots en 

ekonomisering av kulturen får inte omsorgen och anledningen till bevarandet glömmas, om det 

görs kommer autenciteten att ta skada. Därmed blir det viktigt för förvaltaren att tänka på hur 

platsen ska nyttjas och hur den ska representeras. Även om Stripa måste nyttjas är det viktigt 

enligt Braunerhielm att inte masskonsumera kulturen på platsen. En anledning till det är att 

lokalbefolkningen kan förlora sin känsla av tillhörighet, det blir därmed viktigt att arbeta för att 

även lokalbefolkningen ska konsumera platsen och inte endast besökare utifrån.  
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Att förvalta Stripa gruva kan även innebära möjligheter, i synnerhet för den lokala utvecklingen. 

Exempel på det som intervjupersonerna tar upp är att fler arbetstillfällen skapas på platsen. Det 

kan kopplas till det Hermelin skriver om att ett rikt kulturutbud ökar sysselsättningstillväxten. 

Enligt intervjuperson 2 måste dock en positiv påverkan på den lokala utvecklingen ha sin grund 

till viss del i att förvaltarens incitament med Stripa gruva är att bedriva ett besöksmål. På så sätt 

kommer det människor till platsen, som sedan handlar i den lokala handeln eller tankar bilen. 

Enligt Cole (2010) är det dock inte ekonomiskt hållbart att endast locka dagsgäster till platsen, 

de behöver även attrahera nattgäster, vilket genererar en högre intäkt. Det finns även en 

problematik för Stripa gruva i det Jakobsson (2009) skriver om att upplevelseindustrin är 

koncentrerad till större städer. Problematiken för att driva besöksmålsutveckling i Stripa gruva 

är lokaliseringen, vilket intervjuperson 3 talar om i samband med hur besökare ska ta sig till 

Stripa gruva, förutom med bil.  

Bevara och nyttja Stripa gruva 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2002) är det viktigt att bevara de industriella arven då de arven 

är kvarlevande från samhällets tidigare historia. I Stripas fall finns det kvarvarande och orörda 

anläggningar, maskiner som är körbara och inventarier från historien, vilket var en av 

motiveringarna i Stripas byggnadsminnesförklaring som tidigare nämnts. En annan motivering 

till bevarandet som står i Stripas byggnadsminnesförklaring är att miljön karaktäriseras av en 

tid som ligger till grund för hur samhället ser ut idag och hur det har utvecklats.  

Den samhällsutveckling som Stripa gruva karaktäriserar kan beskrivas utifrån de 

omvandlingsprocesserna från ett industrisamhälle till ett kunskap- tjänste- och 

upplevelsesamhälle som Jakobsson (2009) och Aronsson (2007) diskuterar. Det finns dock en 

risk i att återberätta Stripa gruvas historia. Enligt Jakobsson karaktäriseras bilden av 

Bergslagsregionen som något negativt, med tanke på bruksanda och kristider. Stripa gruva 

måste då försöka att arbeta bort den negativa bilden och få en ny identitet. Historien får dock 

inte glömmas bort, det handlar om att försöka upprätta någon slags balans mellan att berätta om 

industrialismens historia och vad som kan anses vara positivt med den i dagens samhälle i form 

av upplevelser. 
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Ett sätt att integrera de industriella arven mer i samhället kan vara att arbeta med 

platsmarknadsföring, som Aronsson (2007) och Hermelin (2012) skriver om. Genom 

platsmarknadsföringen kan industriella arv som Stripa gruva bli mer uppmärksammade och det 

unika för platsen lyfts fram. Individer kan då associera platsen med den kultur och de 

upplevelser som finns där. I Stripas fall anser alla intervjupersoner att miljön är det tydligaste 

moderna industriarvet i Bergslagssatsningen. Att allt finns kvar från tiden då det fortfarande var 

aktiviteter på platsen är unikt i jämförelse med andra industriella arv. Det kan då användas i 

platsmarknadsföringen. Vidare kan Stripa gruva efter att ha arbetat med platsmarknadsföringen 

stå sig väl i konkurrensen gentemot andra industriella arv.  

I och med att integrationen mellan ekonomi och kultur ökar, är det enligt Aronsson (2007) 

viktigt att de industriella arven arbetar inom nätverk. Stripa gruva inom Bergslagssatningen är 

ett bra exempel på det. Genom Bergslagssatsningens nätverk blir regionen och dess noder mer 

konkurrenskraftiga på marknaden, vilket i sin tur ökar antalet besökare. Noderna inom 

Bergslagssatningen informerar om varandra, besökare kan alltså upptäcka andra noder genom 

att besöka endast en nod. 

I och med att Stripa gruva behöver utvecklas vidare, att det inte endast kan vara utan det måste 

brukas till något, kan även det kopplas till Hermelins (2012) diskussion om samhällets 

omvandling, från ett industriellt samhälle till ett kunskaps-och tjänstesamhälle. De industriella 

arven måste utvecklas i syfte att passa in i det postmoderna samhället, därmed måste de arbeta 

med varumärkesstrategier och skaffa sig en nisch på marknaden. Det är också viktigt att tänka 

på de industriella arven, som Stripa gruva, ur ett miljöperspektiv, enligt Cole (2010).  

Att endast fokusera på nyttjandet och det ekonomiska perspektivet i Stripa skulle bli 

problematiskt, med tanke på det Cole (2010) skriver om att mer fokus på den ekonomiska 

aspekten kring industriella arv kan förstöra de industriella arven, vilket i sin tur kan skapa 

problem i framtiden. Om Stripa gruva skulle försvinna, skulle det innebära att en del av 

historien försvinner, en historik som är viktigt för att få en förståelse för hur dagens samhälle 

är uppbyggt. 

Som Aronsson (2007) skriver att kulturen har blivit kommersialiserad, vilket kan resultera i att 

kulturarven måste användas som ett besöksmål för att klara sig ekonomiskt sett. Stripa gruva är 

ett exempel på en kulturellt kodad vara som Aronsson skriver om. Att ekonomiseringen av 

kulturen har blivit till något motsättningsfyllt och kritiserat, kan även grunda för den 

problematik som finns i samspelet mellan att bevara och nyttja Stripa gruva.  
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Att Stripa gruva måste nyttjas kan ha sin grund i det Braunerhielm (2002) diskuterar om 

kulturens ökade betydelse inom turismen och upplevelseindustrin. I och med utvecklingen från 

massturism till turism som karaktäriseras av kultur, kan samspelet mellan att bevara och nyttja 

ett industriellt arv bli enklare att upprätta i Stripa gruva.  Det finns dock en problematik i att 

Stripa blir sett som något ekonomiskt istället för historiskt, därmed är det viktigt att tänka på 

att skapa ett samspel. Det ena får inte utesluta det andra.  

Att utveckla Stripa gruva till ett besöksmål kan stärka regionen Bergslagen, vilket Braunerhielm 

indikerar på är en fördel med besöksmålsutveckling. Det är något som förvaltaren kan i åtanke 

i arbetet med att upprätta en balans mellan att bevara och nyttja, att förvaltaren tänker utanför 

boxen, ställer fördelarna som finns med att nyttja mot bevarandet. För om arbetet med Stripa 

gruva endast är inriktat på bevarandet, kommer det inte kunna överleva ekonomiskt sett i dagens 

samhälle.  
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Slutsatser 

I detta avsnitt besvaras studiens syfte och frågeställningar.  

Syftet med studien har varit att undersöka hur industriella arv, med Stripa gruva som fallstudie, 

kan bevaras för eller kommande generationer. Fokus ligger på hur industriella arv förvaltas och 

hur arbetet sker för att uppnå en balans mellan att bevara och nyttja industriella arv i dagens 

moderna samhälle.  

Stripa gruvas resa har liknat en berg- och dalbana. Det var ingen till en början som ville förvalta 

miljön, det var tydligt vilka utmaningar och vilken problematik som det innebar att förvalta 

Stripa gruva. Detta leder oss in på studiens första frågeställning: 

 Vad innebär det att förvalta ett industriellt arv?  

Vilka problem och möjligheter finns? 

Att förvalta ett industri arv som Stripa gruva kan innebära utmaningar, problem och möjligheter 

i arbetet. Det kan ha sin grund i at få industriella arv är accepterade i dagens samhälle, det 

handlar om vem som är intresserad av Stripa gruva och vilken kunskap individer har. I Stripa 

gruvas fall har det funnits en problematik i vem som ska förvalta miljön, det är en historia som 

ska representeras och innebär ett stort ansvar. Om Stripa gruva inte skulle bli förvaltat, så skulle 

det leda till en tom byggnad utan funktion i dagens samhälle. Det blir alltså en utmaning för 

förvaltaren att integrera Stripa i samhället, en problematik i att bevara miljön samtidigt som den 

måste nyttjas. De möjligheter som finns är att den lokala utvecklingen kan stimuleras, i samband 

med ett hållbart och långsiktigt arbete med miljön. 

Den mest relevanta förvaltaren för Stripa gruva var Lindesbergs kommun, som till slut tog 

steget och skapade ett kommunalt bolag för förvaltningen. Det var sannolikt ett bra och 

nödvändigt val och en bra strategi från Länsstyrelsen Örebro att ställa ett krav på att kommunen 

skulle gå in. Kommuner är långsiktiga och hållbara förvaltare av industriella arv. För det första 

tillhör Stripa gruva Lindesbergs kommun, det kan ses som en tillgång för kommunen. För det 

andra kommer kommunen alltid att finnas där, i en jämförelse till ett privat bolag som 

exempelvis skulle kunnat ha gått i konkurs eller kan avsäga sig ansvaret.  
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Efter att Stripa fick en förvaltare var nästa steg i arbetsprocessen att ha en idé om vad Stripa 

skulle användas till. Det finns dock en problematik i att nyttja industriella arv, autenciteten kan 

ta skada, vilket därmed innebär att vad Stripa ska nyttjas till inte får tränga in på miljöns värde. 

Stripa gruva måste bevaras samtidigt som det måste nyttjas, vilket leder oss in på studiens andra 

frågeställning: 

Hur ser avvägningen ut mellan att bevara ett industriellt arv och verksamheters nyttjande 

av platser och dess anläggningar?  

Det går alltså att konstatera att Stripa gruva är viktigt att bevara i den bemärkelse att miljön bär 

på en historia som är viktig för att förstå hur dagens samhälle utvecklats och hur det ser ut idag. 

En annan anledning till bevarandet är att lokalbefolkningen kan känna en samhörighet med 

Stripa gruva, ett kvitto på deras historia. Att platsen är unik och har ett högt kulturhistoriskt 

värde, är det ingen tvekan om men trots det så måste Stripa gruva nyttjas, sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  Det är viktigt i arbetet att ha både bevarandet och nyttjandet i åtanke, annars 

kommer det inte att kunna överleva. 

I avvägningen mellan att bevara och verksamheters nyttjande av platsen kan 

byggnadsminnesförklaringen som miljön fått vara ett bra verktyg att använda. Det står ju vad 

som får göras och inte göras, det finns redan då en idé om vad platsen ska nyttjas till. 

Byggnadsminnesförklaringen blir alltså en del som kan utgöra grunden för vad miljön ska 

användas till. I Stripa vill förvaltaren utveckla miljön till ett besöksmål, något som kan riskera 

skada autenciteten. Dock tror jag att utvecklingen av Stripa som ett besöksmål är relevant och 

inte kommer att skada miljön, det behövs en klar och tydlig målbild i arbetet. Om massturismen 

fortfarande hade varit lika stor i dagens samhälle, ja då hade miljön i Stripa kunnat ta skada. 

Men då kulturen har blivit allt mer integrerad i turismen, kultur anses vara något attraktivt och 

spännande, och då den varierar mellan olika platser, tror jag att Stripa gruva kan dra fördelar av 

turismen.  

Skulle det finnas en oklarhet eller problematik i att nyttjandet skadar miljön, kommer det alltid 

att gå att hänvisa till byggnadsminnesförklaringen. Trots att platsen måste nyttjas, så måste den 

bevaras och de anläggningar i Stripa som är av betydelse, är skyddade.  
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Bilaga 

Tema 1: Hur löser man frågan angående förvaltningen av industriella arv 

Vad innebär det att förvalta ett industriellt arv som Stripa gruva? 

 I inledningsskedet och idag  

Vad har omvandlingen från en industri till ett industriellt arv betytt för Stripa gruva?  

Fanns det några problem eller oklarheter vid förvaltandet av Stripa gruva? I så fall vilka?  

 Finns det några idag?  

Fanns det något som var viktigt att ha i åtanke vid förvaltningen av Stripa då och nu? I så fall 

vad?  

Varför har det varit viktigt att bevara Stripa gruva?  

Finns det någon slags vinning i att förvalta Stripa gruva?  

Med tanke på de höga kostnaderna 

Finns det något speciellt och unikt med Stripa i jämförelse till andra arv?  

På vilket sätt kan man i förvaltningen av Stripa gruva påverka både den regionala och lokala 

utvecklingen? Positivt alternativt negativt?  

Tema 2: Vilka problem uppstår i relationen till att bevara och nyttja industriella arv 

Vilken tankegång finns tror du om relationen mellan att bevara och nyttja Stripa gruva?  

Finns det någon problematik i att förvalta Stripa gruva i ett modernt samhälle? I så fall vilken? 

Hur arbetar man med Stripa gruva idag för att skapa en balans mellan att bevara och nyttja 

Stripa?  

I arbetet med Stripa gruva, har det uppkommit någon slags problematik i samspelet mellan att 

nyttja och bevara Stripa? I så fall vilken?  

Hur har Stripa gruva påverkats av upplevelseindustrins utveckling? För- och nackdelar?  

 

 


