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Abstract 
 
Susanna Lundberg (2016) ”Let’s just sell off these backlands to whoever 
wants them” – On inclusion, communities and ranges of action 
Örebro Studies in Sociology 20. 
 
The purpose of this dissertation is to contribute to a deeper understanding 
of how the national community is reproduced and delineated in relation 
to class, gender and racialisation. It uses a qualitative methodology and 
interviews with people chosen to represent an economic margin, and is 
theoretically informed by Pierre Bourdieu, Beverly Skeggs and others. In 
interviewees’ accounts about work life and societal change, traces are 
found regarding how the national community is delineated, and how value 
for the community is claimed or denied.  

The main findings are that a national community is connected through 
the idea of value for the community, and that the dominating ideas con-
cerning this value change over time in accordance with economic, political 
and discursive processes. Recognition is a condition for access to the la-
bour market and for the right to contribute to the future of the commu-
nity. The values and the community are not homogenous; there is room 
for competing values and thus competing ways of recognition. 

Those with less recognised resources get their value for the community 
questioned in relation to current hegemonic values. Adaptability to the 
needs of the labour market in terms of expectations of geographic flexi-
bility and the right attitude are common demands that implicitly presumes 
economic and social resources.  

Misrecognition of resources and value also relate to the social process 
of racialisation. Whiteness can be regarded as the result of recognised na-
tional inclusion in a country such as Sweden where the ideal of light skin 
and blue eyes have gained hegemonic position through history. Class re-
lations as well as male domination over women works through the same 
mechanisms of misrecognition and excluded experiences.  

Keywords: Class, place, nationality, labour morality, inclusion/exclusion, 
community, whiteness, Swedishness 
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Förord  
Känslorna inför att lämna ifrån mig den här texten till tryck och till läsning 
är stora och svåra att sätta ord på. Lättnad är det jag känner först och 
främst, men bävan och nyfikenhet på reaktionerna skymtar strax bakom. 
Jag har arbetat med den alldeles för länge, ingen tvekan om det. Nu är det 
dags att se om några av idéerna kan landa hos någon intresserad läsare, och 
om jag kan ta dessa spretiga lärdomar vidare i någon annan form.  

Idén till den här avhandlingen kommer ur mina erfarenheter från att ha 
vuxit upp i Billesholm, en ort utanför Helsingborg som har en hel del lik-
heter med det Degerfors jag sen kom att undersöka. Frågorna om tillhörig-
het, gemenskap och möjligheten att röra sig dit och därifrån är gemen-
samma för alla småorter i världen, skulle jag tro. Även om jag inte bott där 
på tjugo år nu så kommer en del av mitt hjärta alltid att finnas kvar, och 
jag kan med stolthet konstatera att jag kan falla in i dialekten när som helst! 

Forskarskolan demokratins villkor på Örebro universitet startade 2003 
och av de sammanlagt 27 doktorander som varit verksamma där genom 
åren är nu de flesta färdiga men några kämpar på fortfarande. Även nu 
sedan vi nästan bara hörs över nätet har doktorandgruppen därifrån blivit 
en akademisk hemvist på distans. Tack Rúna í Baianstovu, Mia Svenning, 
Mats Öhlén, Meriam Chatty, Kasia Jezierska, Wojtek Jezierski, Zelal Bal, 
Jan-Magnus Enelo, Lisa Nilsson Yalcin, Jenny Alsarve, Daniel Alsarve och 
alla andra. Av de seniora forskare som hörde till gruppen vill jag särskilt 
nämna Björn Horgby som alltid engagerat sig i mina texter och gett värde-
fulla läsningar.  

Andra benet av min Örebrotillvaro har funnits på sociologiinstitutionen. 
Min första handledare Thomas Brante flyttade till Lund så jag bytte till 
Christine Roman och Ylva Uggla. Nu på slutet har Magnus Boström, Rolf 
Lidskog och Anders Bruhn varit till enorm hjälp, tack! Fuat Deniz var den 
på institutionen som jag kände mig närmast, men som inte finns med oss 
längre. Hans dynamiska syn på nationer och gemenskaper hade jag velat ha 
närmare tillgång till och utveckla vidare.  

När jag var på väg att ge upp hela projektet fick jag möjlighet till hand-
ledning utanför Oru, av Stellan Vinthagen i Göteborg. Utan din hjälp hade 
det inte blivit någon avhandling, tack!!  

Som inbiten skåning har det inte gått att dra upp rötterna hur som helst. 
Både mitt privata och mitt akademiska liv är rotat här. Vår Malmö-exil-
grupp av pendlande doktorander, ibland under benämningen FAN: Femin-
istiska, autonoma nätverket, har aldrig behövt fråga varför jag har hållit 
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fast i den här idén. Paula Mulinari, Maja Sager, Rebecka Selberg och Louise 
Löfqvist, ni har hjälpt mig att tänka både teoretiskt och praktiskt och se att 
det går att göra något vettigt i en galen akademisk värld. Tack!!  

Anders Neergaard hjälpte mig mycket under en period utan att han fick 
rättvis ersättning för sin tid, hoppas min tacksamhet har framgått trots att 
vi inte fortsatte samarbetet. Också Åsa Lundqvist har gett mig bekräftelse 
på att jag inte varit ute och cyklat helt. Hennes fina läsning av mitt slutse-
minariemanus, med kommentarer i både stort och smått, är nog den bästa 
jag fått.  

I Malmö finns både institutionen för socialt arbete där jag numera un-
dervisar och kanske snart också forskar, tack alla kolleger där för ert tåla-
mod med min mentala frånvaro. På och kring Malmö högskola finns också 
många andra som gett utrymme för akademisk frihet; Catrine Andersson, 
Monica Johansson, Johanna Sixtensson, Malin Arvidsson, Robert Nilsson 
och Fredrik Björk är några av dem. Tack! På och kring Yalla trappan finns 
plats för kreativitet som har format min syn på arbete och engagemang – 
tack Dorotha Trusz, Eva Hartman, Victoria Vaineikite, Tania Olomedo och 
Matilda Padoan! Tillsammans visar vi att det är möjligt att bygga ett annat 
arbetsliv. Hos min utvidgade familj – Paula, Pål, Agnes, Martin, Mirjana – 
finns det alltid sköna soffor, stora kaffekoppar och lyssnande öron att vila 
i. Tack!  

Min lillebror Mårten och hans familj Lisa, Leonore, Sofia och Nils, min 
pappa Pentti, min mamma Ann-Kristin och min moster Britt-Marie; även 
om vi inte träffas så ofta betyder ni mycket för mig. Att pappa blev frisk 
igen var väldigt skönt men det kändes fint att kunna ta hand om dig den 
tiden. Hoppas att det dröjer till nästa gång!  

Och den familj som är mest närvarande i vardagen är ni alla i Lund: Bibbi 
och Göran, Erik, Lovisa, Alva, Thea och bebisen som inte har något namn 
än, och finaste Kajsa och Lisa som ha varit med hela den här tiden. Tack!  

Katrin och Clara, mina knasbarn, gullebarn, klokbarn och storbarn: ni 
har förändrat mitt liv så mycket så det vill ni inte veta. Jag har offrat alldeles 
för mycket tid på den här dumma boken men nu är den färdig och nu blir 
det fest för oss allihop! Och Hanna; tänk om vi hade vetat där på stranden 
i Świnoujście vad det där ordet skulle kosta, hade vi varit lika förväntans-
fulla då? Men vi har överlevt, vi har levt och vi har växt med varandra, 
bortom oss själva. Nu är vi där vi är värda att vara, med vardagsmotstån-
dets strategier och vardagskärlekens värdefulla vindlingar. Härifrån till 
stjärnorna!   
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Inledning 
När samhället och ekonomin förändras drabbas vissa människor av om-
ställningsproblem. Men vem, och hur? Och vem får vara med och påverka 
hur omställningen ska se ut? Denna avhandling kommer att undersöka 
villkoren för att bidra till beskrivningarna av lokalortens och nationens 
nutid och framtid, vems erfarenheter som tillåts påverka och vilka villkor 
som präglar deltagandet.  

De senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden för-
ändrats radikalt i Sverige. Många orter som tidigare haft en trygg lokalt 
baserad industri förlorade med 1990-talskrisen en stor del av sin tidigare 
stabilitet, och nya krav kom att ställas på människor. Arbetslösheten steg i 
landet och många omhuldade sanningar kom att ställas på ända. Även om 
en tid nu har passerat levde såren av omvandlingen kvar länge. När denna 
avhandling planerades under första halvan av förra decenniet var såren i 
högsta grad aktuella, och även om mycket vatten har runnit under broarna 
sedan dess lever grundfrågorna kvar. Försöken att tolka och förstå den sam-
hällsekonomiska förändringen ledde, som jag förstår det, till att tron på po-
litikens möjligheter rasade hos många, och även till att rasistiska förkla-
ringar av förändringens orsaker fick inflytande. En inledande ilska mot po-
litiker som inte kunde sköta krisen och upprätthålla välfärdssamhället gick 
efter hand över mot inställningen att full sysselsättning var historia och att 
den förändrade världen hade gjort det omöjligt att politiskt påverka män-
niskors levnadsvillkor. Hädanefter skulle ekonomin spela huvudrollen.  När 
ilskan gick över i uppgivenhet växte också misstanken att vissa personer, 
kanske just de som känt sig trygga med sitt industrijobb, nu skulle bli läm-
nade utanför den ekonomiska trygghet de tagit för självklar. Bilden av sam-
hället förändrades och därmed också bilden av vilka som kunde lita på att 
vara prioriterade och värderade samhällsmedlemmar.   

Min erfarenhet från 90–talskrisen i Sverige och tiden därefter är att vil-
senheten om vad man kunde förvänta sig av samhället, vem som kunde 
känna sig trygg och vem som borde skärpa till sig, påverkade bilden av den 
sammanhållna nationen och samhället. Att denna period samtidigt innehöll 
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både ett omfattande Svenskt1 engagemang i att mäkla fred i Bosnien och ett 
mottagande av flyktingar från detta krig och från krig i andra delar av värl-
den innebar att bilden av Sverige som det goda världssamvetet som hade 
möjlighet att hjälpa världens utsatta började kosta på. Utflyttningen av in-
dustriell tillverkning till andra delar av världen började redan under sjuttio-
talet men med arbetslösheten under nittiotalskrisen insåg även människor i 
Sverige att Svensk och Europeisk ekonomi fått en ny roll i världen. Många 
människor tvingades etablera en ny förståelse av sig själva och sitt arbetsliv 
för att passa in i den nya samhällsordningen. I den gamla samhällsordningen 
visste man vem som passade in eller inte passade in, men plötsligt var det 
färre som fick plats på arbetsmarknaden och frågan om vilka människor 
som skulle få plats i den nya tidens ekonomi stod öppen. Att de som nyligen 
flyttat till Sverige skulle betraktas som mindre tillhöriga sades emot av upp-
fattningen om Sverige som det goda, icke-rasistiska samhället som hjälper 
flyktingar. Socialstyrelsens sammanställningar2 visar mönster för vem som 
erhöll eller inte erhöll arbete, och den våldsamma rasistiska mobiliseringen 
under 1990-talet och 2000-talet berättar en liknande historia om att kam-
pen om tillhörighet tog sig fler uttryck än administrativa. Samtidigt fanns 
en stark antirasistisk mobilisering som tog sig uttryck i demonstrationer, 
partipolitik och saker som att fyra partipolitiska ungdomsförbund hade 
icke-Vita förbundsordförande 2002–2004.3  

                                                      
1 Jag kommer konsekvent genom avhandlingen att skriva nationalitets- och etnici-
tetsbeteckningar samt Vit i motsvarande kategoriserande betydelse med versal, vare 
sig det refererar till människor eller andra företeelser som kopplas till nationalstaten, 
t ex Svensk forskning. Detta av två skäl: 1) Jag vill understryka att dessa benäm-
ningar inte är intuitiva utan en produkt av historiska processer, vilka jag kommer 
att gå närmare ni på i kapitel två. Det är viktigt för mig att skilja ut nationalitetsbe-
teckningarna som socialt konstruerade och varken biologiska eller bundna till t ex 
medborgarskap. Teorin bakom detta kommer jag att gå djupare in på i kapitel tre. 
2) I Svensk forskning på fältet ”kritiska vithetsstudier” används ibland versal för 
Svart, Vit etc., och ibland citattecken, antingen dubbla som ”vit” eller enkla som 
’vit’, av samma skäl som mitt första argument. Alla tre varianterna får kritik för att 
de stör läsningen. Efter att ha provat mig fram upplever jag att dubbla citattecken 
leder till en förväntan om direkt referens, och enkla citattecken ger en känsla av att 
begreppet avser skapa skillnad mellan människor vars nationalitet i allmänhet er-
känns och de vars nationalitet ifrågasätts: just den skillnad jag vill motarbeta. Jag 
hoppas att läsningen efter några sidor kommer att störas av rätt skäl.  
2 Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum, 1994-, serie Social rapport Stockholm.  
3 Tove Lifvendahl MUF, Ali Esbati Ung Vänster, Ardalan Shekarabi SSU och Zaida 
Catalan, Grön Ungdom. Jag återkommer strax till begreppet Vit.  
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Att inte veta hur man ska passa in eller inte passa in, att under sitt aktiva 
arbetsliv ställas inför att kraven plötsligt förändras tror jag särskilt påverkar 
människor som har mindre materiella marginaler. Den som har en efterfrå-
gad utbildning, gott om pengar eller goda sociala kontakter kommer ha be-
tydligt lättare att finna försörjning oavsett anpassningskrav. När arbetslös-
heten steg på 90–talet och kraven på den nya arbetsmarknaden förändrades 
blev det viktigt att både passa in i det nya och hålla sig på avstånd från 
andra som inte passade in. Inte bara kraven på arbetsmarknaden i form av 
utbildning, kreativitet och annat ökade, den ekonomiska kartan förändra-
des så att många småorter med tidigare ganska stark arbetsmarknad ham-
nade utanför och tvingades söka en ny roll. På orter där man växt upp till-
sammans ställdes plötsligt nya krav i stil med ”för att vår ort ska passa in i 
den stora ekonomin måste den-och-den skärpa sig, och de där borta vill vi 
inte ha med alls”.  

Denna avhandling handlar om hur makroekonomin påverkar ideal och 
mellanmänskliga relationer och hur dessa i sin tur ger olika slags möjligheter 
att känna tillhörighet och inflytande i samhället. Genom att dra historiska 
paralleller kring tillhörighet till den nationella gemenskapen i relation till 
föränderliga ekonomiska strukturer och sen teoretiskt rama in relationen 
mellan tillhörighet och strukturer kommer jag att försöka förklara de kon-
flikter om ideal som uppstår när en orts arbetsmarknad förändras genom-
gripande.  

Undersökningen är gjord i en liten ort i östra Värmland som heter Deger-
fors. Det är en industriort mitt emellan storstadsregionerna Stockholm, 
Oslo och Göteborg där de samhällsekonomiska förändringar jag vill studera 
syns väldigt tydligt. Under decennierna som brukar kallas ”rekordåren”4, 
1950–1970, stod Degerfors tillsammans med andra industriorter i Mellans-
verige för en stor del av Sveriges export av metall och industriprodukter, 
och många människor flyttade dit från övriga landet och från andra länder. 
Men efter industrins krisår på sjuttiotalet och i ännu högre grad efter 90-
talskrisen har andra delar av den Svenska ekonomin kommit att ta över, 

                                                      
4 Se t ex Kjell Östberg och Jenny Andersson, 2013, Sveriges historia Stockholm: 
Norstedt, 2013 
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och mindre orter i denna region beskrivs idag ofta som ett ”rostbälte”5 fyllt 
av nostalgiska minnesmärken men utan trygg arbetsmarknad. Många har 
flyttat från orten och bland dem som bor kvar är arbetslösheten hög.6 Den 
förändring som orten genomgått har påverkat ideal och relationer mellan 
människor, på så sätt att egenskaper och människor som värderades högt 
under ”rekordåren” idag ses som orsaker till ortens problem. Dessa relat-
ionsmönster och värderingar kan antas gälla för fler orter än Degerfors, och 
de kan säga något om hur värderingar förändras på Svensk arbetsmarknad 
i stort.  

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att bidra till en djupare förståelse för hur 
den nationella gemenskapen reproduceras och avgränsas i relation till klass, 
genus och rasifiering i berättelser om arbetsliv och samhällsförändring från 
personer som är arbetslösa eller har erfarenhet av arbetslöshet i en mindre 
ort. 

 Vilken roll spelar värderingar och värderande i relation till den nat-
ionella gemenskapen?  

 Hur anpassas lokalortens berättelser i relation till dessa värde-
ringar?  

 På vilket sätt påverkar inklusion i eller exklusion från de nationella 
och lokala gemenskaperna människors upplevda möjligheter att 
påverka sitt arbetsliv och sin framtid?  

 Hur går avgränsningen till gentemot de personer och ideal som inte 
anses tillräckligt värderade, och vad gör den med de inkluderade?  

Varför? 
Det är särskilt relevant att undersöka den nationella gemenskapen just i 
dessa tider. Dels ser vi att rasism och nationalism blir allt mer tydlig och 
våldsam – om nationalismen ökar beror däremot helt på vad man menar 

                                                      
5 Se t.ex. Örjan Nyström, Bo Westlund och Tommy Rygielski, 2001, När tiden byter 
fot: en resa genom det västsvenska rostbältet Stockholm: Ordfront och Jakobsson 
2009 använder begreppet ”Rostturism” om Bergslagens besöksnäring; Jakobsson, 
Max, 2009, Från industrier till upplevelser: En studie av symbolisk och materiell 
omvandling i bergslagen, (avhandling), Kulturgeografiska institutionen, Örebro 
Universitet, Örebro.    
6 Mer statistik om arbetslöshet och annat senare i detta kapitel 
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med begreppet. Jag uppfattar att nationen har fått en ny funktion, men att 
denna inte är uttalad eller färdig. Detta började hända redan för tjugo–tret-
tio år sedan när världens samhällsekonomiska ordning gick från att basera 
sig på föreställt autonoma nationalstater som samarbetade med varandra, 
till en global ekonomi med handel och förbindelser av både ekonomiskt, 
kulturellt och socialt slag på alla håll. För att kunna undersöka hur den 
nationella gemenskapen fungerar och upprätthålls är det särskilt viktigt att 
se den nationella gemenskapen som en gemenskap i ständig omvandling, 
både teoretiskt och empiriskt. Jag uppfattar att få, med undantag av bland 
andra Marianne Winther Jørgensen7 och antologin Den nationella väven8, 
lyfter den nationella gemenskapen som en föränderlig social enhet och jag 
vill med denna avhandling förstärka och fördjupa den diskussionen.   

Jag väljer att se nationen som ett fält i Bourdieus mening,9 där olika typer 
av resurser och kapital ger fördelar eller nackdelar i symboliska strider om 
tillhörighet och om rätten att påverka helheten. På ett fält pågår alltid stri-
der om vilken typ av kapital som är värderat och vad som krävs för tillhö-
righet och framgång – dessa strider ligger i fokus för min undersökning.  

Jag tar avstamp i en klassanalys som säger att vissa människor har mindre 
möjligheter än andra att påverka, men större krav på sig att anpassa sig till 
förändringar. Genom att rikta blicken mot människor med erfarenhet av 
arbetslöshet i en mindre ort ska jag undersöka de krav som ställs på män-
niskor i arbetarklassen, i landets ekonomisk-geografiska periferi, och att de 
som misstänks stå utanför ägnar kraft åt att förhålla sig till kraven som 
ställs i maktens centrum.10 Att undersöka hur social kategorisering verkar 
bland mindre bemedlade är mitt sätt att lyfta fram språkets materiella makt, 

                                                      
7 Marianne Winther-Jörgensen, 1994, Forskeld og Enhed, Et teoretisk perspektiv på 
det nationale serie: Reproserien, nr. 20 uppl. Köbenhavn: Sociologisk Institut, 
Köbenhavns Universitet. 
8 Jansson, Maria, Wendt, Maria, Åse, Cecilia (red.), 2010. Den nationella väven: 
feministiska analyser, Studentlitteratur, Lund 
9 Pierre Bourdieu, 1993 [1975], "Modeskaparen och hans märke: bidrag till en teori 
om magin" i Broady och Palme (red.), Kultursociologiska texter, Brutus Östlings 
bokförlag Symposion AB, Stockholm/Stehag 
10 I inledningen av kapitel två kommer jag att utveckla hur jag ser på ”makten” eller 
”det nationella intresset” som är det begrepp jag senare kommer att använda. Jag 
ser inte staten som en homogen aktör utan ett resultat av en maktbalans mellan olika 
aktörer. Jag är mindre intresserad av dessa aktörer än av effekterna som balansför-
skjutningen dem emellan ger för övriga samhället. Se t ex Winther Jørgensen 1992 
och Bob Jessop, 2002, The Future of the Capitalist State Cambridge: Polity Press. 
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att talet om människor och goda/mindre värderade egenskaper har kon-
kreta effekter för konkreta människor, särskilt människor med mindre re-
surser.  

Av olika skäl har den omfattande forskningen om nationella rörelser läm-
nats utanför min avhandling. I de vardagliga samtal jag studerar reprodu-
ceras vardaglig nationalism, som förstås påverkas av diskurser i media och 
liknande. När intervjuerna gjordes 2005-2007 var nationalismens plats i det 
allmänna samtalet helt annorlunda än idag, och den dramatiska utveckl-
ingen var svår att förutse. Jag får be om överseende med detta.  

Jag har gjort 15 intervjuer med personer med erfarenhet av arbetslöshet 
boende i Degerfors, en ort vars arbetsliv under några decennier på 1900-
talet varit en del av Sveriges ekonomisk-geografiska centrum genom sin 
järnverksindustri, men som de senaste decennierna upplevt nerdragningar 
och hamnat i en slags periferi. Personerna har genom sina lyckade eller miss-
lyckade ansträngningar att återskapa sitt arbetsliv behövt ta ställning till de 
informella krav som ställs på dem själva och på den arbetsmarknad som de 
har inom räckhåll. Intervjuerna har handlat om arbetsliv och samhällsför-
ändring, och mitt intresse har särskilt legat på ideal och krav som människor 
upplever på sig själva och riktar mot andra.  

Vad menar jag med nationell och gemenskap?  
Människor ingår i många olika slags gemenskaper samtidigt. Personliga 
band och grupper där människor inte känner de andra i gemenskapen stap-
las på och flätas i varandra. Många gemenskaper är materiellt avgörande, 
men inte alla.11 Att tillhöra släkten Wallenberg kan vara ett sätt att få ett 
arbete, att tillhöra gruppen Romer kan vara skäl för att undanhållas ett 
arbete. Att tillhöra en dansgrupp eller ett schacklag kan vara ett sätt att få 
värdefulla kontakter, eller så är det bara ett roligt fritidsintresse. Vad varje 
grupp ger i termer av nöje och/eller sociala och (direkt/indirekt) ekonomiska 
resurser beror på vilka olika typer av kapital i Bourdieus mening som re-
produceras och cirkulerar där, och på hur detta kapital blir legitimerat och 
kan omsättas inom det sociala rummet. För att ge möjlighet till social och 
ekonomisk rörlighet, till exempel på arbetsmarknaden, måste kapitalet er-
kännas i ett bredare socialt rum än inom själva gruppen. Att ha erkänt ka-
pital betyder att vara en värderad person som kan skaffa arbete och andra 

                                                      
11 Jag baserar min syn på värderade relationer och makt på Pierre Bourdieus (1993 
[1972, 1979], 1985, 1990) och Beverly Skeggs’ (2004) begreppsvärldar och kommer 
att presentera dessa mer i detalj i kapitel fyra. 
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materiella och immateriella resurser, samtidigt som den som har kapital kan 
delta i värderingen och nedvärderingen av andra. Just kombinationen av 
tillhörighet, materiella effekter och vikten av att bevaka gränser är något 
jag kommer att återkomma till återkommande genom avhandlingen, och i 
kapitel fyra kommer jag att närmare presentera hur jag använder begrep-
pen. Jag menar att detta inte är något specifikt för dagens värld och dagens 
nationella gemenskaper utan hör till dessa gemenskapers konstitution.  

Hur en gemenskap ska beskrivas och avgränsas är inte en gång för alla 
avgjort. Bourdieu kallar kampen om hur en gemenskap ska beskrivas och 
vilka typer av kapital som ska betraktas som gångbara för kampen om ”vis-
ion and division”12, en kamp som går ut på att installera en (tills vidare) 
legitim princip för vad som ska erkännas som giltigt och vad som krävs för 
tillträde till gemenskapen. Tillträde och erkännande på fältet ger möjlighet 
till att delta i denna symboliska kamp, och att godkänna eller avfärda and-
ras försök till tillträde och rörlighet på fältet.  

Både Pierre Bourdieu och Beverly Skeggs beskriver hur människor när-
mare fältens centrum tar avstånd från andra människors erfarenheter, kun-
skap och strävan efter tillhörighet, och att dessa konflikter är ett av de sätt 
på vilket klassystemet upprätthålls. Genom avståndstagandet hindras män-
niskor från den ekonomiska och geografiska periferin från att på lika villkor 
delta i samhället och från att röra sig socialt och ekonomiskt. De symboliska 
och de materiella konsekvenserna bygger och förstärker varandra. Jag tar 
utgångspunkt i Pierre Bourdieus begrepp ”fält” så som han använder det 
till exempel i Modeskaparen och hans märke13 och den utveckling av be-
greppet/begreppsvärlden som Beverly Skeggs gör i sin bok Class, Self & 
Culture.14 Pierre Bourdieu riktar sitt intresse mot rörlighet inom ett fält och 
vad som krävs för att nå dess centrum, medan Beverly Skeggs mer intresse-
rar sig för fältets utkanter och risken att bli utesluten. 

Nationen är ett av många fält i det sociala rummet till vilket tillträde ger 
eller avgränsar från materiella tillgångar. Genom kamp om olika typer av 
värderat kapital regleras människors tillträde och rörlighet. Hur kampen 
går till och vilka typer av kapital som kan vara aktuella på just detta fält 

                                                      
12 Pierre Bourdieu, 1990, In other words: essays toward a reflexive sociology Ox-
ford: Polity, s. 134 
13 Bourdieu 1993 [1975] 
14 Beverley Skeggs, 2004, Class, self, culture serie: Transformations, thinking 
through feminism, seriens red. McNeil, Pearce och Skeggs London: Routledge. 
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kommer jag att gå djupare in på i kapitel fyra. Nationalstaten är en admi-
nistrativ institution med ett formellt medlemskap, medborgarskapet, som 
till exempel ger tillgång till viss juridisk behandling, och parallellt med detta 
ett mer komplext villkorat och mångfacetterat medlemskap, det sociala 
medborgarskapet,15 som många har visat innebär olika typer av villkor och 
behandling beroende på vilka roller individen har: kvinnor/män, äldre/barn, 
rika/fattiga och så vidare.16 Beroende på dessa roller har individer olika rät-
tigheter och behandlas olika. Nationen däremot har inget formellt medlem-
skap utan kan ses som en kulturell föreställning, en representation av en 
gemenskap som kan föreställas och avgränsas på många olika sätt.17  

Nationen har bland annat beskrivits som en ”föreställd gemenskap”18 
och som en följd av ”en kombination av vilja/identifikation (…) och tvång/ 
rädsla/hopp”,19 alltså en följd av mänskliga handlingar vid en viss tid i histo-
rien. Jag avser att gå vidare i denna tradition och belysa hur nationen fort-
lever och förändras, vilket är särskilt relevant i vår tid då både nationen och 
nationalstaten utsätts för större press i form av migration och kulturell, eko-
nomisk och andra former av globalisering. Marianne Winther Jørgensen ut-
vecklade i sin avhandling från 1992 ett resonemang för att etablera nationen 
som en social konstruktion som fortsätter konstrueras genom att vissa sym-
boler och praktiker kommer att tillskrivas nationell betydelse, och dessa i 
sin tur blir gångbara som kapital på det nationella fältet.20 Det är viktigt att 
nå en djupare förståelse för nationens fortlevnad och funktion i dagens glo-
bala värld genom att inte beskriva nationella symboler och kultur som något 
objektivt som går att eftersöka, utan just undersöka hur praktiker och sym-
boler ges ett nationellt värde. Jag är intresserad av de symboliska striderna 
om tillhörighet och utanförskap i det nationella fältets utkant; de som rör 
vem som kan bli hörd, vem som får representera ett kollektiv och vem som 

                                                      
15 Se t ex Thomas H. Marshall och Thomas Burton Bottomore, 1992 [1950], Citi-
zenship and social class London: Pluto Press. 
16 Se t ex Lois Bryson, 1992, Welfare and the state: who benefits? Basingstoke: Mac-
millan Maja Sager, 2011, Everyday clandestinity: experiences on the margins of cit-
izenship and migration policies Lund: Faculty of Social Sciences, Centre for Gender 
Studies, Lunds Universitet m fl  
17 Winther Jørgensen 1992 har utvecklat detta i detalj, mer om det i kapitel tre 
18 Benedict Anderson, 1993, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nation-
alismens ursprung och spridning serie: Historia och samhällsvetenskap, Göteborg: 
Daidalos.  
19 Ernest Gellner, 1999, Nationalism Nora: Nya Doxa s. 53 

20 Winther Jørgensen 1994 s. 60 
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har rätt till de resurser som det nationella fältet och nationalstaten erbjuder 
(eller skulle kunna erbjuda).  

En avgränsningsdiskurs som traditionellt har använts är den biologiska, 
alltså att nationen i första hand utgörs av människor som är biologiskt släkt 
med varandra. Denna diskurs, som genom historien blivit starkt inarbetad 
i Svensk och Europeisk historisk kontext, problematiseras av till exempel 
Benedict Anderson21 när han beskriver hur de tidiga nationsbildarna under 
17- och 1800-talen fick ”uppfinna nationen” för att koppla nationella sym-
boler till ett demos på vilket de demokratiska nationalstaterna senare skulle 
vila. Många forskare har kommit beskrivit hur denna biologiska diskurs 
kopplas till hierarkisering av människor genom användning av rasifiering 
och rasifierande betydelsetillskrivning, alltså att tecken på kroppar eller 
nära kopplade till kroppar som till exempel språkuttal (ned)värderas och 
görs signifikanta för nationell tillhörighet.22 Den privilegierade positionen i 
en sådan värderingshierarki brukar kallas Vithet,23 och jag kommer att ut-
veckla detta i kapitel fyra. Kapitel två kommer i stor utsträckning att handla 
om hur den biologistiska diskursen genom historien har förhandlats i relat-
ion till andra avgränsningsdiskurser.  

Moral och respektabilitet på det nationella fältet 
Ett centralt argument i denna avhandling är att moral eller respektabilitet 
används för att bedöma människors värde för den nationella gemenskapen. 
Jag hämtar användningen av dessa begrepp från Beverly Skeggs, som i sin 
bok Class, Self and Culture24 från 2004 beskriver respektabilitet som ett 
specifikt Brittiskt begrepp med en kolonial och tidig kapitalistisk historia 
med syfte just att bedöma nationell tillräcklighet. Hon utvecklar detta till 
ett begrepp för det behov av erkännande och anpassning som hon menar 
arbetarklasspersoner står inför på ett helt annat sätt än människor med 
andra klasspositioner. Moralisk värdering har en ännu äldre historia som 
kopplar ihop inte minst kyrkan med staten och därmed bidrar till en rasifi-
erad nationell gemenskap. I Svensk kontext har begreppet skötsamhet an-

                                                      
21 Anderson 1993 
22 Se särskilt Robert Miles, 1989, Racism serie: Key ideas, London: Routledge och 
Robert Miles och Malcolm Brown, 2003, Racism London: Routledge 
23 Se t ex Mike Hill. 1997, Whiteness, a critical reader. New York: New York Uni-
versity Press, Sara Ahmed, 2011, Vithetens hegemoni Hägersten: Tankekraft. 
24  Skeggs, 2004 
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vänts för att beskriva ett liknande fenomen, men detta begrepp har en sär-
skild historia kopplad till den Svenska arbetarrörelsen som gör att de skiljer 
sig åt i viss mån. Jag kommer att beskriva detta närmare i kapitel fyra.  

Skeggs och min utgångspunkt är att människor i den nationella gemen-
skapens utkant avkrävs uppvisad moralisk standard, särskilt i betydelsen 
uppvisad och godkänd vilja att anpassa sig till arbetsmarknadens krav ge-
nom att göra sig tillgänglig på olika sätt, till exempel att vara geografiskt 
rörlig. Den erkända respektabiliteten utgör ett krav för att betraktas som en 
fullvärdig medlem av kollektivet och tillerkännas rätten att bidra med sina 
erfarenheter till de gemensamma berättelserna som beskriver historia, nutid 
och framtid.  

Även rätt form av genus är en viktig vattendelare: Män och kvinnor har 
bedömts olika och särskilt fokus har legat på människors förhållande till 
biologisk reproduktion. Att ifrågasättandet av tillhörighet och kravet på an-
passning har legat tyngst på arbetarklasspersoner vars arbetsmarknadstill-
hörighet ständigt måste uppdateras gör att värdering av moral/respektabili-
tet är ett av de sätt som klass skapas och levs. Hur avgränsningen görs, vilka 
argument och tecken som blir viktiga, är fokus för mitt intresse. I boken 
Formations of class and gender: becoming respectable från 199725 etablerar 
Skeggs begreppet respektabilitet som centralt för de arbetarklasskvinnor 
hon följer under några år, och jag avser att gå vidare och se om motsvarande 
händer i Svensk kontext.  

Utkanten  
Med utkant menar jag två saker: dels en ekonomisk utkant i form av perso-
ner med låg grad av trygghet på arbetsmarknaden, och dels en geografisk 
utkant i form av landets ekonomisk-geografiska periferi – jag återkommer 
strax till denna. Med låg grad av trygghet på arbetsmarknaden avser jag 
särskilt utsatthet när ekonomin förändras, antingen för att människors kun-
skaper är företagsspecifika och inte grundade i formell utbildning, eller för 
att det finns väldigt många som har samma kunskaper och den aktuella 
arbetsmarknaden inte kräver specialkompetens. Min klassförståelse grun-
dar sig liksom många andra begrepp i denna avhandling på Bourdieu och 

                                                      
25 Beverley Skeggs, 1999, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön Gö-
teborg: Daidalos. 
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Skeggs26 vars klassbegrepp i grunden är relationella. Utgångspunkten är att 
människors möjlighet att röra sig i det sociala rummet, förändra sitt liv och 
använda de resurser som finns omkring dem hänger ihop med andras er-
kännande av deras tillhörighet på relevanta fält. Jag kommer att utveckla 
detta mer i detalj i kapitel fyra.  

Med en sådan klassförståelse, i en studie som fokuserar på social inter-
aktion och berättelser sprungna ur vardagliga sammanhang, blir abstrakta 
definitioner av klasstillhörighet mindre viktiga och urvalet av intervjuper-
soner måste bli en ganska grov approximation. Mina intervjupersoner har 
inte bara det som traditionellt ses som arbetarklassyrken27 utan flera har 
lägre tjänstemannayrken och vissa har egna företag i branscher med lik-
nande verksamheter. Vid tiden för intervjun bodde intervjupersonerna i De-
gerfors kommun och de var arbetslösa eller hade återkommit i sysselsättning 
efter en tid av arbetslöshet åren innan. Deras arbetsmarknad hade krympt 
under decenniet före intervjuerna, särskilt då det kom att ställas högre krav 
på formell utbildning. I vissa fall har fasta anställningar kommit att ersättas 
av mer osäkra anställningsformer, vilket har lett till att arbetslöshet är ett 
återkommande inslag i många lågutbildades arbetsliv.28  

Studier om klassamhället och arbetarklassen har återkommit i både euro-
peisk och Svensk sociologi det senaste decenniet, från att ha betraktats som 
mindre viktigt eller rent av ”en zombie-kategori”29 till att ha återetablerats 
i centrum för den Svenska och Europeiska sociologin. När Stefan Svallfors 
2004 återupptog den Svenska klassforskningen genom sin statistikbaserade 
bok Klassamhällets kollektiva medvetande var det med en tydlig adress mot 
”’kvalitativt’ orienterade forskare”30 som han menade intresserar sig för 

                                                      
26 Se särskilt Pierre Bourdieu, 1993 [1979], "Distinktionen: En social kritik av om-
dömet" i Broady och Palme (red.), Kultursociologiska texter, Brutus Östlings bok-
förlag Symposion AB, Stockholm/Stehag och Skeggs 2004 
27 T ex genom Statistiska Centralbyrån, ”Socioekonomisk indelning (SEI)”, Statis-
tikdatabasen 2015 http://www.scb.se/sei/, (hämtad 2015-08-19)  

28 Se t ex Gunnar Aronsson, Sara Göransson, 1997, "Fasta anställningen men inte 
det önskade jobbet: en empirisk studie", Arbetsmarknad & Arbetsliv, Arbetsmark-
nad & Arbetsliv 1995 nr. 3 och Gunnar Aronsson, Klas Gustafsson och Margareta 
Dallner, 2000, "Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-periferiper-
spektiv" Arbetslivsinstitutet, serie Arbete och hälsa nr. 9 Stockholm för diskussioner 
om ekonomiska centrum/periferi-relationer mellan grupper på arbetsmarknaden  
29 Ulrich Beck, 2002, Individualization: institutionalized individualism and its social 
and political consequences London: SAGE s. 202 
30 Svallfors 2004:8. Citattecknen finns i Svallfors’ text med oklar referens.  
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andra skiljelinjer såsom kön och etnicitet och lämnar klassanalysen därhän, 
och dessutom ifrågasätter entydiga begreppsdefinitioner och systematiska 
mätningar. Här har en rad Svenska forskare utvecklat traditionen i både 
kvalitativ och kvantitativ riktning,31 och framför allt visat att klass inte kan 
förstås utan sina relationer till andra maktordningar. Genom att undersöka 
hur social kategorisering och tillhörighet/uteslutning påverkar arbetarklass-
personer i den geografiska periferin vill jag veta mer om på vilket sätt klass-
samhället verkar både diskursivt och materiellt samtidigt.  

Jag vill i linje med inte minst Paula Mulinari, Anders Neergaard och Di-
ana Mulinari lyfta fram att både genus och etnicitet är centrala dimensioner 
av klassamhället, och i linje med till exempel Fanny Ambjörnsson och Elias 
Le Grand lyfta fram att kultur och genus inte bara är illustrationer av klass-
samhället utan helt avgörande delar av dess verklighet och reproduktion. 
Språkets makt över verkligheten är inte obegränsad, som Svallfors tillskriver 
denna forskningstradition; men språk, kultur och pengar skapar och skapas 
av samhällsrelationer, alltså klassrelationer. För att förstå klassrelationer, 
hur de levs och reproduceras, menar jag (och många andra) att även annat 
än mätning av inkomster och åsikter om olika fenomen spelar roll även om 
dessa är en god början. Jag vill också lägga till att avgränsningar mellan 
olika klasser inte bara eller ens främst är en akademisk produkt utan också 
skapas i relationer mellan människor, och att dessa avgränsningar är viktiga 
för upprätthållandet av klassamhället och möjliga att studera vetenskapligt.  

För att fånga förändringen i förväntningarna på nationen har jag valt att 
avgränsa studien till personer som har en egen koppling till arbetsmark-
naden före 90–talskrisen och till den nationella gemenskapen redan före 70–

                                                      
31 Fanny Ambjörnsson, 2004, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer serie: diss. Stockholm Universitet, Stockholm: Ordfront, Jan-Magnus 
Enelo, 2013, Klass, åsikt och partisympati: det svenska konsumtionsfältet för poli-
tiska åsikter Örebro: Örebro Universitet, Elias Le Grand, 2010, Class, place and 
identity in a satellite town Stockholm:Acta Universitatis Stockholmiensis; Visby: 
Stockholms universitet, Paula Mulinari, 2007, Maktens fantasier & servicearbetets 
praktik: arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö serie: Linkö-
ping studies in arts and science, 414, Linköping: Tema Genus, Institutionen för 
Tema, Linköpings universitet. Diana Mulinari och Anders Neergaard, 2004, Den 
nya svenska arbetarklassen: rasifierade arbetares kamp inom facket Umeå: Boréa,  
Skeggs 2004, Stefan Svallfors, 2004, Klassamha ̈llets kollektiva medvetande: klass 
och attityder i ja ̈mförande perspektiv 1. uppl. uppl. Umea: Boréa. Erik Olin Wright, 
1997, Class counts: comparative studies in class analysis serie: Studies in marxism 
and social theory, 99-0523330-X, Cambridge: Cambridge University Press och 
manga andra 
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talskrisen. Därför är alla intervjupersoner födda på 1960–talet och har job-
bat i Degerfors eller i andra orter i Sverige under 1980–talet. De betraktar 
sig själva som Svenskar och var boende i Degerfors vid intervjutillfället: 
många är födda där men andra är inflyttade från andra orter i Sverige, och 
någon är nyligen återinflyttad efter en tid på andra platser. 

Varför just där?  
Med geografisk utkant menar jag en ekonomisk-geografisk periferi, alltså 
en ort vars arbetsmarknad inte är prioriterad i den nationella ekonomin. 
Inom landet har den ekonomiska geografin förändrats på så sätt att tidigare 
ekonomiskt viktiga industriorter och -regioner nu har blivit ekonomiskt 
marginaliserade. När beskrivningen av den nationella gemenskapen föränd-
ras påverkas även synen på den sociala geografin, hur platser värderas, syn-
liggörs eller osynliggörs. Att geografi och geografisk rörlighet/bundenhet är 
viktig för människors tillhörighet till arbetsmarknaden är inget nytt32 men 
att se detta som aspekter av maktfördelning och klassamhälle görs alltför 
sällan,33 och jag avser särskilt att undersöka kopplingen mellan geografisk 
placering/rörlighet och det symboliska nationella rummet.  

Mer om Bergslagen och Degerfors 
Östra Värmland, Närke, södra Dalarna och Västmanland, det som ibland 
kallas Bergslagen, 34 är ett område som har förändrats från att under 1950 
till 70–talen ha varit centrum för den Svenska järn-, stål och verkstadsindu-
strin till att nu präglas av arbetslöshet, krisstämpel och sökande efter nya 

                                                      
32 Se t ex Susanne Johansson, 2000, Genusstrukturer och lokala välfärdsmodeller: 
fyra kommuner möter omvandlingen av den offentliga sektorn Uppsala: Acta Uni-
versitatis Upsaliensis, Doreen Massey, 1995, Spatial Divisions of Labour, Social 
Structures and rhe Geography of Production Macmillan. Molina, Irene, 1997, Sta-
dens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet, (avhandling), Uppsala Uni-
versitet, Kulturgeografiska institutionen], Uppsala, Katarina Schough, 2001, För-
sörjningens geografier och paradoxala rum serie: Karlstad university studies, 
2001:19 uppl. Karlstad: Karlstad Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.  
33 Se dock Torsten Hägerstrand, 1991, Om tidens vidd och tingens ordning serie: 
Statens råd för byggforskning, Stockholm: Statens råd för byggforskning, Johansson 
2000, Johan Vaide, 2015, Contact space: Shanghai: The Chinese dream and the 
production of a new society, (avhandling), Lund University, Department of Socio-
logy, Lund 
34 Den geografiska avgränsningen av området är omtvistad, se t ex Maths Isacson, 
Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre (red.), 2009. Fram träder Bergslagen: 
Nytt ljus över gammal region, Eskilstuna/Västerås: Mälardalens högskola, Västerås 
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verksamheter. Degerfors är en av de orter som fortfarande har en jämförel-
sevis stor stålindustri, men i och med regionens förändring är den framtida 
utvecklingen oviss. Därför tror jag att konflikterna om representationen av 
det lokala fältet är mer aktuella än på orter där framtiden framstår som 
entydig. På denna ort har jag sökt efter intervjupersoner vars arbetsliv och 
arbetslivsidentitet har behövt omprövas genom att de i vuxen ålder haft er-
farenhet av arbetslöshet. 

Bergslagen är en region vars ekonomiska förändring och omstrukturering 
är föremål för en hel del forskning bland annat genom Bergslagennätver-
ken.35 Dessa forskarnätverk har sin bas inom samhällsgeografi och historia, 
med intresse för bland annat ”mentalitetshistoria”36 och strategistudier 
kring strukturomvandlingen.37 Till detta forskningsintresse hör också ett 
ifrågasättande av begreppet Bergslagen som visar sig vara svårt att rent ad-
ministrativt avgränsa geografiskt,38 och samtidigt är det inte givet att de 
kommuner och andra aktörer som förväntas höra till Bergslagen är intres-
serade av att göra det.39 Det är en paradox att forskning och historieskriv-
ning använder ett begrepp som invånare och policyproducenter verkar 
vända sig bort från, samtidigt som forskning och historieskrivning är viktiga 
byggstenar i de strategier som utvecklas för att omvandla kommunerna till 
något nytt efter krisåren. Jag kommer att använda begreppet Bergslagen 

                                                      
35 Ett nätverk av forskare och lärare från universiteten i Karlstad och Örebro och 
högskolorna i Mälardalen, Dalarna och Gävle samt Tekniska högskolan och Upp-
sala universitet som bildats i anslutning till den s.k. Bergslagssatsningen – Kultur 
och Turism – ur antologin Fram träder Bergslagen, red. Isacson, Lundmark, Mörner 
och Orre 2009 
36 T ex Sune Berger, 2007, "Mentalitet som gränshinder" i Berger, Forsberg och 
Ørbeck (red.), Inre Skandinavien - En Gräsregion under Omvandling. Karlstad Uni-
versity Press, Karlstad 
37 Gunnel Forsberg, Liselotte Jakobsen, Maria Jansdotter, 2007, "Lokalt formade 
livsformer, handlingspraktiker och världsbilder" i Berger, Forsberg och Ørbeck 
(red.), Inre Skandinavien - En Gräsregion under Omvandling. Karlstad University 
Press, Karlstad och  Jakobsson 2009 

38 Se t ex Maths Isacson, 2009, "Finns Bergslagen?" i Isacson, Lundmark, Mörner 
och Orre (red.), Fram träder Bergslagen, Nytt ljus över gammal region, forsknings-
miljön IPR, Mälardalens högskola, Gävle, s 6-19. 
39 Jacobsson 2009a, Christer Ericsson och Rebecca Svensson, 2009, "Västerås vän-
der ryggen till" i Isacson, Lundmark, Mörner och Orre (red.), Fram träder Bergsla-
gen, Nytt ljus över gammal region, forskningsmiljön IPR, Mälardalens högskola, 
Gävle 
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väldigt sparsamt och mer se det som en möjlig regionindelning av flera möj-
liga som invånarna kan identifiera sig med eller inte.40 

Förändringarna för Mellansveriges industriorter sedan 1960– och 70–ta-
len har varit stora, men vissa orter har klarat sig relativt bra genom både 
70– och 90–talskriserna. Degerfors Jernverk har haft nedläggningshot några 
gånger men klarat sig. Senaste stora förändringen var 2002 då smältverket 
flyttades till Storbritannien och bara varmvalsen, och halva arbetsstyrkan, 
blev kvar. Mellan 2002 och 2005–06 när intervjuerna gjordes hade kon-
junkturen gått upp och många blivit återanställda, eller anställda i andra 
bolag med konsultverksamhet inne på verket. Numera har Outokumpu (hä-
danefter kallat Verket eller Jernverket) strax under 500 anställda på orten 
efter ett nyinvesteringsprogram som fortfarande pågår, plus ytterligare 
drygt hundra personer som är konsulter eller uppdragstagare direkt kopp-
lade till verket.41  Det finns många mindre företag i och kring orten som har 
Verket som en stor uppdragsgivare men även arbetar för vapen- och metall-
industrierna i Karlskoga, inom bland annat metallbearbetning, bygg och 
olika servicebranscher.  

Kommunen Degerfors består förutom huvudorten av de mindre orterna 
Strömtorp, Svartå och Åtorp, och har idag ca 9500 invånare. Kring 1980 
var invånarantalet som högst, något över 12200. Från att ha haft en ålders-
fördelning på samma nivå eller något under landet som helhet har genom-
snittsåldern sedan mitten av 1980–talet ökat mer i Degerfors än i övriga 
landet och ligger nu ca fyra år över riksgenomsnittet. Det är alltså i högre 
utsträckning yngre som har flyttat från orten. Andelen med kort utbildning 
är högre än riksgenomsnittet,42 och andelen lågutbildade har sjunkit lång-
sammare än i riket i stort. Kommuninnevånarna har blivit fattigare jämfört 
med övriga landet sedan 1980–talet då kommunens medianlön för män var 

                                                      
40 Se t ex Katherine T. Jones, 1998, "Scale as epistemology", Political Geogra-
phy, Elsevier Ltd vol. 17 nr. 1 
41 Uppgifter från Outokumpus Svenska informationsavdelning, från produktions-
chefen på Outokumpu i Degerfors och Degerfors näringslivskontor, januari och feb-
ruari 2013. Ägarhistoriken gäller Degerfors, de andra enheterna har inkluderats i 
bolaget genom uppköp och ägarförändringar.  
42 När intervjuerna gjordes 2005 hade 66 % grundskola eller tvåårig gymnasieut-
bildning som högsta utbildningsnivå jämfört med 50 % för riket, och andelen med 
högskoleutbildning på 3 år eller mer har i Degerfors ökat från 3 % 1985 till 8 % 
2013, medan andelen i riket har gått från 8 % till 21 % under samma tid. Statistiska 
Centralbyrån, ”Befolkning 16-74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 
1985 – 2014” Statistikdatabasen 2015 www.scb.se (hämtad 2015-04-27) 
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högre än i riket, och det är särskilt männens inkomster som har minskat.43 
Skillnaden mellan män och kvinnors löner har minskat men den är fortfa-
rande större än rikssnittet.44 Att jämställdheten har ökat är mycket sagt men 
kvinnors inkomster har under perioden ökat mer än männens, och Deger-
forsmännens inkomstutveckling har halkat efter både Degerforskvinnornas 
utveckling och relationen mellan kvinnors och mäns inkomster i riket. Ar-
betslöshetsnivån i Degerfors har de senaste decennierna legat någon procen-
tenhet över rikssnittet, och 2005–06 när jag gjorde mina intervjuer låg siff-
ran på 1,5–2 procentenheter över siffran för landet.45 Både in- och utpend-
ling i regionen är omfattande.46 

Kommunens rötter i industrisamhället kan också kopplas till det politiska 
styret i kommunen. Socialdemokraterna hade egen majoritet från det att 
kommunen bildades fram till 199447 efter det med stöd av Vänsterpartiet 
och 2010-2014 hade V egen majoritet. Kommunen är ett av landets stark-
aste vänsterpartifästen och i valet 2010 fick V 49,6 % och 2014 42 %. 
Detta gäller dock bara för kommunalvalet, i riksdagsvalen har S under pe-
rioden 1973 – 2006 haft över 54 %48 och fick 2014 51 % medan V har haft 
som mest 18 % och i genomsnitt ligger kring 10 %. Sverigedemokraterna 

                                                      
43 1995 hade männen i Degerfors inkomster på 104 % av riksmedianen för män, 
medan kvinnornas medianinkomst låg på 96 % av riksmedianen för kvinnor. År 
2011 låg männens inkomst på 94 % av riksmedianen för män och kvinnor på 91 %. 
Statistiska Centralbyrån, ”Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 
31/12 resp år (antal personer, medel- och medianinkomst samt totalsumma) efter 
region, kön, ålder och inkomstklass. År 1991 - 2013”  Statistikdatabasen, 2015 
www.scb.se (hämtad 2015-04-27) 
44 1995 var Degerforskvinnornas medianinkomst 65 % av männens medan kvinnor 
i hela landet hade 71 % av männens medianinkomst, 2011 hade Degerforskvin-
norna kommit ikapp en smula till 71 % av Degerforsmännens medianinkomst me-
dan kvinnorna i riket hade 74 % av männens inkomst. Ibid. Statistiska Centralbyrån 
45 5,1 – 3,9 % öppet arbetslösa plus strax under 3 % i åtgärder i Degerfors 2005. 
Statistik från Arbetsförmedlingen, ”Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, andelar av den registerbaserade arbetskraften” Statistik/prognoser 
2014 http://www.arbetsformedlingen.se (hämtad 2015-08-19) 
46 Sammanlagt hade 3085 personer sin arbetsplats i Degerfors kommun 2005 och 
av dessa var 25 % inpendlare. Av ortens 4292 förvärvsarbetande pendlade 46 % till 
andra kommuner, en stor del till Karlskoga men även till Kristinehamn, Örebro och 
Karlstad. Ibid Arbetsförmedlingen 
47 Uppgift från Degerfors’ kommunalråd Peter Pedersen via e-post 2015-07-01  
48 Statistiska Centralbyrån, ”Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. An-
tal och andelar. Valår 1973 - 2014” Statistikdatabasen 2015 (hämtad 2015-10-27) 
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fick 5,4 % i riksdagsvalet 2010 och 14 % 2014, alltså över rikssiffrorna 
men nära genomsnittet i övriga Örebro län.  

En förändrad ekonomi 
En stor förändring som till exempel den så kallade reguleringsskolan49  inom 
ekonomi och sociologi pekar på är att nationalstaterna inte längre är poli-
tiskt och ekonomiskt avgränsade utan snarare fungerar som utgångspunkter 
för produktion, vilka konkurrerar med varandra bland annat om arbetstill-
fällen för befolkningen. Detta innebär att förväntningarna på nationalstaten 
och det nationella fältet/gemenskapen måste förändras ganska genomgri-
pande, och människors sätt att se på sig själva och sina handlingsmöjligheter 
likaså. De identiteter och handlingsmönster som samhällsekonomiska 
strukturer skapar har reguleringsskolan inte på samma sätt fördjupat sig i. 
Littlewood, Herkommer & Koch50 diskuterar denna brist särskilt vad gäller 
hur utanförskap beskrivs och beforskas, och min undersökning skulle också 
kunna ses som ett försök att delta i diskussionen om relationerna mellan 
ekonomi och samhälle i den riktningen.  

Även de mest abstrakta förändringar får effekter i lokala miljöer och dag-
lig verklighet, även om det inte alltid märks från dag till dag. Dessa lokala 
förändringar kallas ibland för ”glokalisering”51 och handlar bland annat 
om förändrade identifikationsmönster, utöver de materiella förändringar 
som sker till följd av global rörlighet och ekonomiska band. Förändring av 
ekonomins struktur innebär också förändrade värderingsmönster, dvs. vilka 
människor, egenskaper och aktiviteter som är värderade lokalt, nationellt 
och globalt. Jag avser att undersöka de symboliska strider som kan antas 
pågå i Degerfors och på många andra ställen om hur en lokal, regional och 
nationell gemenskap ska definieras och vilka egenskaper och värderingar 
som ska prioriteras, samt vilka som bör placeras i bakgrunden eller inte 
synas alls.  

                                                      
49 ”Reguleringsskolan” är Hans Linds (1993) översättning av ”the regulation 
school” eller ”l'école de la régulation.” Hans Lind. 1993 Nationalekonomi i Marx 
anda. Jag kommer särskilt att använda Jessop 2002 
50 Paul Littlewood, Sebastian Herkommer, Max Koch, 2007, "Social exclusion, the 
underclass and welfare" i Harrysson och O'Brien (red.), Social welfare, social exclu-
sion: a life course frame, Värpinge ord & text, Lund  
51 Se t ex Carina Listerborn, 2013, "Suburban women and the "glocalisation' of the 
everyday lives: gender and glocalities in underprivileged areas in Sweden", Gender, 
Place and Culture, vol. 20 nr. 3  
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Det finns ett flertal empiriska undersökningar av den ekonomiska om-
vandling som världen sett de senaste decennierna, men huvudsakligen har 
de fokuserat på ekonomiska processer,52 på arbetsfördelning och migrat-
ionsprocesser53 eller på värderingar och världsbilder hos ekonomiska aktö-
rer som exempel företagsledare.54 Min undersökning fokuserar på männi-
skor som inte har migrerat men vars värld ändå har påverkats, nämligen 
arbetarklasspersoner i en mindre ort vars viktigaste industri har förlorat i 
betydelse. Eftersom den nationella ekonomin och arbetsmarknaden spelar 
stor roll även i ett ”globaliserat” samhälle ligger fokus på identitet och 
handlingsmöjligheter i det lokala och det nationella, och den globala om-
vandlingen figurerar konkret endast i två av fyra empiriska kapitel. Jag ar-
gumenterar också för att kollektiva värden och ideal är en viktig aspekt av 
den nationella gemenskapen som är nära kopplad till den ekonomiska om-
vandlingen, varför jag avser att undersöka dessa ideal och identiteter.  

Hur? 
Undersökningen har ett konstruktivistiskt angreppssätt: jag vill veta hur ge-
menskaper beskrivs och hur tillhörighet/annanhet skapas i berättelser. Som 
inspiration har jag använt både diskursanalys som hos till exempel Wethe-
rell & Potter55 och narrativ analys som hos Somers & Gibson,56 vilka båda 
på olika vis beskriver hur tal är handling och hur beskrivningar av det nä-
raliggande och vardagliga innehåller gränsdragningar, identifikationer och 
värderingar. Det är viktigt att undersöka hur en förändrad ekonomisk situ-
ation hanteras av människor för att bättre förstå vilka ideal, strukturer och 

                                                      
52 Se t ex Peter Dicken 1–5 eds, 1993–2007 
53 Se t ex June Nash och María Patricia Fernández-Kelly, 1983, Women, men and 
the international division of labor Albany: State univ. of New York Press, Ehren-
reich 2003 
54 Se t ex Mika Helander, 2004, Fenomenologisk globalisering, Vardaglig national-
ism bland transnationellt aktiva svenska och finländska företagsledare som globala 
epokens ofullbordan Helsingfors: Forskningsinstitutet Svenska social- och kommu-
nalhögskolan vid Helsingfors universitet och Leslie Sklair, 2001, The Transnational 
Capitalist Class Oxford: Blackwell  
55 Margaret Wetherell, 1992, Mapping the language of racism: discourse and the 
legitimation of exploitation New York: Columbia University Press  
56Margaret R. Somers, Gloria D. Gibson, 1994, "Reclaiming the epistemological 
"other": Narrative and the Social Construction of Identity" i Calhoun (red.), Social 
theory and the politics of identity, Blackwell, Oxford. 
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gemenskaper som de måste relatera sig till. Detta är både en fråga om ma-
teriell nödvändighet och självuppfattning; dessa två kan inte åtskiljas. En 
ekonomisk förändring måste tolkas: den sker i ett diskursivt rum. Beroende 
på vilka tolkningar som kommer att dominera uppstår olika slags hand-
lingsutrymmen och aktörskap. Aktörskapen exkluderar och inkluderar 
olika människor; diskursiva strider ger materiella konsekvenser.  

Jag har funnit sådana diskursiva strider i intervjupersonernas berättelser. 
De tar sig uttryck främst genom hur ideal presenteras, vad som betraktas 
som värdefulla egenskaper på arbetsmarknaden och i den lokala gemen-
skapen, samt hur den ekonomiska förändringen som skett i Degerfors och i 
Sverige tolkas av intervjupersonerna.  

De diskursiva striderna handlar om tillhörighet till arbetsmarknaden och 
den lokala gemenskapen, och därmed uppfattar jag att de kan säga oss nå-
got om villkoren för dessa gemenskaper som helhet. Arbetsmarknaden är 
en central institution i samhällets organisering och avgränsas av nationella 
symboler och organisationer, kanske den institution som på det tydligaste 
sättet organiserar befolkningen. Arbetsmarknaden är nationell såtillvida att 
den dels avgränsas rent fysiskt av nationens gränser, genom att huvuddelen 
av de anställda inkluderas i den nationella befolkningsgemenskapen, och 
genom dess i Sverige mycket starka koppling till de nationella socialstatliga 
systemen.57 Diskursiva strider om villkoren för tillhörighet på arbetsmark-
naden blir därmed också en fråga om tillhörighet till den nationella gemen-
skapen. Att erkännas som en legitim medlem av gemenskapen har materiell 
betydelse.   

Sammanfattning 
Genom avhandlingen kommer jag att diskutera mina empiriska resultat i 
relation till ett antal olika forskningsfält. De viktigaste sammanfattas här:  

 Den tradition som beskrivit nationen som ett kulturellt och 
historiskt mönster, t ex Anderson, Hobsbawm och andra58 missar 
att mekanismerna som etablerar den nationella gemenskapen 
fortsätter att verka, även om de maktordningar som styr förändras 
genom historien. Jag vill bidra till en socialkonstruktivistisk syn på 

                                                      
57 Se t ex Svallfors 2004 
58 Se t ex Anderson 1993, Eric J. Hobsbawm och Paul Frisch, 1994, Nationer och 
nationalism Stockholm: Ordfront, Anthony D. Smith, 1988, The ethnic origins of 
nations Oxford: Basil Blackwell  
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nationen, där strukturella sociala relationer såsom klass, genus, 
rasifiering och liknande skapar, upprätthåller och förändrar sociala 
relationer, och där individers och institutioners handlingar också 
spelar roll. Företrädare för denna syn som jag vill bygga vidare på 
är t ex Marianne Winther Jørgensen och författarna i antologin 
Den nationella väven59.  
 

 Klassamhället är en central del av hur nationen reproduceras och 
levs, men den tradition som ser klass som en fråga om ekonomi eller 
utifrån definierbara identitetspositioner, t ex Svallfors et al60, 
underteoretiserar att klassamhället bygger på och reproduceras 
genom relationer, där erkännande av egen och andra människors 
värde i relation till dominerande maktordningar är centralt. Här 
behövs också empiriska undersökningar.  
 

 Abstrakta definitioner av klasskategorier och klassrelationer har 
svårt att fånga betydelsen av det geografiska rummet både som en 
fråga om arbetsmarknad och social plats. Det finns en bred tradit-
ion som analyserar klass, genus, etnicitet och ekonomi i geografiska 
termer, till exempel Linda McDowell, Doreen Massey, Irene Mo-
lina, Susanne Johansson och Katarina Schoug.61 Jag menar att det 
därtill är värt att undersöka socialt relationsskapande och symbo-
lisk tillhörighet/uteslutning, och har inte hittat några empiriska 
undersökningar av detta.  
 

 Traditionen av Bergslagsforskning representerad av t ex Berger,62 
Isacson, Lundmark, Mörner och Orre63 saknar i stor utsträckning 
en konstruktivistisk diskussion och även intersektionella perspektiv 
skulle behöva fördjupas.  
 

 Beverly Skeggs som har utvecklat klass- och genusanalysen i denna 
riktning har även arbetat empiriskt med begreppen, i synnerhet i 

                                                      
59 Winther-Jörgensen 1992 resp. Jansson, Wendt & Åse 2010 
60  Svallfors 2004  
61 Massey 1995, Molina 1997, Johansson 2000, Schoug 2001 och Linda McDowell, 

2003, Redundant masculinities, employment change and white working class 
youth serie: Antipode book series, Malden, Mass: Blackwell Pub 

62 Berger 2007 
63 Isacson, Lundmark, Mörner och Orre 2009 
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relation till brittisk populärkultur.64 Men i och med att nationer har 
olika reproduktionsmekanismer och dominerande maktordningar 
är det relevant att tillämpa begreppen även i Svensk kontext. The-
rese Anving65 har gjort detta i relation till genus och måltider, och 
jag kommer att använda begreppen i relation till arbetsmarknad 
och samhällsomvandling. Även begreppet skötsamhet har i Svensk 
kontext använts för att beskriva förhållandet mellan klassrelationer 
och moral, men det skiljer sig delvis från begreppet respektabilitet. 
Jag kommer att diskutera om detta begrepp har en relevans idag. 
 

 Det finns en lång rad forskare som arbetar med globaliserings-
begreppet och relaterade frågor både teoretiskt och empiriskt, och 
dit hör också relationerna mellan det lokala, det nationella och det 
globala, det som ibland kallats för ”glokalisering”. Den traditionen 
behöver utvecklas vidare och jag vill bidra med en undersökning av 
hur relationerna mellan lokalt och nationellt förändras i ljuset av 
globala ekonomiska och diskursiva processer, och samtidigt hur 
identitet och tillhörighet/utanförskap beskrivs och beforskas.66 

Disposition 
I kapitel två, Gemenskapen formas, tar jag ett stort kliv tillbaka i historien 
för att undersöka och diskutera vilka avgränsningar av befolkningen som 
har skapats i relation till de människor som har betraktats som godkända 
eller tillhöriga. Jag finner att arbetsmarknadens behov har varit styrande, 
att avgränsningar görs på moraliska och beteendemässiga grunder i relation 
till personer som inte gör sig tillgängliga för ekonomin. Här är det nation-
alstatens administrativa avgränsning, och de diskurser som etableras genom 
denna, som är i fokus.  

I kapitel tre, Gemenskapens nationella och lokala rum, diskuteras teore-
tiskt hur gemenskaper förändras, särskilt den nationella gemenskapen och 
lokala gemenskaper, och hur detta är en del av politiska processer som in-
nesluter eller avgränsar människor. Nationer är inga självskrivna gemen-
skaper utan förändras ständigt som en följd av politiska, ekonomiska och 
                                                      
64  Se t ex Beverley Skeggs, 2001, "The toilet paper: Femininity, class and mis-recog-

nition", Women's Studies International Forum, vol. 24 nr. 3-4 och Beverley 
Skeggs, Helen Wood, 2011, "Turning it on is a class act: immediated object rela-
tions with television", Media, Culture & Society, SAGE Publications vol. 33 nr. 6  

65 Terese Anving, 2012, Måltidens paradoxer: Om klass och kön i vardagens famil-
jepraktiker, (Avhandling), Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund 

66  Littlewood et al 2007 s 26 
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diskursiva processer. De krav som ställs för att tillhöra och få del av nat-
ionens materiella fördelar varierar över tid. Den nationella ekonomin har 
också en geografi med maktordningar: ett centrum i relation till en periferi, 
som även den förändras i relation till ekonomin. Eftersom nationalstaten är 
en så viktig ekonomisk struktur spelar värderingen utifrån det nationella 
perspektivet en stor roll. Det är viktigt för platser och lokala gemenskaper 
att vara synliga och värdefulla för nationalstaten. Dessutom varierar män-
niskors bundenhet till sin geografiska plats, vilket även detta är en fråga om 
klass och genus.  

Diskussionen om värde för en nationell/global ekonomi kan inte föras 
utan att diskutera makt. I kapitel fyra, Gemenskapens medlemmar formas, 
tar jag Pierre Bourdieu och Beverly Skeggs till hjälp för att belysa hur resur-
ser skapas, legitimeras och används för att röra sig på olika sociala fält. Jag 
för en argumentation att arbetarklassen har ett moraliskt ifrågasättande om 
tillgänglighet över sig, att beroendet av arbetsmarknaden gör att en tillräck-
ligt autonom subjektivitet blir svårt att uppnå för den som inte kan övertyga 
världen om sitt värde för helheten. Under en stor del av 1900–talet har det 
i Sverige funnits en möjlighet att använda ett alternativt ideal, skötsamhet, 
och en intressant fråga är hur denna möjlighet ser ut idag. Också genus och 
etnicitet är maktstrukturer där tillgångar värderas och utgör grund för rör-
lighet eller begränsning.  

Metodkapitlet presenterar den empiriska undersökningen närmare. 
Undersökningen är gjord som en socialkonstruktivistiskt inspirerad inter-
vjustudie av femton personer samt en del annat material. För analysen av 
materialet har jag lånat ur en narrativ analytisk verktygslåda, där tid, rum 
och relationsmönster är viktiga. I kapitlet diskuteras också maktrelationer 
som finns i intervjusituationen och genom analysprocessen.  

Kapitel sex till nio är empiriska och tematiska kapitel. Kapitel sex, Lo-
kalortens kollektiva aktörskap, handlar om berättelserna kring den föränd-
ring som Degerfors har genomgått, både en specifik förändring i början av 
2000–talet då halva produktionen vid Jernverket försvann, och den större 
förändring som Svensk industri står inför, vilken i sin tur ställs i kontrast 
till berättelsen om Folkhemmet, som lyfts fram som en flydd guldålder men 
som kan tjäna som kontrast att spegla dagens verklighet i. Kring dessa pe-
rioder finns ett antal mer eller mindre entydiga berättelser med olika hand-
lingsvägar och aktörer att ställa sitt hopp till eller rikta kritik mot. I detta 
kapitel produceras den kollektiva figur som kallas ”Degerforsarna” som ett 
homogent kollektiv med vissa egenskaper. 	
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Homogeniteten kommer dock att brytas upp från och med kapitel sju. 
Kapitlet Klassrelationer skapas i det dagliga beskriver vilka som är vinnare 
och förlorare i striden om den lokala identiteten och på arbetsmarknaden 
som den ser ut när verket inte längre erbjuder jobb till alla (män) som så 
önskar. Hur gränsdragningarna mellan önskade och oönskade görs är ett 
genomgående tema, likaså vilka tillgångar och handlingar som är värderade 
i den ekonomi som nu har ersatt den tidigare verksekonomin.  

Kapitel åtta, Genusrelationer förändras och består, handlar om den nya 
arbetsmarknad som växer fram, och därmed nya relationer mellan olika 
grupper i Degerfors, som speglar relationer, identitetskategorier och ideal 
på ett nationellt plan. I synnerhet är det kring genus dessa konflikter står, 
vilka genusideal och -strukturer som tidigare har dominerat och vilka som 
nu tar plats. Den kollektiva lokala identiteten tar konkret form bland annat 
genom de prioriteringar som kommunens näringslivsverksamhet gör, som 
styr resurser och prioriteringar i hur orten presenteras och omtalas.  

I kapitel nio, Vi och andra, diskuteras hur kategorin Svensk etableras och 
hur De Andra skapas som en homogen kategori med syfte att stärka värdet 
för dem som betraktas som ”infödda”. De ”infödda” identifierar sig med 
sin historiska bakgrund i Folkhemmet och jämför dagens situation med 
denna. Genom sin upplevda tillhörighet och koppling till en gemensam och 
lyckosam historia finner de en grund varifrån det blir legitimt att kritisera 
dagens politik. En av de aspekter av samhällsförändringen sedan den tiden 
som de lyfter fram är en förändrad befolkningssammansättning i form av 
större närvaro av rasifierade personer. Rasifiering och gränsdragning gente-
mot icke-vita blir ett sätt att koppla sig själv närmare nationen och avgränsa 
mot andra som vissa personer använder mer än andra, på några sinsemellan 
olika sätt.   

I slutkapitlet sammanfattar jag avhandlingen och drar slutsatser kring 
avhandlingens huvudpoänger. Jag diskuterar frågan om vilka subjekt som 
kan få erkännande och användas för att bidra med erfarenheter av och kri-
tik mot den nationella gemenskapen. Jag sammanfattar de strategier som 
används mellan människor för att avgränsa de oönskade från de värderades 
krets, och diskuterar materiella och diskursiva effekter av uteslutningen, 
och de ideal som håller samman det nationella fältet och skapar rörlighet 
eller orörlighet vid den tid då intervjuerna gjordes.  
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Gemenskapens gränser dras upp 
I detta kapitel vill jag identifiera möjliga samband mellan i första hand eko-
nomins sätt att fungera genom de senaste 150 åren och hur människor för-
väntas vara och bete sig för att räknas som goda samhällsmedlemmar. Jag 
vill undersöka på vilket sätt en nationell gemenskap skapas genom hand-
lingar gentemot befolkningen från staten och andra instanser med makt. 
Handlingarna är inte aktivt koordinerade över tid utan bestäms av diskurser 
om ekonomi, samhällsstyrning och befolkning, vilka förändras genom 
historien. Påverkan är inte heller enkelriktad på så sätt att ekonomin styr 
samhället autonomt, men av olika skäl har jag valt att bortse från faktorer 
som staters makthunger, religion och liknande som också leder stater att 
påverka sin befolkning.  

Jag intresserar mig särskilt för handlingar gentemot befolkningen som 
skapat och format den nationella gemenskapen såsom lagar och administ-
rativa krav, vilka har inneburit symboliskt våld67 genom krav på moralisk 
anpassning. Dessa krav har ställts på ett tydligare sätt gentemot fattiga, 
kvinnor och rasifierade än mot över- och medelklasspersoner i nationens 
centrum. Det symboliska våldet är också kopplat till det makroekonomiska 
systemet och dess behov av tillgänglig och anpassad arbetskraft.  

Handlingarna från statens sida har bland annat handlat om olika slags 
lagar syftande till att styra befolkningen i önskad riktning, lagar som riktats 
tydligare mot vissa befolkningsgrupper än mot andra. Beskrivningar av 
vilka befolkningsgrupper som åsyftas har synts främst i lagarnas förarbeten 
och i rapporter om hur lagarna använts av myndigheterna. Men lagarna är 
bara en yttersta styrning, även administrativa åtgärder och uttalanden för 
att påverka befolkningen från till exempel politiker, socialtjänst och arbets-
marknadsmyndigheter har utgjort viktiga delar av styrningen. Sammantaget 
skapas en bild av den ”riktige”, ”normale”, ”värderade” samhällsmedbor-
garen – ett ideal som påverkar alla, både dem som beskrivs och dem som 
inte beskrivs i de repressiva lagarna och den moraliska styrningen av arbets-
kraften som jag kommer att visa.  

Detta kapitel ska ses som en bakgrund till den vidare undersökningen 
tecknad i breda penseldrag, det är ingen regelrätt historieskrivning av eko-
nomi eller samhällsideal utan nedslag för att illustrera ett långt och enormt 

                                                      
67 Pierre Bourdieu, 2008, Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssyste-
met Lund: Arkiv, se även Toril Moi, 1994, "Att erövra Bourdieu", Kvinnoveten-
skaplig tidskrift, nr. 1 
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komplicerat skeende. Samtidigt kommer jag att placera in Degerfors och 
den region som omger orten i ett historiskt, geografiskt och ekonomiskt 
skeende. Jag menar att spelet mellan ekonomins funktionssätt och sam-
hällets styrning av sina medlemmar (som jag teoretiskt kommer att utveckla 
i de två följande kapitlen) bör sättas in i ett längre historiskt sammanhang 
för att se att kraven på anpassning för vissa grupper har upptagit myndig-
heternas intresse under lång tid, men att kraven samtidigt är riktade mot 
befolkningen som helhet, för att etablera ideal och föreställningar om en 
”normal” eller ”riktig” Svensk. Materialet till detta kapitel kommer ur en 
rad socialvetenskapliga, historiska och ekonomihistoriska verk, och i en del 
fall har jag tagit hjälp av populärhistoriska verk som till exempel Degerfors 
hembygdsförening, debattböcker och annat. 
 
Så först måste jag ta ett ganska stort steg tillbaks i tiden, till: 

För- och tidigindustriell tid  
Kring det sena 1700–talet och 1800–talets början upptäcks befolkningen. 68 
Det som ”upptäcks” är att myndigheterna börjar förstå att befolkningens 
antal ökar och minskar, och att denna kunskap är viktig för att stater ska 
kunna se och utnyttja sina expansionsmöjligheter. Genom idéer från upp-
lysningen på 16– och 1700–talen spreds tanken om att varje nations befolk-
ning var en nationell resurs, i första hand som arbetskraft i jordbruket och 
som soldater. Myndigheterna börjar studera barnadödlighet, hälsa, själv-
mord och så vidare, och bygger ut organisationer som är speciellt inriktade 
på att hantera dessa frågor. 1749 började Svenska myndigheter inom Ta-
bellverket sammanställa den information som prästerna samlat i kyrk-
böcker i varje socken till en rikstäckande folkräkning.69 Efter hand utveck-
lades insamlingen, och statistik om bland annat ”Födde, Ingångne äkten-
skap, Aflidne, Vaccinerade, Naturaliserade utländningar” vilka redovisades 
uppdelat i län och socknar samt i de olika stånden (adel, präster, borgare, 
bönder och övriga), och förhållanden jämförs med andra länder i Sveriges 

                                                      
68Sune Sunesson, 2004, "Socialt Arbete" i Brante, Johansson och Sunesson (red.), 
Diskussioner om samhällsvetenskap, Gränser, innehåll och framtid, Samhällsveten-
skapliga fakulteten, Lunds universitet, Lund, s 89  
69 Statistiska Centralbyrån, ”SCB:s historia”, Statistiska Centralbyrån 2015 
http://www.scb.se/scbs-historia (hämtad 2015-08-19) 
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nära omvärld.70 Intresset för befolkningens hälsa och antal, dess beteende 
vad gäller barnafödslar utom och inom äktenskapet, skilsmässor och dryck-
enskap, hälsotillståndet i form av dödsorsaker och vaccinationer, samt mi-
noriteternas antal och trostillhörighet visar på hur statens behov av kunskap 
och kontroll över befolkningen vaknar och utvecklas.  

Flera nationalismteoretiker71 talar om hur de tidiga nationalistiska rörel-
serna under 17/1800–talet behövde ”uppfinna folket”, det vill säga etablera 
en avgränsning kring vilket ”folk” de skulle representera. I Sverige var detta 
jämförelsevis lätt eftersom landet under ganska lång tid haft en tillräckligt 
sammanhållen geografi, historieskrivning och språkområde, och minorite-
terna har inordnats under en administrativ överhöghet med färre konflikter 
än i många andra läder.72 De nationalistiska rörelserna i Europa tog näring 
både från liberalismen, konservatismen och socialismen: Rörelserna kom att 
förena önskningar om demokrati och ”folkstyre” med socialdarwinistiska 
och koloniala idéer om biologiskt sammanhållna ”folk” med särskilda 
egenskaper och inbördes hierarki och föreställningar, och med idén om 
”småfolket” dvs. arbetarna. Ur dessa tre ideologiska strömningar kommer 
de betydelser av begreppet ”folk” som än idag konkurrerar om prioritet.  

Den stat som var under utveckling legitimerades genom banden till nat-
ionalismen och moderniseringen, och samtidigt skapade nationalismen en 
möjlighet att utmana och kritisera statens förda politik i nationens namn.73 
Det som vid denna tid kallades den sociala frågan och arbetskraftsfrågan 
sammanföll som krav från de röstberättigade medborgarna (vid denna tid 
män i ägande medel- och överklass) på staten att organisera och understödja 

                                                      
70 Statistiska Central-byrån, 1857, "Tabell-kommissionens underdåniga berättelse 
för åren 1851 med 1855. första afdelningen innehållande folkmängdens summariska 
belopp, ingångne och upplöste äktenskap, födde, aflidne, vaccinerade, ut- och in-
flyttade samt öfversigt öfver befolkningens årliga förändringar sedan tabellverkets 
början [elektronisk resurs]" Statistiska Central-byrån;, P.A. Norstedt och söner, 
Stockholm 
71 T ex Anderson 1993, Hobsbawm 1994 
72 Peter Aronsson och Lars Trägårdh, 1995, Civilt samhälle kontra offentlig sektor 
Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle). Lars Trägårdh, 1996, The 
concept of the people and the construction of popular political culture in Germany 
and Sweden, 1848-1933 Ann Arbor, Mich.: Univ. Microfilms International 
73 Pauli Kettunen, 2011, "The transnational construction of national challenges - 
The ambiguous Nordic model of welfare and competitiveness" i Kettunen och Pe-
tersen (red.), Beyond Welfare State Models - Transnational Historical Perspectives 
on Social Policy, Edward Elgar, London. s 6 
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levnadsförhållandena för den urbana och rurala arbetarklassen/fattigfolket. 
Härigenom inkorporerades de spänningar som fattigdomen och industrial-
ismen skapade i nationalstatens sammanhållande ideologier: nationalismen 
och moderniseringen. De problem som uppmärksammades definierades ut-
ifrån två perspektiv; antingen som rationaliseringsproblem (sociala åtgärder 
har ännu inte haft framgång) eller som integrationsproblem (dessa männi-
skor passar inte in i nationens gemenskap) – alltså som problem kring att 
skapa, upprätthålla eller avgränsa social sammanhållning.74  

Sedan 1600–talet fanns i Sverige lag på att arbeta, och fattigvårdslagarna 
skilde mellan ”rätta” och ”orätta” fattiga. 75 De ”rätta” var barn, sjuka, 
funktionsnedsatta och gamla, och ”orätta” fattiga var de som bedömdes 
vara arbetsföra, till exempel jordbruksarbetare som under dåliga skördeår 
inte kunde försörja sig. Jordbrukets industrialisering inleddes under 1800–
talet, och befolkningsökningen och framväxten av en större grupp daglö-
nare/jordbruksanställda/statare ledde till att många hamnade i försörjnings-
svårigheter i samband med svaga skördeår, det vill säga när böndernas ef-
terfrågan på arbetskraft avtog. Den fattighjälp som fanns för de ”rätta fat-
tiga” tog sig uttryck i olika varianter på basal försörjning i utbyte mot ar-
bete hos bönder och andra arbetsgivare i socknen.76 Den som inte kunde 
försörja sig kunde dömas för ”försvarslöshet”; det sågs som ett underlåten-
hetsbrott att inte skaffa sig anställning.77  

I fattigvårdslagarna senare under 1800–talet förordades socknarna att 
satsa på nödhjälpsarbeten för att skapa sysselsättning för de ”orätta” fattiga 
under år då skördarna slog fel och jordbruksarbetarna inte behövdes i 
samma omfattning. Nödhjälpsarbetena var konstruerade i individuellt upp-
fostrande, vad man kallade ”arbetsuppmuntrande” syfte,78 eftersom arbets-
löshet sågs som ett bevis på bristande personliga egenskaper. Nödhjälpsar-

                                                      
74 Ibid. s 8 
75 Jonas Olofsson, 2007, Socialpolitik - varför, hur och till vilken nytta?Stockholm: 
SNS förlag. s 143 
76Johan Edman, 2008, "Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan" i Swärd och 
Egerö (red.), Villkorandets politik, Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder 
- då och nu, Égalité förlag, Malmö 
77 Olofsson 2007:143 
78 Malin Junestav, 2004, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 
1930-2001 serie: Uppsala studies in economic history, Uppsala: Uppsala Universitet, 
Arbetslivsinstiutuet 
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betena innebar samtidigt att billig arbetskraft fanns tillgänglig för de om-
fattande infrastrukturarbeten som gjordes vid denna tid.79 När lagen omar-
betades 1871 och 1885 lades ytterligare fokus på individens ansvar för sin 
försörjning. Det framhölls där att en fullt frisk människa alltid skulle kunna 
finna ett arbete, och att hindren låg i individens egna motiv och drivkraf-
ter.80 Den nya synen innebar samtidigt att kriminalisering av arbetslöshet 
försvann, och likaså regler mot geografisk rörlighet.  

Degerfors uppstår  
Under 1800–talets början tog befolkningsökningen fart. Förändringen för-
klaras ibland med Esaias Tegnérs uttryck ”freden, vaccinet och potäterna”81 
– en förklaring som visar att kunskap om befolkningen och dess livsvillkor 
fanns redan i 1800–talets samhällsdebatt. Ökningen hade börjat gå snabb-
bare redan under sjuttonhundratalet, men vid 1500–talets slut var Sverige 
ett väldigt glest befolkat land med ca 900 000 invånare och stora obefolkade 
skogar. Vid mitten av 1800–talet var befolkningen inom Sveriges gränser 
cirka 2,5 miljoner. 

Degerfors, mitt emellan länsstaden Örebro och handelsplatsen Tingvalla 
som senare skulle få namnet Karlstad, förekommer för första gången i böck-
erna i slutet av 1500–talet. Då finns uppgifter om Finska nybyggare i fäbo-
dar i nordvästra Närke, ”Finnar på Bodarna” 82, och i registret över gårdar 
och torp noteras att en Mattes Finne tagit upp ett nybygge i Degernäs 
1582.83 Detta kan tolkas som att Degerfors uppstod som en följd av arbets-
kraftsinvandring från Finland. Nybyggena kan sättas i samband med en be-
folkningsförflyttning som Christian Catomeris beskriver i sin bok om Sve-
riges minoriteters historia, hur Gustav Vasa skrev till biskopen i Åbo för att 

                                                      
79 Jonas Olofsson, 1991, Rationaliseringsideologi, arbetsmarknadspolitik och ut-
bildning: Rehn-Meidnermodellen i ny belysning Lund: Univ., Dept. of Economic 
History.s. 7 
80 Olofsson 2006:144 
81Esaias Tegnér, 1922, ”Tal till Växjö Domkapitel: Om fattigvården i Vexiö stift” i 
Samlade skrifter. D. 7, 1831-1835 Stockholm: Norstedt 
82 Degerfors hembygdsförening, 2010, Degerfors förr och nu Degerfors: Degerfors 
hembygdsförening. s 35 
83 Ibid. s 68 
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rekvirera arbetare trots att denne klagar över att utflyttningen innebär pro-
blem för den östra landsdelen. 84 ”Skogsfinnarna” importerades till Mel-
lansverige bland annat i samband med bondeuppror och hungerår i Finland 
för att idka svedjebruk. På flera håll hamnade de där i regelrätta krig mot 
en fientlig omgivning och myndigheter. Omgivningen klagade på vad man 
kallade ”lösfinnar” och ”Landzstrykare” och visade förakt för deras språk-
användning. När gruvhanteringen senare ökade under 1600– och 1700–ta-
let försvann de statliga myndigheternas stöd för svedjebruken som då an-
sågs elda upp skogen, och ”lösfinnarna” skulle istället sättas i arbete vid 
slott och gårdar. Dessa konflikter finns det dock inga uppgifter om i be-
skrivningarna av Degerfors historia.  

Befolkningen ökade efter hand genom inflyttning från den omliggande 
regionen. Orten kom att bli en knutpunkt i det framväxande och gradvis 
mer reglerade landsvägsnätet.85 Denna kontakt med omvärlden var säkert 
avgörande när den från Tyskland inflyttade Georg Camitz 1654 erhöll mut-
sedel av Bergmästaren i Stockholm om rätt till bruksdrift i Degernäs 
ström.86  

Under 1700–talet hade Sverige 30–40 % av världsmarknaden på järn och 
stål, men när de stenkolsbaserade teknikerna tog över i bland annat Stor-
britannien och Frankrike sjönk marknadsandelen snabbt.87 Fram till mitten 
av 1800–talet skedde järnframställningen genom små masugnar och ham-
marsmedjor, och för att spara skogen fanns lagar mot samordning av dessa. 
När efterfrågan på järn globalt ökade under 1800–talet förändrades dessa 
lagar och större och mer produktionsdugliga hyttor kunde växa upp på bru-
ken. Bergsmännens urgamla tackjärnsblåsning blev en sakta bortdöende 
hantering och dess utövare började återgå till att ägna sig åt sin gamla nä-
ring jordbruk och skogsbruk, ibland i förening med en såg.88 Ett gott stycke 
                                                      
84  Christian Catomeris, 2004, Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom 
tiderna Stockholm: Ordfront s. 76ff. Christian Catomeris är journalist och inte fors-
kare men hans bok är grundligt genomarbetad och jag har inte hittat något annat 
verk om Svenska minoriteters historia som är så omfattande och detaljerat. 
85 Ragnar W. Moberg, 1989, Bruket i Degerfors under 300 år: [1660-1960]: Deger-
fors kulturnämnd, s. 14 
86 Järnbruksklubben Degerfors, ”Arbetsplatsen Degerfors Järnverk – en kort histo-
rik”, Järnbruksklubben Degerfors 2015 www.jbk.se (hämtad 2015-08-19) 
87 Jan Olof Edström, 2004, "Svensk Järn- och stålmetallurgi genom tiderna - allmän 
översikt från 1850 och framåt" i Berg (red.), Järn- och Stålframställning, Utveckl-
ingen i Sverige 1850 till 2000, Jernkontoret, Stockholm s 123 
88 Moberg 1989 s 46  
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in på 1800–talet fanns det endast några tiotal mantalsskrivna personer vid 
Degerfors bruk, och antalet arbetare på Nedre Bruket var ca 30.89  

Järnvägsutbyggnaden under 1860–talet innebar en stor förändring för 
Degerfors. Nordvästra stambanan som gav järnvägsförbindelse både till 
Oslo, Göteborg och Stockholm, drogs genom orten och så att säga ”lyfte 
fram orten ur skogen”90. Utbyggnaden innebar också en befolkningsföränd-
ring av mer ovälkommet slag, historieskrivaren Ragnar Moberg skriver:  

[B]rukssamhället invaderades (…) av rallare. Sträckan Laxå – Kristinehamn 
var då underbyggnad och rallarna satte färg på samhället, kanske inte alltid 
av det angenämaste slaget. Det hade också vuxit upp ett antal krogar varför 
fylleri och slagsmål mellan smeder och rallare hörde till ordningen. När stam-
banan togs i drift drog rallarna vidare och livet i Degerfors återgick till ett 
mera normalt bruksliv.91  

Det normala brukslivet beskrivs här alltså som de fastboende arbetarnas liv 
i kontrast till de rörliga rallarna, även om t ex Blomberg92 beskriver hur 
arbetskraften vid bruken ofta flyttade till, från och mellan bruksorterna.  

Genom järnvägsutbyggnaden och teknikutveckling i bruket fortsatte bru-
ket och bruksorten att växa.93 Sammansättningen av ortsborna med avse-
ende på yrke, kön, språk och liknande finns inte mycket uppgifter om och 
särskilt de mindre privilegierade är otydliga i historieskrivningen. Men en 
industriregion som växer har sannolikt en stor inflyttning från både övriga 
Sverige och från grannländerna, och sannolikt är det yngre personer och 
särskilt män som flyttar in. Men inte bara yngre, ensamstående män: genom 
att bygga familjebostäder och även anställa en barnmorska 1870 kan vi för-
stå att bruket prioriterade en mer långvarigt bofast och lojal befolkning. 
Arbetarbostäderna som byggdes av rester från bruket var i så god kvalitet 
att många står kvar än idag.94 Beskrivningen av konflikterna med de mobila 
rallarna tyder också på att bruket ville att arbetarna skulle identifiera sig 
som bofasta. Konflikter mellan bruksledningen och de anställda saknades 
                                                      
89 Ibid s 37. Om det Öfre bruket finns inga uppgifter om antalet anställda men det 
var något mindre.  
90 Ibid.s 23   
91 Ibid.s 49 
92 Eva Blomberg, 1995, Män i mörker: arbetsgivare, reformister och syndikalister: 
politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 Stockholm: Almqvist & Wik-
sell International 
93 Moberg 1989 
94 Degerfors hembygdsförening 2010:54 
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dock inte, Metalls fackförening i Degerfors bildades vid nyår 1904 och i 
oktober samma år en Folkets Hus-förening.95 Befolkningen ökade stadigt, 
när Degerfors 1925 bröt sig ur Karlskoga socken och bildade en egen kom-
mun hade befolkningen i kapellförsamlingen söder om Möckeln nått cirka 
5000 personer, vid den tiden en medelstor ort i regionen.96  

Den rörliga befolkningen som möjlighet och problem  
Övergången från en förindustriell jordbruksekonomi till en gryende indust-
riell ekonomi krävde omfattande lagförändringar inom socialvårdsområdet. 
I den jordbruksbaserade ekonomin hade varje socken försörjningsplikt för 
sina invånare och de egendomslösas möjligheter att flytta var reglerade. I 
industriekonomin däremot var befolkningens rörlighet viktig för utveckl-
ingen av nya industriregioner, men den behövde ändå begränsas inte minst 
för att etablera lojalitet till arbetsgivarna. I försvarslöshetsstadgan från 
1833 betraktades arbetslöshet som ett underlåtenhetsbrott97 och i fattig-
vårdslagen 1871 kan man märka en mer ekonomisk-liberal syn i där arbete 
och försörjning var den enskildes ansvar och stöd till friska men fattiga 
människor togs bort.98 1885 infördes ”lösdriverilagen”, som medgav om-
händertagande på grund av ”arbetsovillighet”.99 Här var det kombinat-
ionen av arbetslöshet och rörlighet som sattes i fokus, och ”lösdriveri” blev 
en grund för administrativt frihetsberövande, omhändertagande och an-
staltsplacering av sociala myndigheter. Under lagens första tid användes den 
i stor omfattning: 1886 sattes 1444 lösdrivare i tvångsarbete, 1925 607 
stycken och sedan minskade antalet omhändertagna för varje decennium 
ända fram till mitten av 1960–talet.100 Det är viktigt att notera skillnaden 
mellan en lag som kriminaliserar arbetslöshet och en som ger utrymme för 
myndigheternas administrativa omhändertagande – det senare ger utrymme 
för en stor flexibilitet i hur lagen användes.  

Den gradvisa begreppsmässiga förvandlingen av fattiga från beroende 
tjänstehjon eller kriminella arbetsovilliga till en klass av fria arbetare som 

                                                      
95 Ibid s 45 
96 Kungliga Statistiska Centralbyrån, ”Folkmängden inom administrativa områden 
den 31 december 1925” Sveriges officiella statistik http://www.scb.se/sv_/Hitta-sta-
tistik/Historisk-statistik (hämtad 2015-10-26) 
97 Junestav 2008:100 
98 Olofsson 2007:144 
99 Edman 2008:131 
100 Ibid. s 134 
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från tid till annan var arbetslösa skedde under hård förföljelse av de så kal-
lade lösdrivarna.101 I denna förändring spelade den socialistiska rörelsens 
kamp en stor roll. Den socialdemokratiska rörelsen i hela Europa arbetade 
för att göra de fattiga arbetarna respektabla i allmänhetens ögon genom att 
understryka deras människovärde och juridiska rättigheter.102 För att eta-
blera sitt människovärde använde de olika arbetarrörelserna flera olika och 
ibland konkurrerande strategier. Eva Blomberg beskriver kontrasten mellan 
hur de syndikalistiska fackföreningsrörelserna gick från att använda sin 
(manliga) fysiska styrka mot att senare understryka sin (lika manliga) intel-
lektuella kapacitet, i kontrast till hur den socialistisk-reformistiska arbetar-
rörelsen (senare LO) använde organisation, nykterhet och brödraskap 
(skötsamhet, mer om det nedan).103 Den socialistiska rörelsens kamp för att 
inkludera de fattiga i nationsgemenskapen var mycket aktiv med strejker 
och konflikter på hela arbetsmarknaden. Rörelsen stod samtidigt under 
stark repression från myndigheter och den borgerliga pressen, som inte ville 
inkludera de fattiga i det moderna samhälle som var på väg att etableras. 
Fackföreningsaktiva och socialister, även dess ledare som senare kom att bli 
statsministrar, dömdes och fängslades i stor omfattning, historiker talar om 
ett ”åtalsraseri” i flera omgångar.104 För den socialistiska arbetarrörelsen 
var alltså tillhörigheten till nationsgemenskapen en aktiv kamp med stora 
kostnader. 

Bland de geografiskt rörliga utanför den reglerade arbetsmarknaden 
fanns i stor utsträckning människor som definierades som icke-Svenska, till 
exempel Judar, Romer, och Resandefolk. Under 1600– och 1700–talen 
hade det funnits lagar om att utvisa dessa grupper och det rådde förbud att 
ge dem husrum eller arbete som försäljare för till exempel glasbruk.105 De 
nya lagarna om ökade möjligheter till rörlighet i samhället innebar inte att 

                                                      
101 Junestav 2004:54 
102 Se t ex Georg Simmel, 1971 [1908], "The Poor" i Levine (red.), On individuality 
and social forms, Univ. of Chicago Press, Chicago, för ett exempel på detta 
103 Blomberg 1995. LO:s strategier framhölls också som manliga, ingen skillnad på 
den punkten.   
104 Se t ex Kjersti Bosdotter, 2012, -faror för staten av svåraste slag: politiska fångar 
på Långholmen 1880-1950 Stockholm: Stockholmia och Walter Korpi, 1978, Ar-
betarklassen i välfärdskapitalismen, Arbete, fackförening och politik i Sverige serie: 
Institutet för social forskning, Kristianstad: Prisma 
105 Catomeris 2004:225 ff Under 1600–talet fanns också påbud att avrätta manliga 
Romer och Resandefolk som inte lämnar landet.  
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minoriteternas rörliga tillvaro legaliserades utan bara att regleringen fick 
nya former. Romer och Resandefolk hindrades från att bosätta sig eller 
stanna på en plats mer än några dagar eller veckor och misshandel och för-
följelse från polis och allmänhet var utbredd; människor pekades ut och 
stigmatiserades.  

När flytt mellan orter av arbetsmarknadsskäl blev tillåtet med de nya 
lagarna blev istället andra praktiker kriminaliserade och marginaliserade, 
till exempel att tala andra språk än Svenska, att arbeta på cirkus, att utöva 
viss religion; plus att Romer, Resandefolk och Judar i flera myndighetsskrif-
ter beskrevs som samhällsproblem på grundval av dels deras icke-bofasthet 
och dels olika typer av moraliska brister som beskrevs.106 Dessa lagar och 
normer skapade en mall och ett ideal för det Svenska som alltså inte bara 
eller ens främst karaktäriserades av hudfärg och släktband, utan lika mycket 
av tillgänglighet för arbetsmarknaden genom viss ekonomisk praktik (bo-
fast jordbruksbefolkning eller hantverkare etc. i städer) och godkänt bete-
ende med tonvikt på ekonomiskt och sexuellt beteende. Dessa beteenden 
eller värderingar behövde inte vara empiriskt belagda för att fungera exklu-
derande. Det kan lika gärna röra sig om tillskrivningar; att särskilt 
Romska/Resande män och kvinnor men också andra beskrevs som att de 
hade oönskade värderingar eller betedde sig på oönskat vis. Tillskrivning 
och värdering av handlingar och människor i relation till moral eller respek-
tabilitet kommer att diskuteras löpande i avhandlingen.  

De socialistiska rörelserna deltog också i exklusionen av minoriteterna 
och etableringen av det Svenska, dels genom sin moraliska uppfostran av 
medlemmarna, dels genom referenser till en rasifierad nationell gemen-
skap107 åtminstone som argument eller framtidslöfte i agitationen. Ett citat 
som tydligt visar synen på arbetarkollektivet det som s-tidningen Arbetet 
skriver 1907 när godsägaren på skånska Råbelöv 1907 använde Galiziska 
strejkbrytare: ”Har då ej det dyraste man skulle äga – att heta Svensk – 
därigenom blivit skändat?”108 Upprördheten över strejkbrytarna verkar näs-
tan blekna bakom det stora brottet: godsägarens illojalitet mot kollektivet 
Svenskar.  

                                                      
106 Catomeris 2004 
107 En gemenskap grundad på värdering av vissa kroppsliga tecken baserad i före-
ställningen om mänskliga ”raser”, mer om detta i kapitel fyra. Begreppet rasifiering 
kommer från Miles 1989.  
108 Blomqvist 2006:25 
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De källor som finns skiljer ofta ut det Svenska som om det vore en själv-
klar enhet mot vilken tydligt avgränsade minoriteter utmärker sig och be-
skriver vissa utanförgrupper som Svenska (till exempel backstugusittare och 
luffare) och andra som icke-Svenska religiösa eller språkliga minoriteter. 
Men en sådan beskrivning undanhåller det faktum att rasifiering är en aktiv 
process baserad på både diskursiva handlingar – människor beskrivs och 
omtalas – och aktiv repression i form av urval, utvisning, fängslande osv. 
Hur integrationsprocessen till det som idag betraktas som ”Svenska folket” 
har sett ut konkret har det inte forskats särskilt mycket om. Jag menar att 
gränserna för nationen har etablerats bland annat genom rasifiering, alltså 
samhällets sätt att markera ut individer och grupper som etniskt/rasmässigt 
annorlunda och därmed mindre tillhöriga i den nationella gemenskapen och 
territoriet. Andra sätt är kriminalisering eller fördömande av visst beteende, 
särskilt beteende som gör människor otillgängliga för arbetsmarknaden, till 
exempel geografisk rörlighet eller ”omoraliskt” beteende. Dessa har ofta 
verkat gemensamt för att upprätta en gräns kring det Svenska.  

En grupp vars historia särskilt illustrerar befolkningspolitiken i förindust-
riell tid är den som idag kallas Resandefolket, tidigare ”Tattare”. Dessa be-
skrivs i myndighetstexterna som ”kringvandrande” eller ”omkringstry-
kande”, och Catomeris beskriver dem som: 

…ett lika tidlöst som internationellt landsbygdsproletariat som man möter i 
de flesta traditionellt organiserade bondesamhällen. Ett proletariat som av 
nöd eller tvång och ibland av egen fri vilja delvis lever vid sidan av det eta-
blerade samhället och där utvecklar mer eller mindre egna identiteter och 
gemenskaper.109  

De definitionskriterier som användes för att beskriva ”Tattare” i myndig-
hetsdokument genom historien hade i första hand med levnadssättet, vand-
randet och beteende värderat av andra att göra. På 1800–talet gjordes an-
strängningar att definiera och identifiera denna grupp. De beskrevs då dels 
som svarthåriga och ”svartmuskiga”, men lika viktiga för definitionen var 
vissa beteenden som tillskrivs dem; häftigt lynne, lömskhet, opålitlighet, 
osedlighet, slösaktighet, tjuvaktighet, lathet och kopplingar till sprit och 
knivar.110 Det är alltså både en ras/hudfärgsbeskrivning, en ekonomisk/geo-
grafisk beskrivning av icke-bofasta, och en moralisk beskrivning av en rad 

                                                      
109 Catomeris 2004:223  
110 Ibid. s 231f 
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icke önskvärda egenskaper varav flera i direkt relation till ekonomisk akti-
vitet, t ex opålitlighet, lathet och slösaktighet.  

Syftet med styrningen under 1800–talet verkar ha varit att se till att den 
arbetande befolkningen stod till arbetsmarknadens förfogande i meningen 
att uppföra sig korrekt – befinna sig på en plats där försörjning erbjöds, 
anstränga sig att få ett arbete, inte försörja sig på ”omoralisk” eller ”sam-
hällsomstörtande” väg och vara en god och anpasslig anställd. Vid början 
av denna tid var ”god moral” kravet för myndigheternas och kyrkans fat-
tigstöd, en gräns som dras av de med makt att bedöma andra människors 
grad av Vit rasifiering, rätt beteende och rätt anpassningsvilja. Bortom 
denna gräns fanns de moraliskt utstötta, lösdrivarna. Senare omvandlades 
de informella kraven till en lag som gav utrymme för administrativt omhän-
dertagande för ”lösdriveri”. De med egendom; adel, präster, borgare och 
självägande bönder, hade dels rösträtt till riksdagen, och dels behövde de 
inte utsättas för risken att behöva mätas moraliskt och eventuellt nekas fat-
tighjälp eller omhändertas för arbetsovillighet. I deras fall kunde kyrkans 
husförhör i enstaka fall utgöra ett hot genom den kontroll av den rätta re-
ligionen som gjordes, men det fysiska hotet om hunger och utblottning eller 
omhändertagande var inte närvarande. Den erkända nationella gemen-
skapen bestod av den ägande befolkningen (män med rösträtt och erkänd 
Vithet), och de demokratirörelser som försökte inkludera fler i gemen-
skapen avgränsade sig också på grundval av (skötsamt eller intellektuellt) 
beteende eller Vithet/rasifiering.  

Nedslag på 1900–talet 
Att kort beskriva den ekonomiska struktur som rådde i Sverige och väst-
världen under huvuddelen av 1900–talet låter sig inte göra. Min poäng här 
är att koppla ihop ekonomins och arbetsmarknadens sätt att fungera med 
de regleringar av befolkningen som rått under samma tid. Med inspiration 
från i synnerhet reguleringsskolan111 finner jag det relevant att beskriva det 
ekonomisk/politiska system som ”rådde”, eller etablerades som en hege-
moni i västvärlden under en del av 1900–talet, och koppla det till ordnandet 
av befolkningen. Den regulationistiska skolan kallar en sådan hegemonisk 

                                                      
111 här främst representerat av Jessop 2002, i Svensk version t ex Mats Benner, 1997, 
The politics of growth: economic regulation in Sweden 1930-1994 serie: Diss. Lund 
Univ. Scandinavian studies in social science and history, nr 2, Lund: Arkiv, och Åsa 
Lundqvist, 2011, Family policy paradoxes: gender equality and labour market reg-
ulation in Sweden, 1930-2010 Bristol: Policy 
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etablering för en ”tid-rumslig fixering”,112 en avgränsning av ett visst rum 
och en viss tid på ett sådant sätt att (tillräcklig) strukturell enhetlighet kan 
etableras inom dessa geografiska gränser, och så att vissa kostnader för att 
säkra enhetligheten kan förflyttas utanför gränserna. Kostnaderna får istäl-
let betalas i andra delar av världen eller i andra tider. Inom gränserna eta-
bleras social ordning och värderingar på ett sådant sätt att vissa grupper 
eller kategorier av människor marginaliseras, osynliggörs eller förtrycks och 
deras krav framställs som obegripliga eller orimliga för helhetens stabili-
tet.113  

Det statliga regleringssystemet kring Fordismen, som i Sverige kom att 
utvecklas från 1930–talet och fram genom 1960–talet, kallas inom den re-
gulationistiska skolan för KWNS: Kenyesian Welfare National State, i den 
Svenska versionen ”den Svenska modellen” eller ”Folkhemmet”. Till hu-
vuddragen i detta system hör att garantera ”full sysselsättning” inom en 
relativt sluten nationell ekonomi, i huvudsak genom reglering av efterfrå-
gesidan i ekonomin. Den fulla sysselsättningen syftade till att hela den nat-
ionella befolkningen skulle få del av den ekonomiska tillväxten och därmed 
bidra till inhemska efterfrågan på industrins produkter,114 men målet be-
gränsade sig till den manliga Svenska befolkningen medan kvinnor betrak-
tades som en reserv.115 Varje nationell ekonomisk gemenskap har sina legi-
timerande diskurser och värderingar som blir hegemoniska, och under 
KWNS fanns inom de nationella ekonomierna ett utrymme för ekonomisk 
omfördelning för att gynna helhetens intressen.116 Att vara en del av denna 
nationella ekonomiska gemenskap och värderingsgemenskap var den nat-
ionalitetsdiskurs som definierade in eller ut de goda medborgarna.  

Efter den allmänna rösträttens införande i Sverige 1921 och det socialde-
mokratiska regeringsövertaget i samband med det stärktes arbetarrörelsen 
betydligt. Från att ha betraktats som en samling fattiga lösdrivare och kri-
minella uppviglare av de etablerade medborgarna kom arbetarrörelsen på 
ett par decennier att bli statsbärande, och organiserade arbetskraften både 
genom sin roll i staten och ”inåt” genom sina organisationer. Flera viktiga 
arbetsmarknadsavtal på central nivå mellan LO och SAF slöts under 1930–
talet. Motståndet var på intet sätt brutet, under den ekonomiska krisen på 
                                                      
112 Min översättning av ”a spatio-temporal fix”. Jessop 2002:49 
113 ibid.  
114 Jessop 2002:59 
115 Lundqvist 2011:58 
116 Jessop 2002 
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1930–talet ville de stora, exportorienterade företagen hålla en militant linje 
mot arbetarna och föreslog lönesänkningar, men Svenska Arbetsgivareför-
eningens majoritet valde att samarbeta med fackföreningsrörelsen för att nå 
arbetsfred.117 Samarbetet kan inte betraktas som en allmän anda av förbind-
lighet utan om att två starka motparter valde förhandlingsrummet istället 
för gator och torg för sina konfrontationer. Under perioden från den soci-
aldemokratiska regeringens övertagande minskade strejkernas antal och 
omfattning jämfört med tiden innan, och under decennierna efter andra 
världskriget har Sverige haft den lägsta konfliktnivån bland de västliga in-
dustriländerna från att fram till mitten av 1930–talet haft en av de högsta.118  

Det var i huvudsak män som organiserade sig i de tidiga fackförening-
arna, kvinnor hölls utanför trots att de också var anställda.119 Industrial-
ismen beskrevs som ett hot mot kvinnor: I debatt och lagstiftning framhölls 
att kvinnor måste skyddas från vissa former av arbete, till exempel fysiskt 
tungt eller smutsigt arbete och nattarbete, men att mocka och mjölka tjugo-
fem kor klockan tre eller fyra på morgonen sågs helt som en kvinnosyssla. 
Trots att kvinnor i det tidiga 1900–talet främst var anställda inom lantbru-
ket var det skyddet av industriarbetande kvinnor som var i den politiska 
debattens fokus. Rädsla för familjens, samhällets och moralens samman-
brott om inte kvinnor slutade arbeta i industrin. De lagar som avsågs skydda 
kvinnor på arbetsmarknaden kom till för att bibehålla etablerade genusre-
lationer och -normer.120  

Begreppet ”Folkhemmet” är det som mer än andra har kommit att be-
teckna relationen mellan stat, ekonomi och befolkning i Sverige under 
1900–talet. När Per Albin Hansson 1928 använde begreppet folkhemmet 
för första gången i officiella sammanhang var det med hänvisning till den 
frisinnade121 ledaren C G Ekman, som även han använt det för att illustrera 
målet för sin politiska strävan.122 Det fanns under 1920–talet en ideologisk 

                                                      
117 Benner 1997:42 
118 Korpi 1978:115f och fram till mitten av 1930–talet en av de högsta bland de 
västliga industriländerna 
119 Lundqvist 2011 
120 Ibid s 24 
121 De frisinnade blev sedermera Folkpartiet liberalerna 
122 Mikael Hallberg, Tomas Jonsson, 1996, "Per Albin Hansson och folkhemsreto-
rikens framväxt" i Åsard (red.), Makten, medierna och myterna - socialdemokra-
tiska ledare från Branting till Carlsson , Carlsson, Stockholm 
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strid om begreppet; de som främst använde begreppen ”folket” och ”nat-
ionen” under denna tid var de konservativa. För att en socialdemokratisk 
ledare skulle lyckas ta över ett starkt ideologiskt laddat begrepp förutsätter 
det att han lyckades omdefiniera dess betydelse och fylla det med annat in-
nehåll. Genom att smälta samman den liberala betydelsen ”folket i kontrast 
till kungen” med den socialistiska betydelsen ”småfolket” och undertrycka 
(men inte utradera) den konservativa, biologiskt orienterade betydelsen 
lyckades Per Albin Hansson också fläta in samförståndsandan och göra sig 
till en ledare för hela landet, inte bara för arbetarrörelsen. Patrik Hall menar 
att den Svenska socialdemokratin under 1900–talets början lyckades med 
att etablera den tredje av dessa betydelser på ett tydligare sätt än i andra 
länder. Medan folkbegreppet i Tyskland förblev förbehållet den nationalro-
mantiska högern, lyckades de Svenska socialdemokraterna på ett tidigt sta-
dium ”stjäla” folkbegreppet från högern, vilket utvisas av begrepp som 
”folklighet”, ”folkpark”, ”Folkets hus” och ”folkhem”.123  

Folkhemmet var den socialdemokratiska idealbilden av ett samhälle där 
folket bodde och inga ”styvbarn och kelbarn” fanns. Samhället, national-
staten, var ”hemmet” som värnade om sina ”barn” och behandlade alla lika 
för det gemensamma bästa. ”Folkhemmet” är den mest bestående norma-
tiva beskrivning av den Svenska nationen som har följt med genom historien 
och fortfarande bär en normativ kraft. Så här sa Per Albin Hansson i ett 
valtal 1921: 

Man har ofta kallat oss socialdemokrater fosterlandslösa. Men jag säger: det 
finns intet mera fosterländskt parti än det socialdemokratiska, så sant som 
den största fosterländska gärningen är att så ordna vårt land att alla känna 
sig där ha sitt hem. Det skall icke i det stora hemmet finnas styvbarn och 
kelbarn. […] Klasskillnaden måste bort, Sverge åt alla Svenskar!124  

                                                      
123 Patrik Hall, 1998, The social construction of nationalism: Sweden as an example 
serie: Lund political studies, 106, Lund: Lund Univ. Press s 260. Vem som faktiskt 
har ”ägt” begreppet i olika länder är förstås inte givet, Agamben 2000 menar att 
begreppet folk alltid präglas av en dubbelhet mellan just dessa två betydelser, men 
användningen och betydelsen av begreppen kan variera i olika nationella kontexter 
Georgio Agamben, 2000, "What is a people?" i Agamben, Hardt, Massumi och 
Casarino (red.), Means without end, Notes on politics, University of Minnesota 
Press, Minneapolis, London.  
124 Valtal av Per Albin Hansson, Social-Demokraten 7/9 1921, kursivering i original, 
citerad av Hallberg och Jonsson 1996 
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Genom att formulera om ”folket” från Svenskarna i relation till kungen till 
”fattigfolket” eller den stora, behövande, arbetande massan, stöptes social-
ismen i nationalistiska termer. Målet var ett land för hela befolkningen, där 
invånarnas bästa är landets bästa. Ett hem där alla barn är lika mycket 
värda. ”Klasskillnad” betyder i detta tal skillnad i levnadssätt och möjlig-
heter snarare än relationer på arbetsmarknaden.125 Det folk som skulle bo i 
folkhemmet var det Svenska så som det etablerats under det föregående sek-
let. Trots omformuleringen kvarstod de nationalromantiska idéerna om 
folkstam och ras genom arvet från de konservativa. De minoriteter som 
finns i Sverige vid denna tid (Romer, Finnar, Judar, Samer och många 
andra) avses inte,126 och bilden av ett ”hem” inbegriper en könad arbets-
ordning som också presenterades som självklar. Hansson fick intern social-
demokratisk kritik för att han hade övertagit ett begrepp från de konserva-
tiva som hos dem fokuserade på betydelsen ”den biologiska gemenskapen”, 
och denna betydelse kan inte ha varit frånvarande från Hanssons begrepp i 
en tid då rasbiologin var allmänt förekommande. 127 

De nordiska nationalstatsbyggandena kom att samla ekonomi och be-
folknings-/socialpolitik kring värdena jämlikhet, demokrati och tillväxt – 
värden som länkades samman till en ”god cirkel”.128 I den Keynesianska 
ekonomin där befolkning/arbetskraft/konsumtionsbas och näringsliv/kapi-
tal i mycket stor utsträckning överlappade varandra var denna cirkel inte 
bara ett tänkt ideal utan kunde också fungera som ett konkret mål. Eko-
nomi, värderingar och befolkning var olika sidor av samma projekt. Den 
nationella gemenskapens olika sidor förenades i en föreställt avgränsad en-
het som verkade balansera sig själv, men balansen krävde en del politiskt 
arbete som snart kommer att framgå.  	

Innanför och utanför Folkhemmet 
Under de decennier som följde det socialdemokratiska maktövertagandet 
utvecklades en politik på främst de ekonomiska och socialpolitiska områ-
dena som satte folkhemstanken i verket.129 Gunnar Myrdal bidrog till den 

                                                      
125 Hallberg & Jonsson 1996:148 f 
126 Jfr Catomeris, 2004 
127 Hallberg & Jonsson s 148 f 
128 Kettunen 2011:25 
129 Irene Wennemo, 1991, "Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan: Knut Wicksells 
och makarna Myrdals befolkningsteorier", Arkiv för studier i arbetarrörelsens histo-
ria, vol. 50 
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ekonomiska debatten vid denna tid genom att vrida runt den nymalt-
husianska argumentationen som varit rådande. Flera ledande ekonomer och 
även många socialdemokrater vid denna tid menade att man måste hålla 
befolkningen nere för att resurserna, maten, skulle räcka till alla. Särskilt de 
fattigas reproduktion ansågs vara en fara för en välståndsnation, och ar-
betslösheten under 1920–talet förklarades av de socialistiska nymalthusia-
nerna med att befolkningen var fler än arbetstillfällena.130 Myrdal pekade 
istället på att en stor befolkning är bra för landet, och andra socialdemo-
krater följde hans tankegång, till exempel Richard Sandler i den socialde-
mokratiska regeringen:  

Långt ifrån att det skulle finnas för många munnar att mätta med den 
Svenska naturens håvor, är det istället snarare så, att det finnes för få armar 
för att kunna lyfta ur jorden dess väldiga rikedomar. 131  

Gunnar och Alva Myrdal skrev Kris i befolkningsfrågan132 där befolkning-
ens hälsa och reproduktion sattes i första rummet. Deras slutats var att en 
stor befolkning är bra för landet, men många barn är dyrt för den enskilde. 
Det var därför ett kollektivt intresse för samhället att stödja familjernas 
möjligheter att föda och uppfostra barn, och samhället hade också ett in-
tresse av att befolkningen var frisk och välutbildad. En text som lyfter fram 
befolkningspolitik som grunden för en nationalekonomisk socialistisk vis-
ion har senare framhållits som ”den enda riktigt betydelsefulla utopi som 
skapats i Sverige”, som ”i högre grad än de flesta utopier i världen också 
kommit att genomföras i verkligheten”.133  

Myrdal och Myrdal förenade tre ambitioner: den befolkningspolitiska 
ambitionen att öka den tillgängliga arbetskraften i landet, en fördelnings-
politisk ambition att omfördela pengar från barnlösa till familjer med barn 
och på så sätt göra levnadsstandarden hos landets barn mindre beroende av 
antalet syskon och föräldrarnas inkomst, och för det tredje socialpolitiska 

                                                      
130 Ibid.1991 
131 Rickard Sandler, 1911, Samhället sådant det är: statistiska uppgifter om land och 
folk, produktion och fördelning Stockholm: Fram, s 13, citerat i Wennemo, 1991 
132 Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, 1934, Kris i befolkningsfrågan Stockholm: 
Bonniers 
133 Göran Hägg, 2003, Svenskhetens historia Stockholm: Wahlström & Widstrand 
s. 527 
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ambitioner att ”uppfostra” ett modernt folk.134 I uppfostran ingick dels 
möjligheterna till nya, mer rationella bostäder, effektiviserat hemarbete och 
gratis skolluncher, men också steriliseringar av vuxna som bedömdes som 
”olämpliga föräldrar”. Bland dessa förekom särskilt funktionsnedsatta och 
kvinnor ur de inhemska minoriteterna såsom Resandefolk och Romer. I de 
individutredningar som gjordes inför en möjlig sterilisering vägde bedöm-
ningar om ”samhällsnytta” och ”ordnat samhällsliv” tyngst, alltså möjlig-
heten att ”omskola” individer från ett onyttigt liv till ett liv till nytta för den 
nationella ekonomin. Även sedan tvångssteriliseringarna avtog på 1960– 
och 70–talet fortsatte staten att tvångsomhänderta många barn till Romer 
och Resande, med metoder som t ex omskolning till jordbrukare, något som 
har beskrivits som hjärntvätt.135  

Wennemo menar att paret Myrdal genom Kris i befolkningsfrågan om-
vandlade en tidigare moralisk fråga till en politisk: Från att barnbegräns-
ning tidigare av borgerliga partier och socialistiska nymalthusianer setts 
som en fråga om att individerna skulle begränsa sitt barnantal för att und-
vika fattigdom – antingen genom avhållsamhet som högern föreslog eller 
genom preventivmedel som arbetarrörelsen till vänster om socialdemokra-
terna föreslog – lade Myrdal och Myrdal fram en vision om hur statligt stöd 
till familjerna skulle stödja dem att ha det antal barn de ville ha men inte 
ansåg sig ha råd med.136 Från att stora barnkullar tidigare hade setts som 
ett tecken på bristande skötsamhet och oansvarig inställning till familjens 
och samhällets ekonomi kunde de fattiga barnfamiljerna få det bättre ställt 
ekonomiskt och bli mindre stigmatiserade.  

Inom arbetarrörelsen och bland dess medlemmar hade barnbegränsning 
varit en del av det moraliska ideal som har kommit att sammanfattas i be-
greppet skötsamhet.137 Detta ideal fungerade som ett rättesnöre för hur en 

                                                      
134 Yvonne Hirdman, 2000, Att lägga livet till rätta: studier i svensk folkhemspolitik 
2 uppl. Stockholm: Carlsson 
135 Catomeris 2004 s. 232, Mattias Tyde ́n, 2002, Från politik till praktik: De svenska 
steriliseringslagarna 1935-1975, (2., utvidgade uppl.), Almqvist & Wiksell Internat-
ional, Stockholm  
136 Wennemo 1991 s. 70 
137 Ronny Ambjörnsson, 2001, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norr-
ländskt sågverkssamhälle 1880-1930 Stockholm: Carlsson, Björn Horgby, 1993, 
Egensinne och skötsamhet: arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940 Stockholm: 
Carlssons, Mats Franzén, 1991, "Egensinne och skötsamhet i svensk arbetarkultur, 
kommentarer till Den skötsamme arbetaren av Ronny Ambjörnsson", vol. 48/49 
etc.  
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god arbetare skulle uppträda, för att inåt och utåt representera arbetarrö-
relsens värderingar. Kris i befolkningsfrågan lyfte därmed det moraliska på-
budet på enskilda till socialpolitiska praktik, och underströk att goda upp-
växtmiljöer för barn inte bara var en fråga om arbetarnas moral utan även 
om pengar. Myrdals moderna politik gick alltså emot vissa av rörelsens egna 
ideal och togs inte emot utan konflikt.  

Andra viktiga punkter inom skötsamhetsidealet var utbildning och orga-
nisering i någon av arbetarrörelsens eller närbesläktade organisationer 
såsom nykterhetsloger. Organisationerna framhöll och lärde ut god kamra-
tanda, nykterhet, rationalitet, vilja att utbilda sig och spara pengar.138 Att 
organisera arbetarna i en rörelse för förändring och inklusion i den nation-
ella gemenskapen krävde uppfostran och disciplinering. Historieskrivningen 
gömmer här liksom i beskrivningen av Degerfors undan de mindre framstå-
ende människorna i historien, dem som behövde uppfostras och discipline-
ras:  

De som inte var skötsamma kan vi därför, för att spetsa till det, snarare lära 
känna i nykterhetsnämndens akter än i nykterhetslogens protokoll, även om 
de där inte tillåts tala i egen sak, utan deras oskötsamhet tjänstvilligt demon-
streras.139  

De organiserade arbetarna i nykterhetslogen och –nämnden fick i uppgift 
både att uppfostra andra mindre lyckosamma arbetare, och att ge den sköt-
samme arbetaren ansikte, kropp och röst. Skötsamhetsidealet bidrog till att 
arbetarna och deras organisationer kunde lyfta sig över bilden av antingen 
underordnade och beroende tjänstehjon eller omoraliska och opålitliga lös-
drivare som det borgerliga samhället utmålade dem som. De var ekonomiskt 
beroende av det borgerliga samhället, men kunde inom och genom sina or-
ganisationer etablera ett alternativ. Idealet byggde på kombinationen av 
uppfostran av dem som förväntades kunna leva upp till idealen, och repress-
ion eller uteslutning av andra, dels med hjälp av organisationerna själva och 
dels med hjälp av den gryende välfärdsstatens lagstiftning och institutioner. 
Många av de välfärdsinstitutioner som funnits före 1900-talet förändrades 
i grunden genom arbetarrörelsens maktövertagande, men annat fanns kvar.  

Den ovan nämnda Lösdriverilagen är ett exempel på en lag som stiftades 
i det förmoderna samhället men levde kvar under hela Folkhemstiden. Trots 
att den kritiserades hårt för bland annat moralism och rättsosäkerhet av 
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139 Franzén 1991 s. 11 
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många vänsterpolitiker inklusive regeringsmedlemmar behöll de socialde-
mokratiska regeringarna lagen långt in i vår tid.140 Lagen användes nästan 
uteslutande mot fattiga och mot rasifierade minoriteter, som kunde ankla-
gas för ”arbetsvägran” och omhändertas eller förvägras ekonomiskt stöd. 
Begreppet definierades aldrig, i en skrift från 1927 förklaras att: ”Vad som 
menas med en lösdrivare ingår, om ock en smula dunkelt, i det allmänna 
medvetandet”,141 det handlar om ”att kämpa mot något så svårbestämbart 
som karaktärslösheten, lättjan, arbetsovilligheten”.142 Det gällde att perso-
nen i fråga i enlighet med lagskrivningen utgjorde en fara för allmän säker-
het, ordning eller sedlighet, en formulering som behölls i 1923 års förslag 
enligt vilket ”luffare, prostituerade, kopplerskor, hallickar, tattare och zige-
nare”143 var att betrakta som lösdrivare (lagstiftningskommittén hade som 
särskilt uppdrag att belysa den så kallade ”tattarfrågan” som nämndes tidi-
gare). Men man lyfte samtidigt en risk för alltför noggrann kategorisering, 
det gemensamma för samtliga kategorier lösdrivare skulle vara arbetsskygg-
heten.144 Det framstår också som viktigt för utredarna att förseelsen inte 
kriminaliserades, att åtgärderna kunde vidtas som administrativa frihetsbe-
rövanden utan några straffrättsliga krav på domstolsförhandlingar och 
gängse bevisföring. Detta visar också att vissa grupper betraktades som per 
definition problematiska: Romerna och Resandefolket. Som nämndes ovan 
var i synnerhet den senare gruppen tätt sammanflätad med lösdrivarbegrep-
pet: en del av den definition av denna folkgrupp som användes i folkräk-
ningar var vissa typer av omoraliskt beteende.145 Kategorier med individer 
som inkluderades i det ”Svenska” till exempel luffare och prostituerade de-
finierades med andra beteenden, och kategoriserade individer stigmatise-
rade därmed inte hela familjer eller släkter.   

Definitionerna av ”lösdrivaren” följde tätt i spåren av andra lagar: Pro-
stituerade kvinnor betecknades som lösdrivare i större utsträckning sedan 
den reglerade prostitutionen avskaffades 1918, och en nutida betraktare 
kan ana en tendens att lyfta fram de omhändertagnas alkoholkonsumtion i 
och med att tvångsvården av alkoholmissbrukare byggdes ut under 1940–
                                                      
140 Edman 2008 s. 133 
141 Ragnar von Koch, 1927, Lösdrivaren och samhället: inlägg i en aktuell samhälls-
fråga Stockholm: Norstedt s 6 
142 Ibid.  
143 von Koch 1927 s. 6 citerat i Edman 2008 s. 135  
144 Edman 2008 s. 135 
145 Catomeris 2004 
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1960–talen.146 Antalet personer som sattes i tvångsarbete krympte kontinu-
erligt från inrättandet till lagens avskaffande 1965: Från över tusen omhän-
dertagna per år under 1890–talet minskade antalet kontinuerligt, efter 1942 
överskred antalet tvångsarbetare aldrig 100 och 1950–talets toppnotering 
var 40 personer. Lösdrivarna blev färre men lagstiftningen bestod som ett 
hot, en diskursiv praktik som reglerade befolkningen.147 I en utredning 1939 
togs frågan om hur man undvek att lösdrivarlagen fick karaktären av en 
otidsenlig morallag på största allvar. De som hade till uppgift att omarbeta 
lagen hävdade att lösdrivarlagstiftningens syfte aldrig kunde vara att ”an-
gripa lättjefullheten eller det oordentliga levnadssättet i och för sig”, 148 utan 
endast möjliggöra ingripanden då dessa karaktärsdrag ”tagit sig sådana ut-
tryck att de innebära en fara för samhällsordningen”149 Den bristande rätts-
säkerheten var i dessa fall inte så mycket ett problem som en förutsättning 
för beivrandet av beteenden som stötte det allmänna rättsmedvetandet utan 
att därför vara straffbelagda såsom brott.150 Den socialdemokratiska rege-
ringen, i full färd med att utarbeta socialförsäkringssystemet, socialvården 
och andra delar av den aktiva välfärdspolitiken, visste mycket väl att:  

det finns folk, som hellre gå till Svartsjö [anstalt för omhändertagna manliga 
lösdrivare, min anm.] än att arbeta, men den Svenska arbetarklassen är inte 
sådan.151  

                                                      
146 Edman 2008 s. 134 
147 Edman 2008. Lösdrivarlagen ersattes 1965 med en lag om "samhällsfarlig asoci-
alitet", vilken avskaffades 1981 
148 Lösdriverilagstiftningskommittén 1937, 1939, "Betänkande med förslag till lag 
om arbetsfostran m.m." Justitiedepartementet, serie Statens offentliga utredningar 
nr. 1939:25 Stockholm s 9 citerat i Edman 2008 s. 137 
149 Ibid.  
150 Edman 2008 s. 137f 
151 Gustaf Möller, 1933, "Diskussionsinlägg på Bertil Ohlins föredrag "Arbetslös-
hetsförsäkring" (inledningsföredrag vid Svenska Försäkringsföeningens sammanträ-
den den 24 oktober 1932)", citerat i Edman 2008  
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Det fanns hos den socialdemokratiska rörelsen vid denna nya tid ett behov 
att avgränsa sig såväl uppåt som neråt; arbetarna och arbetet var ”sam-
fundslivets hörnsten” som det hette i 1929 års betänkande,152 och både 
brukspatronerna och luffarna beskrevs som parasiter.153  

Den socialpolitik som utvecklades under mellankrigsperioden gick i hög 
grad ut på att skilja ut en så stor personkrets som möjligt ur fattigvården 
genom att under andra regelverk skapa en socialpolitik som baserades på 
allmänna försäkringar. Efter en långvarig konflikt inom socialdemokratin 
mellan motstridiga principer kom socialförsäkringssystemet att bygga på att 
ersättningar gick till alla och att principen om ersättning för inkomstbortfall 
skulle gälla i allt väsentligt utom försörjningsstödet (socialbidraget).154 Där-
med etablerades tillhörighet till arbetsmarknaden som en avgörande faktor 
för tillhörigheten till socialförsäkringssystemet, och kopplingen mellan det 
sociala medborgarskapet och uppfyllandet av eller anpassningen till arbets-
marknadens krav var återigen lagstiftad.  

Under tiden före andra världskriget, när Socialdemokraternas maktinne-
hav och politik etablerades, handlade utdefinitionen av de oönskade delarna 
av befolkningen i stor utsträckning om att etablera arbetarkollektivet som 
en respektabel grupp, kapabla att hantera och uppfostra de bröder och syst-
rar som inkluderats i det Svenska, och att upprätthålla gränsen mot dem 
som sedan tidigare markerats ut från den nationella gemenskapen genom 
en kombination av beteendekriterier och biologiska kriterier. Under denna 
tid (1921) etableras Rasbiologiska Institutet i Uppsala, så i den biologiska 
frågan kunde de socialdemokratiska ideologerna ta akademiskt legitim kun-
skap till hjälp, medan frågan om skötsamhet var aktuell både för regeringen 
och för arbetarrörelsens gräsrotsorganisationer.  

Arbetsmarknaden under ”rekordåren” i mitten av 1900-talet 
Arbetsvillighet hade nu etablerats som det viktigaste kriteriet för att anses 
ha giltiga anspråk på välfärdsstaten och nationen. En arbetsmarknad i för-
ändring från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle ställde krav på 
sin befolkning. Målet full sysselsättning krävde både nationell regleringspo-

                                                      
152 Socialdepartementet, 1929, "Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder 
mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av samhällsskadlig art" Socialde-
partementet, serie Statens offentliga utredningar nr. 1929:9 Stockholm, s. 52 
153 Edman 2008 s. 140 
154 Junestav 2008 s. 104 
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litik och en politik för att se till att befolkningen fyllde de krav som arbets-
marknaden ställde. Solidarisk lönepolitik, centraliserad produktivitetsrela-
terad lönebildning och arbetsmarknadspolitiken tjänade alla till att upprätt-
hålla full sysselsättning och industriell förnyelse. Dessa institutioner fyllde 
rollen att garantera en effektiv användning av ekonomins resurser och till 
att underlätta kontinuerlig omvandling. Institutionerna kompletterades av 
politik för bland annat tillväxt, infrastruktur, handel och sociala frågor som 
också hade som syfte att öka produktiviteten.155 Marknaden skulle frodas 
men tyglas: näringslivet i den Svenska modellen skulle förbli i privat ägo 
men styras hårt och kringgärdas av regleringar för att fungera effektivt och 
på ett ur politisk synvinkel önskvärt sätt, till exempel att främja tillväxt- 
och sysselsättningsmål.156 

Arbetsmarknadspolitiken bestod av tre delar: dels ekonomiskt stöd av 
olika slag för flytt från regioner med arbetslöshet till regioner med arbets-
kraftsbrist, dels utbildningar till bristyrken, och dels arbetskraftsimport. Se-
nare infördes också försök att öka kvinnornas deltagande på arbetsmark-
naden. Politiken var en del av ”Rehn/Meidner-modellen”, utarbetad av en 
LO-kommission. Modellen underströk att löneökningar inte skulle ha med 
det enskilda företaget att göra: Företag som inte kunde ge löneökningar 
skulle inte ”subventioneras” utan tvingas utveckla sina metoder för ökad 
effektivitet och strukturomvandling. Eftersom vissa lågeffektiva sektorer 
var regionalt koncentrerade skulle effektiviseringstrycket kombineras med 
politik för geografisk rörlighet.157 Här blir det tydligt hur värderingarna för-
ändras över tid – jordbrukssamhället behövde en bofast befolkning och kri-
minaliserade rörlig arbetskraft men industrisamhället istället stigmatiserade 
de alltför bofasta.  

Med arbetsvillighet avsågs inte bara viljan att ta ett arbete, utan också 
att anpassa sig till arbetsmarknadens behov. Dessa behov förmedlades av 
arbetsmarknadsmyndigheterna men också av arbetsmarknadens parter: LO 
och SAF. I perioden direkt efter andra världskriget var arbetslöshet inte nå-
got problem på arbetsmarknaden utan snarare arbetskraftsbrist och stark 
omflyttning mellan arbetsplatser. Den snabba konjunkturuppgången efter 
kriget medförde vissa vad man kallade ”desorganisationsfenomen” i arbets-
livet, framför allt inom industrisektorn. Rörligheten ökade avsevärt och 
man såg en stegring beträffande frånvaro- och olycksfallsfrekvenser, svinn i 
                                                      
155 Benner 1997 s. 202 
156 Lars Magnusson, 1999, Sveriges ekonomiska historia Stockholm: Prisma s. 462f   
157 Benner 1997:42f 
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produktionen med mera. 158 Som en effekt av detta föddes överrörlighetens 
problemfigur ”Hopp-Jerka”, en nidbild som etablerades av institutet Eko-
nomisk Information och spreds bland annat med affischer.159 Några år se-
nare hade överrörlighetens problem minskat och istället framhölls proble-
men med att förflytta ”Stann-Anders” och omskola ”Skrå-Åke”, dvs. per-
soner som befinner sig i ekonomiskt ”omöjliga” landsändar, yrken och nä-
ringar.160 SAF:s dåvarande VD Curt-Steffan Giesecke beskrev deras egen-
skaper som ett begripligt, men för helheten problematiskt reaktionsmönster: 
karaktären är ”så allmänmänsklig, att han inte anses påverkbar med re-
klamteknik.”161 Också Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör fann an-
ledning att ta till stora ord i försvaret av rörlighetspolitiken: 

Ett land, ett folk som vill vara med i en ädel tävlan i ett ständigt framåtskri-
dande måste finna sig i de strukturförändringar som blir en följd av tekniska 
landvinningar och utländsk konkurrens. Arbetskraften måste – om den vill 
vara med i framskridandet och skörda dess frukter – ta konsekvensen, dvs. 
acceptera en yrkesmässig och geografisk rörlighet.  

Men det är icke fråga om rörlighet till något sämre. Det är rörlighet med 
samhällets hela stöd till något som är mera lönsamt, något som ännu mer 
bidrar till våra snabba materiella och kulturella framsteg. Detta är något livs-
bejakande, något som bör stämma oss till förtröstan och framtidstro.162  

Vad dessa uttalanden och beskrivningar gör är förstås att de tolkar männi-
skors ovilja att stanna på samma jobb, flytta eller omskola sig som felaktiga 
värderingar och osolidariskt beteende gentemot samhället, snarare än t ex 
vantrivsel på arbetsplatsen, beroende av sociala band på en ort eller bris-
tande ekonomiska eller andra resurser för att ägna tid i skolbänken. Det 

                                                      
158 Bengt Furåker, 1986, Stat och arbetsmarknad, studier i svensk rörlighetspolitik 
serie: Arkiv avhandlingsserie, Lund: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia s.13 
Från en 2000–talshorisont kan man notera att ingen verkar ha anfört risken att lö-
nerna skulle dras upp av ombytligheten  
159 Ett samarbetsorgan för SAF, LO, TCO och staten 
160 Furåker 1986 s. 12 Begreppen tillskrivs SAF:s dåvarande VD Curt-Steffan Gie-
secke, han hade lånat dem från en dikt med samma namn av Alf Henriksson, utgiven 
i samlingen Medan göken tiger, sångtexter och talvers, Stockholm: Bonnier 1964 
161 Curt-Steffan Giesecke, 1968, Stann-Anders och likheten: inlägg i arbetsmark-
nadsfrågor Stockholm: Albert Bonniers förlag, s 76 
162 Bertil Olsson, chef AMS, 1963, "En omställning till något bättre", Arbetsmark-
naden: månadstidskrift vol. 5 citerat i Furåker 1986  
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kan finnas många orsaker till arbetsmarknadsflöden, men för att bli begrip-
liga måste alltid sådana tolkas i relation till de diskurser som dominerar i 
samhället och styr ekonomin vid en viss tidpunkt.  

Kritiken av de anställdas ”osolidariska” eller ”ineffektivitetsskapande” 
beteende verkar ha delats av de olika parterna på arbetsmarknaden. LO 
centralt var hela tiden positiv till arbetsmarknadspolitikens syfte att omför-
dela arbetskraft geografiskt och mellan branscher, men erkände också den 
kritik som fanns från lokala fackliga organisationer vars medlemmar drab-
bats av nedläggningar. Man tryckte på vikten av ”samråd” och ”aktiv med-
verkan” från de anställdas sida för att processen skulle ske smidigt.163 Ru-
dolf Meidner som gett namn åt politiken konstaterade mot slutet av 60–
talet att rörlighetspolitiken hade sina baksidor, att ”den glättade bilden […] 
av ’framsteg’ genom omallokering av resurser från kontraktiva till expan-
siva företag och näringar inte har sin motsvarighet i en social verklighet”.164 
Lösningen var inte att bromsa strukturrationaliseringen utan att öka sam-
hällets stöd.165 Genom att både SAF:s ordförande, AMS generaldirektör och 
LO benämner motståndet mot rörlighetspolitiken får motståndet ett erkän-
nande, det görs begripligt men beklagligt att människor inte vill flytta när 
arbetsmarknaden kräver det. LO föreslår också åtgärder för att avhjälpa 
motståndet, vilket innebär att de motsträviga inte markeras ut som mora-
liskt förkastliga utan i behov av stöd. Motståndet mot lösdriverilagen och 
tvångssteriliseringarna blev aldrig erkänt av förbundsordföranden och ge-
neraldirektörer, de som utsattes för dessa lagar protesterade förstås men 
avfärdades och tystades.  

Man försökte också avhjälpa arbetskraftsbristen under decennierna efter 
andra världskriget genom import av arbetskraft. Under kriget hade många 
av de flyktingar som kommit utgjort arbetskraftsreserv, och dessa erfaren-
heter kom att ligga till grund för den vidare politiken. Första tiden efteråt 
kom många människor från övriga Europa som var arbetslösa på grund av 
förstörda ekonomier, men detta avstannade när uppbyggnaden efter kriget 
kom igång. Socialdemokratiska ekonomer föreslog 1946 ”en lämpligt av-
vägd arbetskraftsinvandring” om ca 100 000 personer på tio år vilket också 

                                                      
163 Furåker 1986 s.173 
164 Rudolf Meidner och Harald Niklasson, 1970, Arbetsmarknad och arbetsmark-
nadspolitik Lund: Studentlitteratur s. 125 
165 Furåker 1986 s. 174  
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blev fallet.166 1954 öppnades Norden till en arbetsmarknad utan krav på 
uppehålls- eller arbetstillstånd.167 1950–talet och i synnerhet 1960–talet 
kännetecknads av en kraftig invandring och omflyttning inom landet från 
jordbruksregioner till industriregioner till exempel i Bergslagen.168 Finlän-
dare, Danskar, Jugoslaver, Greker, Polacker, Italienare och andra invand-
rade både till storstadslänen och till de mindre industriorterna. De fick i stor 
utsträckning arbete inom industrin, men var ofta överkvalificerade och hade 
mindre möjligheter att avancera än de inhemska arbetarna.169 

Arbetskraftsimporten gick först till så att enskilda företag lockade folk i 
synnerhet från Norden, men myndigheterna i dessa länder protesterade ef-
tersom ingen hänsyn togs till utreseländernas behov.170 Svenska facket var 
också negativt då man menade att företagen inte informerade om ”normal-
lön” och levnadskostnader i Sverige och därmed lockade människor med 
löner som var höga i europeisk jämförelse men låga jämfört med den 
Svenska arbetsmarknaden. Efter hand upprättade AMS avtal med vissa län-
der om kollektiv överföring, och en statlig struktur byggdes upp. Det fack-
liga inflytandet byggdes in arbetstillståndssökandet. Ofta var det de lokala 
facken som gav tillstånd, men vissa förbund skötte det centralt för att bibe-
hålla bättre övergripande kontroll, t ex Metall, Byggnads och Fabriks.171 
Under 1960–talets arbetskraftsbrist rapporterades det om misär för invand-
rare som t ex bodde mycket illa och utnyttjades ekonomiskt. LO kritiserade 
invandrarnas låga löner som man menade motverkade strukturomvandling 
t ex inom hotell och restaurangbranschen. Flera aktörer däribland LO var 
oroliga för att invandringen skulle orsaka rasism, samt för invandrarnas 
bristande fackliga organisering.172 Rasism och bristande facklig anslutning 

                                                      
166 Gösta Ahlberg och Ingvar Svennilson, 1946, Sveriges arbetskraft och den indust-
riella utvecklingen Stockholm 
167 Christer Lundh och Rolf Ohlsson, 1999, Från arbetskraftsimport till flyktingin-
vandring Stockholm: SNS förlag s 56 
168 Magnusson 1999 s. 442 
169Anders Neergaard, 2002, "Arbetsmarknadens mönster: om rasifierad segmente-
ring" i Lindberg och Dahlstedt (red.), Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor 
och blågul självbild. Agora, Stockholm 
170 Lundh & Ohlsson 1999 s. 59  
171 Ibid. s 64 
172 Ibid s 65, se även Mulinari & Neergaard 2004 och Zeki Yalcin, 2010, Facklig 
gränspolitik, Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-
2009, (avhandling), Historiska institutionen, Örebro universitet, Örebro 
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beskrevs som problem som den inkommande arbetskraften förde med sig, 
inte som något som kunde orsakas av strukturer som redan fanns i sam-
hället.  

Arbetskraftsimporten inkluderade ofta även migranternas familjer, av-
sikten var att de anställda skulle stanna länge.173 Trots denna ambition var 
migranterna bland de första som blev arbetslösa när efterfrågan vek vid 
mitten av 1960–talet. Migranterna var mer rörliga på den Svenska arbets-
marknaden än den inhemska arbetskraften, de anpassade sig alltså i större 
grad till det som inom den dominerande diskursen uppfattades som arbets-
marknadens krav. Trots detta fick de inte högre lön eller bättre villkor – det 
visade sig att de som flyttade mest fick sämre löneutveckling än andra.174 
Migranterna hade också sämre möjligheter till utbildningar och karriärut-
veckling än den inhemska arbetskraften, trots lika eller högre utbildning 
från början.175  

Kvinnornas position på arbetsmarknaden var under hela denna period 
sekundär. Kvinnor hade varit anställda i lantbruket och i industrin allt se-
dan den tidiga industrialismen men när lönerna ökade i industrin blev hem-
mafrun ett ideal för arbetarklassen och den lägre medelklassen. Kvinnor 
som arbetskraftsinvandrat arbetade i stor utsträckning i industrin, men för 
dem var mönstren av underordning och hinder i karriären ännu starkare än 
för de invandrade männen.176 Kvinnor sågs som tillfälliga deltagare på ar-
betsmarknaden före äktenskap och barn, och eventuellt efter att barnen har 
vuxit upp.177 I Alva Myrdals texter framhålls vikten av kvinnors möjligheter 
att delta på arbetsmarknaden även när de har barn. Dessa idéer spreds ge-
nom Kris i Befolkningsfrågan under 1930– och 40–talen och vidare genom 
flera statliga kommissioner som kom att förorda tvåförsörjarfamiljer. Be-
folkningskommissionen, SOU 1936:12, menade att hinder för kvinnors an-
ställning inte hade någon plats i ett modernt samhälle, och senare utredde 
Kvinnoarbetskommittén, SOU 1938:47 vilka hinder som fanns för kvinnor 
på arbetsmarknaden och möjligheterna att avhjälpa dessa. Befolkningskom-
missionen menade att om kvinnor skulle kunna behålla sin anställning även 
som gifta skulle de också vara mer villiga att skaffa barn. Gravida och gifta 
                                                      
173 Lundh & Ohlsson 1997 s. 97 
174 Jan Ekberg, 1993, Geografisk och socioekonomisk rörlighet bland invandrare 
serie: ERU-rapport nr 78, Östersund: ERU 
175 Ekberg 1993, Neergaard 2002 
176 Neergard 2002  
177 Lundqvist 2011 s. 24  
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kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle stärkas och de skulle upp-
muntras att vara en del av arbetsmarknaden. Men man föreslog inga lagar 
mot avskedanden och antalet kvinnor på arbetsmarknaden förändrades 
endast marginellt.178  

Familjepolitiken var en del av Rehn-Meidnermodellen för att styra ar-
betsmarknaden under 1950–70–talen.179 Den rörliga familjen som flyttar 
med sin familjeförsörjande man var normen, ett ideal som efter hand fick 
ökande konkurrens av idéer om en yrkesarbetande kvinna med egen roll på 
arbetsmarknaden. Det fulla sysselsättningsmålet efter kriget gällde endast 
för den manliga, Svenskfödda arbetskraften, kvinnor betraktades som en 
reserv och utländsk (manlig) arbetskraft importerades efter behov. Kvinnor 
hade också andra villkor och lägre löner. Familjeparadoxen debatterades: 
var det möjligt att behålla hemmafruidealet när arbetsmarknaden behövde 
kvinnor i arbete? En stor del av debattörerna kom att föra fram möjlighet-
erna att öka kvinnors arbetsmarknadsdeltagande, inte av jämställdhetsskäl 
utan av en önskan att öka den tillgängliga arbetskraften.180 

Hierarkin på arbetsmarknaden etablerades således så att män som inklu-
derades i det Svenska stod överst, och därunder andra grupper såsom (ar-
betskrafts-)invandrade män, Svenskfödda kvinnor, invandrade kvinnor och 
sen andra som föll utanför de historiskt etablerade normerna. Anpassningen 
av arbetskraften till arbetsmarknadens behov skedde i fösta hand genom 
kampanjer för att påverka värderingar och de anställdas beteende i den rikt-
ning näringslivet tyckte sig behöva, i andra hand genom arbetsmarknads-
politik och ekonomiskt stöd till omskolning och flytt och ytterst genom lös-
driverilagen.  

De skandinaviska ländernas gemenskapsideal under mitten av 1900–talet 
Det sociala medborgarskapet kom att utvecklas kraftigt under hela 1900–
talet och grundade sig på två principer: Å ena sidan arbetskraftsdeltagande 
och inkomstbortfall, och å andra sidan det behovsprövade socialbidraget. 
Det etablerades därmed två gränser för tillhörighet. För det första en gräns 
för inklusion i den arbetande befolkningen: tillräcklig koppling till arbets-
marknaden för att kvalificera sig för inkomstbortfallsersättning t ex vid 
sjukdom, arbetslöshet och föräldraskap. Sen en gräns för behovsprövad er-
sättning genom socialbidrag, vilket var stigmatiserande men ändå kunde 
                                                      
178 Ibid s 33 
179 Ibid s 58 
180 Ibid s 58 
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hjälpa människor. Och de som fanns utanför denna gräns och inte visade 
sig ”arbetsvilliga” kunde dömas till tvångsarbete. Även om detta i praktiken 
skedde allt mer sällan så kvarstod möjligheten fram till 1965. De som be-
traktades som olämpliga att skaffa barn kunde tvångssteriliseras, en praktik 
som pågick ända fram till 1976 då lagen ändrades.181 De administrativa och 
lagliga kraven preciserades av diskursiva krav på beteende och egenskaper, 
vilket tillsammans utformade normer för hur den ”riktiga” och värderade 
Svenska befolkningen beter sig. I och med de låga arbetslöshetssiffrorna var 
de allra flesta kvalificerade för socialförsäkringarna, men trots detta be-
hövde under hela denna period ungefär 5 % av befolkningen årligen söka 
ekonomiskt bistånd.182 Den uppvisade arbetsvilligheten gav möjlighet att 
undkomma med bara skammen när ekonomin inte gick ihop, samtidigt som 
hotet om tvång utgjorde en laglig markering av socialbidragets syfte.  

Genom att inordna dels minoriteterna (i synnerhet Romer och Resande-
folk) och dels arbetskraftsmigranterna som problematiska och/eller sekun-
dära etablerades de Svenska som en kategori särskilt kopplad till arbets-
marknaden, med särskilda egenskaper. Arbetsvillighet, bofasthet och fack-
lig organisering var några av kännetecknen. Kvinnornas plats på arbets-
marknaden var också villkorad, i första hand betraktades de som husmöd-
rar och först när arbetskraftsbristen tilltog blev det aktuellt att organisera 
offentligt stöd som kunde avlasta husmödrarna i deras arbete, framför allt 
barnomsorg.  
 
Alla de nordiska länderna utvecklades till små, välintegrerade och relativt 
öppna ekonomier som var och en på sitt sätt var beroende av världsmark-
nadens cykler och kriser. Detta internationella beroende var en bidragande 
faktor till de starka uppfattningar om nationellt sammanhållna ekonomier 
och samhällen som kom att utvecklas. Staterna fick en moderniserande och 
rationaliserande uppgift att å ena sidan kontinuerligt bryta gamla mönster 
och å andra sidan skapa en ny, rationell ordning.183 Den nationella (eller 
nationalstatliga) ekonomins intresse av tillväxt och balans, den sociala prin-
cipen om arbetstillfällen och social sammanhållning och statens roll som 

                                                      
181 Tydén 2000 
182 Tapio Salonen, 2007, "Barnfattigdomen i Sverige: Sammanfattning av barns eko-
nomiska utsatthet" Rädda barnen, serie Årsrapport 2006 Stockholm  – med undan-
tag för toppar på 1930– och 1990–talen 
183 Kettunen 2011 s 26ff 
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administratör av effektivisering skapade en ömsesidig balans som har kal-
lats ”de goda cirklarnas samhälle” där solidaritet, effektivitet och jämlikhet 
balanserade och förstärkte varandra.184  Dessa tre värden kan betraktas som 
tre ideologiska drag i den nordiska moderniseringsprocessen; det ideali-
serade arvet av Odalbonden, kapitalismens anda och socialistisk utopi.185 
Under 30–talet kom relationerna mellan dessa normer och de empiriska 
samhällsstrukturerna att konsolideras på ett sätt som var avgörande för ut-
vecklingen av de nordiska välfärdsstaterna. De kom att utgöra grunden för 
den nordiska versionen av den fordistisk-keynesianska ekonomin, som satte 
arbete och den arbetande mannen i centrum. En idealiserad arbetare med 
försörjningsansvar för fru och barn och uppvisad lojalitet mot sitt företag 
och sina arbetskamrater, kom att reproduceras och visas upp som ideal både 
inom Skandinavien och utanför.186 

”Samhället” kom att bli ett specifikt tidsbundet begrepp i synnerhet i de 
skandinaviska länderna, med en innebörd både som agent och som objekt 
för politik och kunskap, och samtidigt både ett deskriptivt och normativt 
begrepp. Begreppet ”samhället” användes i texter från denna tid både nor-
mativt och för att beskriva möjligheter, och dessa kriterier och möjligheter 
användes sen för att tolka det empiriska samhället med sina behov, fattig-
dom, klasskillnader, missnöje och disciplinproblem. Det normativa ”sam-
hället” representerade å ena sidan helhetens intresse ur ekonomiskt perspek-
tiv; å ena sidan idén att den nationella ekonomins intresse går före privata 
ekonomiska intressen, å andra sidan den sociala princip som sätter gränser 
för ekonomiska aktiviteter för att bevara eller återupprätta social samman-
hållning.187 För den majoritet av den arbetande befolkningen som inklude-
rades i det Svenska fanns en upplevelse av trygga förväntningar på sam-
hället, och att gränserna för tillhörigheten var etablerade på legitima grun-
der för nationens bästa. Genom att lyfta fram hur befolkningen har avgrän-
sats vill jag framhålla kopplingen mellan det rasifierade och moraliskt an-
passade ”folket” och det ”samhälle” som här beskrivs som ett subjekt för-
möget att ordna sig själv – i ekonomins och arbetsmarknadens tjänst.  

                                                      
184 Ibid. 24 
185 Kettunens beskrivning ibid. Odalbonden är en dikt av Erik Gustav Geijer som 
förhärligar den ensamme/oberoende bonden som en idealbild av Svenskt kynne, där 
både lugn styrka och frisk äventyrsanda står på den nationella frihetens grund. Lou-
ise Vinge, 2015, "Erik Gustaf Geijer", Nationalencyklopedin 
186 Se t ex Ericsson och Svensson 2009 
187 Ibid. s 12f.  
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Kulturhistoriker understryker stoltheten inom landet över ”den Svenska 
modellen” och hur den internationellt diskuterades den med beundran, av-
und eller oro.188 På många håll i världen kom Sverige snart att ses som en 
förebild och en föreställning om högsta möjliga utveckling, en uppfattning 
som Göran Hägg menar i hög grad delades av Svenskarna själva. Levnads-
standard blev tidens stora nyckelord, som kunde förena vänner av och mot-
ståndare till de politiska åtgärderna.189 Biståndspolitiken och den aktiva ut-
rikespolitiken i FN och andra internationella organ skapade en aura av 
fredsvänlighet, samtidigt som verkstadsindustrin utvecklades tack vare en 
kraftig upprustning som snart gjorde Sverige till Nordens starkast väpnade 
stat och tidvis till det land i världen som satsade mest per capita på försvaret 
efter USA, Sovjet och Israel.190  

Denna period har i många sammanhang beskrivits som ett ideal för en 
inkluderande välfärdspolitik, inte minst i internationella jämförelser av väl-
färdsstater som till exempel Esping-Andersen.191 Folkhemmets baksidor har 
också beskrivits av flera forskare.192 Att perioden idag utgör ett ideal beror 
förstås på att mycket har försämrats sedan dess, att arbetslösheten har ökat 
och att socialförsäkringarna blivit urholkade, men också för att det har 
framstått som att välfärdsstaten då ovillkorligen gällde alla. De politiska 
och ekonomiska värderingar som framhölls vid denna tid var att ”alla” be-
hövdes, och att det var ett värde för helheten att många människor i landet 
hade en god konsumtionsförmåga. Men alla gemenskaper har sina gränser, 
och beroende på hur det ekonomiska systemet ser ut etableras representat-

                                                      
188 Se t ex Hägg 200. Hägg har fått kritik för att röra sig alltför långt utanför sitt 
fält litteraturhistoria, men ett så laddat begrepp som ”den Svenska modellen” är 
svårt att hantera objektivt så jag väljer att luta mig mot hans beskrivning, väl med-
veten om kritiken.  
189 Hägg 2003 s 592 
190 Ibid. s 609 
191 Gösta Esping-Andersen. 1996 Welfare states in transition. national adaptations 
in global economies. London: Sage Publications  
192 Tydén 2000 om steriliseringar; Catomeris 2004 om rasism, om fattiga se Swärd, 
Hans & Egerö, Marie-Anne (red.), 2008, Villkorandets politik: fattigdomens pre-
misser och samhällets åtgärder - då och nu, 1 uppl. Malmö; Stockholm: Égalité; 
Centralförbundet för socialt arbete CSA.  
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ioner av befolkningen och av möjliga och omöjliga, godkända och exklude-
rande handlingar.193 Lösdriverilagen, tvångssteriliseringarna och den under-
ordnade och villkorade inklusionen av kvinnor och de personer som kom-
mit till Sverige för att arbeta var olika sätt att peka ut de goda värderingar 
som förväntades av den ”normala”, dvs. den prioriterade befolkningen, lika 
viktiga eller viktigare än affischer och dikter om ”Hopp-Jerka”, ”Stann-
Anders” och ”Skrå-Åke”.  

”Rekordåren” är över, kriserna börjar 
På 1970– och 80–talen gick det fordistiska/keynesianska systemet i USA och 
Västeuropa in i en kris på grund av en rad allmänna ekonomiska, politiska 
och sociokulturella faktorer. Regleringspolitiken lyckades inte lösa krisen 
trots intensiva försök i olika länder. När problemen ökade visade sig krisen 
vara en kris för Fordismen och KWNS snarare än en kris inom systemet.194 
Under 1970–talet sjönk industrisysselsättningen i Västeuropa i genomsnitt 
med över 2 procent per år. Resultatet blev en kraftigt ökad arbetslöshet som 
i de dominerande västeuropeiska länderna kom att stabiliseras kring 10 pro-
cent,195 men i Sverige kunde arbetslösheten totalt sett hållas tillbaka genom 
aktiv arbetsmarknadspolitik och en ökande offentlig sektor.196   

I Sverige förlorade varvs-, gruv-, järn och stålindustrin exportandelar. 
Åren 1974–1977 nästan halverades den Svenska varvsindustrins produkt-
ionsvärde, den Svenska stålproduktionen bantades med 30 procent och i 
stort sett hela den gamla gruvnäringen i Bergslagen kollapsade.197 Den bor-
gerliga regering som tillträdde 1976 bemötte krisen med kraftiga statliga 
åtgärder och staten gick bland annat in som delägare i några större järn-
verk.198 Som svar på den minskade internationella efterfrågan planerade den 
nationella ägarorganisationen för stålindustrin i samarbete med staten för 
strukturomvandlingar och specialisering.199 Processen ledde till att de 
                                                      
193 Det finns förstås även ett omvänt samband, ekonomin påverkas av befolkning 
och politik 
194 Jessop 2002 s 80 
195 Magnusson 1999 s 484 
196 Ibid. s 478 
197 Ibid. s 476 
198 Ibid. s 477 
199 Martin Fritz, 1997, Svenskt Stål, Nittonhundratal Från järnhantering till stålin-
dustri serie: Jernkontorets bergshistoriska skriftserie, 33 uppl. Stockholm: Jernkon-
toret s 132f 
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Svenska stålverken inte längre konkurrerade med varandra utan speciali-
serade sig på var sina nischprodukter.200 Med ingången i 1980–talet upp-
hörde dock det statliga stödet till stålindustrin igen. Kraschen i gruv- och 
metallindustrin och omprioriteringen mot specialisering och högt förädlade 
produkter innebar en förändring av den ekonomiska geografin och en för-
skjutning i efterfrågan på arbetskraft mot högre utbildningsnivåer. Båda 
trenderna innebar en förskjutning av de mest ekonomiskt aktiva och prio-
riterade regionerna mot storstäderna och universitetsstäderna, medan tidi-
gare inflyttningsregioner som Bergslagen under 1970–talet började tappa 
befolkning. De människor som tidigare utgjort basen för den Svenska indu-
strin: arbetarklassmän baserade i mindre industriorter med företagsintern 
utbildning, fick nu se sin position hotad av en ny global ekonomi. Samtidigt 
var det tydligt att den statliga politiken såg deras arbetsplatser som värda 
att värna genom ekonomiskt och annat stöd. Krisen skulle bekämpas genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och intensifierad industri- och regional-
politik för att stödja konkurrenskraftiga sektorer och regioner med arbets-
löshet.201 Efter hand som den nya geografiska strukturen etablerades skap-
ades dock en bild av de tidigare starka regionerna i Bergslagen och Norrland 
som åtgärdsregioner utan framtidshopp.  

När efterfrågan på arbetskraft minskade var det i första hand personer 
med migrationsbakgrund som förlorade sina anställningar. Detta mönster 
märktes redan under slutet av 1960–talet och fortsatte genom 1970– och 
80–talen. Andra grupper kom tillbaks på 1980–talet efter hög arbetslöshet 
på 70–talet men inte migranterna. Före krisåren var förvärvsintensiteten hos 
personer med migrationsbakgrund högre än hos befolkningen som helhet, 
men efter mitten av 1970–talet förändrades mönstret och den invandrade 
arbetskraften hade dubbelt så hög arbetslöshet som arbetskraften totalt 
sett.202 Den offentliga sektorn växte vilket innebar att de kvinnor som tidi-
gare arbetat inom industrin hade en alternativ arbetsmarknad. Samtidigt 
ökade förväntningarna på kvinnor att arbeta och därmed var fler kvinnor 
än tidigare registrerade som arbetslösa.203 

                                                      
200 Ibid. S. 145ff 
201 Benner 1997 s 52 
202 Lundh & Ohlsson s 113f 
203 Statistiska Centralbyrån, ”Kvinnor 16-64 år med barn < 7 år (AKU) efter ålder 
och arbetskraftstillhörighet. År 1976 - 2004”, Statistikdatabasen (www.scb.se) 
2015, (hämtad 2015-08-19)   
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En konsekvens av sjuttiotalskrisen var att den ekonomiska politiken 
inom hela Västeuropa och USA under 1980–talet kom att inrikta sig mer 
mot att stödja utbudssidan och den nationella industrin för att öka expor-
ten. Genom den ökande internationella handeln och fokuseringen på ut-
budssidan kom lönenivåerna att betraktas som en produktionskostnad ut-
satt för global konkurrens snarare än som en fråga om inhemsk efterfrågan. 
Nationella ekonomiers styrka kom att bedömas efter deras växelkurs sna-
rare än efter befolkningens levnadsstandard.204 Tidigare hade Rehn-Meid-
ner-modellen föreskrivit likvärdiga löneökningar mellan företag och mellan 
branscher som ett sätt att dels omfördela mellan olika sektorer i ekonomin 
och dels upprätthålla den inhemska konsumtionen, en politik som byggde 
på starka gemensamma nationella intressen av ökande levnadsstandard och 
efterfrågan på inhemska varor. Under 1980–talet blev det gradvis allt svå-
rare att upprätthålla den solidariska lönepolitiken mellan olika sektorer i 
den nationella ekonomin. De högavlönade grupperna, till exempel gruv- 
och industriarbetare inom de företag som överlevt sjuttiotalets nedlägg-
ningar, var missnöjda med att andra grupper fick relativt sett högre löneök-
ningar genom den solidariska lönepolitiken. Samtidigt hade den solidariska 
lönepolitiken inte uppnått de sociala mål den ställt upp: den hade varit dålig 
på att få bort låglönejobben. De lågavlönade arbetarna kunde vara så 
många som en fjärdedel till en tredjedel av det totala antalet anställda i lan-
det. Skillnaden mellan de arbetare som fick del av löneutvecklingen och de 
låglönegrupper som inte fick del av utvecklingen trots att de beskrevs som 
politiskt prioriterade ifrågasatte LO:s framgångar.205  

När fokus flyttades från gemensamma nationella intressen till konkur-
rens om såväl globala marknadsandelar som prioritering i den statliga in-
dustripolitiken skärptes också frågan om vilka regioner och vilken typ av 
arbete som bäst gynnade den nationella ekonomin. Om den nationella ge-
menskapen tidigare präglats av stabila gemensamma värderingar, gemen-
samma intressen av ökad levnadsstandard, omfördelning och en yttre gräns 
mot dem som ansågs bryta mot idealet, skapade nu den förändrade ekono-
miska geografin och efterfrågan på mer utbildad arbetskraft nya konflikter. 
Till exempel etablerades under denna tid bland högerinriktade ekonomer 
och politiska debattörer en ny syn på relationen mellan exportindustrin och 
den offentliga sektorn och därmed också en syn på syftet med en nationell 

                                                      
204 Jessop 2002 s. 83 
205 Benner 1997 s. 42f 
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ekonomi och dess befolkning. 206 Den nya synen handlade om att gynna den 
mest värderade arbetskraften och hjälpa dessa människor att utveckla sig 
själv och sina förmågor för att ”nära” den nationella ekonomin, men att de 
ständigt blir neddragna av alla andra som inte är lika högpresterande utan 
”tär” på dessa ideala individers kraft. En syn på samhället som skiljer sig 
dramatiskt från den som rått tidigare.  

1990–talets Svenska kris 
Socialdemokraternas försök att hantera krisen inom industrin under 1980–
talet, Feldts och Palmes så kallade ”tredje väg”, innebar liksom Thatchers 
politik i Storbritannien fokus på utbudspolitik, till skillnad från den Keyne-
sianska efterfrågepolitiken.207 Genom en rad devalveringar minskades ar-
betslösheten, men efter mitten av 1980–talet ökade problemen igen och det 
blev åter svårt att hålla tillbaka lönekraven inom industrin. 1992 inleddes 
en ny kris för den Svenska ekonomin, och arbetslöshetssiffrorna mellan 
1992 och 1997 skulle komma att närma sig dem som rått i övriga Europa 
sedan 1970–talet.  

Kring sjuttiotalskrisens orsaker finns en relativ samsyn bland forskare: 
oljepriser och ökande internationellt beroende ledde till att de avgränsade 
nationalstatliga ekonomierna inte längre kunde behålla sin inre balans.208 
90–talskrisen var ett unikt Svenskt fenomen, och kring denna är samsynen 
inte alls lika etablerad. Många menar att devalveringarna och satsningar på 
anställningar i den offentliga sektorn under 1980–talet ledde till ”överfull 
sysselsättning”, överdimensionerad utlåning som ”garanterades” genom en 
hög belåning av övervärderade tillgångar, hög inflation och vikande export-
industri som förlorade marknadsandelar på grund av sjunkande produkti-
vitet.209 Men denna beskrivning är omtvistad. Skillnaden i synen på de två 
kriserna tolkar jag på två sätt: Dels kan man tänka sig att tidsavståndet 
lägger en förlåtande skugga över äldre konflikter som ännu inte hunnit 

                                                      
206 Bo Södersten är en som bidragit till denna tankefigur i flera debattartiklar sam-
lade i Bo Södersten, 1991, Kapitalismen byggde landet 1 uppl. Stockholm: SNS Stu-
dieförb. Näringsliv och samhälle. Se t ex Bore ́us, Kristina, 1994, Högervåg: Nyliber-
alismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989, Tiden, Stockholm) för 
en ingående analys  
207 Magnusson 1999 s. 478 
208 Denna konsensus är förstås inte total men det finns en tydlig huvudfåra, vilket 
inte på samma sätt är fallet med 1990–talet 
209 Magnusson 1997 s. 480, uttrycken “överfull sysselsättning” och ”överdimens-
ionerad utlåning” är Magnussons, som markerar distans till dem genom citattecken.  
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lägga sig över det som hänt de senaste 20–25 åren. Dels verkar 1990–talet 
präglas av större och mer ideologiska konflikter än tidigare; konflikter där 
ideologi, ekonomi och politik flätar tätt i varandra. Under 1990–talet pub-
licerades en lång rad böcker om vad som hände i Svensk ekonomi och poli-
tik på 80– och 90–talen vars utgångspunkter är radikalt motstående. I stor 
utsträckning är litteraturen inte akademisk utan istället uttalat politisk och 
debatterande, men eftersom böckernas syfte har varit att etablera en viss 
beskrivning av ett komplext skeende är de intressanta som vittnesmål och 
politiska handlingar. Konkurrerande historieskrivningar tävlar om hegemo-
niskt företräde – beskrivningar som skapar olika handlingsutrymmen för 
dåtida och nutida aktörer.  

Några saker återkommer i historieskrivningarna. En viktig punkt är de 
avreglerade finansmarknaderna under 1980–talet som ledde till att det blev 
billigt att låna. Dessa pengar placerades dels i fastigheter och dels i kon-
sumtion. Finansaktörer pressade valutakursen på ett sådant sätt att riksban-
ken 1992 släppte den fasta växelkursen och ett kursfall på 40 % mot dollarn 
blev följden. 210 Osäkerheten ledde till att konsumtion och investeringar föll 
vilket orsakade arbetslöshet, först i verkstads- och exportbranscherna och 
några år senare även i offentlig sektor.211  

Dessutom trycker flera författare på andra förändringar på arbetsmark-
naden, bland annat hur SAF 1990 drog sig ur många av de olika treparts-
samarbeten som funnits under de tidigare decenniernas högkonjunktur 
såsom Arbetsmarknadsstyrelsen, utredningsväsendet och så vidare. Samti-
digt upphörde SAF och LO att centralt förhandla om löneavtal för hela den 
Svenska arbetsmarknaden. 1997 började dessa avtal istället ersattas av 
branschvisa avtal. Arbetslösheten gick under 1993–97 över åtta procent och 
sjönk först 2000 till under fem procent, men den stora förändringen är att 
den totala andelen utanför arbetsstyrkan ännu 2015 ligger kvar på samma 

                                                      
210 Gunilla Peterson, 2006, "Från bondeland till industriland och tjänstesamhälle" 
och Tom Petersson, 2006, "Tillväxt, kriser och koncentration - det svenska banksy-
stemet 1820-2005" i Hedenborg och Morell (red.), Sverige - en social och ekono-
misk historia, Studentlitteratur, Lund 
211 Sofia Murhem, 2006, "Den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet" i He-
denborg och Morell (red.), Sverige - en social och ekonomisk historia, Studentlitte-
ratur, Lund, s 309 
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nivå som under krisåren.212 Även här finns olika förklaringar, Murhem pe-
kar på förtidspensioneringar och ökade utbildningskrav och Björn Johns-
son213 pekar på avvecklad rehabilitering av sjuka.  

En tredje dimension av berättelserna är den ideologiska förändringen, 
som beskrivs av bland andra Elmbrant, Ehrenberg, Koch och Andersson214 
De beskriver bland annat hur SAF och moderaterna med början på 1970–
talet drev en aktiv kampanj för att påverka socialdemokraterna att gå i 
marknadsliberal riktning. 80–talets ”klipparekonomi” med större fokus på 
finansvärlden, konsumtionslån och ifrågasättande av fackföreningarnas 
traditionella roll tolkas in i denna ideologiska förändring, likaså ”Rosornas 
krig” under 1980–talet, den ideologiska striden mellan ”kanslihushögern” 
inom socialdemokratin och LO:s ordförande Stig Malm, som visade att po-
litikens inriktning inte förändrades utan motstånd.  

I debatterna om arbetsmarknaden på 1990–talet märks en tydlig sväng-
ning i synen på arbetslösa gentemot hur det såg ut fram till och med sjutti-
otalet. På grund av den höga arbetslösheten och den allt mer avreglerade, 
så kallat flexibla arbetsmarknaden blev det svårt för många enskilda, sär-
skilt unga människor, att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning och so-
cialförsäkring överstigande den mycket låga grundnivån. Många debattö-
rer, framför allt borgerliga, lyfte fram behovet av striktare regler och ökad 
kontroll av de arbetslösa. Resonemanget var alltså att sysselsättningen 
kunde ökas genom hårdare restriktioner.215 Dessutom betonades i högre 

                                                      
212 Statistikdatabasen, ” Befolkningen 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och arbets-
kraftstillhörighet. År 1976 – 2004” samt ”Befolkningen 15-74 år (AKU) efter reg-
ion, arbetskraftstillhörighet och kön. År 2005 – 2014”, Statistiska Centralbyrån, 
Statistikdatabasen (www.scb.se) 2015, (hämtad 2015-08-19)  
213 Murhem 2006 och Björn Johnsson, 2010, Kampen om sjukfrånvaron Lund: Ar-
kiv 
214 Se t ex Jenny Andersson, 2009, När framtiden redan har hänt Stockholm: Ord-
front, Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren, 2006, Ekonomihandboken Stockholm: 
ETC förlag, Björn Elmbrant, 1993, Så föll den svenska modellen Stockholm: Bok-
förlaget Atlas, och Stefan Koch, 1999, Höger om! En svensk historia: 1968-98 
Stockholm: Ordfront. Dessa böcker är samtliga av karaktären debattbok, men som 
sagt är det svårt att hitta forskningslitteratur som diskuterar den ideologiska för-
ändringen  
215 Junestav 2004 s 197 
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grad den enskildes ansvar, dels för sin egen sociala och ekonomiska situat-
ion, dels för sin situation som arbetslös.216 Från fokus på den enskildes mo-
ral före och kring 1900-talets början, till en strukturell syn på arbetslöshet 
som ett problem som kunde hanteras med rörlighets- och utbildningsåtgär-
der plus ett moraliskt hot från ett litet antal på marginalen, kom mittfåran 
i den politiska debatten att handla om hur man kunde öka aktiviteten hos 
och anpassningen av de arbetslösa. Nu riktades hoten mot de arbetslösa 
mot en större grupp och handlade om borttagen ekonomisk ersättning istäl-
let för tvångsomhändertagande.  

A-kassesystemet kunde försörja en del av de arbetslösa men behoven av 
försörjningsstöd/socialbidrag ökade och därmed trycket på den kommunala 
socialtjänsten och dess ekonomi. Olika lokala modeller med inriktning på 
ökad kontroll och aktivering av de biståndssökande gav upphov till en dis-
kussion kring vilka krav som var rimliga att ställa på den enskilde respektive 
hur långt rätten till bistånd kunde anses räcka.217 Arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, som tidigare främst hade varit ett statligt åtagande, blev i ökad 
utsträckning en kommunal angelägenhet. Villkoren för rätt till arbetslös-
hetsförsäkringen skärptes, och nivåerna i nästan samtliga ersättningssystem 
sänktes under decenniet. Inskränkningar i de generella systemen ledde till 
övervältringar på kommunernas socialhjälp. Närmare hälften av de 367000 
hushåll som fick socialbidrag 1998 fick det på grund av arbetslöshet.218  

Ytterligare en sak som hände under 1990–talet var att många flyktingar 
kom till landet från krigen i bland annat forna Jugoslavien och Somalia, och 
nu inte sögs upp av en behövande arbetsmarknad som under tidigare decen-
nier utan förblev arbetslösa långa tider. En del av det politiska missnöje som 
den ekonomiska krisen skapade riktades mot den förändrade befolkningen, 
genom att rörelser som till exempel Ny Demokrati och BSS219 formulerade 
den typen av kritik. Det är viktigt att notera att dessa rörelser inte föddes 
av krisen utan har äldre rötter, men deras tillväxt och inträde i mediaoffent-
ligheten sammanföll tidsmässigt med den ekonomiska och politiska krisen 

                                                      
216 Ibid. s 208 
217 Junestav 2008 s 106, och Håkan Johansson, 2001, I det sociala medborgarskap-
ets skugga, rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen serie: Arkiv avhand-
lingsserie, Lund: Arkiv förlag 
218 Johansson 2001 
219 BSS = Bevara Sverige Svenskt. Se Jan Jämte, Statsvetenskapliga institutionen, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, 2013, Antirasismens många an-
sikten, (avhandling) Umeå universitet, Umeå 
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och kom därmed att beskrivas som en del av denna. Bilden av en tidigare 
homogen, Vit och stabil befolkning kom att utgöra ytterligare en del av 
kontrasten till den ”nya tiden”. På samma sätt som tidigare kunde befolk-
ningen med migrationsbakgrund bekläs med oönskade egenskaper och be-
skrivas som orsaken till olika problem. Stigmatiseringen påverkade både 
nyanlända och människor som bott i Sverige under ”rekordåren” några de-
cennier tidigare. Samma mallar för rasifiering som etablerats sedan lång tid 
användes för de nyanlända, med markörer för moralisk stigmatisering 
såsom ovilja till arbete, oförmåga till att delta i organiserade sociala sam-
manhang (t ex fackklubbar och föreningsliv). Därmed kom den ekonomiska 
fattigdom som migranterna hamnade i att kläs i dessa moraliska termer. 
Detta innebar att inträdet eller återinträdet på arbetsmarknaden hindrades 
ytterligare. Även personer som föll inom de rasifierade ramarna men inte 
hade ekonomiska problem utan låg nära de ideal som beskrevs för arbets-
kraften såsom hög utbildning och flexibilitet kom att stigmatiseras. Möjlig-
heterna för rasifierade personer att få kvalificerade jobb under hela denna 
period har varit betydligt mindre i Sverige än i många andra länder.220 

De intensiva förändringarna i den Svenska välfärdsstaten under dessa år 
är svåra att överblicka. Å ena sidan framträder förändringarna som ett klart 
uttryck för en striktare socialpolitik med minskade ersättningsnivåer och 
skärpta krav för tillträde till systemen. Å andra sidan ter sig åtstramning-
arna som tillfälliga. I slutet av 90–talet förbättrades konjunkturen, det vill 
säga sysselsättningen ökade, arbetslösheten minskade och socialbidrags-
kostnaderna sjönk. I takt med den stigande konjunkturen höjdes även flera 
ersättningsnivåer för socialförsäkringsförmåner och antalet personer i ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder minskade. Den sammanlagda andel av be-
folkningen som står utanför arbetsmarknaden till följd av förtidspension, 
sjukdom och arbetslöshet har förblivit hög. 221  

Efter kriserna – nya ekonomiska värderingar  
Konsekvensen av den ändrade politiken efter Keynesianismens kris var att 
de nationella ekonomiernas internationella konkurrenskraft hamnade i fo-
kus snarare än kopplingen mellan inhemsk industri och befolkning. Staterna 

                                                      
220 Se t ex Göran Sidebäck, Lars Sundbom och Stefan Vikenmark, 2000, Arbetslös-
het och sysselsättning bland invandrare: analyser av situationen i Mälardalen och i 
Sverige baserad på registerdata; 2000:5 serie: Forskningsrapport, Centrum för väl-
färdsforskning, Mälardalens högskola, Eskilstuna 
221 Johnsson 2010 
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kom att bli ”konkurrensstater”,222 som inriktade sin politik mot att säkra 
ekonomisk tillväxt utan direkt koppling till den inhemska arbetsmark-
naden.223 Arbetskraftens kompetens och lönenivå betraktas därmed som va-
pen i den globala ekonomiska konkurrensen snarare än en fråga om befolk-
ningens levnadsstandard. Det system som har kommit att ersätta det keyne-
sianska systemet ser olika ut i olika länder men gemensamt är att det baseras 
på utbudsekonomi, internationell konkurrens mellan länder och orter och 
på att sociala förmåner i högre grad än tidigare underställs arbetsmark-
nadens krav, ibland kallat SWPR – Schumpeteriansk ”Workfare” postnat-
ionell regim.224  

Det Keynesianska och det Schumpeterianska sättet att analysera ekonomi 
skiljer sig åt inte bara i hur man menar att styrningen bör gå till utan också 
vilka faktorer som är beroende och oberoende, och vilka värden som kan 
och bör optimeras. I den Keynesianska ekonomin kopplas full sysselsättning 
till optimal resursanvändning i nationella ekonomier men också till folk-
hälsa och internationell ekonomisk balans, och då är efterfrågeperspektivet 
centralt. Den Schumpeterianska analysen är fokuserad på tillväxtmaxime-
ring ur det privata näringslivets perspektiv, och utbudsperspektivet kommer 
i fokus. I det senare fallet kan full sysselsättning fortfarande vara viktigt i 
form av för näringslivet kvalitativ arbetskraft som är välutbildad och flexi-
bel.  

Genom bland annat den internationellt sett fortfarande stora offentliga 
sektorn skiljer sig den ekonomiska strukturen och relationerna mellan stat 
och ekonomi i Sverige från till exempel i Storbritannien och USA. Men vissa 
andra drag sammanfaller, till exempel att det är högteknologisk och utbild-
ningskrävande tjänsteekonomi och industri som ökar i omfattning på be-
kostnad av mindre kvalificerad industri och tjänsteproduktion.225 Detta 
måste dock inte leda till att hela den tunga industrin i Sverige och Västvärl-
den kommer att försvinna på sikt, en del analytiker menar att industria-
lisering och stigande inkomstnivåer i världen kommer att öka behovet av 

                                                      
222 Jessop 2002 
223 Ibid s 96ff 
224 Ibid s 248 
225 Murhem 2006 
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stål och papper, och i synnerhet högteknologiska versioner av dessa pro-
dukter och tillhörande processer.226 För de Svenska exportindustrierna i all-
mänhet och stålindustrin i synnerhet kom den stora förändringen under 
1970–talet då exportandelarna minskade och arbetslösheten steg, särskilt i 
inlandslänen. För USA och övriga Europa var sjuttiotalet slutet för KWNS 
och den fulla sysselsättningen, men i Sverige upprätthölls låg arbetslöshet 
och tilltro till den statliga politikens möjligheter att hantera den globala 
ekonomin under ytterligare två decennier. Först under nittiotalskrisen har 
arbetslösheten närmat sig de siffror som rått i övriga Västeuropa, men fort-
farande på en något lägre nivå.  

Det Schumpeterianska ekonomisk-politiska systemet är en mer precis be-
skrivning av det som ofta kallas ”globaliseringen”, men eftersom detta be-
grepp präglas av så många olika motstående beskrivningar är det svårt att 
använda som förklaring av samhällsutvecklingen. Ett viktigt drag i den in-
ternationella utvecklingen är att de nationalstatliga ekonomiernas tidigare 
relativa autonomi har kommit att ifrågasättas. Föreställningen om den 
autonoma nationalstaten under den Keynesianska perioden, där befolk-
ningen genom sina representanter kunde bestämma sitt eget öde, var lika 
stark och lika färgad av olika ekonomisk-politiska diskurser som den före-
ställning som råder idag om de beroende nationella ekonomierna, vars enda 
uppgift är att hävda sig i den globala ekonomiska konkurrensen. I det 
Schumpeterianska systemet skapar den så kallade konkurrensekonomin en 
föreställning om att politik på både lokal, nationell och internationell nivå 
i första hand ska underlätta för ekonomiska flöden, så att den inom nylibe-
ral ideologi vanliga bilden av ”den osynliga handen” kan fördela resurser 
optimalt.227 Det finns ingen opartisk sanning om den ekonomisk-politiska 
utvecklingen utan de gemensamt skapade diskurserna får etablera trovär-
diga svar.  

Mänskliga ideal och hierarkier i den nya ekonomin 
Workfare-samhället som Jessop och många andra talar om, där socialför-
säkringar och andra välfärdstjänster på ett mer uttalat sätt än tidigare är 

                                                      
226 Se t ex Lennart Schön, 2006, "Omvandling ocn internationellt beroende" i He-
denborg och Morell (red.), Sverige - en social och ekonomisk historia, Studentlitte-
ratur, Lund 
227 Se t ex Marianne H Marchand och Anne Sisson Runyan (red.), 2000.Gender and 
global restructuring: sightings, sites and resistances, Routledge, London och Jessop 
2002  
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kopplade till arbetsmarknadsdeltagande, har etablerats i Sverige under åren 
med borgerlig regering 2006-2014. Men redan under socialdemokraternas 
regeringsperiod 1994–2006 fanns en begynnande trend till exempel genom 
de ökade kraven på motprestation för försörjningsstöd och liknande. Ar-
betsmarknaden har också förändrat karaktär, och marknadsidealet präglar 
idag på ett tydligare sätt föreställningar om hur arbetsmarknaden ska vara 
organiserad, såväl som föreställningar om hur vi som människor ska tänka 
och agera.228 Flera forskare talar idag om ”The enterprising self” – det fö-
retagsamma jaget som ett ideal på arbetsmarknaden.229 Både arbetssökande 
och anställda uppmanas numera ha ett ”företagsamt jag” där hon är krea-
tiv, självständig och sin egen lyckas smed. Hon ska leva upp till entreprenö-
ren som ideal, med ledord som uppfinningsrik, ansvarsfull men risktagande, 
förändringsbenägen, hårt arbetande, självgående, optimistisk och självsä-
ker.230 Det nya idealet är en person som hoppar mellan anställningar och 
välkomnar förändring, som tar eget ansvar både för sitt arbete och för sin 
egen karriär, som är uppfinningsrik, självsäker och optimistisk: den flexibla 
och anställningsbara människan.231  

Jämfört med situationen före 1990–talskrisen har fler stått utanför ar-
betskraften under åren sedan krisen, trots bättre konjunkturläge under vissa 
perioder. 232 Däribland också fler som inte omfattades av socialförsäkrings-
systemen. När Socialstyrelsen 2006 skulle sammanfatta läget efter krisåren 
konstaterade man att det finns en ”kärngrupp” av sysselsatta vars position 
på arbetsmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar. De 
som vid en viss tidpunkt befinner sig i denna ”kärnarbetskraft”, dvs. de vars 
arbetsinkomster räcker till självförsörjning, är de som också har störst chans 

                                                      
228 Christina Garsten, Jessica Lindvert, Renita Thedvall, 2011, "Introduktion: den 
nya arbetsmarknaden" i Garsten, Lindvert och Thedvall (red.), Arbetets marknad: 
Arbetsmarknadens nya organisering, Liber, Malmö s 13 
229 T ex Peter Miller, Nikolas Rose, 1995, "Production, Identity, and Democracy", 
Theory and Society, Kluwer Academic Publishers vol. 24 nr. 3 och Garsten et al 
2011 
230 Erik Berntson, 2011, "Marknadsorienterade relationer i arbetslivet - om känslan 
att vara anställningsbar" i Garsten, Lindvert och Thedvall (red.), Arbetets marknad: 
Arbetsmarknadens nya organisering, Liber, Malmö 
231 Garsten et al 2011 s. 12, Berntson 2011 
232 Statistiska Centralbyrån, ”Befolkningen 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och ar-
betskraftstillhörighet. År 1976 – 2004” samt ”Befolkningen 15-74 år (AKU) efter 
region, arbetskraftstillhörighet och kön. År 2005 – 2014”, Statistiska Centralbyrån, 
Statistikdatabasen (www.scb.se) 2015, (hämtade 2015-08-19)   
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att befinna sig där även fem år senare, oavsett konjunkturläge. Denna grupp 
gynnades också i särskilt hög utsträckning av 1990–talets och 2000–talets 
stigande reallöner.233 Den som en gång har tillhört ”kärnarbetskraften” har 
haft relativt goda möjligheter att återetablera sig efter en konjunktursvacka. 
Bäst chanser att komma tillbaka till arbetsmarknaden hade högutbildade 
och de som höjt sin utbildningsnivå. Lägst chanser hade vissa invandrar-
grupper, ensamstående män och ensamstående kvinnor med småbarn.  

Allt fler kvinnor i förvärvsaktiv ålder har inkomster som räcker till själv-
försörjning. Mellan åren 1992 till 2006 ökade andelen kvinnor som kan 
försörja sig själva från 47 till 55 procent medan den sjönk från 66 till 64 
procent bland män. År 1993 när krisen var som djupast var tio procent av 
männen arbetslösa mot sju procent av kvinnorna. Sedan dess har gapet mel-
lan mäns och kvinnors arbetslöshet minskat men männen har legat nästan 
en procentenhet högre.234 År 2005 låg arbetslösheten på omkring 6 procent 
och har varierat mellan 4,5 % och 7 % sedan dess, trots vissa år med väldigt 
god konjunktur och BNP-tillväxt.235 Tillgången på offentliga välfärdstjäns-
ter har blivit mindre heltäckande och mer kostsam för den enskilde, vilket 
har lett till att kvinnor idag tar större ansvar för familjernas omsorgsbehov 
av barn, äldre och funktionsnedsatta.236 

Under perioden 1990−2002 ökade den etniska segregationen betydligt 
mer än den ekonomiska. Jag kunde i ett tidigare avsnitt konstatera att ar-
betslösheten för industriarbetarna sjönk igen efter sjuttiotalskrisen, förutom 
för dem som kommit som arbetskraftsinvandrare. Denna grupp hade hög 
arbetslöshet under hela 1980–talet, och ännu mer under 1990–talet. Under 
perioden därefter har den ekonomiska segregationen ökat betydligt medan 
den etniska planat ut något,237 men eftersom den etniska segregationen vid 
det laget hade förvandlats till ekonomisk segregation kan man inte säga att 
                                                      
233 Socialstyrelsen, Social Rapport 2006 
234 Siffror enligt den gamla definitionen som betraktar arbetssökande heltidsstu-
derande som studerande, inte arbetslösa. Med den nya definitionen på arbetslöshet 
har gapet minskat till 0,3–0,5 procentenhet, eftersom kvinnor studerar i högre ut-
sträckning än män när de inte har anställning  
235 Statistiska Centralbyrån, ”Befolkningen 16-64 år (AKU) efter kön, ålder och ar-
betskraftstillhörighet. År 1976 – 2004” samt ”Befolkningen 15-74 år (AKU) efter 
region, arbetskraftstillhörighet och kön. År 2005 – 2014”, Statistiska Centralby-
rån, Statistikdatabasen (www.scb.se) 2015, (hämtad 2015-08-19)  
236 Peterson, G. 2006 
237 Se t ex Tor Bengtsson, Åsa Olli Segendorf, 2009, "Positiv utveckling i utsatta 
stadsdelar", Välfärd, vol. 4 
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det har blivit bättre för de fattiga med utländsk bakgrund utan bara att fler 
utan utländsk bakgrund har fått det sämre. Socialstyrelsen påpekar också 
att den etniska boendesegregationen har ökat sedan 1990–talet, och att i 
bostadsområden med en liten andel Vita238 är en större andel av invånarna 
både fattiga och arbetslösa. Mellan 2005 och 2011 var arbetslösheten för 
utrikes födda två till tre gånger högre än för inrikes födda.239 Samtidigt har 
under denna tid talet i media och i politiken om etnisk segregation som ett 
samhällsproblem blivit vanligare bland annat genom Sverigedemokraternas 
inträde på scenen. Irene Molina menar att massmediernas stigmatisering av 
en rad fattiga och utsatta områden i storstäderna har haft en förödande 
effekt när det gäller att förstärka en mental segregation, och att detta också 
påverkar den sociala stigmatiseringen, avståndstagandet och i slutänden den 
ekonomiska kartan.240  

Den ekonomiska segregationen innebär alltså att inkomstskillnaderna i 
samhället har ökat betydligt. Mellan 1995 och 2005 var inkomstökningen 
närmare 50 % för förvärvsarbetande men bara 24 % för personer utan ar-
bete. Mellan 2005 och 2010 steg den disponibla inkomsten med i genom-
snitt drygt 24 % för hushåll där någon förvärvsarbetade samtidigt som den 
minskade med 6 % för hushåll utan förvärvsarbetande. Även skillnaderna 
mellan hög- och lågavlönade förvärvsarbetande har ökat samtidigt som av-
kastningen på kapitalägande i de högavlönade grupperna har stigit.241 

Gränserna mellan dem som betraktas som ”innanför” och ”utanför” ar-
betsmarknaden har både ökat ekonomiskt och markerats tydligare genom 
stigmatisering och åtskiljande diskurser. Detta kan tolkas som att klyftan 
mellan inkluderade och exkluderade i samhället i stort har ökat. Talet om 
det så kallade ”utanförskapet” illustreras väl av statsminister Reinfeldts be-
skrivning 2012 av att arbetslösheten inte är så hög bland ”etniska Svenskar 
mitt i livet”,242 och att andra grupper har problem som inte ska ses som 

                                                      
238 Vithetsbegreppet kommer att diskuteras mer ingående i nästa kapitel 
239 Statistiska Centralbyrån, ”Befolkningen 15-74 år (AKU), andel i procent efter 
arbetskraftstillhörighet, inrikes/utrikes född, kön, ålder och år”, Statistiska Central-
byrån, Statistikdatabasen (www.scb.se) 2015, (hämtad 2015-08-19)  

240 Irene Molina, 2005, "Etnisk diskriminering i boendet" Integrationsverket, serie 
Rapport Integration 2005 Norrköping s. 17 
241Hans Heggeman, 2011, "Hushållen har mer pengar nu", Välfärd nr. 4 och Hegge-
man, 2008, "Inkomstskillnaderna de största som SCB uppmätt", Välfärd nr 4.  
242 Se t ex Jenny Stiernstedt och Erik Paulsson Rönnbäck, 15 maj, 2012, "Faktakoll: 
Rött ljus för Reinfeldt", Svenska dagbladet, del Sverige  
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arbetsmarknadsrelaterade eller som problem för helheten, utan som brister 
hos dessa individer.243  

På den nya, individualiserade arbetsmarknaden är samtidigt möjlighet-
erna att påverka sina arbetsvillkor mindre i synnerhet för dem med mindre 
etablerad ställning till exempel korta anställningar och arbetslöshetspe-
rioder emellan.244 Den grupp som har en mer etablerad ställning och god 
inkomst har däremot större möjligheter att påverka och få erkännande för 
sina kvalifikationer, vilket ökar det mentala avståndet mellan grupperna yt-
terligare. För den som själv har positiva erfarenheter är det svårt att förstå 
hur det kan vara så svårt på arbetsmarknaden. Detta avstånd kommer jag 
senare i avhandlingen att kalla för ”diskursiv exklusion”. Möjligheterna för 
mer resurssvaga individer att påverka sin arbetssituation begränsas både av 
konkurrensen om anställningar och av att relationen mellan arbetsgivare 
och anställd har mer av marknadskaraktär. De kollektiva möjligheterna för 
påverkan begränsas genom fackets försvagade ställning, samtidigt som möj-
ligheterna till sammanhållning mellan anställda påverkas genom den 
ökande konkurrensen om arbetstillfällen. Den nationella ekonomin påver-
kas i hög grad av beslut och ekonomiska flöden på en transnationell scen, 
dels inom EU och dels av globala ekonomiska relationer. Dessa makroeko-
nomiska förändringar beskrivs i ordalag där politik handlar om att ”göra 
rätt” eller ”följa med”, och om staters möjligheter att ”erbjuda” olika slags 
välfärdstjänster.  

Även om 40 år kan verka som en lång tid sedan sjuttiotalskrisen bröt de 
idealiserade ”rekordåren” så har förändringarna i samhällsidealen inte eta-
blerats till en ny, hegemonisk ordning. De problem med fattigdom och so-
ciala skillnader som har etablerats under de senaste decennierna betraktas 
som samhällsproblem av väldigt många, men förklaringarna till problemen 
varierar starkt. Om problemen ska ses som strukturella och avhängiga nat-
ionell eller europeisk ekonomisk politik, eller om fattigdom och sociala 
skillnader främst bör ses som individers anpassningssvårigheter är en stän-
digt aktuell fråga för politiken. Även frågan om vilka personer som bör få 
stöd av den statliga politiken eller bör anpassa sig till arbetsmarknadens 
krav eller hålla sig borta från territoriet helt är en politisk fråga, som hänger 

                                                      
243 Diana Mulinari, Anders Neergaard, 2012, "The Sweden Democrats, racisms and 
the construction of the Muslim threat," i Morgan och Poynting (red.), Global Is-
lamophobia: Muslims and moral panic in the West. Ashgate Pub, Farnham, Surrey  
244 Garsten et al 2011 s. 13 
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ihop med bland annat de värderingar som råder på arbetsmarknaden men 
också andra diskursiva nationella rum.   

Symbolisk och materiell omvandling i Bergslagsregionen och 
Degerfors 
Den geografiska förändring som 1970–talet innebar, med en stor nergång 
för stålindustrin i Bergslagsregionen, satte inte punkt för Degerfors som en 
plats för industriarbete, men villkoren förändrades. Dels innebar rational-
iseringarna att många mindre stålverk och kringindustrier i regionen lades 
ner och att regionen som helhet blev mindre ekonomiskt attraktiv, och dels 
innebar strukturomvandlingen en omprioritering mot mer högutbildad ar-
betskraft och mer efterfrågan på utbildning som inte var företagsspecifik. 
Den geografiska omprioriteringen i den nationella ekonomin innebar ett la-
tent hot även mot Degerfors, Alvesta och de andra orter där stålverken fort-
satte att utvecklas. Talet om hela regionen som ”Sveriges verkstad” kom 
efter hand att ersättas av berättelser om ett ”rostbälte”.245 Omprioriteringen 
mot mer högutbildad arbetskraft innebar ett hot mot de personer som re-
presenterat idealet under ”rekordåren”: de Svenska, fysiskt starka och 
ortslojala arbetarmännen.  

Degerfors Jernverk har varit hotat av nedläggning några gånger men kla-
rat sig.246 Den senaste dramatiska förändringen var 2002 då smältverket 
flyttades till Storbritannien och bara enheten för varmvalsning med halva 
Jernverkets arbetsstyrka blev kvar. Mellan 2002 och 2005–06 när mina in-
tervjuer gjordes hade konjunkturen gått upp och många blivit återanställda 
eller anställda i andra bolag med konsultverksamhet inne på verket. Idag, 
2014, har Outokumpus enhet i Degerfors (hädanefter kallat Verket) strax 
under 500 anställda på orten efter ett nyinvesteringsprogram som fortfa-
rande pågår, plus ytterligare drygt hundra personer som är konsulter eller 
uppdragstagare direkt kopplade till Verket.247 Det finns många mindre fö-
retag i och kring orten som har Verket som en stor uppdragsgivare men 
även arbetar för vapen- och metallindustrierna i Karlskoga. Dessa finns sär-
skilt inom metallbearbetning, bygg och olika servicebranscher.  

                                                      
245 Se t ex Jakobsson 2009 
246 Rolf Jansson, 2002, Stålbadet i Degerfors: en lönsamhet till döds Stockholm: 
Hjalmarson & Högberg 
247 Uppgifter ur samtal med Outokumpus Svenska informationsavdelning, produk-
tionschefen på Outokumpu i Degerfors samt med Degerfors näringslivskontor, ja-
nuari och februari 2013.  
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Det har varit en hel del ägarskiften i Jernverket de senaste decennierna. 
Uddeholm var helägare fram till 1993 med undantag av åren 1974–79 då 
ägandet låg hos det statliga bolaget Statsföretag AB. Sedan 1993 samägs 
Degerfors Jernverk och ytterligare fyra enheter i Sverige av Avesta AB och 
Brittish Steel, och 2001 gick Finska Outokumpu in i bolaget och gav det sitt 
namn.248 Som mest hade Degerfors Jernverk ca 2000 anställda vid mitten 
av sjuttiotalet och idag ligger siffran på ca 500. Det som tillverkas idag är 
rostfri plåt för rör, cisterner, livsmedelstillverkning etc., men verksamheten 
har omorganiserats inom Outokumpu Stainless internationella organisation 
ett flertal gånger – en historia som jag kommer att gå närmare in på i kapitel 
sex.  

Kommunen Degerfors består förutom huvudorten av de mindre orterna 
Strömtorp, Svartå och Åtorp, och har idag ca 9500 invånare. Kring 1980 
var invånarantalet som högst, något över 12000. Från att ha haft en ålders-
fördelning på samma nivå eller något under landet som helhet har genom-
snittsåldern sedan mitten av 1980–talet ökat i Degerfors jämfört med övriga 
landet och ligger nu en bit över riksgenomsnittet – många yngre flyttar och 
de äldre bor kvar. Andelen med endast grundskola eller tvåårig gymnasie-
utbildning var 2009 högre än i riket i snitt, och andelen med eftergymnasial 
utbildning är lägre, 14 % jämfört med 29 % i riket. Befolkningen har också 
halkat efter övriga Sverige i inkomstutvecklingen de senaste decennierna; 
fram till 2005 hade männen i Degerfors inkomster över eller lika med riks-
medianen för män, medan kvinnornas medianinkomst låg 4–8 procenten-
heter under den för kvinnor. År 2011 hade medianen för män och kvinnor 
sjunkit till 94 % respektive 91 % av respektive riksmedian. Kommuninne-
vånarna har alltså blivit fattigare jämfört med övriga landet, det är framför 
allt männens inkomster som har fallit tillbaka. Den ekonomiska ojämställd-
heten mellan kvinnor och män var tidigare betydligt större i Degerfors än i 
riket, nu har skillnaden mot övriga riket krympt och medianen för kommu-
nens kvinnor låg på 71 % av männens median, mot 74 % i riket.  

Arbetslöshetsnivån i Degerfors har de senaste decennierna legat någon 
procentenhet över rikssnittet, och 2005–06 när jag gjorde mina intervjuer 
låg siffran på 5,1 – 3,9 % öppet arbetslösa plus strax under 3 % i åtgärder, 
vilket sammantaget var 2 % över siffran för landet 2005 respektive 1,5 % 
över 2006. Sammanlagt hade 3085 personer sin arbetsplats i Degerfors 
                                                      
248 Järnbruksklubben Degerfors, ”Arbetsplatsen Degerfors Järnverk – en kort histo-
rik”, Arkivet www.jbk.se (hämtad 2015-08-19) 2015 och Moberg 1989. Ägar-
historiken gäller enheten i Degerfors, de andra enheterna har inkluderats i bolaget 
genom uppköp och ägarförändringar 
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kommun 2005 och av dessa var 25 % inpendlare. Av ortens 4292 förvärvs-
arbetande pendlade 46 % till andra kommuner, en stor del till Karlskoga 
men även till Kristinehamn, Örebro och Karlstad. 249  

Från att för en generation sedan ha räknats till den Svenska arbetsmark-
nadens centrum är Bergslagen idag snarare dess periferi. Men till skillnad 
från glesbygdsregioner som till exempel Norrlands inland är pendlingsav-
stånden här mindre. På en timme i bil från småorterna når man flera större 
orter, och på tre timmar med bil eller två timmar med tåg når man både 
Stockholm, Göteborg och Oslo. Marginal är ett bättre ord, på gränsen mel-
lan storstadsregion och glesbygd. Men därmed blir denna fråga desto mer 
aktuell: vad är Bergslagen och Degerfors? Glesbygd, kulturområde, indu-
striregion eller något annat? På många håll i regionen formuleras idag stra-
tegier för att hitta alternativ till den industriproduktion som inte längre går 
att förlita sig på.  

Bergslagsregionen från stål till turism?  
En riktning som flera kommuner och regionala aktörer har valt är att satsa 
på ”upplevelseindustri”. Några exempel på satsningar är Grythyttans 
värdshus och Måltidens Hus i Hällefors, det interaktiva järnverksmuseet i 
Alvesta, Bergslagskanalen i Filipstad. Inriktningen på kommunens närings-
livspolitik kallas för ”Fotboll, nöje och stål”, och inbegriper både privata 
och kommunala satsningar som bland annat en fotbollsakademi, en ut-
byggd fotbollsstadion, en golfbana och dansbandspalatset Valsverket. Det 
senare var tvunget att lägga ner under 2012 på grund av problem med lo-
kalerna, men andra, mindre aktörer försöker fylla upp tomrummet som 
uppstod.  

Max Jakobsson250 har i sin avhandling undersökt omvandlingen i rikt-
ning mot upplevelseindustri i Bergslagen. Hans utgångspunkt är att idén om 
upplevelseindustrin som en expansiv sektor med en potential för ekonomisk 
utveckling och ökad sysselsättning i perifera landsdelar har intagit en cen-
tral plats i nutida diskussioner om lokal och regional utveckling.251 Men 
trots att det är i landsbygd och mindre städer som satsningar görs verkar de 
nya verksamhetsgrenarna ha en tydlig storstadskoppling. Jakobsson menar 

                                                      
249 Arbetsmarknadsstyrelsen, ”Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivi-
tetsstöd, andelar av den registerbaserade arbetskraften” Arbetsförmedlingen, Sta-
tistik/prognoser (http://www.arbetsformedlingen.se) 2014, (hämtad 2015-08-19) 
250 Jakobsson 2009a 
251 Ibid s 45 
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att upplevelseindustrin verkar vara skapad för ”den kreativa klassen” 252, en 
särskild grupp människor med relativt mycket utbildningskapital och kon-
sumtionskraft som utpekats som tillväxtdrivande. Att utveckla platsvaru-
märken och -strategier som framhåller att ”den kreativa klassen” trivs där 
har därför blivit centralt i utvecklingsstrategiska diskurser i europeisk och 
inte minst i Svensk kontext.253 Här ser Jacobsson ett problem att det i första 
hand är en viss, i huvudsak storstadsbaserad grupps värderingar och efter-
frågan som bestämmer vilka upplevelser och upplevelsebetingade varor som 
är värdefulla och attraktiva även på platser långt från storstäderna. Till-
gången till och konsumtionen av upplevelser blir därmed en klassfråga där 
i huvudsak medelklassens önskemål och preferenser får företräde framför 
arbetarklassens intressen då offentliga satsningar görs på upplevelseindustri 
i syfte att höja städers attraktivitet.254 Men denna prioritering slår inte ige-
nom helt i alla delar: I Degerfors till exempel erbjöd dansbandsscenen 
”Valsverket” fullsatta showkvällar för tillresta turister under en följd av år 
och runt om i kommunen finns ett starkt föreningsdrivet kulturliv för en 
mer lokal och regional publik.  

I marknadsföringen av Bergslagen som region pekar Jacobsson på att 
vissa symboler framträder tydligt. Först kommer naturen, skogen och ber-
get, och sen gruvorna, stålindustrin och det manliga arbetet. ”Rostbältet” 
med förfallna industrilokaler restaureras och musealiseras, och i museibe-
rättelserna framhålls arbetet som manligt, fysiskt, smutsigt och hierarkiskt 
men med gott kamratskap.255 Upplevelseindustrin är också en växande del 
av arbetsmarknaden i regionen, men Jacobsson visar att karaktären på de 
anställningar som tillkommer i den nya sektorn skiljer sig från dem som 
representerade den tidigare gruv- och stålindustrins anställningar. I upple-
velseindustrin är det en jämnare fördelning mellan män och kvinnor och 
större andel unga, men många av anställningarna medför lägre lön och sä-
songsarbete än vad som var/är fallet inom stålindustrin. Upplevelseindustri 
är också en viktig sektor för företagande inte minst bland utomeuropeiska 
invandrare. Jacobsson konstaterar dock att denna grupp är svagt eller inte 
alls representerad i berättelserna om upplevelseregionen Bergslagen.  

Här kan man också fundera på relationen mellan berättelserna om upp-
levelseregionen och den faktiska ekonomiska förändringen: Jakobsson visar 
                                                      
252 Richard L. Florida, 2006, Den kreativa klassens framväxt Stockholm: Daidalos 
253 Jakobsson 2009a s. 47 
254 Ibid s 49  
255 Ibid s 14 ff 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  85
 

att antalet anställningar inom de sektorer som kopplas till upplevelser – 
konsumtion, besök, resor – ökar, men att de fortfarande utgör en begränsad 
del av det totala antalet anställningar i regionen. Dessutom har dessa sek-
torer lägre löner och sämre anställningsvillkor än inom industrin. Men för 
att locka till sig besökare och fler verksamheter är det avgörande att etablera 
berättelser om en ökande sektor eller en sektor under utveckling, vilket in-
nebär att berättelserna inte bara kan luta sig mot statistik. I strategier för 
en framtida utveckling har både marknadsföring och stöd till befintliga och 
potentiella verksamheter sin plats.  

Vilka strategier som utvecklas och vilken del av den ekonomiska utveckl-
ingen som blir en del av officiella beskrivningar måste ses i ljuset av de eko-
nomiska trender och diskurser som finns i en bredare ekonomi. ”Den krea-
tiva klassen” pekas inte bara ut en grupp som extra kreativ utan också som 
extra köpstark och extra styrande för andra människors köpkraft – det är 
gruppens efterfrågan i form av köpkraft och ”smak” som ska driva utveckl-
ingen i olika regioner. Dessa högutbildade och kreativa personer är också 
de som efterfrågas som arbetskraft i andra delar av ekonomin. Idag pekas 
dessa grupper ut som mer önskvärda ur flera perspektiv – som arbetskraft, 
som konsumenter och boende – till skillnad från ett tidigare ideal där ar-
betskraften stod ensamt i fokus (möjligen med tillägg av reproduktion). De 
fysiskt arbetande männen presenteras som museala. Områdets värde som 
besöksmål och plats för småskaligt entreprenörskap lyfts fram som utveckl-
ingsmöjligheter, utom de utomeuropeiska invandrarnas företag som inte 
alls nämns. Rummet, Bergslagen, definieras i dessa strategier om från att ha 
varit produktionsplats för malm, stål och verkstadsprodukter som exporte-
ras till hela världen, till att bli en plats för besök från andra platser i Sverige 
(och kanske i viss mån andra länder).256  

Finns Bergslagen? 
Turistnäringen och de politiker och tjänstemän som arbetar med strategier 
för att omvandla regionen Bergslagen återkommer ofta till dessa beskriv-
ningar av skogen, berget, stålet och det manliga arbetet. Det finns också 
samhällsvetenskaplig forskning baserad på de regionala universiteten och 
högskolorna, som har som syfte att kritiskt granska Bergslagen och de sats-
ningar som görs för i första hand besöksnäringen och på så sätt få fram ett 

                                                      
256 Ibid. Jakobsson 
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kunskapsunderlag som kan användas i det kulturturistiska arbete som på-
går i regionen.257 I nätverkets publikation från 2009, ”Fram träder Bergsla-
gen”, diskuteras inte minst om Bergslagen är ett relevant begrepp som kom-
munerna i området använder. Flera av författarna konstaterar att olikhet-
erna inom regionen är betydande, och även att kommuner som historiskt 
har haft en plats i regionens bergshantering, t ex Västerås, idag väljer ut-
vecklingsstrategier som kopplar orten till andra, mer framgångsrika reg-
ioner och utvecklingsstrategier.258 Även Max Jakobsson konstaterar att 
bland de kommuner som han har undersökt finns det en motvilja mot att 
använda begreppet Bergslagen, som betraktas som alltför nära associerat 
med kris, och istället ansluta sig till regionen/begreppet Dalarna som ses 
som mer turism- och besöksorienterat.259 Ändå lever begreppet Bergslagen 
kvar och används i olika sammanhang för att beskriva en region med ett 
starkt kulturarv och en identitet förankrad i naturen och kulturen.260  

Det mest intressanta är kanske inte att diskutera om Bergslagen finns eller 
inte. Begreppet finns bevisligen och används i flera sammanhang trots att 
vissa forskare och politiker menar att begreppet inte längre är relevant. Dis-
kussionen är högst levande. Om begreppet Bergslagen numera mest är 
kopplat till historiebruk och industrityper som är perifera i dagens ekonomi 
så blir de människor som kopplas till dessa begrepp och industrityper också 
historiska och perifera. I fallet Västerås som nämndes ovan finns Mälarda-
len och Stockholmsregionen som en alternativ regional tillhörighet som sta-
den orienterar sig mot, och de människor som kopplas till storstad och 
pendling blir mer centrala. Men det säger också att dessa olika plats- och 
regionidentiteter hänger ihop med ideal för människors beteende på arbets-
marknaden, ideal som är olika tillgängliga för olika människor.  

Sammanfattning: Den avgränsade gemenskapen  
Kapitlet avser visa på hur ideal för människors agerande i samhället påver-
kas av samhällsekonomiska strukturer och diskurser, att myndigheter och 
andra institutioner har agerat på olika sätt för att påverka människor att 

                                                      
257 Isacson 2009a 
258 Ericsson och Svensson 2009 
259 Jakobsson 2009b 
260 Isacson 2009 s. 10 
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leva upp till idealen, och att man kan se det som att samhället har en ”be-
folkningsgräns” eller en ”befolkningshierarki” som handlar om individers 
ekonomi, tillskrivna moral och anpassningsbarhet till arbetsmarknaden. 

Jag menar att det finns två viktiga mekanismer för gränsdragning eller 
prioritering: önskvärt beteende och rörlighet/geografi, och att dessa funge-
rar genom att etablera en hierarki inom den nationella befolkningen, rasifi-
era människor och placera vissa utanför en nationell befolkning, och genom 
att värdera och prioritera människor olika på grundval av genus. Priorite-
ringsmekanismerna är tätt sammanflätade med varandra, vilket jag kommer 
att diskutera närmare i de två följande kapitlen. Här kommer jag endast att 
koppla ihop de historiska poänger som gjorts i detta kapitel. Sambanden 
mellan prioriterings-/gränsdragningsmekanismerna och ”kategoriserings-
facken” ser olika ut genom tiderna, men vissa mönster ärvs från en period 
till nästa. Dessa mekanismer kommer jag att undersöka empiriskt i kapitel 
6-9 genom mina intervjuer.  

Under den förindustriella perioden var bofasthet en så önskvärd egen-
skap att det fanns lagar mot geografisk rörlighet, vilka främst drabbade de 
fattiga. De som betraktades som skilda från den nationella gemenskapen 
genom till exempel sitt språk eller sin försörjning rasifierades och beskrevs 
som icke tillhöriga. Lagar påbjöd utvisning och förbjöd dem att ta många 
typer av arbete eller vistas mer än en kort tid på samma plats. Rasifieringen 
av vissa grupper i befolkningen kopplade idén om ”det Svenska” till bofast-
het och önskvärt beteende.  

Under 1900–talets första decennier formulerades den socialdemokratiska 
politiken för allt från industripolitik till familje- och socialpolitik. Med be-
greppet Folkhemmet formulerades idealet om att ”Det skall icke i det stora 
hemmet finnas styvbarn och kelbarn. […] Klasskillnaden måste bort, Sve-
rige åt alla Svenskar!”261 Inom de socialdemokratiska gräsrotsrörelserna 
formulerades idealet om den ”skötsamme” (vid denna tid manlige) arbeta-
ren, som inte drack för mycket alkohol, förkovrade sig, organiserade sig 
fackligt och hade ett lagom antal barn. Rörelserna och deras representanter 
i olika välfärdsmyndigheter strävade efter att sprida detta ideal till alla ar-
betare, men som ett yttersta hot fanns lösdriverilagen som användes för att 

                                                      
261 Valtal av Per Albin Hansson, Social-Demokraten 7/9 1921, kursivering i original, 
citerad av Hallberg och Jonsson 1996  
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omhänderta de ”arbetsovilliga”, särskilt ”luffare, prostituerade, kopplers-
kor, hallickar, tattare och zigenare”262 Oönskat beteende blir en del av rasi-
fieringen av grupper som redan tidigare pekats ut som kollektivt problema-
tiska, och att geografisk rörlighet och relationen till arbetsmarknaden står i 
fokus för beskrivningarna.  

Under mitten av 1900-talet formades idealet för Svensk arbetskraft efter 
industrins behov av arbetskraft: Först beskrevs de problematiska ”Hopp-
Jerkorna” och några år senare flyttades fokus till problemen med att för-
flytta ”Stann-Anders” och omskola ”Skrå-Åke” för att passa industrins ar-
betskraftsbehov.263 Rörlighet blir något önskvärt – i rätt former. Rehn-
Meidnerpolitiken som sattes i verket vid början av 1950–talet hade arbets-
kraftens geografiska och kunskapsmässiga rörlighet som ett av sina mål. För 
att hantera arbetskraftsbristen importerades arbetskraft från bland annat 
Finland och södra Europa – arbetskraft som trots samma eller högre kvali-
fikationer och i genomsnitt större branschvis och geografisk rörlighet fick 
sämre löne- och karriärutveckling än den inhemska arbetskraften. När kon-
junkturen svängde neråt under 1960–talet var arbetskraftsinvandrarna de 
första som förlorade jobben, och deras närvaro beskrivs som orsak till ras-
ism och låg facklig anslutningsgrad. Idealet var en god Svensk (manlig) ar-
betare som var lojal mot sina kamrater i facket och sitt företag genom lång 
anställningstid, och i tider av omvandling skulle han vara lojal med sam-
hällets behov och flytta eller omskola sig för att få nytt jobb.  

Oljekrisen under 1970–talet rubbade balansen på den Svenska arbets-
marknaden, men inte så mycket som i övriga Västvärlden. Arbetslösheten 
steg till för tiden dramatiska 2 % men stabiliserades på den nivån för alla 
utom personer med utländskt medborgarskap. Den stora krisen för Svensk 
ekonomi kom först under 1990–talet, då arbetslöshetssiffrorna närmade sig 
dem som då varit vanliga i övriga Europa sedan sjuttiotalet.  

Under 1990-talet ändrades också talet om arbetslöshet. Från att ha setts 
som ett strukturellt problem flyttades fokus till individers personliga brister. 
När skyddsbehövande från krigen ibland annat forna Jugoslavien och So-
malia kom till en ansträngd arbetsmarknad med historiskt inarbetade möns-
ter för rasifiering blev stigmatiseringen och fastlåsningen än hårdare.  

                                                      
262 Socialdepartementet 1923, "Förslag till lag om lösdrivares behandling m fl. 
författningar" Socialdepartementet, serie Fattigvårdslagstiftningskommitténs 
betänkanden, Statens offentliga utredningar nr. 1923:2 Stockholm, citerat i 
Edman 2008 s. 135   
263 Giesecke 1968 s. 104 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  89
 

Andelen arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden har legat fort-
satt högt sedan 1990–talet. Samtidigt har de ekonomiska skillnaderna mel-
lan dem som har en fast förankring på arbetsmarknaden och dem som har 
en lös eller ingen förankring alls ökat kraftigt. Det senaste dryga decenniet 
har idealen för en god anställd inriktats på individer som med hjälp av kom-
petens och sina sociala kontakter kan konkurrera om och hoppa mellan 
arbeten, anställningsformer, platser och branscher. I de nästkommande ka-
pitlen kommer jag att gå närmare in på vilka ekonomiska och andra förut-
sättningar ett sådant individorienterat ideal kräver. Frågan ställs, och be-
handlas i kapitel ställas i kapitel sju, åtta och nio, om dessa värderingar 
präglar vem som hör till eller inte hör till på den lokala arbetsmarknad som 
mina intervjupersoner rör sig på.  

Konkurrens gäller inte bara för människor utan finns också mellan plat-
ser. I en struktur där placering av ekonomiska investeringar och arbetstill-
fällen ses som en följd av företagens rationella beslut att optimera sina möj-
ligheter blir det avgörande för orter och regioner att marknadsföra sig för 
att locka till sig rätt företag och rätt befolkning. Under de decennier vid 
1900–talets mitt då stålindustrin hörde till Sveriges ekonomiska motor var 
den region i Mellansverige som kallas Bergslagen en stark inflyttningsreg-
ion, och när stålindustrin hotades av den globala strukturomvandlingen var 
det statliga stödet för regionen starkt. Idag har idealen för både statlig po-
litik och platskonkurrens förändrats på ett så omvälvande sätt att Bergs-
lagsregionen ibland kallas för ett ”rostbälte” trots att vissa orter har starka 
och expansiva industriföretag. Denna fråga undersöks empiriskt i kapitel 
sex.  

Avgränsningen av den nationella gemenskapen handlar alltså om diskur-
siva avgränsningar bestående av föreställningar om främst anpassningsbart 
beteende och rörlighet, och dessa skapar i sin tur mönster för önskvärd rasi-
fiering och genus. Godkänt beteende betyder här anpassning till idealen, 
något jag diskuterar i kapitel fyra. Ett ideal skapas av en god arbetare och 
samhällsmedlem som gynnar och bidrar till den nationella gemenskapen, 
och de som inte lever upp till idealen är genom historien föremål för olika 
myndighetsåtgärder eller andra samhällsmedlemmars stigmatisering. Det är 
i allt väsentligt de fattiga som är föremål för regleringen, fattigdom är både 
en följd av och en orsak till granskning och eventuella åtgärder. I de närm-
aste två kapitlen kommer jag att utveckla denna modell teoretiskt. I kapitlen 
därefter kommer jag att undersöka hur idealen och kraven på anpassning 
verkar i daglig samvaro, och i berättelser om egna och andras arbetsliv och 
framtid.   
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Gemenskapens föränderliga nationella och 
lokala rum 
Jag lyfte i förra kapitlet fram att man kan se avgränsningar i den nationella 
gemenskapen som påverkar alla samhällsmedlemmar. Det är av stor vikt 
för människors materiella och sociala liv att tillhöra en nationalstatlig ge-
menskap, eftersom möjligheterna att tillhöra den globala mänskligheten 
inte har tillräckligt stort materiellt eller symboliskt värde. Kraven att passa 
in i nationella gemenskaper vilar tyngre på vissa personer än andra, till vissa 
personer och grupper ställs frågan om nationell tillhörighet ofta, andra har 
aldrig ifrågasatts. Jag lyfte också i förra kapitlet fram att den nationella ge-
menskapens gräns är något annat än det juridiska medborgarskapet, det 
handlar om en diskursiv gräns mellan vilka som avses som ”tillhöriga” och 
vilka som är ”andra”. Att ta sig in i den nationella gemenskapen betyder 
bland annat att få del av välfärdsstaten och (den etablerade) arbetsmark-
naden, och att ha möjlighet att påverka samhället.  

I detta kapitel och det som följer ska jag undersöka detta fenomen teore-
tiskt. Temat för detta kapitel är föränderliga gemenskaper och nästa hand-
lar om hur individer relaterar och anpassar sig till gemenskaperna. Den ge-
menskap som avses i den första delen av detta kapitel är den som symboliskt 
ordnar välfärdsstaten, nämligen nationen som kulturell föreställning. Se-
nare i detta kapitel går jag över till hur olika geografiska platser inom nat-
ionens gränser förhåller sig till helheten och vad representationer och vär-
deringar betyder där.  

Den föränderliga nationen  
Nationsbegreppet har utvecklats under 1800–talet parallellt med andra 
stora begrepp i vårt samhälle som exempelvis kapitalism, kolonialism och 
demokrati. De spänningar som dessa fyra begrepp har mellan sig är gene-
riska snarare än tillfälliga – de konstituerar varandra. Nationen associeras 
med en idé om att det inte bör finnas några ärvda skillnader mellan med-
lemmar (historiskt sett män, inte kvinnor) som tillhör samma nation. Nat-
ionen har nästan alltid någon dimension av det utvalda folket och dess färd 
till det förlovade landet från den judisk-kristna traditionen, bilden av grup-
pen som utvalts av Gud för sin högtstående moral att inta och uppfylla Kaa-
nans land.264 Här kopplas värderingar, blodsband och geografi ihop i en 
                                                      
264 Étienne Balibar, 1994, Masses, classes, ideas, studies on politics and philosophy 
before and after Marx New York: Routledge s 191 ff 
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figur med starkt symboliskt värde. Balibar pekar på att ”blodsbanden” i 
berättelsefiguren historiskt etablerar rasifieringsprocesser som en legitim del 
av den ideala nationen, och att de ”nationella värdena” därmed beskrivs 
som (kvasi)biologiska.265 Men de (kvasi)biologiska banden är inte det enda 
sättet att representera en nation, jag ska i detta kapitel visa att det bara är 
en av flera möjliga representationer.  

Det intresse för godkänt beteende och fattigdom som jag pekade på i ka-
pitel två kan kopplas till två olika sätt att se på samhällsgemenskaper: an-
tingen som en Durkheimiansk värdegemenskap eller som en Marxistisk or-
ganisatör av konflikter där nationalstaten finns för att ordna befolkningen 
inom kapitalismen. Dessa är i praktiken är två sidor av samma mynt och 
kan endast analytiskt åtskiljas.  

Durkheim diskuterar i De la division du travail social266 frågan om integ-
ration och arbetsfördelning inom ett samhälle. Han menar att samhället 
hålls ihop av sina normer och värderingar, och att man blir en del av sam-
hället genom att ta del av dess sociala relationer.267 De som inte tar del av 
gemenskapen eftersom de inte delar eller lever upp till samhällets gemen-
samma normer marginaliserar sig själva. Ekonomisk olikhet inom gemen-
skapen är en följd av att människor strävar efter olika mål, om det finns 
solidaritet i samhället så kommer olikheterna, även de ekonomiska, att 
komplettera varandra till helhetens bästa och därmed också till delarnas 
bästa.268 Här blir integration individens ansvar på så sätt att individen kan 
”välja” att ta del i samhällsgemenskapen och dela dess värderingar, och 
kollektivets ansvar blir att sprida sina värderingar till nya medlemmar och 
att skydda gemenskapen mot hotande brott och otillbörlig påverkan.  

Det andra sättet att se inneslutningsmekanismerna är att de som är in-
kluderade tar monopol på samhällets tillgångar och exkluderar dem som är 
utanför, dels för att slippa dela med sig, dels för att kunna använda männi-
skorna på marginalen för sina syften som till exempel arbetskraft.269 Gräns-
dragningen gäller både materiella och symboliska resurser: vem får tillgång 

                                                      
265 Ibid. 
266 Émile Durkheim, 1966 [1897], The division of labour in society 6. pr. uppl. New 
York: Free Press  
267 Se t ex Littlewood et al 2007 s. 11 
268 Durkheim 1966 s. 267 
269 Littlewood et al 2007 s. 11 
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till gemenskapens ekonomiska skydd, och vem tillåts representera och på-
verka gemenskapen? 270 Om de uteslutna i den funktionalistiska modellen 
blir drabbade av samhällets bristande förmåga att uppfostra dem, har de i 
Marx’ konflikmodell en funktion för att stärka innanförskapet.  

Dessa två modeller står emot varandra på så sätt att den konfliktiva mo-
dellen konstaterar att en opartisk värdegemenskap för allas bästa inte finns 
i verkligheten eftersom ekonomiska skillnader skapar olikheter och spän-
ningar mellan samhällsmedlemmar. Varje nationalstat har ekonomiska 
strukturer och innehåller därmed också ekonomiskt utnyttjande, vilket inne-
bär att värderingarna inte gynnar alla utan främst de mäktiga. En funktionalistisk 
kritik mot konfliktperspektivet är att alla samhällen har sociala strukturer och där-
med etablerar värderingar, inklusive värderingar om solidaritet utöver den närm-
aste kretsen, och någon form av institutioner för ekonomisk omfördelning 
som i viss mån avhjälper den ekonomiska ojämlikheten. Dessutom har inte 
de utanför gemenskapen lyckats organisera sig för att skapa permanent för-
ändring, som konfliktmodellen förutspår. Spänningarna mellan de båda 
samhällsbegreppen hindrar inte att både ekonomiska och värderingsgrun-
dade sätt att avgränsa gemenskapen används samtidigt och både befruktar 
och konkurrerar med varandra. Jag återkommer till detta.  

Agamben menar att uteslutning är inbyggt i begreppet ”folk”, som på 
alla europeiska språk både betyder ”folket” som i hela befolkningen som 
en enhet, och ”småfolket”, ”folklig” och liknande – både den integrerade 
gemenskapen och de uteslutna eller marginaliserade.271 I förra kapitlet ar-
gumenterade jag för att den socialistiska betydelsen av begreppet ”folk” har 
kommit att dominera i Svensk kontext, men den andra betydelsen finns kvar 
och hela tiden varit stark. Det funktionalistiska perspektivet implicerar att 
det finns en marginal eller ett utanförskap som potentiellt kan inkluderas 
på villkor att människorna i marginalen följer de regler och normer som 
gemenskapens mitt satt upp. Den marxistiska förhoppningen är att de ute-
slutna en gång ska skriva reglerna för gemenskapen på ett sådant sätt att 
det inte längre kan finnas någon avgränsad nationell gemenskap. Dubbel-
heten mellan begreppets båda betydelser, menar Agamben, säger oss att det 
inte kan finnas någon gemenskap utan ett utanförskap, inget innanförskap 
utan att någon måste kämpa för och ibland förlora rätten att höra till.  

                                                      
270 Kombinationen av materiella och symboliska resurser antyder en maktanalys in-
spirerad av Pierre Bourdieu och Beverly Skeggs, som jag kommer att utveckla i ka-
pitel fyra 
271 Agamben 2000 s. 29 ff 
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”Nationen är en föreställd gemenskap” säger Benedict Anderson,272 en 
gemenskap sprungen ur en bred fläta av kulturella och sociala processer. 
Dessa processer fortsätter ständigt att reproduceras, utvecklas och föränd-
ras. En forskare som på ett tydligt sätt kopplar nationella gemenskaper till 
hur de förändras i dagligt samhällsliv, historiskt och i nutiden, är Marianne 
Winther Jørgensen.273 Hon menar att:  

Man kan [...] se nationen som en föreställning om enhet genom enighet, som 
hela tiden ska återskapas i en terräng full av olikheter. Därför är det nation-
ella samtidigt ett politiskt fält, där man kämpar om hur vi ska uppfatta värl-
den och handla i den 274 

Hon menar att det är viktigt att inte se nationell kultur som en objektiv 
realitet som uppkommer och har en fast kärna, utan istället bör man fun-
dera på hur vissa aktiviteter och symboler har kommit att tillskrivas en nat-
ionell betydelse. Gemensamma meningar produceras och reproduceras som 
en del av den sociala verkligheten, som en tröghet som hela tiden upprätt-
hålls och förändras genom mänskliga handlingar.275 

Den nationella gemenskapen måste skiljas från nationalstaten. Winther 
Jørgensen ser staten ur två perspektiv: dels som en institution eller ett in-
stitutionellt komplex vars handlingar återskapar sig själva och nationen 
som symboliskt rum; och dels som en slags symbol i sig själv, knuten till 
suveränitet, medborgarskap och liknande. Sett som symbol underordnar 
Winther Jørgensen staten i relation till nationen eftersom den idag i hög 
grad är en del av den nationella föreställning som ger staten dess symboliska 
betydelse. Staten och alla andra sociala institutioner som kopplas till nat-
ionen – språk, medborgarskap, historia, kommunikationskanaler – är soci-
alt skapade och strukturerade av människor genom tidigare handlingar, och 
utgör den verklighet som människor handlar i relation till. Genom repro-
duktion av social mening upprätthålls dessa som ”nationella”.276 Därmed 

                                                      
272 Anderson 1993 
273 Det finns fler som har diskuterat denna fråga t ex Claire Sutherland, 2005, "Na-
tion‐building through discourse theory", Nations and Nationalism, Blackwell Pub-
lishing vol. 11 nr. 2  och Salla Tuori, 2007, "Cooking Nation: Gender Equality and 
Multiculturalism as Nation-Building Discourses", European Journal of Women's 
Studies, Sage Publications vol. 14 nr. 1 
274 Winther Jørgensen 1994 s. 6, min översättning 
275 Winther Jørgensen 1994 s. 60 
276 Ibid. s 69 
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är avgränsningen av den nationella gemenskapen en viktig del av avgräns-
ningen av nationalstaten men inte samma sak. Den juridiska tillhörigheten 
till nationalstaten, medborgarskapet, är inte samma sak som att tillhöra nat-
ionen: Den diskursiva gemenskapen avgränsar hur gemenskapen och dess 
(medlemmars) behov representeras inom olika politikområden, medan med-
borgarskapet (inklusive det sociala) avgör hur individer får tillgång eller inte 
tillgång till nationalstatens resurser.  

Man kan se begreppen Svensk/Dansk/Amerikansk och så vidare som en 
slags etiketter som kan sättas på vilka saker och handlingar som helst.277 
Vilka handlingar och vilka människor som representerar den nationella ge-
menskapen blir en fråga om hur helheten föreställs och avgränsas. Genom 
social och symbolisk handling återskapas nationen; nationalism är de hand-
lingar som sätter nationella etiketter på olika saker, alla handlingar som 
förutsätter att nationen finns och är relevant.278 Här använder sig Winther 
Jørgensen av Pierre Bourdieus sätt att knyta ihop begreppet grupp med en 
kategoriserings- och representationsproblematik och hur grupper/gemen-
skaper/identiteter blir till genom att åtskiljas från något annat, och samti-
digt få erkännande från utomstående. Det är först genom representation av 
gemenskapen som den blir synlig för sig själv och andra, och den existerar 
bara som gemenskap om representationen av den erkänns av gemenskapens 
medlemmar och andra.279  

Varje social gemenskap kan representeras på fler än ett sätt. På samhälls-
gemenskapernas fält pågår en kamp om vilka kulturella föreställningar som 
den sociala gemenskapen ska göra sig gällande genom. Detta är alltså ett 
politiskt fält, med en kamp som går ut på att installera en legitim princip 
för hur den sociala verkligheten ska begreppsliggöras och delas upp.280 Den 
sociala verkligheten är full av skillnader och likheter, men kulturella/poli-
tiska/språkliga konflikter etablerar vilka olikheter som är betydelsefulla och 
vilka som ignoreras. Med Bourdieu kan man teoretiskt etablera denna po-
äng genom att säga att nationella gemenskaper konstitueras i en process där 
andra möjliga gemenskaper på kors och tvärs om nationen undertrycks eller 
ignoreras. Nationen ska alltså inte bara ses i relation till andra nationer, 
utan också i relation till andra möjliga gemenskaper.281  
                                                      
277 Ibid. s 95 
278 Ibid. s 105 
279 Ibid. s 109 jag kommer att gå mer in på Bourdieus begrepp i nästa kapitel 
280 Bourdieu 1990 s. 134 
281 Winther Jørgensen 1994 s. 110 
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Upptagenheten med nationens gränser, vilka människor som hör till och 
inte hör till, handlar om kampen om hur nationen ska uppfattas. Nationens 
ideal, definition eller representationsprincip är grund för snarare än konse-
kvens av vilka individer som inkluderas och exkluderas – därmed är nat-
ionen något mer än dess medlemmar. Relationen mellan den sociala verk-
ligheten och representationen av den beskriver Winther Jørgensen som en 
konsekvens av ett framgångsrikt språkligt-politiskt arbete som har etablerat 
en tills vidare gällande social ordning.282 Ordningen kopplar ihop element i 
den sociala verkligheten med varandra i bestämda relationer av olikhet och 
likhet, och undertrycker eller ignorerar andra delar av den sociala verklig-
heten som inte passar in. Genom politisk kamp förändras eller reproduceras 
gällande diskurs. Kampen mellan de olika hegemoniska interventionerna 
avgörs av skillnaderna i socialt kapital mellan dem som hävdar en viss ge-
menskap i relation till en annan, och eftersom socialt kapital är nära för-
bundet med erkännande inom en viss nationell gemenskap är de olika ge-
menskaperna starkt överlappande, medan gemenskapens utkanter förskjuts 
mellan olika representationer. De som är i mitten av den nationella gemen-
skapen är nästan alltid i mitten eftersom deras åsikter väger tyngst, medan 
de som finns i utkanterna inte har samma möjligheter att påverka hur man 
talar om gemenskapen, och därför inte heller kan påverka om de själva är 
innanför eller utanför annat än genom att försöka anpassa sig till de normer 
och regler som för tillfället är rådande.  

Den diskursiva tillhörighet som Winther Jørgensen beskriver är samma 
sak som det jag kallar den nationella gemenskapen. På samhällsgemenskap-
ernas fält har vissa sätt att representera och avgränsa samhällsgemenskapen 
blivit hegemoniska som en följd av kulturell/politisk/språklig kamp. De som 
finns i mitten av det nationella fältet har både större möjligheter att påverka 
hegemonierna, och de löper mindre risk att hamna utanför.  

Innanförskap ger fördelar 
I den idealiserade nationstanken finns en spänning mellan gemensamma 
värderingar och en befolkning baserad på biologi. När man ser idealet i 
relation till nationalstaternas historia blir det tydligt att den idealiserade 
nationstanken är nära kopplad till en empirisk ekonomisk gemenskap och 
därmed ett behov att bedöma befolkningens ekonomiska och beteendemäss-
iga kapaciteter. Jag lyfte i kapitel två fram hur den nationalstatliga befolk-
ningspolitiken genom de senaste 150 åren har ägnat sig åt att administrera 

                                                      
282 Ibid. 112f  
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och legitimera gränsdragningarna kring den befolkning som betraktats som 
nationellt värdefull, det vill säga värdefull för den nationella ekonomin och 
för den sociala sammanhållningen; värdefull ur den nationella maktens per-
spektiv. Att erkännas som en värdefull och legitim medlem av en nationell 
gemenskap innebär att vara sedd och prioriterad ur maktens perspektiv, att 
ligga i nationens intresse. 

Nationell tillhörighet utgör ett symboliskt kapital på det nationella fältet. 
Ghassan Hage kallar detta för nationellt kapital, vilket inkluderar använd-
ning av nationella symboler på adekvat sätt, språk, hudfärg och liknande. 
Kapitalet blir en resurs att förhandla med om tillhörighet och rörlighet på 
det nationella fältet.283 Detta kapital måste liksom andra symboliska kapital 
i Bourdieus begreppsvärld erkännas som legitimt av grupper med makt, de 
dominanta kulturella grupperna på fältet.284 Varje representationsprincip 
för nationen legitimerar en viss typ av nationellt kapital. Till exempel legi-
timerar föreställningen om nationen som biologisk gemenskap viss hudfärg 
och liknande som nationellt kapital, medan föreställningen om nationen 
som kulturell gemenskap istället erkänner vissa värderingar eller beteenden 
som symboler för nationell tillhörighet. En persons nationella kapital och 
tillhörighet förstärks om det kan legitimeras ur flera olika perspektiv. Kon-
kurrensen mellan olika representationsprinciper ger utrymme för konkur-
rens om vem som tillhör och inte tillhör, vem som ska prioriteras och un-
danhållas resurser. Denna modell bygger på en förståelse av nationen som 
jag har lånat av Beverly Skeggs: Den nationella gemenskapen som ett meta-
foriskt rum med olika geografiska delar och inskrivning av tillhörigheten på 
kroppen. Genom relationen till den rådande hegemonin eller representa-
tionsprincipen får vissa kroppar och vissa delar av rummet mer värde än 
andra.285 Godkänt beteende, rörlighet, genus och Vithet är de viktigaste fak-
torerna som avgör värdet.286 

I Sverige är det geografiska nationella rummet mindre omtvistat än i 
andra länder, även om vissa delar såsom finskspråkiga Tornedalen eller 

                                                      
283 Ghassan Hage, 2000, White nation: fantasies of white supremacy in a multicul-
tural society serie: Radical writing, New York: Routledge. s 52 f  
284 Skeggs 2004 s.19, Mer om Bourdieus begreppsvärld och maktanalys i kapitel fyra 
285 Skeggs 2004 s. 19 
286 Klass finns inte med i denna uppradning eftersom klasskapital här snarare ses 
som en effekt av än en orsak till värde för den nationella gemenskapen. Utvidgad 
förklaring av detta i kapitel fyra. 
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mångspråkiga Botkyrka sällan framhålls som nationella symboler och ty-
piskt Svenska platser (mer om detta nedan). Kroppsliga tecken är däremot 
en stor fråga i Sverige; ljus hud och blå ögon nämns ofta som centrala tecken 
på nationell tillhörighet.287 Utanför det prioriterade metaforiska rummet 
finns olika slags människor och platser – dels människor och platser som 
antas höra till andra nationers intressen, och dels människor, kroppar, egen-
skaper, platser som inte syns ur den nationella maktens perspektiv. Den nat-
ionella gemenskapen grundar sig därmed inte på förminskandet eller objek-
tivering av de andra, utan på konstruktionen av den andre som ett objekt 
för symbolisk exklusion eller nedprioritering. För att möjliggöra tanken om 
rumslig exklusion måste ett symboliskt centrum etableras som representerar 
icke-ifrågasatt tillhörighet, och för att tillhöra detta centrum måste männi-
skor visa och förkroppsliga rätt egenskaper. I nästa kapitel ska jag gå när-
mare in på vilka andra tecken och ideal utöver Vithet som kan betraktas 
som nationellt värderade idag.  

Under den tid på 1900–talet då nationalstaterna var i stora drag själv-
klara enheter för ekonomin, både produktions-, konsumtions- och skatte-
mässigt, krävdes mindre ansträngning att upprätthålla gränserna för den 
nationella ekonomin och befolkningen. Men som jag visade i kapitel två 
fanns det trots denna relativa självklarhet ett legitimeringsarbete att utföra. 
Arbetarklassen och kapitalägarna var med hjälp av Keynesiansk politik 
knutna till varandra i det nationella förbund som kallats den Svenska mo-
dellen, och kring den etablerades en samling värderingar om arbete för hel-
hetens bästa. Nationens intresse var entydigt och begripligt, och större kon-
flikter kunde hållas utanför detta gemensamma mål.288 Förbundet grundade 
sig på en styrkebalans: De demokratiska rättigheter som arbetarklassen 
skaffat sig vid 1900–talets början gav massorna politisk makt, bland annat 
genom att fackföreningarna kring sekelskiftet. Arbetarnas organisationer 
var mycket aktiva i Sverige och satte världsrekord i strejker och arbetskon-
flikter,289 plus att hotande revolutionära tendenser på olika håll i Europa 
pressade kapitalägarna till omfördelning av makt.  

Men idag när de ekonomiska flödena över världen har ökat så mycket i 
omfattning att föreställningen om den autonoma nationella ekonomin inte 

                                                      
287 Mer om begreppen Vithet och rasifiering i kapitel fyra.  
288 Samuel Bowles och Herbert Gintis, 1997, "Democracy and Capitalism" i Etzioni-
Halevy (red.), Classes and elites in democracy and democratization: a collection of 
readings, Garland, New York 
289 Korpi 1978 s, 115f 
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längre fungerar som sammanhållande princip, har frågan vad som är ett 
nationellt intresse och en nationell ekonomi helt andra förutsättningar. Ett 
exempel är måttet på den nationella ekonomin, BNP eller BNP per capita, 
som räknas ut genom att summera omsättningen för de verksamheter som 
har personer anställda i Sverige och vars ekonomi redovisas till Skattever-
ket.290 I relation till detta kan man föra en diskussion om det är bra eller 
dåligt för ett land att produktion flyttar utomlands. Tre perspektiv står emot 
varandra: för det första arbetstagarnas intresse av anställningsmöjligheter 
(mycket arbete registrerat och beskattat i landet höjer BNP), för det andra 
konsumenternas intresse av låga priser (billiga varor krymper minusposten 
import) och för det tredje Svenska bolag som utökar eller äger produktions-
resurser utomlands (ökad produktion och vinst för företagen ger plus i Sve-
riges handelsbalans).291   

De tre perspektiven gynnar olika grupper av människor knutna till den 
nationella ekonomin. Väl avlönad produktion i landet gynnar de anställda, 
och fördelningen av löneinkomsterna kontra ägaruttagen beror på förhand-
lingar mellan fack och arbetsgivare. Billiga varor och tjänster gynnar invå-
narna i relation till hur mycket de konsumerar och vinsterna gynnar dem 
som äger aktier eller annat kapital i de företag som agerar inom nationens 
gränser. De personer som har stor inkomst från kapital har samtidigt stora 
konsumtionsmöjligheter, och utöver detta har de inte sällan en inkomst av 
en anställning. De gynnas därmed oavsett vilket av de tre perspektiven på 
BNP som blir främjat. De lönearbetare som inte äger kapital och som har 
begränsade konsumtionsmöjligheter har i huvudsak fördel av ett av de tre 
perspektiven. Detta gäller både frågan om vilken produktion som bör finnas 
i/ utanför Sveriges gränser och frågan om inriktningen av den nationella 
ekonomin och ekonomin som helhet.  

Lika entydigt som 1900–talets nationella intresse handlade om att arbete, 
konsumenter och företagsägare var beroende av varandra, lika undflyende 
är 2000–talets nationella intresse eftersom befolkning, varor och kapital rör 
sig delvis oberoende av varandra. Diskussionen om vad som egentligen gyn-
nar BNP, ekonomin och befolkningen är en i grunden politisk fråga. När 
det gemensamma nationella intresset är omtvistat blir också gränserna för 
den nationella gemenskapen en viktig och omtvistad fråga. Vilka människor 

                                                      
290 Bo Sandelin, 2006, "BNP-begreppets historia" Göteborg University. School of 
Business, Economics and Law, serie Scandinavian Working Papers in Economics nr. 
224 Göteborg 
291 Smith 2006  
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och vilka egenskaper som är värderade och som rättmätigt kan begära sam-
hällets stöd verkar på senare år ha blivit diskussioner som hör till vardagen 
bland allt fler människor. Med perspektivet att värderad kan betyda att vara 
synlig och prioriterad ur samhällets/den nationella maktens perspektiv spe-
lar dessa värderingar roll för uppfattningar om den nationella gemenskap-
ens gräns, vilka människor som är värda stöd och vilka människor som har 
sig själva att skylla.  

Det geografiska rummet 
När den nationella ekonomins struktur är under förändring förändras också 
relationen mellan landets olika geografiska delar. Platser som tidigare vär-
derats högt och haft en stark ekonomisk och symbolisk roll kan med en ny 
ekonomisk ordning bli nedvärderade, vilket får både symboliska och mate-
riella konsekvenser för de människor som bor där. Bergslagen är ett sådant 
område, som under de så kallade Rekordåren producerade exportvaror, sög 
till sig arbetskraft och skickade politiker och höga tjänstemän till inte minst 
den socialdemokratiska partiapparaten,292 men som de senaste decennierna 
har haft högre arbetslöshet än övriga landet och hög utflyttning. Den för-
ändring Degerfors och andra orter med motsvarande industristruktur ge-
nomgår måste betraktas som en del av en förändring som den Svenska och 
den globala ekonomin genomgår. När industristrukturen förändras på så 
sätt att en större del av industrin lokaliseras i eller nära storstadsområdena 
omvandlas inte bara ekonomin och sociala relationer; rummet förändras 
också. De geografiska aspekterna av utvecklingen handlar inte bara om 
olikheter eller ojämnheter i en ekonomisk process, utan innehåller flera vik-
tiga aspekter av hur en ekonomi fungerar. Större ekonomiska och sociala 
förändringar skapar en ny rumslig ordning, en ny geografi: 

This is a geography, not about jobs but of power relations, of dominance 
and subordination, of enablement and influence, and of symbols and signifi-
cation. And it is a geography which matters, which has effects both on the 
people of the different regions and on the economic and social trajectory of 
the country.293 

Om Bergslagen tidigare har betraktats som en del av eller nära nationens 
ekonomiska (och kanske också politiska/symboliska) centrum betraktas det 
nu som periferi. Det nationella perspektivet har skiftat fokus, intresset har 

                                                      
292 Se t ex Jansson 2002 och Elmbrant 1993 – jag återkommer till detta nedan 
293 Massey 1995 s. 3 
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flyttat sig bort från skogen och järnet. Det betyder inte att skog och gruvor 
är ekonomiskt oviktiga idag, på senare tid har det kommit många rapporter 
om ett ökat intresse och nyöppnade gruvor, men dessa industrigrenar be-
traktas inte längre som centrala utan perifera och tillfälliga.  

Mattias Legnér294 beskriver hur centra och periferier har förflyttats i värl-
den genom historien. Periferin utgörs av allt som är i skuggan av makten, 
utanför det prioriterade nationella perspektivet. Genom historien har också 
de människor som hör till periferin nedvärderats av centrum. Legnér beskri-
ver hur t ex irländare och befolkningen i kolonier i Asien och Afrika har 
beskrivits som intellektuellt och moraliskt underlägsna sina respektive kol-
oniala centra och i behov av en civiliserande uppfostran, men också att pe-
riferin alltid har försökt göra motstånd mot beskrivningar och styrnings-
strategier.295 Om man kopplar detta till symboliska kamper och centrums 
möjligheter att legitimera eller inte legitimera platsers och människors nat-
ionella kapital sträcker sig detta värderande utöver koloniala och rasistiska 
relationer och låter oss förstå hur det metaforiska rummet fungerar.  

När nationens intresse vänds bort från platser och människor förändras 
de ekonomiska förutsättningarna genom att t ex arbetsmarknaden föränd-
ras. Därmed förändras kollektivets ideal i den nya ekonomiska struktur som 
uppstår, och samtidigt förändras sociala relationer när symboliska kamper 
utspelas om hur platsen ska representeras. Dessa kamper om ideal och re-
presentationer är inte bara en fråga för politiker och tjänstemän som vill 
forma ortens utveckling och locka till sig investeringar, det är också en fråga 
för dagligt kollektivt identitetsskapande. Frågan om vilka värderingar ska 
gälla inom en lokalort för att den ska passa in i den nationella ekonomins 
utveckling är också en fråga om hur individer vill se samhällsutvecklingen. 
”Hur ska sådana som jag passa in?” ”Vilka är vi, vad är vår uppgift?” ”Ska 
såna som ”dom” passa in, vilka är ”dom”?” Hur man ser på kollektivet 
handlar också om hur man ser på framtiden. 

Idag när den funktion många nationalstater (däribland Sverige) hade i 
den Keynesianska ekonomin som garant av full sysselsättning och ekono-
misk tillväxt undermineras uppstår en legitimitetskris och ökande konflikter 
mellan olika regioner och platser inom nationalstaterna.296 Detta har varit 

                                                      
294 Mattias Legnér, 2008, "Centrum och periferi genom historien: om regionens kul-
turella betydelse i Europa" i Pontus Tallberg (red.), Regioner i Europa, Region 
Skåne, Kristianstad 
295 Ibid s. 43f 
296 Jessop 2002, ibid. 
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väldigt tydligt i flera Europeiska länder men kraven på ökat regionalt själv-
styre har även hörts i Sverige där Skåne län och Västra Götalandsregionen 
har fått självstyre över vissa politikområden297 och en stor utredning om 
regionindelningen av landet pågår. Det är dock ett tydligt mönster över hela 
Europa att det är de ekonomiskt starka regionerna som vill ha mer auto-
nomi medan de svagare vill ha mer makt och resurser på centrala nivåer, 
bland annat för att möjliggöra omfördelning.  

Om det nationella intresset i den Keynesianska ekonomin gällde de nat-
ionella företagen och befolkningens välstånd i egenskap av både arbetskraft, 
aktieägare och konsumenter har det idag uppstått ett glapp mellan de tre 
perspektiven,298 som diskuterades ovan. Om arbete tidigare var det sam-
manhållande kittet mellan ekonomisk rationalisering, social sammanhåll-
ning och disciplinerat medborgarskap,299 består det gemensamma projektet 
idag snarare av konkurrens om arbetstillfällen – till den egna regionen, nat-
ionen eller lokalorten. Här hamnar nationalstaten i ett dubbelt dilemma: Å 
ena sidan är nationalstaten en geografisk skalnivå bland andra som ska kon-
kurrera med andra nationalstater och samspela med sina ”egna” lokala/reg-
ionala aktörer, vilket delvis står i konflikt med dess gamla roll som ensam 
tillförsäkrare av bland annat socialpolitik. Å andra sidan är den en ekono-
misk-diskursiv aktör mellan regionala/lokala politiska aktörer och transnat-
ionella aktörer som konkurrerar om autonomi för att kunna bedriva politik 
på alla slags arenor. När nationalstaternas legitimitet har minskat och de 
politiska målen om väl fördelad ekonomisk tillväxt inte längre uppfylls har 
det också blivit svårare för staterna att genomföra alternativa strategier och 
själva sätta eller påverka dagordningen. Därmed undergrävs nationalstater-
nas självklara position som geografiskt ekonomiskt fördelningsområde.300 
Men ingen annan politisk nivå har tagit över nationalstatens position, och 
de nationalstatliga strukturerna är fortfarande starkare än andra nivåers 
strukturer och hegemoniska kapacitet. De transnationella/internationella 
strukturer som bildas och utvecklas (EU, ASEAN, G8, Nato, FN etc.) har 
alla nationalstaternas legitimitet som förutsättning.  

                                                      
297 Till exempel näringslivspolitik och kultur 
298 Peter Dicken, 2007, Global shift: mapping the changing contours of the world 
economy London: SAGE 
299 Kettunen 2011 s. 28 
300 Jessop 2002 s. 175 
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Ekonomiska relationer mellan platser 
Två viktiga aspekter av dagens ekonomiska system som Jessop lyfter fram 
är att man i den post-Keynesianska eran talar om ”utbudsekonomi” snarare 
än ”efterfrågeekonomi”,301 och att alla politiska enheter oavsett geografisk 
skalnivå är indragna i konkurrensen om arbetsplatser, företag och andra 
näringslivsaktörer. Utbudsekonomin innebär att det är företagens möjlig-
heter att pressa kostnaderna i produktionen som styr ekonomin till skillnad 
från när staten i den Keynesianska ekonomin styrde ekonomin genom att 
påverka konsumenters och offentliga aktörers efterfrågan. Här är låga av-
gifter, hyror och arbetskraftskostnader viktiga delar som kan skilja mellan 
platser. Konkurrens sker idag inte bara mellan företag, utan också mellan 
politiska enheter som representerar geografiska områden och platser och 
därmed dess företag och arbetskraft; vilket inkluderar städer, nationer och 
regioner. Man kan betrakta dessa geografisk-politiska enheter som subjekt 
i konkurrensen, med tanke på att konkurrenskraft handlar lika mycket om 
utomekonomiska villkor som om ekonomiska villkor, resurser och kompe-
tenser. Konkurrens sker oavsett om och på vilket sätt politiska aktörer väl-
jer att upprätta aktiva och strategiska åtgärder. Genom marknaden fördelas 
aktiviteter mellan olika platser oavsett om någon handlar aktivt för att 
locka till sig (eller hindra) vissa ekonomiska aktiviteter på en viss plats eller 
inte.302  

Orter, regioner (nationella eller transnationella) och nationalstater har 
ett intresse av att skapa en god miljö för näringslivet, för att locka till sig 
investeringar och arbetstillfällen. Eftersom konkurrensen handlar om allt 
från infrastruktur och lokaliseringsmöjligheter till välutbildad arbetskraft, 
samarbetsklimat och att associeras med goda värden blir följden att vissa 
aktörer på olika politiska nivåer blir mer intresserade än tidigare av auto-
nomi över fler områden, och då får lokala/regionala identiteter nytt värde.  

Förstärkning eller konstruktion av olika geografiskt baserade identiteter 
i utvecklingsstrategier inkluderar ofta marknadsföring av regioner och plat-
ser för att locka dit människor som upplevs kunna vara till nytta för reg-
ionen antingen som konsumenter, investerare, arbetskraft eller boende. 
Vilka värden som framhålls är därmed kanske ännu viktigare än materiella 
politiska interventioner i dagens ekonomi, vilket Jessop påpekar som att 

                                                      
301 Ibid s 250 ff 
302 Ibid s. 187f 
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ekonomin är diskursiv likväl som materiell.303 Vilka personer och berättel-
ser som tillåts dominera bilden eller utgöra anti-ideal i ortens/nationens ut-
kant är inte bara en följd av olikheter inom den nationella/lokala ekonomins 
tillväxt och företagens rörlighet i en global ekonomi, utan också om vilka 
värden och ideal som ska avgränsa gemenskapen. Detta gäller oavsett om 
det handlar om en nationell, regional eller lokal gemenskap.304 Värdena får 
en roll som konkurrensfaktorer på marknaden. Frågan står kring hur plat-
sen och dess befolkning ska representeras och om befolkningens avgräns-
ning; vilka personer som tillåts höra till eller inte. Mukhtar-Landgren305 be-
skriver de diskurser som presenterar en attraktiv stad. I flera fall framställs 
fattiga människor i dessa diskurser som ”exotisk mångfald”, ”tillgänglig 
arbetskraft” eller ”områden med billigt boende”, och därmed blir de fattiga 
tillgängliggjorda för de värden och den ekonomi som gör den övriga staden 
attraktiv. Samtidigt vet vi att rörligheten i staden är i högsta grad ojämlikt 
fördelad: Arbetsplatser flyttar lättare än anställda, och vissa slags invånare 
flyttar lättare än andra invånare. De resursstarka kan välja det attraktiva, 
men de fattiga kan bara hoppas bli tillgängliggjorda.  

Ansträngningarna att kopplas till goda värden och en konkurrenskraftig 
representationsprincip är något som görs inte bara aktivt av politiker och 
reklammakare utan det handlar också om ideal i den dagliga interaktionen 
människor emellan, hur ”vi” avgränsas och representeras och vilka som di-
rekt eller indirekt uppmanas att hålla sig undan. Genom att undersöka de 
identiteter och konflikter som uppstår i vardagliga berättelser om arbetsliv 
och samhällsförändring i en mindre ort i arbetsmarknadens utkant kommer 
jag att visa på ett underifrånperspektiv på den nationella gemenskapen och 
dess vardagliga reproduktion.  

Identifikation, representation och rum 
En plats är inte bara ett geografiskt avgränsat område, utan ett område med 
en viss social betydelse.306 Jag diskuterade ovan hur varje kollektiv kan re-
presenteras och avgränsas på olika sätt till följd av politiska och diskursiva 

                                                      
303 Jessop 2002 s. 119 
304 Se t.ex. Johansson 2000 som refererades i samband med rasifierade platser i ett 
tidigare kapitel 
305 Dalia Mukhtar-Landgren, 2007, "Den delade staden: Välfärd för alla i kunskaps-
staden Malmö", Fronesis, vol. 18 
306 Massey 1994  
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strider. En viss representation av nationen innebär att platser och männi-
skor jämförs med ett visst nationellt ideal, där ideala/idealiserade platser 
och människor framställs som typiska och andra som bakgårdar; oönskade, 
bortglömda eller utmålade som hot mot helheten. En kollektiv identitet, till 
exempel identifikationen med en ort, påverkar inte sina medlemmar lika 
utan ställer upp ideal mot vilket medlemmarna jämförs. Alla Degerforsare 
eller Stockholmare är inte lika utan vissa betraktas som ”typiska” och andra 
pekas ut som ”annorlunda” i relation till de ideal som råder. Ekonomins 
karaktär och funktionssätt premierar vissa egenskaper och företeelser, och 
därmed de platser och de människor som förknippas med sådana företeel-
ser.  

På det lokala fältet kämpar individer eller grupper av individer om sym-
boliska och konkreta resurser i den lokala ekonomin. På det nationella (geo-
grafiska) fältet står kampen mellan orter och mellan regioner. I den nation-
ella ekonomin och arbetsmarknaden finns aktiva åtgärder genom olika slags 
politik, vilken ibland är konkret i form av fördelning av pengar. Även poli-
tik som inte har uttalade regionalpolitiska omfördelande mål får regionala 
effekter när åtgärder sätts i verket på en specifik plats. Samtidigt äger sym-
boliska kamper rum, dels de som aktivt iscensätts av politiker och tjänste-
män när de marknadsför sin plats för att locka till sig företag, boende och 
besökande. Dels pågår en långsammare och mer implicit kamp för att visa 
vad en landsända eller ett helt land representerar och är förmöget till. Den 
regionala/lokala identiteten – som varken är entydig eller statisk – pekar ut 
vilka individer och egenskaper som är värdefulla och lyfts fram, och samti-
digt vilka platser som är värdefulla och som fyller viktiga funktioner för 
nationen som helhet.  

I avsnittet ovan konstaterades att varje politisk enhet på alla geografiska 
skalnivåer är indragna i konkurrensen om näringslivsaktörer, och försöker 
att på olika sätt skapa något som ska uppfattas som en ”positiv miljö” för 
dem. Den positiva miljön innefattar dels materiella faktorer som välutbildad 
arbetskraft, transportmöjligheter, lokaler och liknande, men också ideella 
faktorer som gott rykte, bra samarbetsklimat och liknande odefinierbara 
och omätbara värden. Kettunen307 pekar på hur arbete och många männi-
skor i sysselsättning tidigare var det sammanhållande kittet mellan ekono-
misk rationalisering, social sammanhållning och disciplinerat medborgar-
skap, men i den post-Keynesianska erans utbudsorienterade ekonomiska 

                                                      
307 Kettunen 2011 
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politik blir arbete något som beskrivs ligga utanför politikens direkta på-
verkan. Däremot blir icke-arbete föremål för socialpolitik.308 Politiken mot 
arbetslöshet blir en fråga om geografisk-politiska aktörers hantering av de 
delar av befolkningen som inte lever upp till de krav som ett modernt nä-
ringsliv ställer, och hur denna hantering bidrar till en så kallat positiv och 
konkurrenskraftig miljö. Flera exempel finns på hur EU-politikens strategi 
”best practice” på socialpolitikens område har använts som en slags orts-
marknadsföring: ”Uppsalamodellen” och ”Kalmarmodellen” är tydliga ex-
empel på hur arbetslöshetspolitik används som en konkurrensfaktor för att 
förknippa en ort med vissa värden.  

Lokala strukturella identitetsrelationer 
En kollektiv identitet i en ort eller en region både präglas och bryts upp av 
de strukturella relationer som finns inom varje gemenskap. Varje plats och 
gemenskap har sina specifika klass-, genus- och etnicitetsrelationer som 
präglar maktfördelning inom orten och bilden av orten utåt. Arbetsvillkor 
är normalt sett könade på olika specifika sätt, och likaså präglas den politik 
som förs vad gäller till exempel näringsliv och arbetsmarknad av de speci-
fika maktförhållanden som råder på orten. När en orts arbetsmarknad för-
ändras kan maktbalansen komma att förändras, vilket sällan sker utan strid.  

Traditionellt har produktion och arbete i första hand varit kopplat till 
män och konsumtion till kvinnor, och den tyngdpunkt en lokal arbetsmark-
nad haft har lagt grund för vilka män och vilka kvinnor som har framhållits 
i den lokala identiteten. Föreställningen om hur ”typiska” män och kvinnor 
på en viss ort beter sig är en del av den representation och avgränsning som 
görs av ortens befolkning. Arbetsmarknaden och näringslivet på orten på-
verkas av ortens representation såtillvida att möjliga satsningar snarare sker 
på orter vars konsumenter eller arbetskraft verkar tilldragande, medan en 
ort vars befolkning framstår som ointresserad av att konsumera eller inte 
kapabla att arbeta kommer att få svårare att intressera företag. Det är där-
med av stort intresse både för beslutsfattare i orten och för befolkningen att 
omge sig med en kollektiv identitet som främjar värden som är intressanta 
inom ramen för den rådande ekonomiska strukturen, och hålla undan de 
människor som inte uppfyller dessa värden. Vilka värden som är viktigast 
att rätta sig efter är en fråga om hur ekonomiska diskurser tolkas, och kan 
alltså utgöra grund för konflikter. Hur värden skapar ideal för män och 
kvinnor kommer jag att gå närmare in på i nästa kapitel.  

                                                      
308 Ibid. s 33 
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Varje plats har också sin specifika rasifiering, sina symboliska relationer 
mellan Vita och rasifierade. Robert Miles menar att plats och relationer 
mellan platser är en central aspekt av rasifieringens dynamik.309 Kopplingen 
mellan rasifierade kroppar och kontinenter eller nationer är en del av denna 
dynamik, men även i en regional eller lokal skala är kopplingarna mellan 
symboliska kroppar och platser tydliga. Irene Molina310 beskriver hur Ro-
sengård eller Rinkeby blir symboler för rasifiering och segregation – och hur 
rasifiering och segregation blir kodord för fattigdom och som förklaring till 
arbetslöshet, dåliga bostäder etc. Vissa platser betraktas som mer Vita i kon-
trast till andra, mindre Vita.311 Om Rosengård och Rinkeby är markerade 
som icke-vita så är Bunkeflo och Bollnäs Vita – nästan oavsett faktisk före-
komst av människor med olika etniciteter. Vithet i Sverige är först och 
främst osynligt och betraktas som ett normaltillstånd i kontrast till rasifie-
rade personer och platser. Undantaget är vissa typer av oönskad Vithet, till 
exempel rasism. Sjöbo blev på 90–talet symbol för en oönskad, rasistisk 
Vithet genom folkomröstningen om flyktingmottagande, ett symbolvärde 
som först spred sig till hela Skånes landsbygd och nu till många orter i landet 
efter Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalen. God Vithet repre-
senterar istället till exempel Åsele, där en grupp flyktingar gömdes undan 
avvisning 1995–96, eller Alsike kloster, eller för den delen hela Sverige vars 
biståndspolitik och flyktingpolitik ännu har ett gott namn i världen trots 
tydliga tecken på att ”normaliseras” mot en EU-norm.  

Vithetens normalisering innebär bland annat att de handlingar som ligger 
bakom dess upprätthållande förblir osynliga. Boendesegregation är ett sätt 
att upprätthålla platsers Vithet. I olika europeiska jämförelser har Sverige 

                                                      
309 Miles 1989. Begreppen Vithet och rasifiering förklarades kort i inledningen på så 
sätt att rasifiering är att utpeka vilka kroppsliga tecken som helst som betydelsebä-
rande i en hierarki mellan människor. Den privilegierade positionen i en sådan vär-
deringshierarki brukar kallas Vithet. Mer om detta i kapitel fyra 
310 Irene Molina, Susanne Johansson, 2002, "Kön och ras i rumsliga identitetskon-
struktioner" i Reyes, Molina och Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader, 
Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. En festskrift till Woukko 
Knocke, Atlas, Stockholm 
311 Katarina Mattsson, 2005, "Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och det 
vita västerländska" i de los Reyes och Kamali (red.), Bortom Vi och Dom - Teore-
tiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, Fritzes of-
fentliga publikationer, Stockholm 
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utmärkt sig genom att visa de högsta frekvenserna av etnisk boendesegre-
gation,312 och: 

”i Sverige finns det fortfarande en tendens att betrakta denna problematik 
som specifik för – ja, till och med orsakad av – de invandrade medborgarna. 
(…) Segregationen – sedd som en separation i rummet – skapas mer aktivt 
av de privilegierade snarare än av de missgynnade, eftersom de förstnämnda 
kan köpa sig fria från oönskade grannar.”313 

Att köpa sig fri från oönskade grannar är ett sätt att hålla ett bostadsområde 
Vitt. Ett annat sätt är att glömma bort att orten är blandad både etniskt och 
könsmässigt när man beskriver den i olika sammanhang. Susanne Johans-
son314 beskriver hur man i Gnosjö har skapat en bild av en Svensk, Vit och 
manligt dominerad ort. Kvinnorna har i det närmaste osynliggjorts i talet 
om orten och likaså de rasifierade personer som bor och verkar där, genom 
bland annat en kommunal politik som främjar en lokal utveckling baserad 
i företagsamhet och teknik och som inte anses ge några ”kvinnojobb” trots 
att förvärvsfrekvensen för kvinnor inom industrin är den högsta i landet. I 
orten finns också en ganska stor andel personer med utländsk härkomst – 
främst flyktingar från Asien. Men dessa beskrivs som avskilda från ortens 
”egentliga befolkning”. De själva uppger att de inte umgås med övriga be-
folkningen, att de inte kan få bostad där de vill och upplever sig marginali-
serade. Av övriga befolkningen beskrivs de som ”asiatiska tigrar” som gör 
ett ”eget val” att inte umgås med andra Gnosjöbor. Deras arbetskraft och 
sätt att arbeta beskrivs dock som positiva för den lokala arbetsmarknaden. 
I den kollektiva identiteten, Gnosjöbornas gruppidentitet, kan vissa av de 
”asiatiska tigrarnas” egenskaper inkluderas – hårt arbete i småföretag – me-
dan andra egenskaper, t ex att inte vara född i Sverige, exkluderar dem från 
att påverka den lokala identiteten och berättelsen om Gnosjö som en Svensk 
ort med många små företag. Därmed kommer endast vissa aspekter av kvin-
nornas och invandrarnas företagande att synas och synliggöras, i första 
hand den som ligger i linje med och stärker den redan existerande bilden av 
Gnosjö.315  

                                                      
312 Molina 2005, Maja Lilja, 2015, Det bästa för mitt barn: nyblivna mödrar i den 
delade staden, (avhandling), Sociologiska institutionen Örebro University, Örebro 
313 Molina 2005 s 15 
314 Johansson 2000  
315 Ibid s 279 
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De olika strategierna; privilegierade människor som köper sig fria från 
oönskade grannar och exkluderandet av kvinnor och människor med ut-
ländsk härkomst från den (officiella) lokala identiteten och därmed från ak-
tiviteter som främjar ortens attraktivitet i olika sammanhang, leder till att 
positionera Svensk (medelklass)identitet inte bara som en norm utan också 
som mer ekonomiskt attraktiv och mer rörlig inom det nationella rummet 
än andra kategorier.  

I konkurrensen om näringslivsaktörer är det materiellt avgörande att re-
presenteras av goda värderingar och undvika smittas av de dåliga, för att 
bli en del av (den goda) representationen av en ekonomiskt fördelaktig geo-
grafisk plats. När Sverige presenteras av en god Vithet eller en god genus-
ordning (dvs. att vissa typer av Vitheter och genusordningar lyfts upp som 
representationer värderade på både det nationella och globala fältet) kom-
mer platser som kopplas till dessa värderingar att ses som ideal och de plat-
ser som motsäger värdena blir anti-ideal. Genom att strategiskt (men inte 
nödvändigtvis medvetet överlagt) välja hur man identifierar sig, sitt kollek-
tiv och sin plats ansluter man sig till kollektiv och platser vars resurser man 
vill få del av. Beroende av vilken representation av den nationella gemen-
skapen man vill skriva in sig i kan antingen antirasism eller segregation be-
skrivas som god Vithet dvs. en god nationell värdering.  

I diskussioner om förändring, framtid och handlingsmöjligheter är både 
identiteter och ideal av central betydelse. Hur en individ eller en grupp upp-
fattar sig själv avgör hur de framställer sig – vare sig det gäller en forsk-
ningsintervjusituation eller i strategier kring vilket näringsliv och arbets-
marknad som har ett värde. Den formulerade kollektiva eller individuella 
identiteten och de ideal som framhålls (med alla sina delar och varianter) 
påverkar den sociala miljön och den ekonomiska framtiden. När en arbets-
marknad förändras kommer de relationer och dominansförhållanden som 
tidigare har tagits för givna att ifrågasättas och ibland förändras – men inte 
utan strid. Därför är invånarnas berättelser om sin plats och sina hand-
lingar, om identiteter och förändringar lika viktiga som andra typer av 
handlingar. Samtidigt är det centrum, maktens plats och representanter, 
som legitimerar periferins ansträngningar att uppfylla viktiga värderingar 
och därmed avgör dess förmåga att göra sin röst hörd. Om de hegemoniska 
berättelserna om periferin beskriver platser som motsträviga eller bärare av 
dåliga värderingar är det svårt för en alternativ lokal berättelse att få nat-
ionellt genomslag. Här får en beskrivning med akademisk legitimitet stort 
ansvar att nyansera och visa omsorg om marginaliserade berättelser.  
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Sammanfattning 
I detta kapitel har jag beskrivit nationen som en social konstruktion som 
konkurrerar med andra sociala gemenskaper om hegemonisk position, och 
vars centrala värden och representationsprinciper förändras över tid. Nat-
ionen har ingen objektiv bas utan kan beskrivas och avgränsas på många 
olika sätt. Genom språklig-politisk kamp kommer olika grupper att göra 
sig gällande och påverka föreställningen om vad nationen ska representera 
och vilka värden och människor som ska prioriteras.  

Bland de institutioner som kopplas till den sociala föreställningen om 
nationen finns förutom nationalstaten även den nationella ekonomin (som 
utvecklats och avgränsats i nära samspel med nationalstaten och demokra-
tin), nationens befolkning och nationens rum, som har avgränsats och be-
skrivits i nära samspel med de andra institutionerna. Eftersom den sociala 
föreställningen om nationens representationsprincip ständigt fortgår, är de-
finitionerna och avgränsningarna av ekonomi, befolkning och rum proces-
ser som ständigt pågår, både diskursivt och administrativt. I kapitel två för-
sökte jag lyfta fram hur avgränsningen av den nationella befolkningen sär-
skilt har riktats mot den fattiga delen av befolkningen, och att frågor om 
anpassning till (främst) arbetsmarknadens värderingar/moral och rörlighet 
har varit centrala för att värdera och skilja de önskvärda från de oönskade.  
Hur detta kan gå till och vilka människor som berörs mest kommer jag att 
diskutera i nästa kapitel.  

De administrativa och diskursiva processer som har lett fram till sam-
mankopplingen av territorium, befolkning, ekonomi och kulturella före-
ställningar har under 1900–talet byggt på ett globalt ekonomiskt system där 
nationalstaterna utgjorde autonoma och avgränsbara ekonomier, som hade 
någorlunda enhetliga nationella intressen. Idag är dessa avgränsningar be-
tydligt svagare än tidigare, och de nya hegemonierna är svagare och mer 
omtvistade än de gamla. Därmed har fältet för konflikt om vems intressen 
som ska prioriteras som det gemensamma intresset öppnats upp mer än ti-
digare.   

Platser och orter kan försöka påverka sin position i det nationella rum-
met genom att arbeta för att bli associerade med nationens prioriterade vär-
deringar – för att locka till sig företag, investeringar och prioriterad arbets-
kraft. Detta är dels en uppgift som politiker och tjänstemän lägger mycket 
kraft vid, men även i det dagliga umgänget människor emellan pågår en 
kamp om hur orten ska beskrivas. ”Vilka är vi som bor här, kan vi kopplas 
till nya fräscha idéer och verksamheter, eller har vi en stolt historia att luta 
oss mot som vi vill framhålla?” ”Vilka människor är mest representativa 
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för orten och vilka vill vi helst glömma bort?” Svaren på dessa frågor på-
verkar människors liv och sociala miljö genom att människor värderas upp 
eller ner på den lokala arbetsmarknaden. Människors beskrivning av sin 
egen och ortens framtid är en del av den språklig-politiska kampen om till-
hörighet och prioritet på det nationella fältet.  
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Gemenskapens medlemmar formas  
En utgångspunkt i denna avhandling är att människors anpassning till de 
ideal som råder vid olika tider är materiellt avgörande för dem, och att vissa 
människor har större möjligheter än andra att anpassa sig själva, och döma 
i vilken utsträckning andra lyckas eller misslyckas med att anpassa sig. 
Denna syn på makt i sociala relationer är inspirerad av Pierre Bourdieu, 
men också av andra som Beverly Skeggs som utvecklat och bidragit till 
Bourdieus begreppsvärld på flera viktiga sätt. I detta kapitel kommer jag 
först att utveckla min syn på godkänt beteende som en konsekvens av vär-
dering på det nationella fältet, en tanke jag lånar av Skeggs. Hon menar att 
värdering av människor som goda eller värdelösa är en central aspekt av 
hur klassamhället fungerar. Då uppstår ju frågan hur jag ser på klassrelat-
ioner, vilket jag kommer att utveckla med hjälp av Skeggs och Bourdieu. 
Klassbetingad värdering berördes i kapitel två, i Svensk kontext har det 
ibland kallats skötsamhet och i Brittisk kontext respektabilitet: två begrepp 
som kommer att utvecklas och sättas i relation till teorin. Efter det går jag 
vidare till att fördjupa mig kring vissa strukturella maktrelationer som till 
exempel synen på klass, genus och etnicitet/rasifiering.  

I historieskrivningen var det fyra sammanflätade aspekter av gränsdrag-
ningen kring nationen som jag beskrev. Tillgängligheten till den legitima 
arbetsmarknaden och den nationella gemenskapen har för det första med 
godkänt beteende att göra, för det andra handlar det om rörlighet och dessa 
två påverkar för det tredje hur människor rasifieras och för det fjärde hur 
de bekönas. Fattigdom flätas in i alla dessa genom att det både är orsak till 
att vissa människors tillhörighet granskas och ifrågasätts mer än andra, och 
samtidigt en konsekvens av uteslutning. I första halvan av detta kapitel 
kommer sambandet mellan godkänt beteende och fattigdom att vara i fo-
kus, och senare går jag in på rörlighet, rasifiering och genus.  

Klass och värdering på det nationella fältet  
Det jag har försökt lyfta fram i kapitel två och tre är att man kan se sam-
hället/den nationella gemenskapen som ett fält som har en slags yttre gräns 
som avgör vilka människor som kan få hjälp och beskydd, en gräns som 
dels dras mot dem som betraktas som på olika sätt undermåliga och dels 
mot dem som av andra skäl inte är intressanta för arbetsmarknaden. Grän-
serna överlappar och förstärker ofta varandra till exempel genom att till-
gänglighet för arbetsmarknaden blir till ett tecken på god samhällsmoral. 
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Detta är en tanke från Beverly Skeggs316 som menar att människor i arbe-
tarklassen alltid har ett ifrågasättande om goda värderingar och samhälls-
nytta hängande över sig eftersom de bara har sin arbetskraft att sälja, det 
vill säga de är mer beroende av arbetsmarknaden än andra.317 Endast genom 
att presentera sig själva på ett sätt som accepteras av arbetsmarknaden eller 
av välfärdsstatens myndigheter tillåts de att etablera en subjektivitet så att 
deras förmåga att tala i egen sak erkänns. Den som har fått ett erkännande 
på arbetsmarknaden och kan försörja sig själv har ett etablerat värde däri-
från, övriga måste presentera sig som antingen ”rehabiliteringsbara” alltså 
endast tillfälligt utanför och beklagansvärda, eller så blir de del av ett anti-
ideal som tjänar som hotbild för den ”riktiga”, ”godkända” nationella ge-
menskapen.318 

Skeggs menar att över- och medelklasspersoner utan motprestation tiller-
känns en subjektivitet, en kapacitet att själv föra sin talan och vara en per-
son med behov, åsikter och preferenser.319 De arbetarklasspersoner som av 
andra bedöms ha tillräckligt god moralisk standard det vill säga vara till-
räckligt samhällsnyttiga kan efter detta erkännande utgöra ett subjekt, men 
alltså inte självständigt ha åsikter om andras göranden och låtanden eller 
om vad som vore bäst för helheten. Den arbetarklassperson som lyckas få 
ett erkännande av arbetsmarknaden eller välfärdsstaten med dess lagar och 
myndigheter får bli ett subjekt tills vidare.  

Moral i det här sammanhanget ska förstås som lågt/högt värderad – av 
någon, för ett syfte.320 Den som värderas lågt förväntas inte bidra till sam-
hällsgemenskapen, och hans/hennes motivering till sina handlingar och sin 
situation efterfrågas inte. Om tecken på dålig moral kopplas till en repre-
sentant för en viss kategori människor kan hela kollektivet ifrågasättas för 
bristande moral och samhällsnytta. Hur kollektiv representeras, vilka per-
soner och beteenden som blir ”typiska” för en grupp eller kategori bestäms 
inte av dem själva utan är en del av den legitimeringsprocess där personer i 

                                                      
316 Skeggs 2004 s. 16 f 
317 Ibid s 22 f. Skillnaden är att människor med högre klassposition har mer resurser 
t ex i form av utbildning eller sparkapital, vilket gör deras situation mindre utsatt.  
318 En bok som beskriver hur detta går till diskursivt i Svensk kontext är Mats Bör-
jesson, Eva Palmblad och Thomas Wahl, 2005, I skötsamhetens utmarker: berättel-
ser om välfärdsstatens sociala optik Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion  
319 Skeggs 2004 
320 Ibid s 40 
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högre social ställning legitimerar resurser och symboler, och gör dem an-
vändbara eller oanvändbara för utrymme och rörlighet i det sociala rum-
met.321  

De som inte kvalar in – personer som varken har anställning eller är ar-
betssökande, sjuk, föräldraledig eller någon annan sanktionerad kategori – 
faller utanför gränsen för erkänd respektabilitet i Skeggs begreppsvärld. 
Vissa av dessa personer kan betraktas som rehabiliteringsbara medan andra 
klassas som omöjliga, som anti-ideal och motsatser till det övriga samhällets 
(föreställda) godhet, arbetsvillighet, nyttighet och goda moral. De (möjli-
gen) rehabiliteringsbara konstituerar gränsen mellan det för samhället/nat-
ionalstaten nyttiga och det värdelösa.322 Den som vill bli hörd och förstådd 
är tvungen att kunna agera eller tala på ett sätt som svarar på dessa frågor 
och beskriver sina brister och behov i relation till dem. Subjektiviteten är 
därmed begränsad till dem som lyckas hävda sin samhällsnytta. Att tala i 
en samhällelig kontext, i egenskap av samhällsmedlem, kräver att man for-
mulerar sina personliga behov till behov som är relevanta ur det perspektiv 
som vunnit hegemonisk position på det nationella fältet, till exempel rollen 
som anställd, förälder, medborgare etc. 323  

De fyra begrepp som använts för denna värdering: godkänt beteende, 
godkända värderingar, god moral och respektabilitet, förhåller sig till 
varandra på så sätt att god moral uttrycks genom godkänt beteende på 

                                                      
321 Donald Broady, 1990, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus förfat-
tarskap och den historiska epistemologin serie: Skeptronserien, Stockholm: HLS 
(Högsk. för lärarutbildning) s 584 
322 Skeggs 2004 s. 23  
323 I dagens Svenska kontext finns det en problematisk kategori här – de utförsäk-
rade sjuka. Efter alliansregeringens tillträde 2006 ändrades sjukförsäkringsreglerna 
så att många långtidssjuka måste få sin arbetsförmåga prövad av försäkringskassan 
efter 180 dagar, och trots att deras behandlande läkare bedömer dem som för sjuka 
för att arbeta har i många fall försäkringsläkarna gjort bedömningen att de kan stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Denna grupp har alltså inte vunnit erkännande 
av varken välfärdsstaten eller arbetsmarknaden, men deras läkare och även i flera 
fall media har lagt ner ganska mycket kraft på att erkänna dem som sjuka, dvs. med 
Skeggs begrepp ”moraliskt godkända”. Denna kategori fanns inte vid tiden för in-
tervjuerna så de diskuteras inte vidare, men jag skulle vilja hävda att det här finns 
ytterligare en möjlighet att bli moraliskt godkänd som subjekt nämligen genom att 
i ”allmänhetens ögon”, och mer specifikt av högstatusgrupper som läkare och me-
dia, betraktas som någon som myndigheterna borde erkänna som rehabiliteringsbar. 
Erkännandet av den moraliska legitimiteten behövs fortfarande men det är inte myn-
digheterna utan högstatusgrupper som står för den.  
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grundval av (antaget) goda värderingar, och när denna moral (och det be-
teende och värderingar som den bygger på) godkänns på det nationella fäl-
tet uppnås respektabilitet. Det är viktigt att komma ihåg att godkännandet 
är det centrala; vilka beteenden och värderingar som kommer att godkännas 
varierar med tid, plats och person.  

Om man säger att det är arbetsmarknadens och/eller myndigheternas er-
kännande som krävs för att en arbetarklassperson ska uppfattas som en 
värderad person har man också konstaterat att det nationella perspektivet 
är det mest relevanta, eftersom dessa båda är nära kopplade till nationella 
symboler eller institutioner. Den som får sina egenskaper erkända som vär-
derade tillgångar ur det nationella perspektivet blir ett subjekt som har möj-
lighet att tala i egen sak – eftersom denna sak redan har värderats som god 
och relevant på det nationella fältet.  

Här uppstår ett utrymme för olika tolkningar av det nationella fältet, som 
jag diskuterade i kapitel tre. Pierre Bourdieu beskriver motsvarande som 
Winther Jørgensen hur definitionen av olika fält ständigt förändras av de 
aktörer som finns och vinner inträde där.324 Representationen av nationen 
är ett resultat av diskursiva kamper, och därmed förändras också vilken typ 
av resurser som krävs för att bli en erkänd medlem av och aktör på det 
nationella fältet. Den nationella/statliga makten är ingen aktör utan utgörs 
av en maktbalans mellan olika politiska och sociala rörelser och aktörer, 
alltså av politisk strid på många olika arenor samtidigt. Aktörerna är istället 
de människor som har eller vill ha tillträde till och kunna röra sig på det 
nationella fältet i form av till exempel arbetsmarknad och välfärdsstat. Både 
röststarka politiker, debattörer och tjänstemän och mindre röststarka sam-
hällsmedlemmar deltar i dessa språkligt-politiska kamper, i vardagen såväl 
som i mer formaliserade fora.  

Utrymmet för tolkningar av det nationella fältet och dess intresse skapar 
också ett utrymme för olika sätt att vara så kallat ”samhällsnyttig” och bli 
ett subjekt: jag nämnde ovan rollerna som anställd, förälder, medborgare 
etc. Att vara erkänd som ett subjekt betyder att mina perspektiv ses som 
relevanta för helhetens väl, och den som har blivit erkänd på ett område, 
till exempel som förälder, har vissa möjligheter att ta detta som utgångs-
punkt för kritik mot samhället trots att ”rätt värderingar” inte uppnås på 
andra områden, till exempel på arbetsmarknaden eller från välfärdsmyndig-
heternas sida.  

                                                      
324 Bourdieu 1993 [1975] s 95 f 
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I denna avhandling vill jag testa tanken att godkännandet av subjekts-
kapet inte bara sker i relation till myndigheter eller ”storsamhället”, utan 
även lokalt i ett mindre sammanhang såsom en ort. Vem lyssnar på vem och 
tar till sig andras erfarenheter som relevanta beskrivningar av dagligt liv på 
orten, vem får höra att de uttalar sig som de gör av någon anledning som 
andra kan avfärda? Detta spelar roll både för enskildas självkänsla och upp-
levelse av inklusion i ortens gemenskap, för vilken bild av orten/gemen-
skapen som förmedlas till utomstående och för på vilken grund ekonomiska 
och politiska beslut fattas. Jag väljer att se de lokalt dominerande berättel-
serna i relation till /en/ berättelse/r om nationen, just på grund av de ekono-
miska/politiska banden som ett mindre samhälle har till ”storsamhället” det 
vill säga den nationella gemenskapen.  

Att definiera klasspositioner 
Om vi tar värderingen av människor på ett visst fält som utgångspunkt för 
klassrelationerna (här det nationella fältet) blir ekonomisk diskurs och trad-
itionen att mäta och jämföra ekonomiska tillgångar bara ett sätt av många 
att koppla ihop resurser med människor, men det är ingen självklarhet att 
den är mest avgörande. Andra resurser som värderas och kopplas till män-
niskor, till exempel smak, etnicitet/rasifiering, genus (typ av feminini-
tet/maskulinitet) utgör sina egna ekonomier, där resurser benämns, värderas 
och ökar eller minskar.325 För att en klassanalys ska komma nära verklig-
heten måste den också inkludera den mångtydighet och motsägelsefullhet 
som skapas genom intressekonflikter och symbolisk, snarare än att fixera 
dess plats och gränser.326 

I Bourdieus begreppsvärld krävs det olika former av kapital för att kunna 
agera och röra sig i samhället. Såväl ekonomiskt, kulturellt, socialt som 
symboliskt kapital måste vara erkänt av andra på fältet för att vara använd-
bart i de sociala relationer som utgör samhället.327 De som försöker ta sig 
in på fältet måste erkännas av dem som redan är inkluderade, det vill säga 
av dem med mer kapital.328 Fältet är de sociala relationer som utgör en vär-
derad gemenskap, att bli erkänd är att bli inkluderad och kunna påverka 

                                                      
325 Skeggs 2004 s. 2 
326 Ibid s 6 
327 Se t ex Pierre Bourdieu, 1993 [1972], "Hederskänslan" i Broady och Palme (red.), 
Kultursociologiska texter, Brutus Östlings bokförlag Symposion AB, Stockholm/Ste-
hag s 25 ff , och Bourdieu 1993 [1979] s 247 f  
328 Bourdieu 1993 [1975] s 95 f  
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och få del av gemenskapens (symboliska och materiella) resurser.329 Här 
skiljer sig Skeggs från Bourdieu genom att hon påpekar att resurser kan ha 
ett värde redan innan de blir till kapital, de kan ha ett bruksvärde för indi-
viden utan att ha ett bytesvärde på fältet. Om man fokuserar endast på re-
sursers bytesvärde hamnar mätbarheten alltför mycket i fokus och makten 
i den relation som bedömer bytesvärdet hos ett ting, en egenskap eller en 
person hamnar alltför långt i bakgrunden.330 

Bourdieu & Waquant331 påpekar att kulturell makt verkar i hemlighet: 
de som har en stor mängd kapital och privilegier betraktas som självklara 
bärare av detta värde; de maktprocesser som ligger till grund för kapitalet 
är dolda. Skeggs lägger till att samma sak fungerar omvänt i andra änden 
av den sociala skalan: människorna där behöver inte uppvisa dålig moral 
eller dåliga vanor. Deras moral och vanor stämplas som självklart dåliga 
och människornas värde blir därefter.332 Värderandet pågår hela tiden i dag-
ligt tal och handlingar, och att värdera andra som dåliga är både att värdera 
sig själv som bra och samtidigt att legitimera sitt eget värderande.333 För den 
som har väldigt lite erkänt kapital att röra sig med är de symboliska stri-
derna inom en lokal social gemenskap, ett lokalt fält, avgörande både för 
möjligheten att påverka sina försörjningsmöjligheter och att bli erkänd som 
någon som har rätt att ställa krav på gemenskapen. De definitioner och rol-
ler som erbjuds är i stor utsträckning skapade av någon annan, och kan 
kräva en konstant anpassning. Här har vi också kopplingen mellan att bete 
sig dåligt och att vara dålig: Eftersom människor med väldigt lite erkänt 
kapital inte deltar i värderingen av sina egna resurser och inte tillåts vara 
subjekt så är det inte deras agerande som värderas utan de som personer. 
Så kopplas figuren ”tjuvaktiga zigenare” till människors namn och hudfärg, 
och värdering av individers handlingar görs till en (mycket långlivad) vär-
dering av grupper av människor och deras nytta/skada för nationen.  

I min avhandling är det inte avgörande vilka individer som utifrån kan 
ses som arbetarklass, lägre medelklass etc. Samtliga intervjupersoner har i 
ett Svenskt perspektiv begränsade resurser att röra sig med på arbetsmark-

                                                      
329 Bourdieu/Broady/Palme 1993, Inledningen s 16  
330 Skeggs 2004 s. 16 
331 Pierre Bourdieu och Loïc J. D. Wacquant, 1992, An invitation to reflexive soci-
ology Chicago: Univ. of Chicago Press 
332 Skeggs 2004 s. 4 
333 Ibid s 118 
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naden och i övriga samhället. De har en stark koppling till en lokal arbets-
marknad på nedåtgående och de har ingen avslutad högskoleutbildning. Det 
som intresserar mig är hur tillhörighet till den nationella gemenskapen för-
handlas och reproduceras i berättelser om individer och kategorier i det lo-
kala, både tillhörigheten till den lokala gemenskapen och till den nationella.  

Respektabilitet och skötsamhet 
Vilka handlingar och tillhörigheter krävs för att bli ett talande subjekt i den 
samhällsekonomiska ordning som finns idag? För Beverly Skeggs är svaret 
respektabilitet, en särskilt Brittisk form av kontrollerat och hedersamt upp-
trädande med rötter i Viktorianska England för att skilja ut ”bättre” från 
”sämre” folk. Som Skeggs påpekar kan man inte beskriva vad som karak-
täriserar respektabelt beteende, utan respektabilitet är en ständigt pågående 
gränsdragning mellan socialt värdefulla och icke värdefulla personer och 
egenskaper. Gränsdragningen skapar ett ifrågasättande som arbetarklass-
personer ständigt har hängande över sig, medan andra människor har be-
tydligt större svängrum. Skeggs citerar flera forskare som kopplar ihop 
framväxten av begreppet respectability med Viktorianska diskurser om 
primitivism i relation till de Brittiska kolonierna, och menar att beskriv-
ningen av den Brittiska arbetaren är nära sammanlänkad med både primit-
ivism- och respektabilitetsdiskurserna.334  

Respektabilitet är i denna mening en ständigt pågående jämförelse med 
ett Brittiskt nationellt ideal, som Britter måste relatera till för att räknas. 
Idealets innehåll ändras över tid i relation till vad som ses som värdefullt i 
samhällsekonomin. För Svensk del har många använt begreppet skötsamhet 
som en beskrivning för det nationella idealet, men med en viktig skillnad 
nämligen att det är (har varit?) ett ideal som arbetarklassen och dess orga-
nisationer (främst arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen) etablerat och dri-
vit själva. Skötsamhetsbegreppet brukar tillskrivas i första hand Ronny Am-
björnsson och hans Den skötsamme arbetaren från1988, men därefter har 
både Mats Franzén,335 Björn Horgby,336 Stefan Nyzell337, Eva Blomberg338 

                                                      
334 Skeggs 2004 s. 38  
335 Franzén 1991 
336 Horgby, 1993  
337 Stefan Nyzell, 2009, "Striden ägde rum i Malmö", Möllevångskravallerna 1926. 
En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige serie: Skrifter med historiska 
perspektiv, Malmö: Malmö högskola 
338 Blomberg 1995  
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och flera andra använt och utvecklat begreppet. Ambjörnsson talar precis 
som Skeggs om skötsamhet som ett moraliskt ideal,339 som föreskriver kol-
lektivt och individuellt uppträdande i relation till arbetsgivaren, och att det 
har sin motsats i de av organisationerna (och arbetsgivarna) oönskade näm-
ligen de ”egensinniga”.  

Denna egensinnighet beskrivs främst hos Horgby och Nyzell men också 
hos Franzén som ett alternativt ideal som gör motstånd mot de ”präktiga” 
arbetarna, men även som en frånvaro av skötsamhet, ett anti-ideal som be-
höver åtgärdas eller osynliggöras. Begreppet skötsamhet används för att be-
skriva ett ideal för arbetarrörelsens organisationer; fackföreningarna, det 
socialdemokratiska partiet och nykterhetsrörelsen, som dessa organisat-
ioner själva drev på för att medlemmarna skulle uppfylla. Horgby340 trycker 
på egensinnighetens egenvärde till exempel inom avgränsade rum och tid-
punkter – man kunde till exempel skämta om arbetsgivaren på vissa festda-
gar eller busa på arbetsplatsen och liknande, helt enkelt för gemenskap och 
för att det är kul att skratta. Arbetarmännens alkoholkultur brukar också 
nämnas som ett tecken på egensinne, alkoholen gav ett billigt frirum från 
vardagens slit men hade också negativa effekter på andra delar av livet. För 
skötsamhetsrörelserna var suparkulturen ett av de centrala problemen att 
bekämpa, nykterhetsrörelsen var bredvid arbetarrörelsen och de frireligiösa 
rörelserna de viktigaste organisatörerna av arbetarklassen kring förra sekel-
skiftet.341  

Försöken att utmana bilden av den skötsamme arbetaren har kommit 
från flera håll, både genom historien och inom historieforskningen. När Ny-
zell lyfter fram egensinnighet i form av politiskt våld342 ser han det som en 
slags utmaning mot socialdemokratins parlamentariska ideal som höll på 
att utvecklas vid den tid han beskriver. Även Eva Blomberg343 beskriver för-
söken under 1900–talets första år att etablera ett konkurrerande ideal, i det 
fallet handlar det om syndikalistiska fackföreningar som i många fall valde 
en mer intellektuell och debatterande stil. De beskriver alltså organisato-
riska utmaningar mot skötsamhetsidealet: Rörelser som ville utmana den 
politiska ordningen uppfostrade på olika sätt sina medlemmar och stod för 
olika representationer av en god arbetare eller medborgare.  
                                                      
339 Ambjörnsson 1988 s. 261f 
340 Horgby 1993 
341 Se t ex Ambjörnsson 1988 och Horgby 1993 
342 Nyzell 2009 s. 392ff 
343 Blomberg 1995 
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Det ideal som den skötsamme arbetaren utgjorde kom att utgöra grunden 
för den statsbärande arbetarrörelsen. Om andra tolkningar av arbetarklas-
sens behov och intressen hade kommit att bli statsbärande hade idealen sett 
annorlunda ut. Det intressanta här är att behovet att formulera ideal för 
beteendet har uppkommit från flera håll, idealen alls inte uppstår spontant 
utan som en bildnings- och uppfostringskampanj från olika organisationer 
under lång tid. Genom att lyfta fram olika varianter på politiskt handlande 
som förenas av planerande och rationella (och manliga) ideal, pekade arbe-
tarrörelsens folkbildare på att fattigdom och andra arbetsmarknadsrelate-
rade problem är strukturella ekonomiska samhällsproblem och inte beror 
på moraliska brister hos arbetarna. Skötsamhetsidealet syftade till att säga 
att det inte var arbetarklassen som helhet som uppförde sig illa, utan att 
vissa (antagligen ganska många) arbetare behövde rehabiliteras genom till 
exempel nykterhetslogen eller kommunens socialnämnd, eller bli bildade i 
studiecirklar och fackförbund.  

Arbetarklassens rörelser har haft en starkare position i Sverige än mot-
svarande i Storbritannien,344 och i Sverige har vissa högt värderade medlem-
mar av arbetarrörelsens organisationer funnits bland nationens hjältar och 
utgjort moraliska ideal.345 De socialdemokratiska statsministrarna och 
många av fackföreningsledarna har i den officiella historieskrivningen lyfts 
fram som kloka och goda familjefäder med god moral.346 I Storbritannien 
har arbetarrörelsen haft ett underläge som påverkar både den politiska kar-
tan och identitetsformering på ett annat sätt. Man ska dock inte överdriva 
den Svenska socialdemokratins moraliska och diskursiva makt: Åsa Linder-
borg menar att man bara nästan kan tala om en socialdemokratisk hege-
moni. Folkhemsideologin har infogats i en större borgerlig hegemoni vars 
ideologiska uttryck kan betecknas som socialliberalt. De lyckades förena 
imperativ som klassamarbete, ett starkt privatägt och vinstgaranterat nä-
ringsliv samt ekonomisk tillväxt med ord som "jämlikhet" och välfärdsre-
former i statligt hägn.347 Sedan 90–talskrisen menar många att det skett en 

                                                      
344 De Svenska socialdemokraternas långa regeringsinnehav till skillnad från La-
bours är ett sätt att jämföra arbetarrörelsernas relativa styrka, likaså andelen fack-
föreningsanslutna – även om båda sätten är grovhuggna 
345 Ambjörnsson 1988, se också Åsa Linderborg, 2001, Socialdemokraterna skriver 
historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 serie: Atlas aka-
demi, Stockholm: Atlas 
346 Se t ex Linderborg 2001 Detta gäller dock främst socialdemokrater.  
347 Linderborg 2001 s. 29 
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ideologisk omsvängning inom socialdemokratin så att folkhemsideologin 
har rört sig i en mer socialliberal riktning.348 Mycket har också hänt under 
tiden sedan den borgerliga regeringen tog över 2006.  

Jag vill understryka att de båda begreppen inte är synonyma. Skötsamhet 
är för mig en Svensk, historisk värderad uppförandekod som arbetarrörel-
sen etablerade för att skapa en viss autonomi från det borgerliga samhället. 
Respektabilitet är effekten av anpassning till samhällets ideal, och skötsam-
het kan därmed vara en typ av respektabilitet, men en som kontrolleras av 
arbetarrörelserna snarare än av det borgerliga samhället.   

En fråga som denna avhandling söker svar på är vilka ideal som råder 
idag, kan man säga att skötsamheten består eller har utmanats av något 
annat? Beverly Skeggs ställer den fråga som respektabelt beteende är ett 
möjligt svar på och skötsamhet ett annat, nämligen ”Vad krävs för att vara 
ett talande subjekt i den rådande samhällsordningen?” Jag menar att frågan 
om respektabilitet kvarstår genom historien men svaren kan skifta. Jag tror 
att det alltid kommer att vara viktigt för ett samhälle att formulera mora-
liska ideal som relaterar till ett visst samhällsekonomiskt system, och att de 
som idag inte lever upp till det kapitalistiska industrisamhällets konsument- 
och ägandeideal kommer att ha ifrågasättandet hängande över sig i större 
utsträckning än andra. Om detta är viktigt så följer att det är viktigt för 
både samhället och individer att moraliskt distansera sig från de oönskade. 
Jag menar därför att skötsamhetslitteraturen har betraktat sitt ämne alltför 
smalt. Visst är det intressant att förstå vilka organisationer och vilka bete-
enden som har betraktats som skötsamma, men än mer intressant är det 
vilken relation skötsamheten har haft (och har?) till andra diskursiva och 
värderingsmässiga strukturer i samhället, inte minst näringslivets. Samban-
det mellan de ideologiproducerande maktcentra som finns och hur hela eller 
delar av befolkningens tillhörighet beskrivs som villkorad skulle i så fall 
kvarstå genom historien.  

Ojämlik rörlighet, önskad och oönskad  
Som jag visade i kapitel två är befolkningens rörlighet något som beskrivits 
som omväxlande problematiskt och önskvärt genom historien, och dessu-
tom har värderingen av rörligheten varierat med vilka människor det har 
gällt. I första fallet har vi dels exemplet på hur lagarna förändrades under 
1800–talet från att först förhindra sedan efterfråga de fattigas rörlighet och 
dels, hundra år senare, hur överrörlighetens problemfigur ”Hopp-Jerka” 
                                                      
348 Se kapitel två för fler referenser kring detta  
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kring 1950 ganska snabbt ersattes av den lika problematiske ”Stann-An-
ders” som inte ville flytta när konjunkturen förändrades. I det andra fallet 
kan vi se t ex hur rörlighet användes som ett sätt att karaktärisera grupper 
som bedömdes problematiska t ex Romer och Resande samtidigt som be-
folkningens ökande rörlighet mellan växande industriorter var önskvärd. 
Under ”rekordåren” kom de personer som kom som arbetskraftsinvandrare 
i högre grad än övriga att anpassa sig till arbetsmarknadens behov genom 
att flytta och byta bransch, men ändå fick sämre löne- och karriärutveckl-
ing.349 Gemensamt talar dessa exempel om att kontrollerad rörlighet, an-
passad efter (främst) arbetsmarknadens behov är/har varit önskvärd, och 
att överrörlighet har rasifierats. Den önskvärda, värderade befolkningen har 
kommit att markeras som Svensk och tillhörig, och har samtidigt kopplats 
till positivt värderade geografiska platser och/eller värderat beteende såsom 
anpasslighet. 

Koppling till en geografisk plats innebär i allmänhet att man har socialt 
och symboliskt, kanske också ekonomiskt kapital kopplat dit, alltså att ens 
materiella och symboliska resurser är erkända på ett lokalt fält. I synnerhet 
människor med begränsade resurser har ofta kapitalformer som är starkt 
lokalt och personellt bundna. Deras sociala relationer består av människor 
vars resurser också är kopplade till ett begränsat område, kanske i form av 
i orten bosatt släkt, vänner och arbetsgivare. Detta är vad t ex Torsten Hä-
gerstrand kallar för begränsad ”räckvidd” på arbetsmarknaden.350 Det so-
ciala kapitalet kan vara avgörande för att få ett arbete, hitta bostad och 
partner och liknande. Symboliskt kapital kan vara vad som helst som är 
erkänt av de dominerande på det aktuella fältet,351 kanske ett familjenamn, 
fotbollskunskaper, förmågan att tåla alkohol eller något annat. I de fall ett 
symboliskt kapital bara erkänns på ett lokalt fält är det helt beroende av 
fältets status i relation till andra fält och resurser, till exempel en god ar-
betsmarknad.352 Möjligheten att flytta och pendla påverkas av sociala band, 
men också av ekonomi – det kostar att flytta och pendla. För de vars resur-
ser är kopplade till en plats varierar förmågan att följa med när ekonomin 
förändras och platser som tidigare varit värderade hamnar i skuggan.  

                                                      
349 Se kapitel två   
350 Hägerstrand 1991 
351 Bourdieu 1993 [1972] se t ex s 25 ff 
352 Rachel Pain, Michael Barke, Duncan Fuller, Jamie Gough, Robert MacFarlane 
och Graham Mowl, 2001, Introducing social geographies London: Arnold s. 18 
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Den som har rest och rört sig mycket i sitt liv har antagligen sociala kon-
takter på många olika platser. Det sociala kapitalet hänger samman med 
socialt arv; många sociala kontakter och förmågor ärvs mellan generat-
ioner, eller reproduceras genom föräldrars rörlighet med barnen. Det soci-
ala kapitalet, de sociala kontakterna, är liknande bland människor med lik-
nande bakgrund, så de geografiska räckvidderna är ofta lika utsträckta hos 
personer med jämförbar klassposition. På en arbetsmarknad där informella 
kontakter är avgörande för att få arbete, få tips om verksamheter, och för 
att skaffa resurser för att kunna genomföra arbetsmarknadsrelaterade pro-
jekt (till exempel nytt eller tillfälligt boende, låna/köpa saker osv.), blir brist 
på socialt kapital också en brist på geografisk räckvidd. Detta innebär att 
den tillgängliga arbetsmarknaden är mindre till ytan och kanske också 
mindre flexibelt till sitt innehåll. När en lokal arbetsmarknad förändras är 
det den med stor räckvidd som kommer att ha bäst möjlighet att anpassa 
sig till förändringarna:  

One frequently notices that economists are very quick to suggest that we 
solve our problems by moving somewhere else. It is convenient in theory and 
often in reality, but the idea implies two things: first, that there is a worth-
while place to go; and second, that it is of no relevance that some have to be 
left behind.353 

De som blir ”left behind” är sannolikt de vars resurser är begränsade och 
bundna till en plats, de kan inte anpassa sig till en föränderlig geografi. De 
som kan flytta och (åter)skapa sitt arbetsliv någon annanstans är de som 
har användbara sociala kontakter på många ställen och/eller andra slags 
resurser som går att ta med sig, till exempel pengar, erkänd/formell utbild-
ning och liknande. Men det finns också de vars resurser nedvärderas över-
allt: Vi såg i kapitel två hur Romer, Resande och arbetskraftsinvandrare var 
mer rörliga men inte kunde omsätta detta i arbetsmarknadskontakter, bo-
ende, karriärutveckling och liknande. Hägerstrands beskrivning av den 
bundna (Vita) arbetarklassen verkar göra ett antagande om en slags ur-
sprunglig bundenhet, något som finns kvar när allt annat fallerar (och då 
utgör ett problem); men de som inte har någon bundenhet, som inte erkänns 
som symboliskt tillhöriga en vidare nationell/regional plats, deras rörlighet 
är ingen tillgång utan hindrar utveckling av sociala band och kontakter.  

                                                      
353 Torsten Hägerstrand, 1970, Innovation diffusion as a spatial process Lund, 
Gleerups s 8 
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”Att något ligger inom räckhåll för en person syftar inte bara på att hon 
kan nå det i direkt fysisk mening. Också ekonomiska, kunskapsmässiga och 
emotionella dimensioner hör till saken.”354 Den arbetsmarknad som är till-
gänglig för en individ påverkar hennes upplevelse av platsen. Finns det ar-
bete ”här” eller ska jag flytta ”dit” beror på hur man uppfattar rummet. 
Begreppet räckvidd inkluderar som nämndes ovan inte bara fysiska och eko-
nomiska aspekter (hur långt är det att ta sig till närmaste tillgängliga arbets-
plats, vad kostar det i tid och pengar?) utan även mentala. Frågor som per-
sonlig och kollektiv identitet, vilken ort och vilka arbetsplatser som ”är nå-
got för mig eller såna som jag” påverkar människors handlingsutrymme på 
ett konkret sätt. I kapitel tre diskuterade jag orters kollektiva identiteter, 
hur kategorier av människor är synliggjorda eller osynliggjorda på olika 
platser, och att särskilt rasifierad befolkning på många ställen är frånva-
rande ur de kollektiva identiteterna. Sådan exklusion bidrar också till att 
minska möjligheterna till erkännande av lokal koppling.  

Personer som har sitt sociala och symboliska kapital kopplat till en ort 
med sviktande arbetsmarknad och som själva inte har möjlighet att flytta 
därifrån kan antas ha ett intresse av att vilja stärka inte bara ortens arbets-
marknad utan också dess anseende på andra sätt. En intressant fråga är då 
vilka personer och egenskaper hos sig själv och hos sin ort man framhåller 
för att kunna få ett erkännande på det nationella fältet.  

Genusidealen förändras också 
För att passa in i en social miljö är det avgörande att passa in i genusnor-
merna. Men frågan är inte bara om en person hör till gruppen män eller 
gruppen kvinnor, utan även vilken typ av manlighet/kvinnlighet de passar 
in i, och vad denna manlighet/kvinnlighet förväntas göra. Även här kan man 
tala om ett fält med symboliska strider där tecknen för positivt värderad 
manlighet respektive kvinnlighet legitimeras av andra vars symboliska ka-
pital redan är etablerat. Värderad manlighet och kvinnlighet hänger därmed 
också samman med kapital som är gångbart på andra fält, till exempel hög 
ekonomisk, social eller kulturell status.  

Raewyn Connell kallar den mest värderade manligheten för hegemonisk 
maskulinitet,355 och poängterar att dess innehåll förändras över tid med de 
värderingar som råder i samhället och ekonomin i stort. På 1700–talets ido-
liserande porträtt av kungar och annan elit syns en ur modernt perspektiv 
                                                      
354 Hägerstrand 1991 s. 188 
355 Raewyn Connell, 1995, Masculinities Berkeley: University of California Press 
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förfinad, finlemmad typ av man som idag skulle betraktas som ”feminin”, 
medan dagens ideal snarare framhåller fysiskt vältränade och samtidigt este-
tiskt tilltalande sportstjärnor eller skådespelare. Värderingsförskjutning-
arna är en del av komplexa samhällsprocesser där ekonomi och globala 
maktrelationer står i centrum. Värderingarna är inte homogena i ett sam-
hälle utan olika ideal råder i olika grupper i samhället och även på olika 
geografiska platser, vilket skapar en dynamik mellan idealen. Gemensamt 
för de flesta maskulinitetsideal är dock avståndstagandet till femininitet och 
tydliggjord heterosexualitet, även om detta kan ta sig skilda uttryck.  

Motsvarande värderingsförskjutning syns i relation till samhällsekono-
miska normer även för kvinnor, men dessa är inte fullt lika väl undersökta 
som dynamiken kring maskulinitetsidealen. Connell menar att ”emphasized 
femininity”/ premierad femininitet356 är ett underutforskat område, men 
som begrepp och företeelse helt kompatibelt med dynamiken kring de hege-
moniska maskuliniteterna. Hon poängterar att en central aspekt av både 
manliga och kvinnliga ideal är att maskulinitet alltid har ett dominerande 
maktförhållande till femininitet, och att begreppet ”hegemonisk” på femi-
ninitet därför är olyckligt. I kapitel två lyfte jag fram hur kvinnor under 
1900–talets största del betraktades som icke arbetande trots att många fak-
tiskt arbetade även inom den manligt kodade industrin, och senare när ar-
betskraftsbehovet ökade kom den yrkesarbetande kvinnan att bli ett ideal 
utan att ansvaret för hemarbetet för den delen förändrades. Idealet för kvin-
nor var först den hemarbetande kvinnan vars hemarbete beskrevs som fy-
siskt lätt och rent alltså motsatt det manliga arbetet357 och sen den yrkesar-
betande kvinnan vars hemarbete osynliggjordes.358  

                                                      
356 Raewyn Connell, James W. Messerschmidt, 2005, "Hegemonic Masculinity: Re-
thinking the Concept", Gender and Society, Sage Publications vol. 19 nr. 6. Jag 
kommer att använda översättningen ”premierad femininitet” men även andra över-
sättningar finns på svenska, t ex framhävd femininitet, se Jesper Andreasson, 2005, 
"Mellan svett och mascara" i Johansson (red.), Manlighetens omvandlingar: ung-
dom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter, Daidalos, Göteborg 
357 Jfr. Lindstrand, Kristina (red.), 1951.Kvinnan och hemmet, Vetenskap och tek-
nik, Lund. Att hemarbete utan maskiner ofta både är smutsigt och fysiskt tungt döljs 
alltså i dessa diskurser, på samma sätt som dagens kvinnligt kodade arbete i t ex 
vård och omsorg beskrivs som mindre tungt än manligt kodade arbeten. Statistiken 
för anmälda kontra erkända arbetsskador visar på skillnaden mellan hur slitsamma 
manligt respektive kvinnligt kodade arbeten är, och i hur olika mån de erkänns.  
358 Se t ex Anving 2012, Lundqvist 2011 och Yvonne Hirdman, 1998, Med kluven 
tunga: LO och genusordningen Stockholm: Atlas 
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Begreppet premierad femininitet har på samma sätt som maskuliniteterna 
den fördelen att olika typer av faktorer såsom klass och rasifiering sätts i 
relation till samhällets övergripande värderingsstruktur, och samtidigt till 
den hegemoniska maskuliniteten. Connell lyfter fram både mäns och kvin-
nors delaktighet i upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten och 
patriarkatet. En central aspekt av relationen mellan manliga och kvinnliga 
värdesystem är naturligtvis värderandet och antagandet om heterosexualitet 
och inklusion i en heteronormativ arbetsdelning. Homosexuella män pekar 
Connell ut som den huvudsakliga motpolen mot den hegemoniska maskuli-
niteten. Homosexuella kvinnor är traditionellt snarare tystade och osynlig-
gjorda, möjligen beskrivna som okvinnliga eller antikvinnliga med konse-
kvensen att kvinnor som bär en i övrigt premierad femininitet förutsätts 
vara heterosexuella.359 

Genom att relationerna till män är det raster som kvinnor i första hand 
bedöms genom sätts deras ekonomiska villkor, verksamhet och självstän-
dighet i andra rummet. Jag behöver inte här ta upp utrymme med en dis-
kussion om kvinnors sämre ekonomiska situation, utan kan bara konstatera 
att ekonomisk produktion inte är den främsta arenan för social framgång 
för kvinnor. Även om arbete för kvinnor i Sverige är mer förväntat än i den 
Brittiska kontext som Beverly Skeggs360 beskriver, har många forskare be-
skrivit hur kvinnor utgör en sekundär arbetskraft.361 Konsumtion och familj 
däremot, i form av rätt stil och smak och rätt värderingar i familjen, är 
viktiga aspekter som Skeggs lyfter fram som avgörande för kvinnors klass-
tillhörighet, som skapare av både tillhörighet och distans. I en lokal kontext 
spelar det synliga i vardagen roll för människors in- och utmarkering, och 
för den vars klasstatus och arbetsmarknadsstatus ifrågasätts är konsumtion 
för den individuella kvinnan och familjen både en arena som kan komplet-
tera eller rent av ersätta framgång på arbetsmarknaden.  

Nationella genusideal  
Även om det finns en dynamik mellan genusideal på olika platser är det 
rimligt att tala om nationella genusideal, att vissa typer av genusnormer blir 

                                                      
359 Hanna Hallgren, 2008, När lesbiska blev kvinnor, när kvinnor blev lesbiska, 
lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och 
identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige Göteborg: Kabusa böcker 
360 Skeggs 1997 
361 Jfr Hirdman 1998  
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högt värderade på det nationella symboliska fältet. Eftersom män och kvin-
nor har olika roller i samhällsekonomin relateras de värderade maskulinite-
terna/femininiteterna till nationens (föränderliga) intresse. De hegemoniska 
maskuliniteterna kopplas till mäns roll inom ekonomin (tidigare också som 
soldater), och de premierade femininiteterna kopplas i stor utsträckning till 
kvinnors roll inom familj och reproduktion. Men under de senaste decenni-
ernas ökande autonomi för kvinnor har även kvinnors ekonomiska roller 
fått betydelse.  

Nira Yuval-Davies framhåller att nästan alla kulturgemenskaper fram-
håller vissa kvinnliga egenskaper som nationella symboler; ”såhär är våra 
kvinnor” vare sig det handlar om exceptionell skönhet, kyskhet, moderlig-
het eller modernitet.362 Dessa symboler används dels för att symboliskt re-
presentera kollektivet, dels sätter de upp normer för hur verkliga kvinnor 
ska bete sig för att passa in. I den klassiska föreställningen om nationen som 
ett ”broderskap” ingår bilden av att männen går ut i krig för ”kvinnoroch-
barn”, alltså dels för framtiden (barnen) och dels för de gemensamma vär-
deringarna och hemmet (kvinnorna). I många av världens nationella ikono-
grafier finns olika varianter på ”Moder Svea”, ”Mother India”, ”Mari-
anne” etc. som har fungerat som enande symbol utan att rubba maktbalan-
sen mellan de manliga medborgarna.363  

Denna position, kvinnor som nationella symboler, gör det svårt för kvin-
nor att fullt ut bli subjekt och få sina erfarenheter och perspektiv erkända 
som relevanta för gemenskapens helhet, alltså inte bara för kvinnorna i hel-
heten.364  Även kvinnor vars ekonomiska position är säker och erkänd för-
blir särfall, det finns ”kvinnosjukvård” och det finns övrig sjukvård, fotboll 
och damfotboll, och ”kvinnliga företagare” vars verksamheter uppfattas 
skilja sig från ”vanliga företagares” verksamheter. Inom vissa diskurser har 
kvinnor har lättare att etablera en subjektsposition, till exempel i rollen som 
föräldrar, men dessa positioner skapar begränsningar på andra områden. 
Den som i första hand är förälder förväntas underordna andra delar av livet, 
till exempel arbetslivet eller egna intressen. Och rollen som förälder är också 

                                                      
362 Nira Yuval-Davis, 1998, "Gender and nation" i Wilford och Miller. (red.) 
Women, ethnicity and nationalism, the politics of transition, Routledge, London s 
28  
363 Stefan Jonsson, 2004, "Rasism och nyrasism i Sverige 1993 - 2003" i Lindberg 
och Mattsson (red.), Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring: Rapport från 
forskarseminariet 5 november 2003, Agora, Stockholm 
364 Jfr t ex Yuval-Davis 1998 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  127
 

villkorad enligt andra diskurser – icke-Vita kvinnor, arbetarklasskvinnor 
och icke-heterosexuella kvinnor har svårare att bli erkända som goda möd-
rar och tala i egen sak.365  

Svenska män jämställda hjältar 
Till bilden av Sverige som ”världens modernaste land”366 hör också bilden 
av ”världens mest jämställda land”, ett land som sägs vara ”women fri-
endly”.367 Både mans- och kvinnorollen diskuteras i dagens Sverige ofta i 
jämställdhetspolitiska termer och i samband med generell samhällsutveckl-
ing med ett underförstått samband att utveckling ger jämställdhet. Under 
de Svenska ”rekordåren” var stålverksekonomin och det manliga, fysiska, 
smutsiga arbetet en central del av de nationella idealen, och enförsörjarfa-
miljen som kunde flytta när arbetsmarknaden så krävde främjades på olika 
sätt. Under 1970–talet när arbetskraftsbehovet ökade och kvinnorörelsen 
vunnit framgångar svängde idealen gradvis mot en yrkesarbetande kvinna 
som löser en del av familjens omsorgsbehov genom offentliga sektorn, till 
exempel barnomsorg och omsorg om äldre. Genusforskningen har konsta-
terat att detta förvisso ökade kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden 
jämfört med tidigare (dock till lägre löner än män), men trots att föräldra-
försäkringen formellt gjordes könsneutral under 1970–talet resulterade po-
litiken inte i förändrad arbetsfördelning i hemmen och i relation till barnen.  

Först under det senaste decenniet har mansrollen kommit i fokus. Niclas 
Järvklo är en av dessa ”nya” mansforskare, han menar att de som driver 
debatten om mansrollen särskilt understryker det manliga i den ”nya man-
ligheten” för att motverka den omanlighet som anses drabba den man som 
agerar jämställt. Det andra han lyfter fram är viljan att framhålla positiva 
aspekter hos Svenska män.368 Samtidigt reproducerar denna typ av repre-
sentationer delar av den traditionella maskulinitet som jämställdhetspoliti-
ken var tänkt att förändra. I debatten framhålls ofta den Svenska jämställd-
hetsnormen som särskild och särskilt bra, och bristande jämställdhetsideal 

                                                      
365 Se t ex Maja Sager, 2014, "Motherwork i papperslöshet: Om nation, familj och 
”kvinnovänlighet”" i Sandell, Sager och Räthzel (red.), Kritiska gemenskaper: att 
skriva feministisk och postkolonial vetenskap, Lunds universitet, Lund 
366 Jfr Andersson 2009 
367 Se t ex Sager 2011 
368 Niclas Järvklo, 2008, "En man utan penis, Heteronormativitet och svensk mas-
kulinitetspolitik", Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, vol. 13 nr. 4 s 19 
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är en vanlig anklagelse mot invandrare eller politik i andra länder. Men 
kraven på de jämställda Svenska männen är ofta lågt ställda: 

Manlighetsbekräftande jämställdhetsideal om starka nordiska män som 
hjälpt till att skapa ett ”jämställt paradis” är del av den uppskattningens 
paradox som präglat mycket av talet om nya män i Sverige. Heterosexuella 
män kan i stort sätt fortsätta att upprätthålla manlighetens traditionella ut-
tryck och privilegier, tar de bara ut en viss del av föräldraledigheten så be-
traktas de sedan som goda män och jämställda hjältar369  

I och med att det manliga idealet handlar om att utnyttja den Svenska väl-
färdsstatens tjänster och jämställdheten så ofta omtalas som något särskilt 
Svenskt blir den hegemoniska mansrollen en del av vår tids Svenska nation-
ella värderingsbatteri. Kopplingen här mellan manlighet, välfärdsstat och 
nationellt värde är så stark att Järvklo vill betrakta dem som ömsesidigt 
förstärkande – männen är bra för att de är jämställda och jämställda för att 
de är Svenska, och Sverige är bra för att det finns jämställda män.  

En intressant fråga är då hur anti-idealet ser ut. Matilda Lindqvist har 
undersökt manlighetsnormerna hos mansrollsaktivister, ledare och delta-
gare på manskurser.370 Den hegemoniska konfiguration hon finner hos ak-
tivisterna ställer upp en känslomässigt förankrad och barnorienterad man 
som ett ideal, i motsats till ett anti-ideal i form av en ”primitiv landsorts-
man” som ”inte hänger med känslomässigt”. Här citerar hon en intervju-
person: 

”Och det är här som är det stora problemet som samhället nu möter: vad ska 
vi göra med alla obildade män som inte vill flytta från Norrlands inland, som 
inte vill utbilda sig, och som rapar och fiser och dricker alkohol och tittar på 
våldsfilmer, det är ett megaproblem!” 371 

Denna mansrollsaktivist ser sig som företrädare för samma Svenska jäm-
ställdhetsideal som Järvklo beskriver, och han placerar antiidealet geogra-
fiskt i Sverige: i Norrlands inland i kontrast till det urbana Stockholm. Ak-
tivisten menar att ”samhället” i detta antiideal i Norrlands inland möter ett 

                                                      
369 Ibid s 21, se också Bekkengen, Lisbeth, 2002, Man får välja: Om föräldraskap 
och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv, (Doktorsavhandling), Fakulteten för 
samhälls- och livsvetenskaper, Avdelningen för sociala studier., Karlstad 
370 Matilda Lindqvist, 2008, "Velourmannen, bögen och Järn-Hans", Lambda Nor-
dica: Tidskrift om homosexualitet, vol. 13 nr. 4 
371 Citat från intervjuperson, Lindqvist 2008 s 46 
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problem i form av en typ av man som inte skaffar sig en universitetsutbild-
ning och blir kvar utanför de ekonomiskt aktiva delarna av landet. Idén om 
den problematiske norrländske mannen, som är så omodern att han driver 
kvinnorna på flykt från Sveriges norra regioner eller inte lockar ekonomisk 
aktivitet dit är sedan länge etablerad i Svensk debatt, något som uppmärk-
sammats och ifrågasatts av ett flertal forskare.372 Intressant att notera är att 
här är det inte de homosexuella männen som Connell beskriver som fram-
ställs som antiideal, utan de ekonomiskt marginaliserade i geografisk peri-
feri utan utbildning. Det är i relation till arbetsmarknaden och landets eko-
nomiska utveckling som de problematiska männen är ett problem, snarare 
än i relation till familjenormerna.  

Järvklo nämner att de Svenska männen beskrivs som jämställdhetsideal, 
och det anti-ideal som ställs upp är rasifierade män vars ”kultur” antas vara 
mer kopplat till ojämställda praktiker som till exempel våld mot kvinnor. 
Towns har jämfört beskrivningar av män som är dömda för våld mot kvin-
nor i nära relationer, och finner att:  

etniskt Svenska män som våldtar, misshandlar eller mördar kvinnor framstår 
(…) som en avvikelse från den Svenska kulturella enheten, som individuella 
undantag från en homogen nationell kultur som avvärjer sådant beteende373  

medan alla män från södra Europa, Mellanöstern och Nordafrika antas: 

dela en enhetlig patriarkal kultur, som ses som en sammanbindande kraft 
som överbryggar skillnader i klass, utbildning, familjesituation, drog- och 
alkoholkonsumtion, religion, sexuell läggning, handikapp osv. 374  

Towns lyfter fram att kulturen används för att förklara ”icke-Svenska” 
mäns våld, medan Svenskfödda mäns kultur inte ifrågasätts av de under-
sökta förhörsledarna, och inte heller de intryck från Sverige som männen 
med migrationsbakgrund kan ha tagit till sig. Denna skillnad i tolkningarna 
etablerar och förstärker den nationella gemenskapens rasifierande gräns – 

                                                      
372 Lindqvist 2008, se också Lissa Nordin, 2007, Man ska ju vara två: män och 
kärlekslängtan i norrländsk glesbygd (avhandling) Stockholms universitet, Stock-
holm: Natur & kultur, och Kjell Hansen, 1998, Välfärdens motsträviga utkant: lo-
kal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland, (avhandling), 
Historiska institutionen, Lunds universitet, Lund 
373 Ann Towns, 2010, "Kultur inför rätta? Kön, nation och civilisation i polisförhör 
om mäns dödliga våld mot kvinnor" i Jansson, Wendt och Åse (red.), Den nationella 
väven: feministiska analyser, Studentlitteratur, Lund s 56 
374 Ibid.  
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”de” är inte som ”vi” för ”de” har värderingar som inte ”vi” delar – tolk-
ningar som skapas genom att förförståelsen får styra förklaringarna och inte 
omvänt.  

Småföretagande kvinnor 
Som nämnts finns det betydligt mindre skrivet om föränderliga ideal för 
kvinnor, men en grupp som framhålls i olika sammanhang är de kvinnliga 
företagarna. På dagens arbetsmarknad framhålls företagande och särskilt 
små- och nyföretagande som högt värderat, något som kräver vissa värde-
rade egenskaper såsom driftighet, flexibilitet, självständighet och självsäker-
het.375 Detta kombinerat med idealet jämställda och självständiga kvinnor 
skapar en karaktär som har lyfts upp inte minst inom politiken. Den bor-
gerliga regeringen som tillträdde 2006 liksom många jämställdhets- och nä-
ringspolitiker tidigare har talat om och satsat på kvinnliga företagare som 
ett sätt att utveckla både arbetsmarknaden och jämställdheten. Mona Hed-
feldt menar dock att andelen kvinnliga företagare på en arbetsmarknad inte 
avslöjar något om arbetsmarknaden i övrigt – varken sysselsättningsgrad, 
inkomstnivå eller anställningstrygghet. Anledningen är bland annat att 
många företag misslyckas och att det inte är ovanligt att företag har startats 
som en följd av upplevt tvång.376 De kvinnliga småföretagarna verkar ofta 
inom branscher där inkomstnivåerna är lägre än i de manligt dominerade 
branscherna, och skuldsättning hör till de risker många företagare möter.  

De kvinnliga företagare i Bergslagen som Mona Hedfeldt har studerat ser 
sig själva delvis som förnyare av sin ort och sin region. Bergslagen har ett 
rykte om sig att vara både mindre jämställt och mindre benäget till företa-
gande än andra delar av landet. Gunnel Forsberg talar om ett regionalt ge-
nuskontrakt i Bergslagen som är mindre jämställt än i andra delar av lan-
det.377 Trots detta visar Hedfeldts undersökning att andelen kvinnliga före-
tagare som del av arbetskraften och som del av totala andelen företagare 
varierar mycket mellan olika kommuner i Bergslagen och att man därför 
inte kan dra några slutsatser om hela regionen. Situationen för kvinnliga 
företagare i Bergslagen ser enligt hennes undersökning ganska normal ut 
jämfört med övriga landet. Hennes slutsats är att bilden av det oföretag-
samma Bergslagen handlar om männen, och dessutom om de nordenfödda 

                                                      
375 Se t ex Garsten, Lindvert & Thedvall 2011 s 13 eller Miller & Rose 1995  
376 Hedfeldt, Mona, 2008, Företagande kvinnor i bruksort: arbetsliv och vardagsliv 
i samspel, (avhandling), Kulturgeografiska institutionen, Örebro univ., Örebro s 14f 
377 T ex Forsberg 2007 
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männen, eftersom både gruppen kvinnor och gruppen födda utanför Nor-
den har ungefär samma andel företagare som i småstäder över hela lan-
det.378 Kvinnornas och invandrarnas företagande förblir osynliggjorda me-
nar hon. Forskningen om deras villkor är betydligt mindre omfattande och 
mindre tydlig än den om manliga företagares villkor.  

Lokala genuskontrakt påverkar förstås i första hand de människor som 
bor på orten, men de bidrar samtidigt till att forma det genuskontrakt som 
präglar den vidare regionen och nationen. Kunskap om förhållanden på en 
annan plats står i dialog med lokala erfarenheter, och ställer dessa i ett po-
sitivt eller negativt ljus, fungerar konserverande eller som förändringstryck. 
”Om du inte trivs är det bara att flytta” eller ”kan dom där så kan vi här” 
blir två fraser som tydliggör dynamiken mellan lokala och regionala/nation-
ella/globala förhållanden. Gunnel Forsbergs beskrivning av det ojämställda 
lokala genuskontraktet i Bergslagen grundar sig på hennes undersökningar 
av mäns och kvinnors möjligheter på lokala/regionala arbetsmarknader i 
strukturomvandling, samt på jämförelser av förutsättningar för kvinnor i 
den lokala/regionala politiken. Hon finner vissa regionala mönster i hur ge-
nusrollerna på arbetsmarknaden ser ut, men också ett stort mått av variat-
ion inom regionerna.379 Det finns ingen anledning att ifrågasätta det empi-
riska underlaget för dessa undersökningar men jag vill trycka på att beskriv-
ningen av det ojämställda Bergslagen (och andra områden som hon menar 
har ”traditionella” genuskontrakt) har fått större genomslag i media och 
vardagsberättelser om regionen än beskrivningarna av den heterogenitet 
hon också finner. Och eftersom just jämställdhet har kommit att bli ett så 
starkt nationellt ideal bidrar berättelserna om de ojämställda regionerna till 
värderingen av den geografiska periferin som i behov av moralisk uppfost-
ran.380 På motsvarande sätt som i fallet med den obildade norrländske man-
nen etableras en uppfattning om Bergslagen som ett nationellt moraliskt 
problem i kontrast till ett idealt jämställt centrum. Om man finner ett ideal 

                                                      
378 Hedfeldt 2008 s 69 
379 Gunnel Forsberg, 1989, Industriomvandling och könsstruktur: Fallstudier på 
fyra lokala arbetsmarknader, (avhandling), Uppsala universitet, Kulturgeografiska 
institutionen, Uppsala, och Gunnel Forsberg, 1998, "Framtidens arbetsmarknad och 
kvinnorna - vilka lärdomar kan vi dra av tidigare strukturomvandlingar?" i Bloms-
terberg och Furåker (red.), Kan arbetslinjen överleva på morgondagens arbetsmark-
nad? Rådet för arbetslivsforskning, Stockholm, 
380 Mattias Legnér, 2008, " Centrum och periferi genom historien: om regionens 
kulturella betydelse i Europa" i Pontus Tallberg (red.), Regioner i Europa, Region 
Skåne, Kristianstad 
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eller ett antiideal bör man ställa sig frågan: för vem är detta ett ideal/anti-
ideal, och vilka processer ligger bakom denna värdering? Som jag konstate-
rade ovan bidrar erkännandet av nationellt kapital och andra värderade re-
surser till att de som har lyckats respektive misslyckats på ett symboliskt 
fält ser ut att ha inneboende goda eller dåliga egenskaper, och därför be-
traktas deras status som naturlig och legitim.  

De ideal för män och kvinnor som etableras i den lokala ekonomin i De-
gerfors, och de konflikter som eventuellt uppstår när idealen förändras i 
övergången till en ny ekonomisk struktur, kan säga oss mycket om relat-
ionen mellan den lokala ekonomin och den nationella. Jag diskuterade i 
förra kapitlet hur alla orter och regioner är indragna i konkurrensen om 
arbetstillfällen och andra ekonomiska resurser, och i denna konkurrens spe-
lar även invånarnas värderingar roll. Föreställningen att en perifer region 
har oönskade värderingar är en del av centrums makt över periferin, och 
det är intressant att undersöka hur invånarna upplever och hanterar denna 
positionering. 

Den Vita normen i Sverige 
Genom den avgränsningspolitik som förts under många sekel och det veten-
skapliggörande av politiken som till exempel Statens institut för rasbiologi 
bedrev mellan 1922 och 1958 har en föreställning om en Svensk, Vit be-
folkning etablerats. Begreppet Vit betecknar den mest privilegierade rasifie-
ringspositionen, ett begrepp som kan vara förledande eftersom det inte har 
något med vit färg att göra utan endast med relativ strukturell makt. Vithet 
som akademiskt begrepp har diskuterats i Sverige sedan ungefär ett decen-
nium genom en rad publikationer av flera olika forskare.381 Begreppet rasi-
fiering kommer från Robert Miles, som i en strukturell analys av samhället 
finner att:  

i vissa historiska konjunkturer och under bestämda materiella villkor tillskri-
ver människor andra människor vissa biologiska kännetecken med en inne-

                                                      
381  Se t ex Jesper Fundberg, 2001, "Osynlig vithet", I&M. Invandrare & minorite-
ter, nr. 1, Katarina Mattsson, 2001, "Ekonomisk rasism: föreställningar om de 
Andra inom ekonomisk invandrarforskning" i Eachrane och Faye (red.), Sverige och 
de Andra: postkoloniala perspektiv, Natur & Kultur, Stockholm och Lena S. 
Sawyer, 2000, Black and Swedish: racialization and the cultural politics of belonging 
in Stockholm, Sweden Ann Arbor, Mich.: Umi och Lilja 2015 
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börd som syftar till att hålla isär, exkludera och dominera. Genom återskap-
andet av idén om ”ras” skapar de en rasifierad ”Andra” samtidigt som de 
rasifierar sig själva382 

Genom begreppet rasifiering understryker Miles att rasism konstruerar ras 
snarare än tvärtom. Särhållandet är huvudsaken och skulle kunna grundas 
på vad som helst. Genom en lång historisk process har vissa antaget inne-
boende och/eller biologiska karaktäristika hamnat i fokus och tillskrivits 
social mening.383 Processen är dialektisk, den ger både den andre och en 
själv mening och relativ position.  

De senaste åren har diskussionen om vad det betyder att vara Svensk i ett 
modernt, mångkulturellt samhälle börjat dyka upp i litteratur och media, 
men denna begynnande problematisering ska ses mot bakgrund av den ore-
flekterade självklarhet med vilken identitetspositionen Svensk i de allra 
flesta sammanhang förutsätter Vit. Vit identitet i Sverige och i västvärlden 
är per definition en icke-identitet,384 poängen med att vara Vit i dagens väst-
värld är att man inte behöver tänka på sig själv som att man har en hudfärg 
eller en etnisk tillhörighet.385 Detta belyser också en intressant och relevant 
dimension av identiteters funktionssätt: att det är möjligt att identifiera sig, 
vara lik någon, utan att behöva sätta fingret på varför. Vi vet som regel 
tydligare vilka vi inte identifierar oss med, och kanske också varför. En del 
av att vara strukturellt överordnad i samhället är att man slipper se sig själv 
som bärare av någon slags särartsperspektiv: Män är människor – kvinnor 
är kvinnor, heterosexualitet är normalt – homosexualitet är en livsstil, Vita 

                                                      
382 Robert Miles, 1993, Racism after "race relations" London: Routledge s 44 
383 Miles 1989 s 74 
384 Hill, 1997 
385 Jag har fått frågan varför jag hänvisar till begreppet Vithet, och för vem jag vill 
synliggöra Vitheten. Jag menar att det är svårt att förstå rasism utan att förstå Vit-
het, och rasism som en tveeggad strategi i lokalortens arbetarklassvärld är en viktig 
poäng i mitt material. Jag menar också att det är omöjligt att förstå nationsgemen-
skapen Svensk eller andra nationsgemenskaper i Europa utan relationen till Vithet. 
Begreppet har sina problematiska sidor, inte minst risken att reifieras och fungera 
som någon slags ”avlatsbrev” (se Ahmed 2011), men genom kopplingen till nations-
gemenskapens problematiska marginaler tror jag ändå att det är givande. Begreppet 
självrasifiering (Miles 2003) har förvisso en tydligare koppling till process och inter-
aktion än ett statiskt substantiverat adjektiv som Vithet, men min beskrivning av 
strategier för tillhörighet är avsedd att inkludera att även Vithet kan vara en del av 
en sådan strategi.  
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är vanliga – rasifierade är annorlunda. På samma sätt som Bourdieu beskri-
ver hur de överordnade på ett fält verkar ha sin position ”naturligt” döljs 
de processer som har placerat dem där.  

Kopplingen mellan Vithet och Svenskhet bygger på en föreställning om 
en biologiskt avgränsad nationell gemenskap, en föreställning som döljer de 
ekonomiska och sociala avgränsningsprocesser som har etablerat nationen. 
I kapitel två visade jag hur moral, rörlighet, genus och rasifiering är fyra 
typer av avgränsningar av det nationella fältet som verkar tillsammans – 
oftast ömsesidigt förstärkande men ibland separat. I fallet med Resandefol-
ket blev det extra tydligt hur myndighetspersoner med moraliska begrepp 
beskrev Resandefolkets bristande tillgänglighet till arbetsmarknaden – t ex 
icke bofasthet, lathet och slösaktighet – och hur denna beskrivning i sig själv 
utgjorde grund för rasifierande kategorisering, parallellt med men inte be-
roende av det rasifierande begreppet ”svartmuskig”. Genom att tillskriva 
en utdefinierad grupp moraliska brister och koppla kroppsliga tecken till 
dessa brister tillskrivs ingruppen Vithet och godkänd moral, det vill säga 
godkänt värde och subjektskap inför helheten.  

David Roediger386 har visat hur dessa processer gått till i USA. Både eli-
terna och vissa grupper inom USA:s arbetarklass har historiskt vunnit på 
att bli sedda som Vita. Han beskriver också hur vissa grupper, t ex ”the 
’swarthy’ Germans” 387 och irländare i ett skede har betraktats som icke-
Vita för att senare till följd av en kedja specifika händelser har kommit att 
betraktas som Vita. Motsvarande processer har skett i Sverige genom sek-
len, under senaste decennierna gäller det t ex Finländare som för några de-
cennier sedan rasifierades diskursivt och ekonomiskt men idag i de flesta 
sammanhang ses som jämbördigt Vita EU-medborgare och skandinaver.388 
Warren & Twine389 menar att denna ständiga ”nyrekrytering” är en viktig 
del av Vithetens sätt att fungera: Genom att möjligheten finns att inkluderas 
i Vitheten och få tillgång till dess privilegier blir intresset att bryta ner struk-
turen mindre. Historien i USA är specifik och särskilt tydlig just såtillvida 

                                                      
386  David R. Roediger, 1998, The wages of whiteness: race and the making of the 
American working class London: Verso. s 25  
387 De svartmuskiga tyskarna, ur Roediger 1998 
388 Även om konsekvenserna av tidigare rasifiering finns kvar till exempel genom 
ekonomiska skillnader och lidande som följd av rasistisk uteslutning.  
389 Jonathan W. Warren, France Winddance Twine, 1997, "White Americans, the 
New Minority?: Non-Blacks and the Ever-Expanding Boundaries of Whiteness", 
vol. 28 
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att så många människor har flyttat till samma geografiska område och eta-
blerat nya sociala strukturer och hierarkier under relativt kort tid, men trots 
Europas och övriga världens relativt långsamma folkomflyttning har mot-
svarande processer skett här.  

Rasism  
Hübinette och Lundström390 menar att Sverige under 1960– och 70–talen 
lyckades etablera ett ”national brand” som den mest toleranta och liberala 
av alla (väst)länder och (Vita) människor i världen i både utrikespolitiken 
och inrikespolitiken, trots gott om beskrivningar om hur minoriteter be-
handlats och hur arbetskraftsmigranterna underordnats på arbetsmark-
naden. Föreställningen om att Sverige fram till 1990–talet var ett nästan helt 
homogent Vitt land som behandlade sina små inhemska minoritetsgrupper 
väl och lyfte de fattiga ländernas röster i FN fram till 1990–talet är stark 
inte bara hos etablerade rasister utan hos stora delar av befolkningen. När 
idag Sverigedemokraterna och andra rasistiska grupper vill tillbaka till ett 
”gammalt Sverige” är det detta homogent Vita de drömmer om. Men Hübi-
nette och Lundström menar att även antirasistiska grupper kopplar tillbaks 
till en föreställning om ett ”gammalt Sverige”, nämligen ett där rasism inte 
fanns inom landet och internationell solidaritet präglade utrikes- och mi-
grationspolitiken. De menar att denna föreställning bygger vidare på en fö-
reställning om Sverige och Svenskhet som särskilt modernt och särskilt Vitt, 
och hindrar en omvärdering av historien till att inkludera både de rasifie-
rade människor som finns och funnits i Sverige under alla tider, och den 
rasistiska praktik och politik som skapat bilden av det homogena och goda 
Sverige.  

Denna syn på rasism implicerar att man släpper föreställningen om avsikt 
och istället fokuserar på effekter. Rasifiering är som sagt inte bara nedvär-
dering av människor, utan just att särhållande motiveras med kroppsliga 
eller kroppsnära tecken, inklusive språk, namn och liknande.391 Ett exempel 
på att onda avsikter inte är nödvändigt för rasism är Mark Twains Huckle-
berry Finn, som trots goda avsikter beskriver Svarta personer som bärare 

                                                      
390 Catrin Lundström och Tobias Hübinette 2011, "Sweden after the recent election: 
The double-binding power of Swedish Whiteness through the mourning of the loss 
of "old Sweden" and the passing of "good Sweden", Nora, vol. 19 nr. 1 s 45 
391 Miles 1989 
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av annorlunda egenskaper jämfört med Vita personer, och speciellt an-
norlunda eller sämre moraliska eller intellektuella förmågor.392  

Kring begreppet rasism kan man se hur olika strategier konkurrerar på 
det nationella fältet. För det första kopplas Svenskhet och Folkhemmet till 
antirasism trots många exempel på rasistisk praktik och politik under hela 
1900–talet. För det andra betraktas endast vissa former av rasism som 
”verklig” rasism. För det tredje anförs dålig moral eller låg utbildning 
(främst arbetarklassens) som orsak till rasismen, vilket befriar människor 
vars värde för den nationella gemenskapen är erkänt. Klasskapital och Vit-
hetskapital ger vissa människor möjlighet att skriva in sig själva i goda och 
överordnade kategorier, och samtidigt tillskriva andra underordnade egen-
skaper och positioner. Det nationella (befolknings)fältet är alltid under om-
vandling, och en diskursiv kamp pågår kring vilken avgränsning som ska 
vara rådande: den biologiska, den kulturella, kanske den ekonomiska eller 
någon annan. Den biologiskt baserade rasismen är djupt grundad i Svensk 
forskningstradition genom till exempel Linnés raskategorisering från mitten 
av 1700–talet och Anders Retzuis’ skallindex från 1850–talet.393 De senaste 
decennierna har denna typ av rasism kommit att kompletteras av mer 
kulturrasistiska begrepp där olikheter härleds ur kulturella skillnader på 
samma sätt som biologiska skillnader förut utgjorde förklaringsgrunden.394  

Samtidigt som nationen och dess värderingar reproduceras på olika sätt 
genom ”normalnationalistiska” handlingar dras en gräns mot ”extremnat-
ionalismen”395 bland annat genom att förlägga den till moraliskt ifrågasatta 
människor och platser och på så sätt koppla samman den med positioner 
som redan är nedvärderade. pla Essed talar om ”vardagsrasism” 396 som ett 
oavbrutet, ofta omedvetet utövande av makt. Den vilar på tre föreställda 
självklarheter: privilegierandet av Vithet, föreställningen om västerländska 
framstegskriteriers universalitet och föreställningen om de europeiska kul-
turernas företräde. Normalnationalismen är omedveten och oavbruten, och 

                                                      
392 J. Garcia, 2001, "Racism, concepts of", Encyclopedia of ethics, Routledge vol 2 
393 Miles s 44 
394 Helena Sjöström, 2007, "Pendelparanoia i kommunalt jämställdhets- och integ-
rationsarbete" i Tom R. Burns, Nora Machado, Hellgren och Brodin Göran (red.), 
Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor [Elektronisk resurs]: Multidi-
mensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige, Uppsala, s 302 
395 Jfr Balibar 1994  
396 Philomena Essed, 2005, "Vardagsrasism" i Kamali och de los Reyes (red.), Bor-
tom vi och dom, Fritzes, Stockholm 
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samtidigt grundläggande för nationens reproduktion. Den finns inte bara i 
underordnade delar av den nationella gemenskapen, men dominerande 
grupper pekar ut rasism hos de mindre privilegierade och använder den som 
ett argument för att ta avstånd från dem.  

För att upprätthålla nationstankens hegemoni (oavsett vilken denna för 
tillfället är) behövs ideologisk reproduktion genom media, skolundervisning 
och vardagliga hegemoniska interventioner, men det behövs också en be-
gränsning av hur mycket man får hävda nationens gränser. ”Extremnation-
alismen” med sina rasistiska analyser har på detta sätt en funktion för att 
etablera ”normalnationalismens” vardaglighet.397 Gränserna mellan dessa, 
vad som i olika lägen betraktas som normalt och extremt, är också en fråga 
om politisk kamp och hegemoniska interventioner – en kamp som är mycket 
aktuell i Europa och Sverige idag.  

Rasism och klass 
När rasism har diskuterats i termer av klass är det ofta arbetarklassens ras-
ism som har varit i fokus snarare än andra samhällsgruppers rasistiska 
handlingar och åsikter.398 Roediger beskriver hur relationerna mellan olika 
rasifierade grupper inom arbetarklassen i USA har präglats av ”the wages 
of whiteness”. De ekonomiska, sociala och moraliska fördelarna med att bli 
sedd som Vit (t.ex. självkänsla och att slippa fördömande) och att kunna 
bidra till uteslutandet av andra från denna kategorisering har varit en viktig 
resurs som de arbetarklassgrupper som kunnat bli inkluderade i Vitheten 
har utnyttjat. Han menar att andra marxistiska analyser av rasifiering/ras-
ism har fokuserat så mycket på kapitalisternas roll i den rasistiska struk-
turen, vad arbetsgivarna har vunnit på separation inom arbetarklassen, att 
arbetarnas eget agerande har ursäktats eller bortförklarats med att de har 
varit ”dupes, even if virtuous ones.”399 Genom USA:s historia med slaveri 
och immigration skapades Vithetsidentiteten kring begreppen frihet, mäktig 
maskulinitet och icke-slaveri. Dessa ideal skapade en gemensam identitet 
för arbetare – och begreppet arbetare har kommit att förutsätta Vithet och 
maskulinitet. Denna identitet har, enligt Roediger, ”sina rötter både i domi-
nans och i en önskan att slippa konfronteras med sitt eget lidande”400  

                                                      
397 Balibar 1994 
398 Se t ex Mulinari 2004  
399 Roediger 1999:8 
400 David R. Roediger, 1991, The wages of whiteness: race and the making of the 
American working class London: Verso  s 186 
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Även i Svensk kontext har rasism ofta kopplas till arbetarklassen, an-
tingen i form av ett intresse för frågan varför arbetarklasspersoner handlar 
och talar mer rasistiskt än andra, eller i nedsättande syfte. Problemet är att 
när rasism så ofta kopplas till arbetarklassen undervärderas den rasism som 
finns hos andra grupper. Mätningar visar att de med endast grundskoleut-
bildning har mer negativ attityd mot invandrare, men att andelen negativa 
bland högskoleutbildade också är betydande. Demker401 är en av de som 
har mätt rasistiska attityder hos befolkningen, bland annat genom att 2012 
fråga om människors inställning till påståendet ”Invandringen utgör ett hot 
mot Svensk kultur och Svenska värden.” 62 % av de med endast grundskola 
och 17 % av de med högskole- eller gymnasieutbildning ansåg att detta var 
helt eller delvis riktigt. En sådan fråga pekar på dels närvaron i rummet av 
rasifierade människor som definierande för rasistiska värderingar. Frågan 
skulle kunna ställas på andra sätt för att fånga andra typer av rasism. Mu-
linari och Neergaard pekar på hur ”eliternas rasism” gärna ser rasifierad 
arbetskraft närvarande inom Västvärldens territorium så länge de inte hotar 
de infödda eliternas position.402 Om frågan som avgör rasism eller inte 
handlar om var den rasifierade arbetskraften får befinna sig (inte i Sve-
rige/Europa) men inte om vad den får göra (inte ha inflytande) synliggörs 
bara en del av de rasifierade hierarkierna. Över huvud taget finns ett möns-
ter inom både vardagsdiskurser och akademiska diskurser att förlägga ras-
istiska åsikter ”någon annanstans”: att kalla sina egna åsikter för något an-
nat än rasism och förlägga ”den riktiga rasismen” hos till exempel ungdo-
mar, lågutbildade, på landsbygden403 – hos grupper vars moral det är legi-
timt att ifrågasätta. Begreppet rasism används i dessa fall som en beteckning 
på dålig moral snarare en beskrivning av tankemönster och stereotyper.  

Genom att intervjua företrädare och medlemmar av Sverigedemokra-
terna har Mulinari och Neergaard urskiljt tre olika nutida typer av rasism, 
som på ett sätt som bättre än Demkers fråga fångar genus och klassmöns-
ter.404 De skiljer mellan exkluderande rasism, utnyttjande rasism och vår-

                                                      
401 Marie Demker, 2013, Svensk migrationspolitisk opinion 1991-2012 Göteborg: 
SOM-institutet 
402 Diana Mulinari, Anders Neergaard, 2012 b, "Violence, Racism, and the Political 
Arena: A Scandinavian Dilemma", Nora - Nordic Journal of Feminist and Gender 
Research, Taylor & Francis Groupvol. 20 nr. 1  
403 Molina och de los Reyes 2002 
404 Mulinari & Neergaard 2012 a, b 
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dande rasism. Exkluderande rasism kopplar de till de högerextrema poli-
tiska partier som vill separera, utesluta och i sin extrema form utradera ”de 
andra”, och kopplar denna typ av rasism till ”förlorarna” i globaliseringen. 
Den utnyttjande rasismen eller ”vinnarnas” rasism handlar som jag nämnde 
ovan om att beskriva den globala ekonomiska ordningen som naturlig och 
normal, och därmed att det är helt rimligt att rasifierad arbetskraft finns 
tillgänglig som underbetald arbetskraft för Europeiska länders ekonomier – 
oavsett om de finns på plats inom Västvärldens gränser eller någon annan 
stans. Denna typ av rasism kopplas i Svensk politisk kontext inte till Sveri-
gedemokraterna utan snarare till andra borgerliga partier. Den kan heller 
inte fångas i frågor om attityder till invandring, religionsutövande eller hot 
mot Svenska värderingar likt undersökningen som refererades ovan, och 
därmed underskattas rasismen hos globaliseringens ”vinnare” i mätningar 
av den typ som nämndes ovan. Den tredje typen av rasism hittar Mulinari 
och Neergaard hos kvinnliga SD-politiker som de har intervjuat: ett sätt att 
formulera sin nedvärderande och uteslutande syn på migranter i termer av 
omsorg: ”det är inte humant” eller ”för barnens skull”. Vårdandet är 
(främst) en del av den uteslutande rasismen genom att den understryker att 
alla vinner på om människor ”stannar hemma”: det är för deras egen skull 
som flyktingarna ska stanna hemma, samtidigt som den som talar kan be-
hålla en självuppfattning som en god (Svensk) person som sätter allas bästa 
i centrum.  

En av mina frågor i avhandlingen handlar om hur den nationella gemen-
skapen reproduceras i vardagliga berättelser, hur den vardagliga ”normal-
nationalismen” ser ut. Hos personer med erfarenhet av arbetslöshet på en 
lokal, svag arbetsmarknad tror jag att den diskursiva kampen om hur den 
nationella gemenskapen ska representeras och avgränsas är viktig och att 
den handlar om att skapa tillhörighet för sig själv och det man själv repre-
senterar. Om det visar sig att framhållandet av Vithet/Svenskhet är en stra-
tegi som intervjupersonerna använder för att understryka sitt värde på det 
nationella fältet är det intressant att undersöka hur detta går till, hur De 
Andra beskrivs och vilken position intervjupersonerna ger sig själva.  

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag brutit upp idén om den enhetliga men avgränsade 
nationella gemenskapen genom att föra in relationer mellan delar av en ge-
menskap, här klass, genus och rasifiering. En nation kan ses som ett fält i 
Bourdieus mening, och på detta fält pågår symboliska strider om vilka män-
niskor och vilka delar av geografin som ska prioriteras och vilka som ska 
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träda i bakgrunden. Makten som de etablerade på fältet har bygger på hi-
storiskt legitimerat kapital, i form av ekonomiska, sociala, kulturella och 
symboliska resurser som blivit erkända och värderade på fältet. Processerna 
för erkännande eller avfärdande av kapital är i allmänhet så dolda att bä-
rarna av dessa resurser framstår som självklart ”goda” eller ”värdelösa” 
personer.  

I kapitel två pekade jag på hur godkänt eller icke önskvärt beteende har 
använts som ett sätt att skilja de högt värderade från de oönskade på det 
nationella fältet och avgränsa det diskursivt. I detta kapitel lyfte jag fram 
att detta sätt att skilja mellan önskvärda och mindre önskvärda personer 
innebär en bedömning av människors moral, samt att klass och moral ligger 
nära varandra: Arbetarklasspersoner har ett ifrågasättande hängande över 
sig om deras moral eller samhällsvärde är tillräckligt bra eller inte. Jag an-
vänder här begrepp från Beverly Skeggs, som har utvecklat en modell för 
att förklara på vilket sätt människors ”samhällsvärde” är en fråga om er-
kända resurser, och att de resurser som arbetarklasspersoner har blir klas-
sificerade som värdelösa och obrukbara. God moral betyder här att vara 
högt värderad som person och därmed att få respekt för och kunna försvara 
sina handlingar i sin egen rätt, utan att behöva legitimera handlingarnas 
värde för samhället i stort. Med stöd i Skeggs ser jag det som att erkända 
tillgångar blir samma sak som att få sitt värde som person erkänt: Eftersom 
tillgångar måste legitimeras för att kunna användas för social rörlighet 
krävs det att tillgångarna betraktas som goda och värdefulla av någon – 
nämligen värderade samhällsmedborgare – och för något – till exempel som 
arbetskraft, konsument eller någon annan respektabel samhällsfunktion. 
Jag tror att den som inte kan göra gällande att han eller hon är en värderad 
och nyttig samhällsmedborgare, den som är beroende av arbetsmarknaden 
för sin överlevnad och sitt sociala värde, måste bevisa sitt värde genom att 
leva upp till samhällets krav och vara respektabel eller skötsam. Det gäller 
i synnerhet arbetsmarknadens krav och krav på god/rätt konsumtion. 
Skeggs poäng är att endast den med etablerad respektabilitet och tillräckliga 
(symboliska, ekonomiska och så vidare) resurser tillåts tala i egen sak och 
vara ett subjekt.  

Respektabilitet är det Brittiska begreppet för nationellt erkänd moral, ett 
krav som särskilt arbetarklassen genom historien har förväntats leva upp 
till. Exakt vilka handlingar som respektabiliteten har bestått i har varierat 
och går inte att definiera, men genom att peka på värdet för nationen flyttar 
Skeggs fokus från handlingarna till de krav som de är ett svar på. I Svensk 
forskning har begreppet skötsamhet använts för att beskriva motsvarande 
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ideal, men med den avgörande skillnaden att arbetarrörelsen haft en auto-
nom roll i utformandet av idealet. Genom att arbetarrörelserna och (en del 
av) dess representanter har haft en relativt god ställning i det Svenska sam-
hället under förra seklet har dess ideal fått representera arbetarklassperso-
ner i allmänhet. De personer som inte har levt upp till den skötsamma 
livsstilen har varit föremål för arbetarrörelsens och myndigheternas fostran 
eller uteslutning. Jag tror att man kan se idealet skötsamhet som annat ett 
svar på samma fråga som Skeggs ställer: kan en person utan erkända resur-
ser vara ett respektabelt och värderat subjekt?  

I kapitel två lyfte jag också fram hur kontrollerad rörlighet har varit ett 
sätt att avgränsa den nationella gemenskapen, att de som inte anpassat sig 
till rådande ideal för rörlighet (särskilt på arbetsmarknaden) har varit före-
mål för moralisk upptuktning eller uteslutning. Jag lyfte då också fram att 
överrörlighet har varit en faktor i rasifieringen av människor. Resande och 
Romer har definierats bland annat av sin icke-bofasthet, och ”lösdrivare” 
som alltför uppenbart inte anpassat sig till arbetsmarknadens krav har varit 
föremål för omhändertagande. Genom att rasifiera överrörligheten blir bun-
denhet ett tecken på Vithet/Svenskhet, de som betraktas som Vita hör till 
det nationella rummet. Bundenhet till en plats handlar om att ha socialt och 
symboliskt kapital kopplat dit, resurser som kan användas för att till exem-
pel skaffa arbete, bostad eller liknande. För den vars resurser är så snävt 
kopplade till en ort att det är svårt att flytta eller pendla därifrån blir bun-
denheten ett problem när den lokala arbetsmarknaden sviker, men jag tror 
man kan se att kopplingen till det geografiska rummet samtidigt blir ett sätt 
att inkludera sig i Vitheten.  

De ideal för maskuliniteter och femininiteter som etableras i ett samhälle 
hänger också ihop med samhällets värderingar och behov. Till dagens vär-
derade manlighet verkar höra en jämställd, barninriktad manlighet, ett ideal 
som samtidigt betraktas som en konsekvens av det Svenska välfärdssam-
hället. Kopplingen mellan god manlighet, modernitet och Svenskhet blir i så 
fall stark, och de män som inte har dessa goda egenskaper har beskrivits 
som ett ”jätteproblem” för samhället i stort. Vad gäller ideal för kvinnlighet 
är det svårare att hitta forskning som beskriver dagens ideal, men det finns 
skäl att lyfta fram kvinnliga företagare som ett sådant ideal men att kvin-
nors roll som konsumenter och som familjemedlemmar är viktigare än deras 
ekonomiska roll.  

Vithet har etablerats som ett så ”självklart” tecken på tillhörighet till den 
Svenska nationen att det först är på senare år som denna fråga har proble-
matiserats. Under de senaste åren när ett rasistiskt parti har kommit in i 
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riksdagen har debatten lyfts, och efter hand har också frågan om självklar-
heten i att koppla Vithet till Svenskhet kommit upp. Men samtidigt med 
debatten om Sverigedemokraterna har rasismen ofta kommit att placeras 
hos arbetarklassen och därmed har andra typer av rasism än den som Sve-
rigedemokraterna står för kommit att antingen underskattas eller normali-
seras. Jag tror att det är viktigt att skärskåda också andra former av rasism 
än den som vill exkludera människor från det nationella territoriet. På så 
sätt kan vardagsrasismen till fullo synliggöras.  

Resonemanget om att moraliskt godkännande krävs av arbetarklassper-
soner för att få bli subjekt i sin egen rätt kan överföras till personer som 
kommit att bli rasifierade och till kvinnor eller män vars genustillhörighet 
inte värderas. Dessa grupper har svårt att vinna erkännande som subjekt i 
relation till den nationella gemenskapens diskursformering. Genom de stän-
digt pågående hegemoniska kamper om representationsprinciper som jag 
lyfte fram i kapitel tre förändras relationerna mellan klass, rasifiering, genus 
och arbetsmarknadsanpassning (till exempel rörlighet). De konkurrerande 
diskurserna biologi, kultur och ekonomiskt värde ökar och minskar i bety-
delse för diskursiv och materiell inklusion, men jag tror att ingen av dem 
helt förlorar sin giltighet.  

De fyra mekanismerna för gränsdragning kring den nationella gemen-
skapen – godkända värderingar, rörlighet, genus och rasifiering – hänger 
samtliga samman med de hegemonier för representationen av nationen som 
rått i olika tider, de skapar hierarkier och värderar människor som bra/då-
liga och tillhöriga/uteslutna ur samhället. Kan det vara så att det är avgö-
rande för människor med en svag position på arbetsmarknaden att hävda 
sin tillhörighet innanför och positionera andra utanför gränsen för nation-
ens intresse? Kampen om hur nationens intresse och den nationella gemen-
skapens gräns verkar pågå både i nationens centrum bland människor som 
inte själva riskerar att skrivas ut, och i vardagen vid nationens utkant.  
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Metod 
Att beskriva en forskningsprocess som har hållit på så länge som denna är 
inte bara svårt, det är också förenat med många känslor. Både mitt projekt 
och dess organisatoriska inramning på Örebro universitet har genomgått 
många förändringar under dessa tretton år. Forskning är en mångfacetterad 
process där många personer deltar; kunskapsflödet är inte envägs från ”käl-
lorna” genom forskaren till texten i datorn. Det går fram och tillbaka, hit 
och dit. För mig som feministisk, antirasistisk och klassmedveten forskare 
är det viktigt att vara medveten om de maktstrukturer som finns i och omger 
ett forskningsprojekt, och reflektera över hur allt detta har påverkat de slut-
satser jag har dragit.  

Undersökningen är gjord som en socialkonstruktivistiskt inspirerad fall-
studie med tematiska intervjuer med femton strategiskt utvalda personer 
som får representera ett särskilt perspektiv på den valda lokalorten och dess 
arbetsmarknad. Som komplement har jag också intervjuat tre personer i po-
litisk maktposition i kommunen, och tagit del av litteratur om orten och 
gjort vissa observationer på plats. De 15 intervjuerna har utgjort kärnan, 
resten är att betrakta som komplement.   

I detta metodkapitel kommer jag först att göra en ganska konkret be-
skrivning av hur jag har valt min fallstudie och hur intervjuerna har gått till, 
för att sedan diskutera möjligheterna och svagheterna med socialkonstruk-
tivistisk metodologi och hur jag har förhållit mig till detta.   

Orten  
För att fånga de korsande strukturer som påverkas när nationens arbets-
marknad och position i världen förändras har jag valt att undersöka en ort 
som har varit i centrum för Sveriges ekonomiska välstånd, men som nu 
hamnat i periferin. I denna ort har endast en del av invånarna funnits bland 
de tidigare relativt privilegierade med stabila anställningar i en nationellt 
värderad industrigren, men hela ortens arbetsmarknad har varit kopplad till 
dessa personers position. I berättelserna om förändringen från den privile-
gierade positionen till periferin, om ortens och individernas roll i samhället 
och om människors strategier för att hantera situationen idag syns de me-
tanarrativ och strukturer som konstituerar deras position.  

Varje arbetsmarknad är lokal i någon mån, i synnerhet de för lågutbil-
dade och lågavlönade. Arbetsmarknaden i Sverige har genomgått två typer 
av förändring de senaste åren: Den omvandling av arbetsmarknaden som 
man i brist på bättre ord kan kalla konjunkturell har påverkat hela landet 
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på någorlunda liknande sätt, men lågutbildade, rasifierade och kvinnor har 
drabbats mer än högutbildade, Vita och män.405 Den strukturella omvand-
lingen har drabbat små industriorter i högre grad än andra. Därmed blir det 
intressant att undersöka en mindre industriort med hög andel lågutbildade, 
där arbetslösheten är relativt hög jämfört med övriga landet.  

Orten Degerfors är ett specifikt fall som väckt mitt intresse genom att 
man kan se en förflyttning från en roll som nationellt prioriterad central 
exportör av stål, till en roll med ett (osäkert) ben i denna industri, ett ben i 
upplevelseindustrin och ett ben i arbetslösheten. Förändringen har skett 
inom en generations arbetsliv och många Degerforsare har fått se sina ar-
betsvillkor förändras. Kontrasten mellan den gamla och den nya lokala 
identiteten visar därför på en central dimension av Sveriges förändrade plats 
på den globala ekonomiska kartan. Det finns många sådana orter i Sverige. 
Att det blev just Degerfors och inte Olofström, Borlänge, Landskrona, Ki-
runa eller någon annan plats med liknande ekonomisk-geografisk utveckl-
ing handlar för det första om att Degerfors är så litet att arbetsmarknaden 
är starkt beroende av ett enda företag och att de lokala sociala nätverken är 
starka och för det andra att avstånden till större orter är så stort att pendling 
kräver viss ansträngning (ca 45 minuter i bil enkel väg till Karlstad eller 
Örebro), samt för det tredje om att det ligger relativt nära Örebro där jag 
hade min bas under en period. I de empiriska kapitlen kommer de geogra-
fiska aspekterna av sociala relationer att diskuteras genomgående.  

Samtidigt är det naturligtvis inte alls självklart att koppla alla föränd-
ringar som sker i en ort till makroekonomiska processer. Mycket händer 
lokalt som påverkar arbetsmarknaden och erfarenheter i ett samhälle i för-
ändring, många sociala värderingskonflikter kan ha lokala och individuella 
skeenden. Min ambition har varit att få fram det nationella perspektivet på 
de lokala konflikterna genom att be intervjupersonerna förklara lokala ske-
enden som kommit upp samtidigt som jag under intervjuerna uttryckte min 
förståelse av nationellt relevanta processer, och därmed göra den nationella 
tolkningsramen till en gemensam referens i intervjuerna. Begreppet fallstu-
die antyder att orten kan representera någonting mer än sig själv, och att de 
personer jag valt att tala med representerar hela orten. Personerna represen-
terar inte orten – jag har valt dem av skäl som jag redovisar nedan. Orten 
kan definieras på många olika sätt – det är en varuproducerande kommun, 

                                                      
405 Socialstyrelsen, Social rapport 2006 
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en pendlingskommun, en kommun i tätbefolkad region,406 en ort i Värm-
land, en kommun i Örebro län, en plats med Bergslagshistoria och mycket 
annat – och jag kommer i kapitel åtta att visa att identifikationen med olika 
representationer spelar roll för invånarna. De aspekter som jag har valt att 
fokusera på är nerdragningen av industriarbetsplatserna utan att det domi-
nerande företaget försvunnit helt, i kombination med relativt långa avstånd 
till storstadsarbetsmarknader som försvårar pendling för vissa människor, 
de nya möjligheter till liv och arbete som uppstått när tiderna har förändrats 
och hur befolkningen och därmed identiteten som ”Degerforsare” har för-
ändrats de senaste decennierna.  

Personerna 
De intervjupersoner jag har valt att tala med befann sig vid tiden för inter-
vjuerna i en skärningspunkt mellan flera olika kategorier, en skärnings-
punkt som jag teoretiskt kopplar till att nationens och nationalstatens grän-
ser förändras och omförhandlas. För det första bor de i en ort vars största 
arbetsgivare hotas av utflyttning eller nedläggning till följd av globala eko-
nomiska förändringar. För det andra är de lågutbildade i glesbygd och där-
med i en marginaliserad position på arbetsmarknaden. För det tredje är de 
Vita Svenskar och Svenska medborgare som förväntar sig stöd från välfärds-
staten. Den ekonomiska grunden för deras tillvaro hotas.  

Deras tolkningar av situationen väver samman berättelser på flera nivåer. 
För det första finns en specifik berättelse om hotet mot arbetsgivaren (Ver-
ket) med en rad karaktärer till vilka hopp eller svek, resurser och svaghet 
och så vidare kopplas. För det andra finns orten som gemensam men sam-
tidigt konfliktfylld identitet, en ort till vilken personernas livsberättelser ofta 
är starkt knutna. För det tredje finns den nationella ekonomin och globali-
seringen som en bakgrund som påverkar dem alla på olika sätt och som kan 
tolkas på olika sätt beroende på vilka identiteter man ansluter sig till.  

Att välja ut personer strategiskt för att hitta en viss berättelse är natur-
ligtvis vanskligt eller omöjligt – särskilt med ett socialkonstruktivistiskt an-
tagande om att alla kategorier är socialt konstruerade. Min lösning på detta 

                                                      
406 Degerfors kategoriseras som pendlingskommun i 2011 års indelning men upp-
fyllde kriterierna även som Varuproducerande kommun (38 % enligt senaste upp-
gift från 2010) och Kommun i tätbefolkad region (över 700 000 invånare i en reg-
ion 112,5 km från Degerfors) Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s kommun-
gruppsindelning. http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommu-
ner/kommungruppsindelning.  Sidan publicerad 14 okt 2009 
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problem har varit att söka personer med vissa erfarenheter – erfarenhet av 
Svensk lågkvalificerad arbetsmarknad och 90–talskrisen i arbetsför ålder, 
erfarenhet av arbetslöshet, erfarenhet av det sociala umgänget på orten. För-
delen med att välja utefter erfarenheter är dels att jag inte behöver avgöra 
vem som hör till vilken kategori av till exempel arbetarklass/lägre medel-
klass, och dels att det blir lättare att koppla ihop skeenden idag med erfa-
renheter av tidigare skeenden genom tydliga frågor. Exempel på sådana frå-
gor är hur Svensk välfärdsstat eller det sociala livet i Degerfors har sett ut 
tidigare. Jag upplever att denna öppenhet har låtit mig slippa gissa vad per-
soner refererar till och hur uttalanden ska tolkas. Andra kategorier såsom 
genus och ras/etnicitet har jag låtit personerna kategorisera själva utan att 
ta upp detta till en diskussion. Den som refererar till erfarenheter av att vara 
inkluderad på Svensk arbetsmarknad eller till erfarenheter som framställs 
som kollektivt kvinnliga/manliga, vilket implicerar att de ”passerar”407 som 
Vita Svenskar respektive kvinnor/män och inte tar upp några konflikter 
kring detta i intervjuerna har jag låtit ingå i bygget av de kategoriseringar 
som blivit viktiga i analysen. Erfarenheterna, inte några utifrån pålagda ka-
tegorier, har varit styrande.  
 
För mina intervjuer har jag sökt människor som är:  

Födda på 60–talet 
Jag är främst intresserad av vuxna eftersom jag undersöker den förändring 
människor upplevt under sitt arbetsliv. Arbetsmarknadsanpassning i form 
av flytt eller omskolning innebär en större förändring när man är 40 än när 
man är yngre då många naturligt förändrar sina liv. Intervjupersonerna var 
mellan 35 och 45 när intervjuerna gjordes 2005–06. Då har man lång tid 
kvar på arbetsmarknaden och måste hantera en negativ arbetsmarknadssi-
tuation på något sätt både ekonomiskt och socialt. Även sjukskrivning eller 
förtidspension måste hanteras identitetsmässigt, vilket äldre personer inte 
behöver på samma sätt.  

Lågutbildade och med erfarenhet av arbetslöshet  
Som diskuterades i kapitel fyra använder jag ett klassbegrepp från Bourdieu 
som fokuserar på hur en sammantagen mängd resurser (kapital) kan använ-
das för social rörlighet. Att avgränsa till personer som är eller har varit ar-
betslösa under en längre period de senaste åren och som har låg utbildning 

                                                      
407 Se Jackson 2010 ”Passing” in Encyclopedia of Identity 2010 
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är ett sätt att approximera människor med begränsade sociala resurser. I sin 
rapport om arbetslöshet och fattigdom408 lyfter Socialstyrelsen fram att ris-
ken för arbetslöshet och särskilt långvarig eller återkommande sådan är 
större för människor med låg utbildning och begränsade sociala kontakter. 
Den som har erfarenhet av arbetslöshet har dessutom varit tvungen att fun-
dera igenom sina möjligheter och sin framtid i relation till det utbud av jobb 
som finns i dagens läge till skillnad från när de började sin yrkeskarriär. 
Några av intervjupersonerna har startat eget företag efter en tid av arbets-
löshet, de har tidigare haft anställningar inom arbetarklassyrken (järnverk, 
butik, offentlig service) och återupprättar sitt yrkesliv genom företagande 
inom samma bransch, och företagen sysselsätter endast dem själva.  

Lång erfarenhet av den Svenska arbetsmarknaden  
Diskussionerna om Sverige och Svenskhet kom upp på olika sätt och det 
framgår att alla de intervjupersoner jag har tagit med identifierar sig som 
Svenskar. Avgränsningen beror på att jag ställde frågor om den kollektiva 
och individuella arbetsmarknadshistorien. Viktiga gemensamma nämnare 
var en koppling till åttio- och nittiotalens Svenska arbetsmarknad samt att 
inte ha erfarenhet av rasism på Svensk arbetsmarknad. Däremot finns andra 
kontraster bland intervjupersonerna med koppling till geografi till exempel 
människor som är födda och uppvuxna i orten eller som är inflyttade. Jag 
diskuterar dessa aspekter i synnerhet i kapitel sju och nio.  

Avidentifiering 
Jag anonymiserar personerna så mycket som möjligt, namn är fingerade och 
yrkesuppgifter är ändrade i vissa fall. I bilaga två finns en sammanställning 
av intervjupersonerna. Jag har valt att vara öppen med vilken ort det gäller, 
eftersom jag berättade det tidigt och sen inte kunde välja på annat sätt. 
Samtidigt är orten Degerfors speciell – den har blivit lite av en symbol för 
en Svensk liten kämpar-ort, något som kommunen utnyttjar i många sam-
manhang och som jag refererade till kort i kapitel två. Kommunen, Verket 
och inte minst fotbollslaget har en mycket speciell berättelse om sig själva 
och sin roll i landet, en berättelse som ger utrymme för vissa karaktärer och 
exkluderar andra. Denna berättelse ska jag utveckla och analysera.  

                                                      
408 Socialstyrelsen, Social rapport 2006 
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Kontakt och bortfall 
Kontakten med de 15 intervjupersonerna skedde dels genom annonsering 
på offentliga platser såsom biblioteket, men de viktigaste vägarna var ge-
nom kommunala verksamheter för arbetslösa respektive nyföretagare, och 
genom facket. Jag fick uppfattningen att urvalskriteriet ”med erfarenhet av 
arbetslöshet” uppfattades stigmatiserande för vissa personer, vilket påver-
kade urvalet. Jag hade velat ha ytterligare några intervjuer med människor 
som var arbetslösa vid intervjutillfället, men flera avböjde och undvek mina 
försök att boka ny tid. De som återgått i arbete var svåra att boka pga tids-
brist, så balansen mellan grupperna blev ändå ganska bra. Förutom dessa 
15 finns tre intervjuer med personer i maktställning, de är inte anonymise-
rade och ges en annan typ av röst än de övriga, anonyma intervjuperso-
nerna.  I bilaga 3 finns det brev som gavs eller skickades till personer vars 
uppgifter jag fått genom de respektive verksamheterna.  

Intervjuerna 
Intervjuer är ett av de bästa sätten att få höra hur människor presenterar sig 
själva och sin omgivning. I en intervju blir de berättelser som människor 
presenterar inför mig som främling i fokus, snarare än hur relationer skapas 
i handling. Därmed blir presentationen i större utsträckning aktiv och vik-
tiga ”vi” och ”dom” beskrevs tydligt i ord för mig (mer om det nedan). 
Intervjuformen tydliggjorde också det jag skulle vilja kalla ”styrkan” i olika 
uttalanden, i vilken mån människor ser sina uttalanden som själv-
klara/omöjliga att ifrågasätta eller snarare kontroversiella.409 När jag bad 
dessa människor, som jag alltså bara visste några få uppgifter om, att be-
rätta om viktiga händelser under sitt arbetsliv kom de att foga ihop delar av 
verkligheten till ett betydelsebärande mönster – dess emplotment410. Detta 
mönster är unikt för talsituationen mellan dessa individer och mig som in-
tervjuare och samtidigt gemensamt genom att många kategoriseringar och 
berättelsedelar återkommer i många intervjuer.  

Dessa betydelsebärande mönster blir tydligare i en intervju än i en etno-
grafisk undersökning, där interaktion och handlingar ställs i fokus istället. 
När endast en okänd person finns närvarande måste situationer att beskri-
vas med fler abstrakta kategoriseringar, plus att interaktion mellan flera 

                                                      
409 Jfr Wetherell & Potter 1992 s. 16 
410 Emplotment är ett av de bärande begreppen i Somers & Gibsons narraitva analys, 
som lyfter fram hur människor värderar och skapar mening i vardagliga berättelser. 
Somers & Gibson 1994 s. 38 
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personer är mer mångtydiga än tal. Intervjuer innebär också en typ av jäm-
likhet jämfört med att i större grad fokusera på skrivet material såsom en-
skildas skrivna texter eller media, jobbannonser, föreningsmaterial och så 
vidare. Jag tror att erfarenheterna av litet klasskapital, arbetslöshet och så 
vidare skulle ha fått mindre omfång om jag hade fokuserat på skrivna tex-
ter.  

För mig har det varit viktigt att intervjuerna skulle uppfattas som samtal, 
där intervjupersonen var delaktig i att forma innehållet och att min roll som 
forskare inte var distanserad och kontrollerande utan deltagande. I inter-
vjusituationen tror jag att jag har framstått som en representant för ett 
Svenskt universitet, de har sett mig som en yngre, Vit kvinna från Skåne 
som besöker deras ort men som inte vet särskilt mycket om orten eller de 
relationer som bygger upp dess sociala värld. Berättelser och konflikter som 
var aktuella i det lokala sociala sammanhanget där har refererats för mig 
som att jag inte kände till dem i sina detaljer. Men när vi talade om saker 
som var aktuella i en nationell kontext (t ex om rikspolitik eller liknande) 
tror jag att jag och intervjupersonerna har uppfattat oss ha ungefär lika 
mycket kunskap, och att de har sett mig som en nationellt sett likvärdigt 
inkluderad person. Intervjuerna var i allmänhet mellan en och två timmar 
långa, i ett fall bara en halvtimme och i ett fall blev det två intervjuer på 
vardera nästan två timmar. Skillnaderna beror främst på hur lätt det var att 
få personen att prata. En konsekvens var att männen fick något större plats, 
kvinnorna var mer ovilliga att lägga ut texten om sin syn på samhället. Jag 
försökte kompensera detta i någon mån med följdfrågor, utan att styra för 
mycket. De intervjupersoner som medverkade i den kommunala arbets-
marknadsverksamheten blev intervjuade i dess ganska sterila lokaler. Två 
av företagarna intervjuade jag i ett lånat rum på Folkets hus mitt i Degerfors 
och i några fall fick jag komma in i hem, förenings- eller företagslokaler.  

Min metod för att få fram beskrivningar och berättelser är att ge bekräf-
telse på att jag förstår intervjupersonens åsikter i så stor utsträckning som 
möjligt. I några undantagsfall när intervjupersonernas berättelser var väl-
digt starka kände jag att det fanns möjlighet att få mer ut av dem genom att 
ifrågasätta eller rent av ”retas” litegrann. Detta gjordes med bibehållen re-
spekt för intervjupersonerna och endast när jag uppfattade att de skulle 
tolka mina försök att utmana som intresse mer än ifrågasättande. Det finns 
här en risk att frågorna verkar styrande i alltför hög grad, avsikten var att 
skapa kontakt över den klyfta som finns mellan en akademisk främling och 
till exempel en arbetslös personlig assistent. Maktobalansen mellan mig och 
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intervjupersonerna har varierat, männen med eget företag hade en helt an-
nan pondus än de kvinnor och män som varit arbetslösa en stor del av sitt 
liv. Intervjuerna kom att präglas av dessa maktobalanser. I de fall jag upp-
fattade en stark och vältalig person framför mig tog jag mig större frihet att 
”retas” och ifrågasätta, de vars uttryckssätt var svagare ansträngde jag mig 
att stödja och bekräfta. Jeanette Hägerström411 beskriver fint hur de av hen-
nes undersökta KomVux-deltagare som har haft arbetarklassbakgrund har 
varit mycket mer osäkra i intervjusituationen. Eftersom hennes och min am-
bition har varit att lyfta fram deras berättelser till samma nivå som de mer 
talföra har det ibland inneburit att jag har fått lirka lite och fråga flera 
gånger. Mycket av de negativa känslorna kring berättelserna (särskilt kvin-
nornas berättelser) har funnits i det icke-verbala till exempel i gester och 
suckar. I sådana fall och då har jag dels tagit med känslouttrycken i tran-
skriptionen och dels försökt ställa frågor för att få ord på dem. Om frågorna 
uppfattas som styrande kan jag bara ta ansvar för detta och säga att avsik-
ten har varit att hjälpa intervjupersonerna fram mot det Patrik Aspers kallar 
att forskaren ska förstå vad intervjupersonerna vill ha sagt.412 I analysen har 
jag varit uppmärksam på riskerna med sådan påverkan, i linje med det Rob-
son kallar ”heightened sensitivity to the problem of subjectivity”413 i en et-
nografisk studie, som ju har samma intresse för forskarens närvaro och in-
blandning i samtalen. Jag har betraktat mig själv som en intervjuare och 
underlättare i intervjusituationen, och i analysprocessen sett mitt ”inter-
vjuar-jag” som en deltagare som inverkar på berättelser och uttalanden.  

Intervjuerna är transkriberade i sin helhet, på en detaljnivå där det går 
att utläsa pauser, omtag och felsägningar, och jag har alltså noterat vissa 
gester och ordlösa uttryck. Jag har också bevarat inspelningarna och har i 
vissa fall gått tillbaka till inspelningen för att kontrollera att jag tolkat rätt. 
I intervjucitaten har jag redigerat transkriptionerna något ifråga om pauser 
och felsägningar, annars är det lätt att personerna framstår som ointelli-
genta. Det är en svår balans mellan att redigera citat så de blir tydliga i den 
löpande texten utan att deras innebörd förändras, men jag har försökt lägga 
till förklaringar för att göra det lättläst. De tecken som använts är (…) för 

                                                      
411 Hägerström, Jeanette, 2004, Vi och dom och alla dom andra andra pa ̊ komvux: 
Etnicitet, genus och klass i samspel, Sociologiska institutionen, Univ, Lund. 
412 Patrik Aspers, 2007, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden 
Malmö: Liber. s 27f 
413 Colin Robson, 2002, Real World Research, A Resource for Social Scientists and 
Practitioner-Researchers Malden: Blackwell Publishing s 314 
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att något eller några ord klippts bort, […] när jag klippt bort längre stycken. 
Jag har endast i något enstaka fall använt dialektord, eftersom den dialekt 
som användes i intervjuerna i allmänhet inte påkallade särskild transkribe-
ring.  

Samtal är väldigt sällan på lika villkor, vare sig ett interpersonellt sam-
manhang eller i form av ett utvidgat samtal i det större samhället. Vissa 
grupper och individer blir tystade, deras röster och åsikter hörs mindre än 
andras. Dessa grupper och individer blir istället representerade som Andra 
(om de representeras alls) – det andra könet, de andra som inte är Vita, de 
andra som inte har anställning eller pengar osv. Chanserna att dessa grup-
per och individer ska tala så det hörs är alls inte obefintliga, men de är be-
gränsade. Trinh T. Minh-ha skriver att tystnad kan vara ett slags svar – inte 
individuellt utan som en kollektiv politisk strategi: ”Tystnad såsom vägran 
i att medverka i berättelsen ger oss ibland en möjlighet att bli hörda. Det är 
en röst, ett sätt att yttra sig och ett gensvar i sig självt. Men utan andra 
tystnader blir min tystnad ohörd, obemärkt; det är bara en röst mindre, och 
mer åt dem som tystar.”414 Problemet med tystnad är också att den är svår 
att fånga på band, och ännu svårare i transkription. Det hade varit intres-
sant att ta ännu mer fasta på mer av kommunikationen bortom orden; pa-
user, tvekan, kroppsspråk och miner. I relation till forskarrösten har dessa 
ordlösa budskap svårt att hävda sig, och även när jag som forskare försöker 
fånga upp dem är de svåra att tolka och översätta till ett språk som blir 
begripligt i en vetenskaplig text. Mina försök att vara öppen för tystnadens 
och tvekans betydelse förutsätter att de är tolkningsbara och begripliga för 
mig, vilket ibland men inte alltid är fallet. En möjlighet hade förstås varit 
att spela in intervjuerna på video och publicera en multimedia-text med ljud 
och bild, men då faller å andra sidan anonymiteten och människor tystas av 
att de känner sig utlämnade.  

I det brev där jag bad om intervjuer var beskrivningen av vad intervjun 
skulle handla om ganska kortfattad: ”om arbetsliv och samhällsföränd-
ring”, vilket skapade en öppenhet och ett utrymme för intervjupersonernas 
tolkningar av vad de trodde jag var ute efter. Intervjuerna har varit av sam-
talskaraktär. När jag lyssnar på intervjuerna i efterhand hör jag hur både 
jag och intervjupersonen har sökt efter vad den andra har ”hakat på”. Även 

                                                      
414 Trinh T. Minh-ha, 1999, "Olikhet: särskilt för kvinnor i tredje världen" i Catha-
rina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Thörn (red.), Globaliseringens kulturer: den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, 
Nora s 218 
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om jag har haft mer makt i samtalssituationen än intervjupersonen så har 
min ambition varit att lyfta upp aspekter som jag uppfattade att intervju-
personen tyckte var intressant och betydelsebärande. De teman som alla in-
tervjuer har tagit upp på något sätt har varit ”beskriv ditt arbetsliv”, ”hur 
ser du på samhällsekonomin i Sverige”, ”hur skulle du beskriva orten De-
gerfors och Degerforsarna” samt ”samhälle och samhällsförändring”. In-
tervjuerna har blivit väldigt olika, beroende på vad personerna varit mest 
intresserade av att prata om. I bilaga 1 finns en intervjumall som har funge-
rat som stöd.  

Analysen  
I alla former av kvalitativ samhällsvetenskap pågår analysen hela tiden un-
der forskningsarbetet, i en eller annan form. Vare sig man är i fasen att 
formulera sin idé och ta in intryck från alla möjliga källor som media, sam-
tal med vänner, teoretisk grund inom sitt ämne eller något annat, eller i en 
mer ”handgriplig” fas av transkription och funderingar kring vad en inter-
vjuperson menar och hur utsagor kan förstås i relation till vad andra perso-
ner säger eller till teoretiska beskrivningar av perspektiv och situationer så 
kan man se det som analys eller bearbetning av källmaterial i relation till 
teoretiska verktyg. Men för att försöka skapa en struktur kring min analys-
process trots denna ”fluffighet” har jag gjort ett slags scheman och kartor 
kring varje intervjuperson och senare kring tillfälliga grupper av intervju-
personer. I dessa scheman jag har tagit fasta på tre saker nämligen betydel-
sebärande konflikter, relationskartor som beskriver gränser mellan ”Vi” 
och ”Dom”, och beskrivningar av tid och plats. Den sista punkten rör hur 
historia, nutid och framtid respektive här och långt borta beskrivs i relation 
till varandra. Inspiration till denna fokusering har jag främst fått från den 
narrativa traditionen.415 Parallellt med detta har jag också gjort mer klassisk 
kvalitativ tematisering416 för att kunna göra en uppdelning av materialet till 
kapitel.  

De betydelsebärande konflikter som visar sig i intervjuerna och som kom-
mit att utgöra analysteman är till exempel turerna kring stålverksflytten, 
hoten mot Degerfors’ och Sveriges arbetsmarknad, historia och samhällsut-
veckling, olika alternativ för ortens utveckling, relationer mellan män och 
kvinnor och rasism och migration. Att dessa teman handlar om konflikter 

                                                      
415 Somers & Gibson 1994 och Anna Johansson, 2005, Narrativ teori och metod: 
med livsbera ̈ttelsen i fokus Lund: Studentlitteratur 
416 Se t ex Robson 1992 s 473ff 
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märks konkret i intervjuerna genom hur intervjupersonerna betonade olika 
saker och vad som skapade starka känslor. Att kunna fånga in sådana kon-
flikter var en av anledningarna till att jag höll intervjuerna så pass öppna, 
för att kunna följa med i vad personen tyckte var viktigt, och att få med så 
mycket av det ickeverbala språket som möjligt. En viktig del av intervjuerna 
bestod i frågor som började med ”vad tänker du på när du hör ordet… ”, i 
ett försök att öppna för helt fria associationer, vilket inte var så lätt som jag 
hade tänkt när jag planerade intervjuerna, det kommer särskilt att framgå i 
kapitel sju och nio. Begreppen var t ex folkhemmet, globalisering, mångkul-
turellt och klassamhälle. Associationerna kom att variera ganska mycket 
trots att jag eventuellt styrde mer än jag hade avsett. Begreppen valdes för 
att vara laddade och ingå i olika samhällsdiskurser. Jag var nyfiken på vilka 
dessa diskurser var och hur de tolkades av dessa personer. Det framgick att 
betydelsebärande associationssfärer kring abstrakta begrepp var väl så tyd-
liga som associationerna kring mer konkreta konflikter som till exempel 
nedläggningen av stålsmältningen vid Degerfors Jernverk. Genom att lägga 
vikt vid hur begrepp kopplades ihop och vilka samband som lyftes fram 
försökte jag koppla ihop lokal och personlig identifikation och upplevt 
handlingsutrymme med samhällsberättelser. Inspirationen till detta analys-
förfarande kommer från Somers & Gibsons version av den narrativa trad-
itionen.417 

Mitt intresse väcktes också av människors distans till sina egna uttalan-
den: vad talaren förväntar sig att jag som lyssnare förstår och vad som måste 
förklaras, och vad talaren uppfattar som självklart, underligt, exotiskt, eller 
kontroversiellt.418 Här kommer de tidigare nämnda tystnaderna in, jag 
märkte hur vissa personer, främst kvinnor men också män med lång erfa-
renhet av arbetslöshet, tvekade inför att delge sina erfarenheter och sin kri-
tik mot samhället. Min strategi var att försöka lyfta fram deras tvekan och 
tystnad och tolka dem. I denna distans till sina egna uttalanden fann jag en 
viktig källa till hur människor ser på sitt eget talutrymme och därmed på 
sitt inflytande i samhället, eller sin relation till samhällets hegemoni(er).419 
Vissa intervjupersoner framställde sina åsikter och sin syn på världen som 
självklar och omöjlig att ifrågasätta. Andra uttryckte reservationer i stil med 
”det här är vad jag själv tycker [och ingen annan, antagligen]” i relation till 

                                                      
417 Somers & Gibson 1994 s 61f 
418 Johansson 2005 s 90, jfr också Norman Fairclough, 1992, Discourse and social 
change Cambridge: Polity 
419 Fairclough 1992 
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åsikter som jag uppfattade som väl representerade i samhällsdebatten, och 
därmed fick jag intrycket att de underskattade värdet av sina åsikter, sin 
kunskap och sin möjlighet att låta dem påverka samhället.  

Relationskartorna var ett sätt att problematisera de kategorier som inter-
vjupersonerna relaterade till. Jag bad intervjupersonerna beskriva männi-
skor och grupper i och utanför orten, och sen efter transkriptionen, ritade 
jag upp de grupper och kategorier som beskrevs. De var alltså en utarbet-
ning av det som sagts i intervjuerna. Dels fick jag på det viset en slags karta 
över vilka relevanta kategorier i lokalorten, i Sverige och globalt som inter-
vjupersonen uppfattade och vilka egenskaper och värderingar som koppla-
des till dessa. Dels kunde jag se var på kartan personen placerade sig själv 
och något om varför. Kategorierna klassificerades sedan i ”vi” och ”dom” 
och ibland i opersonliga, t ex ”utvecklingen gör så att…” och liknande. Till 
dessa kategorier noterade jag vilka värderingar och handlingar intervjuper-
sonen kopplade till kategorierna. Detta var ett stöd för mig när jag analyse-
rade hur olika slags kategoriseringar skapades. Jag har använt relationskar-
torna som stöd i analysen men inte för att illustrera det sagda, där har jag 
hållit mig till klassiska intervjucitat. 

Fördelen med kartorna var att kategorierna som skapades inte behövde 
vara ömsesidigt uteslutande utan det var lätt att hantera överlappningar. 
Egenskaper, värderingar och handlingar som intervjupersonerna kopplade 
till olika kategorier kunde placeras in nära eller långt bort i tid och rum. 
Det framkom här ett antal ”berättelsekaraktärer” som inte nödvändigtvis 
bottnar i verkliga människor, eller vars referens till verkliga människor var 
mindre viktig än vad karaktärerna innebar för intervjupersonen och 
hans/hennes bild av viktiga sociala relationer. I berättelserna om stålverks-
flytten och om den globala utvecklingen (kapitel sex) framgår tydligt hur 
några viktiga ”vi”-karaktärer uppstod, dels arbetskraften i Degerfors och 
dels arbetskraften i Sverige, och några viktiga ”dom”-karaktärer i form av 
till exempel utländska företagsägare, Svenska företagsägare, Svenska politi-
ker och arbetskraft i andra länder. Dessa karaktärer behöver inte referera 
till specifika personer för att vara intressanta. Det viktiga är vilka värden 
och handlingar som intervjupersonerna tillskriver karaktärerna. Värdena 
och handlingarna ökar eller minskar det handlingsutrymme som intervju-
personen uppfattar för egen del. Värdena kunde till exempel representeras i 
handlingar, som när en utebliven julshow-bokning får representera kom-
munens förhållande till kulturen i kapitel åtta eller en pizzabagare med iö-
gonenfallande Volvo fick representera fler än sig själv i kapitel nio.  
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Vilka ”Vi” och ”Andra” som är viktiga för olika människor är inte på 
förhand givet. Teoretiska begrepp som genus, klass och rasifiering kan an-
vändas för att förstå mer av de kategoriseringar som finns i människors 
berättelser, men de är inte uttömmande. Genom att följa de kategoriseringar 
som finns i berättelserna snarare än att koppla ihop beskrivningar med 
givna kategorier blir det lättare att undvika att essentialisera och reifiera 
socialt konstruerade kategorier, alltså att uppfatta dem som på förhand 
givna. 420 Begreppet intersektionalitet är viktigt för att uppmärksamma att 
strukturella relationer och förtryck är multidimensionella.421 Problemet är 
att de identitetspositioner som synliggörs är begränsade till det antal struk-
turer som inkluderas i analysen. Det blir inte sällan ett besvärande ”etc.” på 
slutet. Mulinari lyfter fram hur bristen på intersektionell analys i genus-
forskning tenderar att koppla strukturer till de förtryckta; till arbetarklas-
sen, kvinnorna och invandrarna: Arbetarklasskvinnor beskrivs som mer 
kvinnliga, invandrarmän och arbetarmän beskrivs ha en mer förtryckande 
maskulinitet och så vidare.422 Genom att analysera hur strukturer samver-
kar synliggörs dessa positioner, men samtidigt osynliggörs skillnader inom 
gruppen invandrarkvinnor, Vita medelklassmän och så vidare. De av fors-
karen uppmärksammade kategorierna tillåts bli avgörande.  

Den intersektionella analysen har varit vägledande såtillvida att jag har 
använt begreppen klass/genus/etnicitet för att sortera materialet. Analysen 
har syftat till att se hur kategoriseringar och gränsdragningar gjorts snarare 
än att placera människor i kategorier och måla upp olika världsbilder för 
olika ”intersektioner”. Erfarenheter från en viss intersektionell kategori 
som jag representerar i mitt material kan inte representera människor på en 
annan plats även om vissa strukturella faktorer skulle vara samma – dels är 
de lokala erfarenheterna en viktig del i mitt material och dels betyder inte 
klass/genus/etnicitet exakt samma saker i olika lokala kontexter. Generali-
seringar är alltid komplicerat i kvalitativ forskning, att respektera det spe-
cifika men ändå tala om mönster som kan antas gå igen i andra kontexter 
kräver försiktighet och koppling till annan relevant forskning.  Här kommer 
också relationen i intervjusamtalet mellan mig som utomstående Vit akade-
misk kvinna in, många intersektionella relationer uppstår i dialogen och 
vilka gränser som är viktiga för intervjupersonerna att lyfta fram i samtalet 
beror på var de placerar mig i någon slags samhällelig struktur.  
                                                      
420 Somers & Gibson 1994:60 
421 Mulinari 2007 s 68 
422 Mulinari 2007 s 63f 



156  SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  
 

Genom att undersöka faktiskt berättande och identitetsskapande kan 
villkoren för socialt medvetande och handling, institutioner, strukturer och 
hela samhället belysas, och på så sätt konstrueras och rekonstrueras män-
niskors villkor och ambitioner i ljuset av tid, plats och makt som alltid finns 
närvarande.423 Också en kollektiv aktör har en tidsbunden, rumslig och re-
lationell identitet. Gruppen kvinnor har en relationell koppling till gruppen 
män och gruppen barn, vilken innehåller en viss arbetsfördelning, historia, 
juridisk utveckling, materiell fördelning och dess förändring.424 Gruppen 
kvinnor uppfattat i nutida Svensk kontext har andra egenskaper än gruppen 
kvinnor uppfattat i en annan tid eller ett annat lands kontext. Det är en 
empirisk fråga i vilken utsträckning dessa grupper inkluderar varandra, eller 
hur grupperna relaterar till varandra.  Relationerna måste förstås intersekt-
ionellt, som en konsekvens av identiteter, historiska skeenden och samhälls-
strukturer som skapar viss kommunikation och hindrar annan.  

För mig är det här en viktig anledning att använda ett socialkonstruktiv-
istiskt angreppssätt; människor berättar inte objektivt utan relationellt. Att 
berätta är att indirekt beskriva sin egen identitet i relation till en omgivning. 
Även en till synes neutral beskrivning utan uttalade värderingar om männi-
skor, grupper och företeelser skapar vi och dom:  

Berättaren upprättar gränser. Hans berättelse delar in världen på ett visst sätt 
och hävdar att denna indelning överensstämmer med verkligheten. Den som 
läser eller lyssnar måste åtminstone provisoriskt acceptera detta sanningsan-
språk. Så upprättas en pakt mellan berättaren och hans åhörare, mellan för-
fattaren och hans läsare425 

Stefan Jonsson beskriver här hur den förste historikern Herodotos genom 
”neutrala” beskrivningar av olika grekiska folk och andra främmande folk-
slag skapar vi och dom. Han använder en till synes värderingsfri klassifice-
ring av främlingars utseende, kulturer och samhällsförhållanden, som döljer 
de normer de vilar på eller placerar värderingarna i liknelser snarare än i 
direkt värderande uttryck – seder är ”som hos boskapen” eller folket lever 

                                                      
423 Somers & Gibson 1994 s 60 
424 Utan att dessa grupper behöver uppfattas essentialistiskt – grupperna kan lika 
gärna ses som kollektiva erfarenheter och därmed som berättelser, där många slags 
aktörer och subjekt ingår och tillåts forma det kollektiva på ett sätt där alla varianter 
av maktordningar ingår. Se Somers och Gibson 1994 för en fullödig diskussion av 
detta.  
425 Stefan Jonsson, 1995, Andra platser: en essä om kulturell identitet Stockholm: 
Norstedt s 25 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  157
 

”längst borta i öster”.426 Det är inte bara de värderande uttrycken som 
skapar ”vi” och ”dom”, utan lika mycket avgränsningen – ”de” är där, ”vi” 
är här, ”de” är inte som ”vi”. ”Vi” är inte alltid bättre än ”dom”, det är 
själva skillnaden gentemot ”de Andra” som skapar en samhörighet mellan 
berättaren och åhörarna. Berättelsen om ”Andra” skapar ett ”vi” som mo-
raliskt försvaras och hävdas genom jämförelser.   

När människor beskriver sitt liv och sina relationer finns alltid tid och 
plats närvarande på något sätt.427 Betydelsebärande identifikationer, kollek-
tiv och relationer idag har en historia som kanske har förändrats, och detta 
påverkar människors handlingsutrymme framåt i tiden. Fokus på hand-
lingsutrymme handlar om att se tid och plats som sammanflätade och kopp-
lade till den väv av identitetskategorier som varje människa ingår i, och att 
varje relation/identitetsaspekt formar människors handlingsutrymme. 428  

Ideologiskt avstånd till intervjuerna 
En svårighet som uppstod var hur jag skulle förhålla mig till de fall då jag 
inte alls delade utan kände avstånd till intervjupersonernas tolkningar av 
konflikter i samhället, men trots detta ville ha möjlighet att analysera dessa 
berättelser. Dels var det viktigt att skapa en intervjusituation där dessa kon-
flikter beskrevs så fullödigt som möjligt vilket ofta förutsatte att jag marke-
rade förståelse för personens världsbild, men samtidigt kunde jag inte låtsas 
vara någon annan än jag var. Detta dilemma vill jag diskutera genom att 
koppla till en studie av intervjuer som poststrukturellt betydelsebärande; 
Wetherell och Potter, Mapping the language of racism.429 De studerar ras-
ism som en ideologi verksam i Nya Zeeland, en ideologi vars figurer dyker 
upp i intervjupersonernas tal. De studerar ideologisk praktik, alltså hur ide-
ologin kommer till användning genom språk och tal snarare än språket som 
ett abstrakt system.430 I deras intervjuer känner de så att säga redan igen 
rasismen som ideologi, och vill studera hur den kommer till användning, till 
exempel i form av kategorisering, benämning och förhandling av tillhörig-
het till grupper. Jag kommer i kapitel nio att göra något liknande, och för-
söker diskutera hur den ideologiska praktiken ser ut men också hur den kan 

                                                      
426 Johansson 2005 s 60f 
427 Jfr Somers & Gibson 1994 och Johansson 2005 
428 Somers & Gibson 1994 s 60 
429 Wetherell & Potter 1992 
430 Ibid. s 71 
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analyseras utan att läsaren gör samma typ av avståndstagande från inter-
vjupersonerna som den nedvärderande rasistiska praktiken gör.  

Frågan är hur man kan undersöka åsikter man ogillar och uppfattar som 
förtryckande utan att ursäkta dem, men samtidigt utan att hänga ut talaren 
som en förtryckare? En lösning är att tala om de värderande kategorisering-
arna som delar av vårt gemensamma språk och därmed betrakta sig själv 
som intervjuare som involverad i de kategoriseringar intervjupersonen gör. 
Det är trots allt intervjuaren som har satt upp situationen och ställer frå-
gorna och hon är därmed delaktig i en interaktion där värderingar accepte-
ras eller ifrågasätts. Den bild som intervjupersonen får av intervjuaren och 
hennes/hans avsikter spelar stor roll för hur människor väljer att uttrycka 
sig. I en Svensk kontext är rasistiska uttalanden ofta stigmatiserade varför 
de antagligen förändras om den som talar har anledning att tro att hon kan 
bli anklagad för dåliga åsikter. Det blev därmed nödvändigt för mig att 
framstå som neutralt förstående inför uttalanden som jag i ett annat sam-
manhang inte hade accepterat, och senare i analysfasen koppla ihop dem 
med förståelser som de intervjuade kanske inte avsåg i talsituationen.  

Rasism som en diskurs är i mina öron sammankopplat med men inte det-
samma som kollektiva nationella identiteter som Svensk/Nya Zeeländare 
och så vidare. Genom den rasistiska samhällsdiskursen ges hudfärg och 
andra kroppsliga egenskaper mening och värde, och Vita respektive rasifie-
rade människor och grupper skapas.431 Nationell identitet (åtminstone i 
Europa och Nya Zeeland) kan inte förstås utan hänvisning till en rasifie-
rande diskurs, men de måste särskiljas analytiskt. De nationella narrativen 
har olika rasifierande principer. Ett exempel i Sverige är hur personer från 
Finland rasifieras i historia och nutid432 medan motsvarande inte sker i 
andra länder, medan personer från Nigeria rasifieras på ett liknande sätt 
över hela Europa. Därför måste relationerna mellan nationella berättelser 
och rasifierande diskurser undersökas i många olika sammanhang.  

Mitt försök till lösning av detta dilemma har varit att teoretiskt beskriva 
olika rasistiska diskurser och se dessa som en del i skapandet av gränser i 
allmänhet och nationella gränser i synnerhet, ett sätt bland många att kon-
stituera Svenskhet. Genom att jämföra olika typer av gränsdragningar och 
undersöka hur beständiga och avgörande de är i människors liv blir det tyd-
ligt att rasism både är en fråga om moral/respektabilitet – vissa typer av 
uttalanden ser intervjupersonerna som stigmatiserande, andra inte – och en 

                                                      
431 Miles 1989, Neergaard 2002, Mulinari & Neergaard 2004 
432 Se t ex Catomeris 2004 
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fråga om gränsdragning mellan människor. Det etiska problemet uppstår 
först om jag som forskare deltar i stigmatiseringen och värderingen av ta-
larna. Min ambition har varit att undersöka gränsdragningen och förhåll-
ningssättet till stigmatisering, mer än att värdera olika strategier. 

Sammanfattning  
I detta metodkapitel har jag beskrivit min studie som en socialkonstruktiv-
istiskt inspirerad empirisk studie genomförd i en mindre ort vars ekonomi 
och arbetsmarknad har förändrats dramatiskt över några decennier, och av 
några av de människor som har upplevt dessa förändringar i sitt eget ar-
betsliv. Personerna är 15 män och kvinnor med låg utbildning och med er-
farenhet av arbetslöshet på Svensk arbetsmarknad. Analysen är inspirerad 
av den narrativa traditionen, jag har tagit fasta på värderande formuleringar 
och hur personerna har upprättat gränser mellan sig själv och olika grupper 
och kategorier lokalt, nationellt och globalt. Genom att undersöka dessa 
värderande gränsdragningar försöker jag tolka personernas upplevda hand-
lingsutrymme och bild av samhällets maktrelationer.  
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Lokalortens kollektiva aktörskap 
Nu kastar vi oss ut i empirin. Detta är det första av fyra tematiska kapitel, 
där jag kommer att undersöka hur den nationella gemenskapen reproduce-
ras och avgränsas i berättelser om arbetsliv och samhällsförändring från de 
personer jag presenterade i metodkapitlet. I detta kapitel kommer fokus att 
ligga på hur det nationella intresset presenteras, och därmed också till vilken 
maktordning intervjupersonerna relaterar presentationen av dem själva som 
kollektiv. Detta kommer att visa vilka värderingar som premieras och vilka 
människor som helst ska glömmas bort.  

Kapitlet börjar med att jag analyserar en specifik och mycket stark berät-
telse i Degerfors om flytten av stålverket. Stålverket är del av Jernverket som 
smälte stål och blandade till rätt kvaliteter av rostfritt specialstål och for-
made det till stora balkar, vilka sedan varmvalsas ut till rätt bredd och tjock-
lek i valsverket. Verksamhetsflytten från Degerfors till Sheffield skedde 
2003 alltså två år före mina första intervjuer och innebar en neddragning 
av arbetsstyrkan med ungefär hälften. Efter berättelserna kring denna spe-
cifika händelse går kapitlet över till att analysera intervjupersonernas reflex-
ioner kring globalisering och den globala ekonomin, och sen som kontrast 
analyserar jag berättelser om det Svenska ”Folkhemmet”. I alla tre kapitel-
delarna har jag samma avsikt nämligen att undersöka nationella intres-
sen/maktordningar och vad de betyder för det ”vi” som intervjupersonerna 
skriver in sig i. Det är den kollektiva berättelsen jag är mest intresserad av i 
detta kapitel. I de följande tre kapitlen kommer olikheter bland ortsborna 
att ta mer plats. Därför kommer intervjupersonerna endast att introduceras 
mycket kort i detta kapitel men få mer plats i de följande. I bilaga två finns 
en sammanställning av intervjupersonernas yrke, ålder och hur länge de har 
bott i kommunen.  

Stålverksflytten – ekonomisk eller politisk rationalitet?  
När jag kom till Degerfors första gången hade jag läst om nedläggningen av 
stålverket i Rolf Janssons debattbok Stålbadet – konkurrens till döds, så jag 
var insatt i historiens huvuddelar. Jag var däremot inte medveten om vilken 
styrka berättelsen hade i orten och inte beredd på att alla jag intervjuade på 
ett eller annat sätt skulle komma att beröra inte bara nedläggningen utan 
också hur de uppfattade spelet bakom. Både i Janssons bok och i de berät-
telser jag mötte i intervjuerna framhålls sveket allra tydligast, att ägarna 
”spelade fult spel” vilket ledde till felprioriteringar: 
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Gunilla: och när det var, när Engelsmännen köpte upp ’et, stålverket ja, då 
la dom ner det här, och sen behöll dom i England, fast vi var mycket bättre 
här, än vad dom var där. 

Gunilla har inte själv arbetat i Verket men har bott länge i orten och känner 
många som jobbar och har jobbat där tidigare. Hon berättar inte hur hon 
har fått höra berättelsen om ”när Engelsmännen köpte upp ’et” utan hon 
framställer det som en historia som är allmänt bekant – även för mig som 
kommer utifrån. Min fråga handlade om arbetslösheten i orten och olika 
arbetsgivare, och vad hon trodde om ortens framtid i en global värld, och 
då är det uppsägningar som en följd av ägarbyten som hon framhåller.  

Just det kollektiva i berättelsen är det som slår mig, att ”alla” vet vad 
som har hänt och att det var någon form av oärlighet bakom. Citaten i 
denna del av kapitlet kommer från åtta av de 18 intervjupersonerna, och 
sex av de tio männen. Jag kommer att återkomma till frågan om varför 
kvinnorna är mindre utförliga om historien, men berättelsen finns även hos 
dem.  

Ulf har jobbat i verket en tid och ger en version som liknar Gunillas ovan:  

Ulf: Det började ju, det var nåt Finskt företag som köpte upp det här va. Och 
sen sålde dom det vidare till Engelsmän, och på nåt sätt så i det kontraktet 
så stod det med att, (…) stålproduktionen ska läggas ner inom en viss tid. 
Och flyttas till England.  

SL: Vaddå vet du att det stod så eller?  

Ulf: Nae, men det är vad jag har förstått och så, jag har ju inte sett nåt papper 
då givetvis, men det, det är ju så alla ser på det. 

Ulf ser den senaste ägarförändringen som grunden till problemet, i samband 
med att nya ägare kom in så uppstod ett ”kontrakt” som tvingade företaget 
att flytta stålproduktionen till England. Att det inte var en fråga om att De-
gerfors Jernverk var mindre kompetent är det också många som framhåller, 
här ger Eva, en av de få kvinnor som har jobbat i produktionen i Verket, 
sin syn på vad de tidigare helägarna, Finska Outokumpu, tyckte om Deger-
forsenheten: 

Eva: Finnarna sa ju det att vi kan inte producera nog mycket stål, och jag 
menar, vi kunde producera mer, bra mycket mer stål än vad England gör, för 
dom behöver inte mer stålverk sa dom 

Också Thomas som tidigare jobbat i verket beskriver att Degerfors Jernverk 
hade fördelar som ägarna hade vunnit på att ta vara på, men att detta inte 
skedde av någon begriplig anledning, utan skälet är ”politik”:  
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Thomas: Ja, järnverket gick ju ekonomiskt, även stålverket gick ju med vinst 
alltså, det var en utav, i förhållande till storlek bland det största vinstmaski-
neriet som var inom Outokumpu-koncernen, och ändå så lägger dom ner 
det. Och flyttar det nånstans. Och då är det ju politik, då är det ju inte eko-
nomi.  

Politik ställs emot ekonomi, det mest ekonomiskt fördelaktiga för ägarna 
hade varit att behålla Degerforsenheten men andra krafter går emot. I sam-
band med nedläggningshotet tog Metallklubben JBK fram uträkningar som 
visade att Degerfors var Outokumpus mest vinstgivande enhet, siffror som 
många intervjupersoner hänvisar till. Thomas och Jonas är Degerforsbor 
sedan lång tid och de har båda arbetat i verket men slutade och bytte 
bransch en tid före stålverksflytten. Jonas lyfter upp samma siffror och den 
”politik” som ligger bakom flytten av stålverket till Brittiska Sheffield: 

Jonas: Fastän Degerfors ekonomiska siffror och allting gick bäst, Sheffield 
skulle läggas ner egentligen, om det hade varit ekonomer och, om då aktieä-
garna hade fått sagt sitt, men, dom största aktieägarna hade ju redan gjort 
upp det där antagligen, när dom köpte från British Steel då. Det var väl, det 
är väl så det har gått till med politiken, det är väl mycket sånt där som, när 
det går över gränser.   

Om aktieägarna och ekonomerna hade fått säga sitt så hade Degerfors fått 
ha kvar stålverket, men på grund av politiken som uppstår ”när det går över 
gränser” kom andra faktorer in i bilden.  

Dels är de kollektiva aspekterna väldigt slående, att så många framhåller 
samma svek och att berättelserna framställs med sådan styrka, och dels att 
grunden i problemet läggs i konflikten mellan ekonomi och politik. För mig 
berättar detta att Degerfors’ identitet som en plats för stålproduktion vilar 
på en bild av en världsordning som i första hand värderar ekonomisk rat-
ionalitet, att den som kan visa sin förmåga att leverera vinst är den som bör 
prioriteras. För att vinna i den ekonomiska konkurrensen bör man besitta 
olika typer av kompetens, vi såg ovan Eva framhålla Degerforsenhetens för-
måga att producera mycket stål. Thomas framhåller också flexibiliteten:  

Thomas: Degerfors inriktade sig på rostfritt och liksom, ja skaffat sig en spe-
cialkompetens då, för jag menar det är ju billigare att pumpa ut hur mycket 
stål som helst, i en och samma form, men här då så klarar vi av att ställa om 
produktionen till små enheter ganska fort och gjorde bra, bra rostfri plåt, det 
var ju väldigt mycket till kemikalietankers, ubåtar, kärnkraftverk, där du har 
specialstål liksom, det var vi jävligt duktiga på.  
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Resonemanget här vilar på ett antagande att i den globala ekonomin måste 
arbetskraften vara kompetent och flexibel för att ägarna ska vinna på att 
behålla produktionen just där med just dem. Den anläggning som inte ligger 
i sin ägares ekonomiska intresse på det viset kommer ofrånkomligt att duka 
under. JBK:s uträkningar och argument att stålverket i Degerfors var eko-
nomiskt effektivt och flexibelt men att ägarna ändå valde att flytta verksam-
heten kommer igen på olika sätt i många av intervjupersonernas berättelser.  

Politiken är irrationell  
Trots kompetensen och flexibiliteten säger intervjupersonerna att det var 
andra faktorer som fick styra ägarnas beslut: politiska överväganden fick 
gå före. Hotet mot verksamheten i Degerfors (som redan till en del hade 
verkställts) kom enligt denna logik från irrationalitet och icke-ekonomiska 
prioriteringar. Jonas igen: 

Jonas: Jaja, det var ju politik i det hela, det var det ju.  

SL: Jaha, vad menar du med politik?  

Jonas: Engelsmännen ägde ju Jernverket här, och sen så kom Finnarna, Ou-
tokumpu in och köpte upp den delen då, och då i den uppgörelsen så var det 
väl, det är ju spekulationer, men var det väl sagt att ett stålverk skulle finnas 
kvar i England. Och då hade väl finnarna gått med på det när dom köpte, 
och då stod det väl ett val mellan Degerfors eller Sheffield, så då, kunde inte 
dom kunde dom inte göra nånting annat utan att dom hade avtalat. (…) 

[ SL: Tror du det spelar nån roll vem som äger?] 

Jonas: Genom den politiska biten där då att, står det och väger mellan olika 
länders verksamhet så, det hade inte Sverige nånting att säga till om, det var 
England eller Finland, och Sverige hade inte mycket att säga till om. Så att 
det, det tror jag nog.  

Engelsmännen och Finnarna som ägde gjorde en uppgörelse för att behålla 
ett stålverk i England, och där hade inte Sverige någonting att säga till om, 
tror Jonas. Mats, som inte har arbetat på Verket men ser sig som väl insatt 
i historien, förklarar vidare:  

Mats: Du har en annan lagstiftning vad det gäller dom jobb som du tar bort 
måste du ersätta i England, det behöver du inte göra här. 

Och Anders, som har jobbat på verket men bytte i samband med flytten, 
fortsätter:  

Anders: Om Finska staten pumpar in pengar så är det självklart att dom vill 
ha jobbena i Finland, det, det skulle jag också vilja ha, för att få in pengarna. 
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Och om jag skär nånstans, då skär jag ju utanför, då skär jag ju inte i Finland. 
Dummare är man ju inte.  

Genom att de nationella benämningarna används på de ägande företagen 
understryker intervjupersonerna kopplingen mellan företagsintressen och 
stater. Många nämner det statliga ägandet i Finska Outokumpu, och att 
Brittish Steel styrs av Brittiska lagar.433 Ur detta läser jag två saker; dels att 
nationell tillhörighet är en logik som konkurrerar med den ekonomiska, och 
dels att den Svenska politiken inte har lyckats skydda Degerfors. ”Sverige 
hade inte nånting att säga till om”. Mats framhåller lagarna om att ersätta 
anställningsmöjligheter i England, och Anders talar om Finska statens för-
modade intresse att gynna de anställda i Finland, men eftersom det Svenska 
ägandet i Degerfors Jernverk varit begränsat under ett par decennier och det 
inte finns lagar i Sverige som motsvarar de Brittiska som Mats talar om så 
finns det inga möjligheter att hindra flytten. Vad som är allra mest intressant 
med detta är att det inte är kritiken mot den Svenska regeringen som i första 
hand framhålls, utan att de flesta som utvecklar resonemanget om turerna 
kring stålverksflytten framhåller arbetskraftens kompetens och det ekono-
miskt irrationella i att flytta anläggningen. När kritiken mot regeringen 
kommer är det ofta inlindat eller med en ursäkt att det bara är ”egna åsik-
ter”, som här: 

Ulf: Om vi tar nu enkelt här, stålverket här, det är ju, jag tycker ju personli-
gen, men det är ju lätt för mig att sitta här (…) och säga det, men jag tycker 
ju att våran regering skulle satt stopp för’t och inte varit så handfallna (…). 
Det finns egentligen ingen motivation till att dom flyttade det till England. 
Det är inte billigare och driva ett företag i England misstänker jag. Arbetarna 
kostar lika mycket där. 

När Ulf säger att ”det är ju lätt för mig att sitta här (…) och säga det” tolkar 
jag det som att han ger utrymme för att någon annan vet mer, och att han 
inte har för avsikt att sätta handling bakom sina åsikter. Möjligheten till 
Svenskt statligt försvar av Degerfors Jernverk verkar han se som en vision 
utan trovärdighet, trots att han säger att han hyser det som en förhoppning.  

En som är mer öppet kritisk är Bjarne Rasmussen, vid tiden för intervju-
erna Järnbruksklubbens ordförande och kommunens ”starke man” på flera 
sätt. Han deltog aktivt i framtagandet av siffrorna som visade Degerforsen-
hetens ekonomiska effektivitet, och i försöken att påverka den socialdemo-
kratiska regeringen att ge verket stöd. Men trots detta riktar Bjarne inte 

                                                      
433 Brittish Steel har tidigare varit statligt ägt men är nu privatägt 
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kritiken direkt mot den Svenska regeringen utan snarare mot andra som 
bryter mot gemensamma EU-regler:  

Bjarne: Vi pratar i Sverige om att det är så väldigt viktigt det här med 
EU[regler] och allting det här, staten får inte vara ägare i nånting och vi ska 
vara så väldigt noga med att, vi säljer ju Telia vi säljer ut kraft vi säljer ut 
allting! Finland tvärt om. Titta på vilka som äger skogen – finnar. Vem äger 
kraften? Finnar.  

Detta resonemang kom upp i samband med att Bjarne beskrev bakgrunden 
till ägandekonflikterna kring Outokumpu och Brittish Steel. Han kritiserar 
inte EU-reglerna som hindrar statligt ägande, men han beskriver den olikhet 
som finns mellan Sverige och Finland. Han är inte heller här tydlig med sin 
kritik av Svenska eller Finska regeringens ägandepolitik, vilket kan tolkas 
som att det är viktigare för honom att framhålla den ekonomiska rational-
iteten än att ha en åsikt om vilken politik som bör föras.  

Mats är en person som senare i kapitlet ska visa sig skeptisk mot den 
ekonomiska rationaliteten, men möjligheten att sätta upp försvar mot den 
tror han trots det inte på: 

Mats: det kom upp rykten om att dom startar nog upp det hela, dom har 
tröttnat på Engelsmännen och så får vi börja [igen]. Det är en from förhopp-
ning eftersom du har en annan lagstiftning [i England] vad det gäller dom 
jobb som du tar bort måste du ersätta i England, det behöver du inte göra 
här. Mm – det kommer att va en begränsning, och så tror jag att det skulle 
vara ett politiskt nederlag… alltså 

SL: Mm… politiskt nederlag – alltså vilka, vilka tänker du politiskt är det 
liksom mellan staterna då? Eller? 

Mats: Aaa, företagspolitiska egentligen för, att man skulle då, gjorde en fel-
bedömning, för då kommer det i alla fall ett par hundra människor som står 
här utanför och skriker ”Vad var det jag sa Vad var det jag sa!” Vänsterpar-
tiet kommer att va bland dom första, så det är, jag tror inte att dom kommer 
riskera att sätta sig i den situationen, men det är vad jag tror  

SL: Så du tror att det stora bråket som var då 2002, det är ett hinder nu 
liksom?  

Mats: Ja, jag tror att det kommer att bli ett hinder, alltså även om, även om 
det skulle va marknadsekonomiskt lönsamt att flytta, så kommer dom att 
sätta till alla möjligheter, för att få det fungera i England. 

Mats är mer explicit kring det ”politiska” än de andra. För honom betyder 
politik bland annat att ägarna anstränger sig för att inte tappa ansiktet. Han 



166  SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  
 

antyder att även om ägarna skulle bli överbevisade i frågan om den ekono-
miska rationaliteten i sitt beslut så måste de stå fast för att bevara sin pre-
stige inför de anställda och Degerforsborna. Även han lyfter därmed fram 
den ekonomiska rationaliteten som den ”egentligen” bästa/mest gynn-
samma för Degerfors, men ibland kan den hindras av andra krafter. En vik-
tig skillnad är också att han framställer ägarna som människor, inte bara 
”Engelsmän” och ”Finnar” med intressen kopplade till de respektive län-
derna, utan levande människor som har sin prestige – rent av endast sin 
prestige – att tänka på. Han är också den ende som refererar till någon slags 
kollektiv åsiktsbildning. Men han ifrågasätter samtidigt protesterna i back-
spegeln, och verkar när intervjun gjordes 2006 tycka att demonstrationerna 
2002 inte bara var fruktlösa utan direkt negativa. Hans syn när intervjun 
gjordes blev därmed att de boende i Degerfors hade väldigt små möjligheter 
att agera, det bästa de kan göra är att ”sitta still i båten” och visa fram sin 
kompetens. 

Ulf talade om möjligheterna till insatser från den Svenska regeringen som 
”sina privata åsikter” som inte var mycket värda och Mats avfärdade möj-
ligheterna till kollektiv handling bland ortsborna som kontraproduktiva. 
Fanns det då inga resurser att sätta emot för att rädda Verket? En möjlighet 
som framhölls i debattboken Stålbadet och som några intervjupersoner 
också lyfter fram är en alternativ köpare:  

SL: Jag läste den här ”Stålbadet”, eller vad hette den, och det där var ju lite 
snack om en Svensk, eh, kapitalägare han vad hette han, Bennet? 

Jonas: Ja, Carl Bennet hette han,  

SL: Ja, som var intresserad, men sen blev det aldrig nånting?  

Jonas: han fick inte köpa det.  

SL: Jasså var det så pass?  

Jonas: Ja det var väl flera intressenter på stålverket men, nej då, det kan väl 
jag också förstå att, säger dom att det ska läggas ner här så vill dom ju inte 
ha in nån annan, företagare på deras bransch att tillverka stål, och sälja till 
andra då. Då, det blir ju en konkurrent. Så att det, det vill dom nog inte ha.  

Förhoppningen som Jonas och författaren till boken Stålbadet tror på är en 
Svensk privat företagsägare, men denna förhoppning grusas av samma ”po-
litik” som tidigare har hindrat den ekonomiska rationaliteten från att rädda 
Verket: den potentiella Svenska privata intressenten hindrades från att köpa 
företaget eftersom de Finska och Brittiska ägarna inte ville ha konkurrens. 
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Åter är det ägarnas handlingar som spelar roll, möjligheten för de anställda 
eller Degerforsborna att agera är inget som Jonas talar om.  

Det kollektiva subjektet 
Kan man tala om ett kollektivt subjekt som skapas i denna berättelse? Jag 
menar att det är möjligt. I berättelsen om stålverksflytten skapas ett homo-
gent ”vi” i Degerfors, ett ”vi” av hårt arbetande, kompetenta stålverksar-
betare, deras familjer och den ort som är beroende av stålverket som arbets-
givare. ”Vi”:et blir en homogen aktör mer i berättelsen än i berättandet – 
intervjupersonerna berättar på lite olika sätt men om en berättelse som 
”alla” förutsätts känna till. Kompetent arbete kopplat till Stålverket, plat-
sen Degerfors och Sverige är de tre drag som framstår tydligast. Jag vill 
också koppla berättelsen till det manliga arbetet, Max Jakobsson434 lyfte 
fram hur (de museala) Bergslagsberättelserna lyfter fram det manliga arbetet 
som fysiskt, smutsigt, tungt och med gott kamratskap. Dessa män, med sina 
ekonomiskt beroende familjer, utgör det kollektiv som nu hotas i Degerfors. 
Att deras erfarenheter ligger till grund för ortens gemensamma berättelse 
säger mycket om männens hegemoniska position i industrisamhället.   

Vissa kopplingar i berättandet är också homogena, särskilt det här om 
att Degerfors ”var bäst” men att ägarna svek. Jag har här försökt lyfta fram 
både mäns och kvinnors röster i beskrivningen, men uppenbart är att män-
nen är mer utförliga kring hur skeendet förlöpte. Kvinnorna uttalar sig säl-
lan i mer detalj om stålverksberättelsen, men både män som har och inte 
har egen erfarenhet av arbete i Verket berättar detaljerade historier. Berät-
telsen framstår som en del av den gemensamma historien och erfarenheten 
i Degerfors på ett så invävt sätt att källsökning och spridningsvägar av cen-
trala förklaringar och samband inte går att rekonstruera i efterhand, män-
niskor ”vet” hur det gick till och förutsätter att även jag som utomstående 
känner till huvuddragen.  

När fackklubben JBK valde att lyfta fram kostnadseffektivitet och kvali-
tet i sin uträkning av produktionsenhetens konkurrenskraft formulerade 
man samtidigt ortens konkurrensargument och en del av dess identitet: ef-
fektiv, kompetent, ekonomiskt rationell. Dessa argument framförs ofta av t 
ex LO, regeringen och andra bland de styrkor Svensk arbetskraft kan och 

                                                      
434 Jakobsson 2009 
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bör framhålla för att ”stå starka i den globala konkurrensen”.435 När fack-
klubben presenterar dessa argument talar de för sina medlemmar, och fram-
håller att Degerfors’ styrka ligger hos arbetskraften, en arbetskraft som 
finns kvar oavsett ägarstruktur men som kan komma mer eller mindre till 
sin rätt beroende på ägarnas handlande. När arbetskraftens konkurrensför-
delar ändå inte räckte för att behålla arbetstillfällena uppfattar fackklubben 
och ortsborna det som ett svek, en inkonsekvens mot den logik som borde 
råda – och de anar att andra krafter ligger bakom.  

Ett kollektivt subjekt – men kanske inte en kollektiv aktör med tanke på 
att möjligheterna att handla framstår som så begränsade. Den ekonomist-
iska rationaliteten formar subjektet till att bli passivt. Kontrasten mellan 
den värderade ekonomiska logiken och politiken – vare sig det är nations-
baserad politik mellan stater eller företagspolitik av ägare som inte vill 
tappa ansiktet – handlar om människors kapacitet att agera, eller om ”den 
osynliga handen” kommer att gynna dem som antas vara ”bäst”. Det sub-
jekt som byggs upp förlitar sig på det rationella i motsats till det ”känslo-
samma”. Band som nationell lojalitet eller kollektiv handling framställs som 
beklagliga och hotande mot helhetens bästa: den ekonomiska rationaliteten. 
Kritiken mot regeringen är inlindad och den nationella politikens enda roll 
framställs som att vara ett understöd för det egentliga försvaret, den ekono-
miskt rationella effektiviteten: när de andra regeringarna spelar fult spel ge-
nom att stödja sina företag borde den Svenska regeringen göra detsamma – 
men egentligen skulle det inte behövas.  

Motsättningen mellan rationalitet och politik är alltså inte fullständig el-
ler helt balanserad, begreppen går in i varandra på ett komplicerat sätt. Här 
måste jag göra en utvikning till Skeggs’ diskussion om rationalitet och sub-
jektskap, hon menar att det rationella är en del av det moderna subjektet.  
Rousseau och romanticismen etablerade ett delat själv, där det rationella 
och det irrationella åtskildes och det irrationella projicerades på kvinnan 
för att på så sätt behålla mannen och förnuftet ”intakt”.436 ”Rationalitet” 
har kommit att bli en mäktig diskursordning som baserar sig på att den kan 
grunda sig på vad som helst men att denna grund förblir osynlig. Genom 

                                                      
435 T ex Dan Andersson LO:s chefekonom, Albin Kainelainen LO-ekonom, 2006, 
"Vad innebär internationaliseringen?" Landsorganisationen i Sverige, Stockholm 
och Globaliseringsrådet, 2009, "Bortom krisen, om ett framgångsrikt sverige i den 
nya globala ekonomin" Regeringen, serie Departementsserien Stockholm 
436 Skeggs 2004 s 34 
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denna diskursordning avkontextualiseras resonemangen, och underför-
stådda värderingar kopplas till förnuftet och bort från ”irrationell” känsla, 
samhörighet och intresse. Ett subjekt som hänvisar till rationalitet, som kon-
struerar sig själv som liggande i någons rationella intresse, etablerar därmed 
sig själv som förnuftig, mer oberoende, mer maskulin och starkare än den 
som hänvisar till irrationella argument och känslor. I stålverksberättelsen 
framstår denna styrka som det mest premierade, men om andra aktörers 
irrationalitet och intressen av samhörighet visar sig ge större fördelar än det 
rationella förnuftet kan aktörerna välja att ”sänka sig” till irrationella ar-
gument och begär, detta av förnuftsskäl eftersom spelet måste vara lika. 
Den irrationella, känslobaserade samhörigheten blir i så fall rationell ef-
tersom andra gör likadant.  

De känslomässiga förhoppningarna som framställdes av Ulf om handling 
från den Svenska regeringen eller Mats om möjligheten att handla själva 
framställs som ”omöjliga”, till något som har känts nödvändigt men blev 
ofruktbart, kanske rent av kontraproduktivt. Demonstrationerna skapade 
gemenskap – säkert är det på grund av motståndet som berättelsen är så 
stark och homogen i orten – men innebär flytten av Stålverket slutet för 
Degerfors? Jonas är mer optimistisk:   

Jonas: Jo men alla kämpar ju för sitt, stålverk här, det var ju hjärtat i Deger-
fors var det ju. Så det det var ju en sorg för många, (…) jag ser det inte som 
så riktigt, att det är nån nedgång för Degerfors, visst var det det, men samti-
digt öppnade det ju upp andra möjligheter för folk. Degerfors behöver nog 
lite mer, ja, företag då, allting har bara rullat på. Utvecklingen har väl inte 
följt med riktigt, men det är ju så, det har varit Degerfors kommun, och Jern-
verket, det är det de har levt på här.  

Alla kämpar för sitt, det var av egenintresse som Degerforsborna demon-
strerade och kämpade för att stålverket skulle få vara kvar. Att det blir en 
förändring när hundratals jobb i ett stort företag försvinner tvivlar Jonas 
inte heller på – men kanske öppnas möjligheter? Kanske är detta den spark 
i baken som orten behöver, även om det kan vara omskakande för vissa. I 
kapitel sju ska vi gå in närmare på den utvecklingen. 	

Den globala ekonomiska utvecklingen 
I viss utsträckning sätter intervjupersonerna stålverksflytten i samband med 
en bredare global ekonomisk utveckling, men historien kring stålverksflyt-
ten är ändå en specifik serie händelser med specifika aktörer och förkla-
ringsmodeller. Den generella globala ekonomiska utvecklingen är någonting 
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mer abstrakt. Tolkningar av möjliga hot och utvecklingsvägar är svårare att 
hänga upp på enskilda händelser eller på framtidsutsikter inom specifika 
områden. Mina frågor om dagens ekonomiska utveckling handlade dels om 
abstrakta begrepp såsom ”hur associerar du kring begreppet globali-
sering?”, och dels om hur de såg på den arbetslöshet de ser omkring sig och 
orsakerna till denna. Även här kommer jag här att undersöka det ”vi” som 
intervjupersonerna skriver in sig i särskilt i relation till det nationella, vilka 
handlingsmöjligheter de underförstår för detta ”vi”, och vi:ets relation till 
de maktordningar de orienterar sig efter. Det kollektiva subjektskap som 
bildas i berättelserna och det handlingsutrymme detta ges säger oss mycket 
om dels hur intervjupersonerna föreställer sig de maktrelationer som styr, 
och dels vilka personer och egenskaper som bör prioriteras.  

Thomas: Men frågan är vart vi står i Sverige idag, och vart vi ska gå. Det är 
ju, ja, alla kan ju inte sitta framför en dator, så vi måste ju skaffa oss en 
kompetens som är unik. Jag menar sen lägger vi ut produktionen nån annan 
stans. Jag menar så skapar vi inte tillräckligt många jobb. (…) Nej jag tror 
att det blir större skillnad på fattig och rik, dom som har jobb kommer att 
få det betydligt mycket bättre, och dom som får mindre jobb, dom liksom, 
ja det är, du kommer att se större utslagning, det tror jag definitivt, (…) du 
blir tvungen att flytta dit jobbena finns, jag menar finns det inga jobb här, 
då liksom, kanske som i USA att dom har såna här campingbyar höll jag på 
att säga, större gräsmattor som kanske blir permanent då så småningom.  

Thomas är på en nivå alldeles nattsvart inför den framtidsutveckling han 
ser. Själv har han sitt på det torra genom ett litet företag i byggbranschen, 
men för ”oss”, Sveriges ekonomi och befolkning gäller det att skaffa en 
”kompetens som är unik” för att kunna hävda ”oss” i den globala ekono-
min, annars blir det stor fattigdom. För att bli internationellt konkurrens-
kraftig krävs unik kompetens som leder till färre jobb, större ekonomiska 
klyftor och mer påtvingad mobilitet för arbetskraften. ”Alla kan ju inte sitta 
framför en dator” – jag tolkar det som att han ser sig som en del av befolk-
ningen som inte sitter framför en dator utan arbetar med den produktion 
som riskerar att läggas ut ”nån annan stans”, detta alltså trots att han själv 
har god förankring på arbetsmarknaden. Som småföretagare i byggbran-
schen är han en av få intervjupersoner som redan har sett konkreta tecken 
på en förändrad arbetsmarknad:  

Thomas: Kommer dom och dumpar priserna, jag menar ska vi konkurrera 
med lettiska byggarbetare, då har vi ju inte en chans. (…) Jag har ju jobbat 
med polacker sen förut (…) dom gick på en timpenning på sjuttio kronor. 
Och så liksom får dom bo i nåt kyffe nånstans. Jag menar hälften spara dom 
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och skicka hem till Polen då, och så liksom lagar sin egen mat och hade med 
sig så mycket som möjligt från Polen, köper på marknader där inte vi handlar 
liksom, där det är billigare, och uppe i Hökarängen nånting (…) ja, där har 
du liksom marknader och grejer, det är som att åka utomlands, det finns hur 
mycket som helst. Det är ju, vi vanliga svenskar åker ju inte dit va. (- - -)   

Jag menar det var ju ett Karlskogaföretag som hade polacker, jag menar dom 
är ju egenföretagare, tar du inte letter så tar du polacker, och så, ja, har dom 
en egen firma registrerad i Sverige så får dom ta vilken lön dom vill. (- - -)  

Dom dumpar ju våra priser, vi blir ju arbetslösa, men dom har ju kompetens 
också. Så nånstans, jag menar vi kan ju inte, börjar dom i Stockholm för där 
finns dom överallt, och så har det börjat här omkring då, då har ju inte vi 
råd att konkurrera längre. Framför allt inte vi små då som inte har, ja, jag 
har ju händerna och dom här små maskinerna, kan dom göra det för halva 
priset så har ju inte jag råd att bo i hus. 

”Dom” som dumpar priserna är de byggföretag som anlitar den billigare 
arbetskraften och de som satt upp reglerna. Problemet med konkurrensen 
är dels att Svenska byggarbetare inte får jobb, men också att de anställda 
från till exempel Polen och Lettland får sämre villkor – de får bo i kyffen 
och åker långt för att köpa billig mat på ställen som bara de känner till. Det 
intresse han visar för de polska byggarbetarnas arbetsvillkor vill jag se som 
en blandning av omsorg om arbetarnas villkor, anklagelse mot arbetsgi-
varna och viss irritation över ojuste konkurrens – de kräver för lite och är 
nöjda med sämre villkor än han skulle acceptera (se vidare i kapitel nio). 
Dessa tre perspektiv kan förenas i fackliga krav om jämlik konkurrens och 
lika villkor, krav som ställs mot arbetsgivarna och mot dem som sätter reg-
lerna. Thomas beskriver ett konkret hot mot sig och det kollektiv av dels 
Svenska byggarbetare och dels Svensk arbetskraft i allmänhet om att förlora 
jobbet, förlora arbetsvillkoren och förlora den ekonomiska standard han 
ser som normal för kollektivet.  

Mats, en för tillfället arbetslös mångsysslare som tidigare arbetat med 
service och som har bott i Degerfors sedan barnsben, uttrycker sig ofta dras-
tiskt och detaljerat. När jag frågade om orsakerna till arbetslösheten och 
nittiotalskrisen fick jag ta del av ett utvecklat resonemang om globala eko-
nomiska relationer, bland annat detta:  

Mats: Ja skitbra titta i Kina! För Kina när dom väl kommer igång då är det 
liksom gonatt för allihopa. Det är så, jag menar dom utbildar alltså trehund-
ratusen ingenjörer, om året, trehundratusen! Det är enorma mängder! Sen är 
inte kvalitén lika bra på allihopa då, men det är, mm… Så man tänker såhär 
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vad fan, näää, dom odlar väl ris eller nåt där bortigenom har väl noll koll, 
men herregud, det sväller ju liksom! Sväller så det knakar, och det är klart 
som sjutton att vi kommer bli påverkade av det i slutändan.  

Men så länge ingen vill prata om vad ska vi syssla med i framtiden, nä vi gör 
oss av med skitjobben, vi ska leva på våra hjärnor – mmm, ja eller hur? har 
vi några hjärnor över huvud taget? Jag menar den stora massan, vad ska dom 
göra? Allvarligt?  

SL: Ja, vad tror, vad tycker du? Eller inte vet jag, vad ska man göra?  

Mats: (- - -) Ja, eh, alltså så länge har jag inte hört nån diskussion om vad vi 
ska hitta på (…) jag menar vad vi ska hitta på det kan man fråga sig, ja vi 
kan göra om hela skiten, hela Sverige till en nöjespark.  

När Mats säger ”gonatt för allihopa” avser han både arbetskraften i Sverige 
och i Europa, strax innan har han talat om konkurrens med Storbritannien 
och Baltikum, men han ser det som att den ekonomiska och utbildnings-
mässiga utvecklingen i Kina kommer att förändra villkoren för vår del av 
världen. Det intressantaste här är att notera hur han använder ”vi” och 
”dom”: Först säger han ”vi ska göra oss av med skitjobben, vi ska leva på 
våra hjärnor” för att sen omedelbart kritisera det han säger genom ”mmm, 
ja eller hur?” Jag uppfattar det som att de ”vi” som formuleras i dessa ut-
tryck är ett ”vi” uttalat av någon annan, någon som inte har hans eller ”den 
stora massans” intressen i åtanke. Kanske tänker han sig att samma perso-
ner som talar om ”leva på våra hjärnor” skulle kunna föreslå något så fånigt 
som att ”göra om hela Sverige till en nöjespark”. Han ser en brist på dis-
kussioner om vad ”den stora massan” ska hitta på, ”massan” är utesluten 
ur de visioner och samtal om framtiden som pågår. En diskursiv uteslutning 
ur samtalen om framtiden.    

Jörgen ser med minst lika stor oro på framtiden. Han har varit arbetslös 
och sjukskriven i omgångar sedan många år, och när jag frågar om den 
ekonomiska framtiden presenterar han en ganska mörk bild, men med en 
del möjliga öppningar ändå:  

Jörgen: När det gäller jobbena, ja, jag tror alltså att det kommer bli mindre 
och mindre (…) speciellt inom verkstads-, då kommer det nog flytta många 
till Estland och såhär då, och att dom då automatiseras och så det innebär 
att det blir mindre arbetskraft. Eller så får vi gå ner på lönerna här, helt 
enkelt. Då måste det ju sänkas matpriser och allting, ta bort moms och allt, 
då får det va samma pris på maten som det är i Estland då, i så fall.  

Han uppfattar att konkurrensen om verkstadsjobb kommer att öka framö-
ver, både på grund av teknisk utveckling och på grund av den skillnad i 
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kostnader som finns mellan arbetskraft i Sverige och i Estland. Men om ”vi” 
går ner på lönerna och momsen försvinner så kan det jämna ut sig, då skulle 
antagligen efterfrågan på arbetskraft också bli lika stor i Sverige som i Est-
land.  

Att det är ett Svenskt ”vi” som etableras i dessa berättelser är tydligt, och 
ett ”vi” som arbetar med (varu)produktion. I Jörgens beskrivning är det 
också en manlig sfär, verkstadsindustrin, och Thomas lägger till en beskriv-
ning av vad han förväntar sig som en normal konsumtions- och boendestan-
dard för kollektivet. Thomas och Jörgen framhåller att kraven på arbets-
kraftens anpassning kommer att öka, då också kraven på rörlighet. Alla tre 
framhåller att hotet består i arbetslöshet och/eller sänkta inkomster. Det 
finns i bakgrunden olika typer av aktörer som har möjlighet att göra olika 
saker och som formar strategier, t ex ”vi måste skaffa oss en kompetens 
som är unik”, ”vi ska leva på våra hjärnor” eller någon som har makt att 
ändra reglerna för arbetskraftens rörlighet och lönevillkor eller att sänka 
momsen, men dessa formuleras inte tydligt mer än i Thomas exempel med 
Karlskogaföretaget. Marianne gör en tydligare åtskillnad mellan aktörer 
och objekt:  

SL: [Vad tror du globaliseringen leder till?] 

Marianne: Det borde ju mynna ut i nåt positivt, man får ju hoppas att det 
gör det, att dom verkligen försöker göra nåt positivt utav det, att dom försö-
ker ta vara på dom resurser som finns, oberoende utav vad det är för resurser, 
naturresurser eller rent mänskliga eller kunskapsresurser eller vad det nu än 
är då…  

Här är arbetskraften reducerad till en resurs, en mänsklig resurs jämförbar 
med naturresurser och kunskapsresurser, som finns tillgänglig för ”dom” 
att förhoppningsvis göra något positivt av. Marianne är en före detta små-
företagare som var arbetslös och läste på KomVux när jag träffade henne, 
vi ska se senare att hon gärna avgränsar sig från resten av Degerforsborna 
och inte vill se sig som något ”vi” i relation till orten.  Men trots att hon 
inte skriver in sig i ett varuproducerande eller lokalt bundet kollektiv så 
uppfattar jag det som att hon ser sig som beroende av ”dom” som har mak-
ten att styra ekonomin, snarare än att vara en aktör själv. 

En svårfångad men hotande utveckling 
Det ”vi” som utvecklas i berättelserna ovan framstår som arbetande, men 
svagt och beroende. Den ekonomiska framtiden för arbetskraften i Deger-
fors och på andra platser verkar dyster men det är inte mycket ”vi” kan 
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göra. På frågan hur intervjupersonerna associerar till begreppet ”globali-
sering”, det begrepp som ofta använts för att beskriva dagens samhällseko-
nomiska struktur, fick jag svar som uppvisar distans och tveksamhet: 

SL: Men apropå ord för att beskriva saker och ting; globalisering är ett ord, 
om man säger globalisering, vad tänker du då?  

Jonas: Ja, världsomspännande. Ja, men, ja globaliseringen, direkt såhär då, 
då tänker man väl på miljön som det har varit en massa skriverier om nu då. 
om, ja, hur ozonlager, allting sånt där då, växthuseffekter och sånt där då, 
och det är väl också en, tuff bit, men det är lite utanför mitt centra om man 
säger, så det, det kan en ta en fredagskväll på krogen. 

Jonas är småföretagare i byggbranschen och ser ganska nöjt på sin ekono-
miska situation, så för egen del är han inte så bekymrad. Han känner till 
ordet globalisering och associerar till negativa saker som miljöproblem och 
på olika saker som står i tidningen. Något utom räckhåll, inget som han 
kopplar ihop med sin egen värld, inget som man behöver ägna tid och kraft 
åt – eller ens kan även om man hade velat. Skriverier, långt bort, något man 
kan diskutera över en öl när man inte behöver ta konsekvenserna av sina 
åsikter. Även Marianne betraktar ”globalisering” som något utöver hennes 
horisont, men på ett lite annat sätt: 

SL: Det här med globalisering, vad, vad betyder det för dig egentligen om du 
skulle, vad tänker du på när du hör det ordet? 

Marianne: (djup suck) Ehm….. (paus) jaaa, jag tänker nog på nåt som inte 
påverkar mig sådär väldigt mycket… faktiskt. (…) Det är ju en ökad globa-
lisering, en ökad eh… spridning på allting, och eh… och möjligheter natur-
ligtvis… Nja, det är ju, om en ser på det så är det ju inte, inte… speciellt 
positivt för det kan väl inte i alla fall va positivt och flytta alla arbetstillfällena 
ifrån Sverige bara för att… det har blivit möjligt att lägga dom nån annan 
stans och är billigare då naturligtvis… Förut fanns det väl kanske inte riktigt 
dom möjligheterna heller, på grund utav transportmöjligheter och såna saker 
kanske då. Allting sånt där har ju underlättats, och kommunikation överhu-
vudtaget har ju underlättats nåt otroligt. Och det hm, så ska man väl tolka 
som positivt i och för sej då men eh.. det är ju inte enbart positivt alltså. Sen 
påverkar det nog mig personligen inte speciellt mycket om jag nu inte får för 
mig att jag ska öppna nåt… världsomspännande företag (gemensamt skratt).  

SL: Det hade kanske vart nåt!  

Marianne: Nej men samtidigt så är det väl dom som eh… får möjligheten 
och tar möjligheten att utnyttja, eh, dom, möjligheter som, som finns och 
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som det medför så är det nog … väldigt positivt och spännande naturligtvis, 
det tror jag säkert att det är… ehm….   

Marianne uttrycker mest negativa associationer kring begreppet globali-
sering, men ser det som något som inte berör henne i vardagen. Men asso-
ciationerna går i riktning mot att det antagligen inte är särskilt positivt – 
hon associerar snabbt till utlokalisering. Samtidigt håller hon det ifrån sig 
genom att understryka att det inte påverkar henne eftersom hon inte har 
något världsomspännande företag.  

Marianne är noga med att framhålla det positiva med transporter och 
kommunikationer som de som har möjligheterna kan utnyttja, trots att hon 
samtidigt uttalar sin tveksamhet inför samhällsutvecklingen. Hennes tve-
kande tal och suckar tolkar jag som tveksamhet inför det positiva i utveckl-
ingen, men samtidigt en ovilja att uttala denna skepsis alltför explicit. Det 
är tydligt att hon inte ser sig själv som en som kan utnyttja möjligheterna. 
Hon säger i andra delar av intervjun att hon har skruvat ner sina förvänt-
ningar på sitt framtida arbetsliv. Det är främst de yngre som kan resa tror 
hon, och de som driver stora företag som hon nämnde tidigare, kanske 
också de som till skillnad från henne själv har möjlighet att flytta.  

Den här dubbelheten, att se det negativa men samtidigt lyfta fram det 
positiva, kommer igen i fler intervjuer:  

SL: Begreppet globalisering, om man säger globalisering, vad tänker du då? 
Det har ju många aspekter.  

Tomas: Ja för min del är det ju redan genomfört om man säger. Jag menar, 
elektroniskt du kan ju sitta hemma framför datorn och göra allting. Pengar 
flödar fram och tillbaka över länderna, och EU har ju utvidgats nu då, 
häromdan, med två-tre länder till eller vad det var – Ungern, Rumänien och 
Bulgarien – jag menar pang, vad har vi nu, trehundraåttio miljoner invånare, 
det är ju större än USA.  

SL: Ja det är det ja…  

Tomas: Och jag menar, euron är större valuta än dollarn. Jag menar vi är 
stora nu, så jag menar globaliseringen är redan här va, och då får vi ju se vad 
dom säger om Vaxholm, det är ju uppe i Europadomstolen nu.   

SL: Ja det är nu i dagarna va?  

Tomas: Ja det håller på nu, det följs ju med intresse i hela EU-området, vad 
händer? Var det okej för den lettiska firman att gå in här, då har vi ju en fri 
marknad, även med personer. (SL: ja precis) Ja men kapitalet flyter ju fram 
och tillbaka redan nu, jag menar så har det ju alltid varit. Men dit pengarna 
rör sig, dit går människorna också, du kan ju aldrig – du kan ju bara sänka 



176  SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  
 

takten och säga nej till att letterna får komma hit och arbeta, men du kan ju 
inte stoppa dom, för det kommer ju att fortsätta. Jag menar det var ju ett 
Karlskogaföretag som hade polacker, jag menar dom är ju egenföretagare, 
tar du inte letter så tar du polacker, och så, ja, har dom en egen firma regi-
strerad i Sverige så får dom ta vilken lön dom vill, och jag menar hur länge 
klarar facket av att kämpa emot? 

SL: Nej nej, visst 

Tomas: Dom kan förhindra, eller stoppa utvecklingen litegrann, låta det gå 
lite saktare, men dom kan inte stoppa det. 

Först verkar det som att Tomas främst associerar globaliseringsbegreppet 
med Internet, men snabbt går han över till att fokusera på möjligheterna till 
snabb kommunikation och därmed ekonomiska relationer. De snabba kom-
munikationerna ser han redan som en verklighet, likaså att pengar och män-
niskor flödar runt i världen och inom EU. Jag uppfattar flera känsloladdade 
motsättningar här som ger bilden av att Tomas är väldigt skeptisk inför EU-
utvidgningen och den nya ekonomin, men väljer att betrakta det hela ur ett 
fågelperspektiv som gör hans egen situation och möjliga hot mot den till en 
bisak, ett exempel bland många i en utveckling som han inte kan påverka. 
När han beskriver utvecklingen som att stora förändringar ”redan är ge-
nomfört” eller ”så har det alltid varit” beskriver han sina egna farhågor om 
ökad konkurrens och fackets försök att reglera rörligheten som irrationella 
och oviktiga. Vaxholmsmålet eller Laval-målet437 var aktuellt när intervjun 
gjordes, och globaliseringsbegreppet får i det sammanhanget stå för att den 
ekonomiska storpolitiken påverkar hans liv, men han inte kan påverka den. 
Han talar om kommunikationerna och flödet av kapital och människor som 
naturkrafter mot vilka motstånd är fruktlöst, och facket försöker kämpa 
emot men kommer att misslyckas.  

Genom att identifiera sig med ”vi” = EU som är ”stora nu” gör han sin 
egen situation oviktig, i egenskap av företagare beskriver han sig som en 
rationell aktör som hotas av ”flödet” av människor med lägre krav på in-
komster – en logisk konsekvens i den ekonomiska utvecklingen, ett hot mot 
honom som är rationellt och rimligt utifrån helheten. Denna strategi att 

                                                      
437 Vaxholmskonflikten var en arbetsrättslig konflikt med början 2004 mellan det 
lettiska företaget Laval un Partneri Ltd och två fackförbund i Sverige som kretsade 
kring ett bygge i Vaxholm utanför Stockholm och villkoren för utländska byggföre-
tag att ta uppdrag i Sverige. Under 2007 var den uppe för avgörande i EU:s domstol 
i Luxemburg. Se t ex Cecilia Axelsson, 17 okt, 2008, "Detta har hänt i Lavalkon-
flikten", Svenska dagbladet, del Näringsliv för en sammanfattning 
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göra sig själv till en del av något stort och opersonligt associerar jag till 
diskussionen om ”rationalitet” och frikoppling från känslomässiga band 
som jag utvecklade tidigare. Jag tolkar Thomas’ tveksamhet som att han 
känner att han ”står på båda sidor”; å ena sidan ser han utvecklingen uti-
från och då är han positiv bland annat för att ingå i ett ”vi” som är stort 
och kraftfullt, å andra sidan ser han den ur sitt eget personliga perspektiv 
och då är han negativ. Men trots sina egna farhågor är han inte nöjd med 
att vara negativ och se sin personliga situation som signifikativ eller en legi-
tim utgångspunkt, det är som att han tycker det är pinsamt att vara så svag 
eller så egoistisk som han känner att han blir när han ser till sig själv.  

De associationsbanor som Jonas, Marianne och Thomas ger uttryck för, 
där globalisering kopplas till en utveckling där de inte kan göra något åt 
och som de i många fall anstränger sig att hålla ifrån sig, uppfattar jag som 
en del av den begreppsvärld som intervjupersonerna i allmänhet rör sig i.  

Svensk kompetens är speciell  
Det finns en del intervjupersoner som tydligare benämner ”dom” i betydel-
sen makthavarna, och i positiva ordalag dessutom. En person som bytte 
jobb i samband med stålverksflytten är Anders, han känner sig mycket tryg-
gare inom det nya företaget, där han arbetar med produktion av högspeci-
aliserade metallprodukter:  

SL: Men hur är det med här [internationella företaget som du nu arbetar på], 
har dom konkurrens, dom har ju folk i hela världen såg jag i deras tidning.   

Anders: Nä, men dom satsar väl på kvalitet, dom tycker att det är billigt att 
ha produktion i Sverige, för att kvalitet säljer du ju med. Så det är därför 
dom har flyttat hem produktion istället för att flytta ut produktion (SL: ja) 
mm. Dom har en annan filosofi, dom är ett högteknologiskt företag som 
tycker om, tycker att det bra med ett företag som har kunnig personal. 

SL: Vem äger [det här företaget] egentligen? 

Anders: Det är nåt Svenskt företag, jag har inte, men det är ju, Svenskt ända 
från grunden, det är väl ett utav dom hederliga Svenska företagen.  

Anders är inte insatt i detaljerna kring ägarbilden för det företag där han 
arbetar, men han vet att det är stabilt och att det är Svenskt ända från grun-
den – vilket han ser som ett tecken på att de prioriterar kvalitet och en ga-
rant för att de kommer att stanna i Sverige och prioritera Svensk arbetskraft. 
Den ”kompetens som är unik” som Thomas efterfrågade tidigare ser Anders 
omkring sig på sitt företag, och det övertygar honom om att inte bara de 
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som ”sitter framför en dator” har en framtid utan även produktionsperso-
nal. Just det faktum att det är Svenska ägare som kan se och uppskatta den 
Svenska arbetskraftens potential är den trygghet han lutar sig mot. Också 
Ulf ser att banden mellan ägarna och de anställda är viktiga, men förutspår 
en annan framtid: 

Ulf: Kina, börjar att bli så duktiga nu på att tillverka rostfritt stål och sådär, 
dom tror att dom kommer ta över världsmarknaden, samtidigt som en massa 
Svenska intressen är investerade i Kina, för att Kineserna ska bli duktiga och 
det är väl bra för Kineserna, men det är ju lite att sänka sig själv på nåt sätt. 
(…) det finns ju Svenska investerare som kastar sig in i Kina nu för att gå 
över och tillverka rostfritt då. Och det går kanske tio-femton år sen är dom, 
lika duktiga som oss på det, och då blir det ajöss med den industrin tror jag 
i Sverige. (- - -) Samtidigt förstår jag ju företagen som, hittar han en [lång-
tradarchaufför] som är lika bra som är från Ungern som kan jobba för en 
tredjedel, så kanske jag hade gjort likadant om jag hade ägt en bil, om jag 
hade haft ett åkeri.  

”Det är att sänka sig själv” när Svenska ägare investerar i Kina säger Ulf. 
Han anser att de Svenska företagen underminerar den Svenska arbetsmark-
naden när de sprider kompetens till Kina. Samtidigt visar han förståelse för 
ägarna eftersom den ekonomiska skillnaden är så stor. I Anders berättelse 
har Svenska ägare makt och insikt att ta vara på Svensk kompetens, men 
här framstår de som bara delvis autonoma. Anders beskriver hur det eko-
nomiska intresset driver de Svenska ägarna att satsa på produktion i Sverige, 
men det är ändå det ”hederliga Svenska” hos ägarna och arbetskraften som 
han framhåller. Att värdera de nationella banden är ekonomiskt rationellt, 
enligt Anders. Vikten av icke-rationella band mellan ägare och arbetskraft 
beskriver också Eva som har jobbat i många industrier i regionen:  

Eva: Nä dom har inte samma känsla för Sverige som vi tycker att, det är ett 
Svenskt företag men, får dom utländska ägare så gör ju dom det dom tycker 
är bäst för sitt land, och kanske flyttar produktion dit och, ja dom bryr sig 
inte så mycket om oss. 

Utländska ägare gör det som är bäst för sitt land, Eva ser detta som ett av 
de stora hoten mot Sveriges och regionens arbetsmarknad. De ”bryr sig 
inte”, det är de känslomässiga banden som Eva lyfter fram. Mats framhåller 
samma känslomässiga band här, när han berättar om hur det gick till i sam-
band med stålversflytten: 

Mats: Senaste som var riktigt stort det var ju när Kilsta Barat eller vad dom 
nu heter. Det blev ju uppköpt av nåt indiskt bolag, dom skulle ju anställa 
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jättemycket folk då, så folk var ju, det finns ju folk som bytte från Jernverket 
då, för Jernverket känns ju osäkert och man vet inte vad som händer. Och 
fyra månader senare fick dom sparken då, på grund av att dom Indiska 
ägarna, jaaa, det gick inte bra det här! (tystare, försiktigt eller konspirato-
riskt:) Nu tror jag väl inte riktigt på, att det är alltid så topp att ha utländskt 
ägande, för det är liksom, kan va lättare att flytta industrin, man skaffar 
kompetensen och så, boing! har man den, och flyttar den nån annan stans. 
(…) 

SL: … Men, alltså du sa att utländskt ägande är [osäkert]… men är det bättre 
om det är Svenskt ägande, dom som har det här runtomkring, är det bättre?  

Mats: Du, bra fråga, alltså, i dessa globala tider så spelar det ingen roll. (SL: 
nä?) då är det bara pengar som styr. (SL: mhm) Men samtidigt så, ju längre 
ifrån, du kommer, (SL: mm) desto mindre: Då har du ju ba, då är det ju bara 
nuffrer på ett papper, femtitvå stycken anställda, mhm… Ja menar det kostar 
pengar, det är inte Olle och Kalle som du ser (SL: nä just det) för det alltså, 
för det är ju mycket lättare och skära bort, ah vi skär ner femtitvå stycken, 
än om du ser femtitvå personer som står framför dig. (SL: mm) Jag vet att 
dom informera, dom hade ju möte här inne på Folkets Hus, det är ju prat 
om nerdragningar här i Jernverket, folk stod och grina och, det är inte kul!  

När jag frågar hur företagen i regionen har det med sina ägare tvekar han 
om vilka garantier Svenskt ägande innebär, men han återvänder ändå till 
att kontakten med de anställda och ”Olle och Kalle som du ser” och när-
heten mellan ägare och anställda är viktig. När Anders, Ulf och Eva  

Om det i avsnittet ovan om stålverksflytten var rationaliteten och de eko-
nomiska argumenten som framhölls är de känslomässiga argumenten star-
kare här. I Anders’ fall, och antytt av några andra personer, tycker jag mig 
se en koppling mellan de känslomässiga nationella och de rationella argu-
menten: Han framställer Svenska ägare som särskilt rationella eftersom de 
uppskattar den kompetens som Svensk arbetskraft kan erbjuda. I stålverks-
berättelsen framställdes alla alternativ till ekonomiska kalkyler som ”poli-
tik” det vill säga irrationellt och till nackdel för alla inblandade även de 
utländska ägarna i slutänden. Ingen av intervjupersonerna framställer de 
känslomässiga banden som särskilt pålitliga – den ekonomiska rational-
iteten är viktigare – men ändå som någon form av halmstrå av trygghet. ”Vi 
är beroende, men vi vet inte vad det är vi kan lita på, så vi får sätta vår tro 
till det vi känner till nämligen Sverige” kanske man skulle kunna samman-
fatta huvudbudskapet såhär långt.  
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Vad kan vi göra?  
Många av de jag har talat med beskriver samhället väldigt dystert och med 
begränsade framtidsutsikter: 

Mats: Jag menar, [företagen] kommer inte att anställa nån bara för anstäl-
landets skull (…) Det är att en global konkurrens, för många utav företagena, 
vill dom sälja, och vill dom vara med så måste dom flytta för att kunna kon-
kurrera. (…) Men just det här ekonomiska tänkandet och globaliseringen, 
helt plötsligt så måste alla vara med, och det, gör att det blir bara pengar 
pengar pengar pengar. (…) Man investerar inte, man satsar inte på framti-
den, ingen tror på framtiden, alla är tysta och bara vill roffa åt sig, vilket då 
fortsätter. Det är alltså helt sjukt, och det är klart som fan att du får en 
nedåtgående trend! 

I Mats beskrivning är det ”det här ekonomiska tänkandet” som är proble-
met och som gör att ”ingen tror på framtiden”. När han beskriver ”tänkan-
det” på det här sättet innebär det samtidigt att han ser en möjlighet att tänka 
på ett annat sätt, det skulle vara möjligt att satsa, investera och tro på fram-
tiden om man tänkte på ett annat sätt. Samtidigt var det han som ovan be-
skrev demonstrationerna i samband med stålverksflytten som i backspegeln 
kontraproduktiva – han tror inte längre på kollektiv handling som vägen 
till förändring. Uppgivenheten verkar ligga nära. Gunilla, behovsanställd 
som butiksbiträde, ser också mörkt på framtiden:  

Gunilla: Jag vet inte om man kan, suck om man kan skylla på nån eller, jag 
tror det är gemensamt för alla europeiska. Det (…) börjar att gå överstyr mer 
eller mindre.  

SL: Vad menar du överstyr? 

Gunilla: Ja man tittar lite eller lyssnar lite på nyheter om EU och det skulle 
ju va så bra, jag vet inte, eller det är ju dom problem som vi har, det är ju 
ingenting som man kan bara, ja jag vet inte, min personliga uppfattning är 
att det här går åt pepparn hela skiten snart.  

”Det skulle ju vara så bra” med EU, Gunilla beskriver en berättelse från 
nyheterna som motsägs av hennes andra bilder av samhället, ”dom problem 
som vi har”.  Bilderna stämmer inte med varandra och därför kommer det 
att gå ”åt pepparn hela skiten snart”. Men samtidigt tar hon udden av kri-
tiken genom att kalla det ”min personliga uppfattning”. Det tolkar jag som 
att hon inte heller tror på möjligheterna att förändra kollektivt. Det ”vi” 
som framkommer i berättelserna är beroende och ekonomiskt svagt, och 
dessa två beskrivningar ger en bild av att ”vi:et” även är politiskt svagt eller 
beroende.  
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Men alla ser inte lika mörkt på framtiden, någon gång måste det ju vända 
tror Ulf:  

Ulf: Det talas ju om Kina hela tiden, i tidningar och, när du pratar med folk 
och sådär. Kineserna kommer att lära sig göra stål lika bra som oss, och då 
är det kört sen.  

SL: Okej, för dom är billigare liksom?  

Ulf: Mm, men frågan är hur länge dom är billigare, det kanske blir så att 
dom kommer upp i samma nivåer där med.  

Om produktionen flyttar till Kina så kommer snart lönenivåerna också att 
följa med, tror Ulf. Det är ett sätt att dra ut konsekvenserna av den negativa 
utvecklingen så att den blir positiv igen. Handlingsutrymmet för ”oss” blir 
inte större, men det säger något om att ingen utveckling är helt negativ. 
Gunilla som ovan var så uppgiven ser ljus i mörkret på motsvarande vis:  

Gunilla: Sen är det ju alla dom hära Öststatsländerna som har blivit egna 
stater nu. Och Asien, som kan locka med billigare arbetskraft (…) dom ligger 
så otroligt långt efter oss, standardmässigt sett, så dom kan ju erbjuda 
mycket bättre arbetskraft och såhär och då flyttar dom ju företagena dit. (…) 
Men dom kommer väl ikapp där med nån gång, dom vill väl också ha’t 
bättre. Bättre löner och arbetsvillkor och… 

När de arbetare i Asien och Öststatsländerna som idag är billigare för att 
deras löner och arbetsvillkor är dåliga får bättre standard så kommer kon-
kurrensen att jämnas ut, tror Gunilla. Om hon ovan trodde att EU ”går åt 
pepparn” sätter hon här sitt hopp till förändrad konkurrens. ”Dom vill väl 
också ha’t bättre”; hon placerar möjligheten att förbättra villkoren hos dem 
som arbetar, uppfattar jag. Också Thomas placerar möjligheter hos dem 
som arbetar, i det här fallet är det ”vi” i form av arbetskraften som har ett 
visst handlingsutrymme:  

Thomas: För att flytta den här verksamheten och sen då? Frågan är då, hur 
intresserade är vi [av det]? Med vår kompetens att flytta med dit, att åka ner 
dit och bygga upp det där. Följer alla med på det? Cheferna vill göra det, 
aktieägarna vill göra det, men dom som ska bära maskinerna och flytta dom 
och göra det här, har dom lust att flytta över jobbet och lämna över jobbena 
och sen åka hem och vara arbetslösa?  

Här beskriver han en tydlig motsättning mellan chefer och aktieägare å ena 
sidan, och ”dom som ska bära maskinerna” å andra sidan, och i motsätt-
ningen ett visst handlingsutrymme. Thomas är den som tidigare har beskri-
vit hur byggarbetare från Polen och Lettland blir anställda för bygguppdrag 
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till lägre löner och i det sammanhanget beskrev ett hot mot sin arbetsmark-
nad, men i detta fall när det gäller att bära maskiner och flytta en verksam-
het beskriver han ett annat utrymme för att göra motstånd. Också Eva tviv-
lar på beskrivningen att inget går att göra:  

SL: Ibland så snackar man ju om det här att, arbetsplatserna flyttar utom-
lands att produktionen flyttar utomlands och så, och att det skulle vara or-
saken till att vi inte kan sätta emot?  

Eva: Varför skulle dom inte kunna göra det? (SL: ja inte vet jag) titta i Frank-
rike va, dom kan ju, Tyskland kan ju, varför skulle inte Sverige kunna? Vi, 
vi kan prata, men vi gör ingenting. Ja men det känns som så. (SL: javisst, ja 
just det) Facket dom är duktiga på att prata, men dom gör inget, dom bara 
hotar, men det händer ingenting, så det blir ju ingen åtgärd. Men det känns 
nog som så, jag menar fransmännen (…) skriker för nån liten grej. Jag menar 
dom lamslår ju hela Paris, hela Frankrike egentligen med transporter och 
dumpar och, det är ju inte en gång, det händer ju titt som tätt va! (SL: javisst) 
Men jag tror att dom är starkare utomlands.  

Problemet för Svensk arbetskraft är att de Svenska fackföreningarna bara 
pratar och hotar men inte gör någonting. Orsaken till att arbetsplatserna 
flyttar är i denna beskrivning inte ekonomiska skillnader utan skillnader i 
politiskt handlande. När Franska och Tyska anställda protesterar tydligare 
och mer effektivt så blir konsekvenserna helt annorlunda, beskriver Eva.  

Uppfattningarna om möjligheterna till motstånd skiljer sig väldigt 
mycket åt här, det finns inte alls samma homogenitet i berättelsen som i 
avsnittet ovan om stålverksflytten. Vissa är väldigt uppgivna vad gäller möj-
ligheterna till förändring, andra ser små öppningar och Eva är den som är 
tydligast med var problemet ligger. I kapitlen framöver kommer vi att se att 
skillnaderna bland intervjupersonerna är viktiga för hur de tolkar sam-
hället, och det är viktigt att framhålla att de inte är delar av någon ”rörelse” 
eller gemenskap.  

Det ”vi” som framkommer i beskrivningarna av den globala ekonomiska 
utvecklingen är ett praktiskt/fysiskt arbetande och Svenskt kollektiv, som i 
huvudsak är beroende av olika typer av företagsägare och/eller Svenska po-
litiker. Utvecklingen framstår som svårfångad och detta bidrar till beroen-
det av andra aktörer. Vissa personer ser begränsade möjligheter för detta 
kollektiv att agera, andra ser likheter mellan sig och anställda i andra delar 
av världen och deras önskan till förändring och tar detta till intäkt för att 
det finns möjligheter att agera trots allt.  

I dessa två avsnitt har tolkningarna av dagens eller framtidens ekono-
miska situation varit i fokus. I det tredje avsnittet kommer denna situation 
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att speglas i historiskt ljus, när jag tittar närmare på intervjupersonernas 
beskrivningar av ”Folkhemmet”.  

Folkhemmet 
Frågorna som förde in på tema ”Folkhemmet” var också av karaktären 
”hur associerar du kring begreppet ’folkhemmet’?”. I samband med det 
ställde jag frågor om samhällsutvecklingen i bred bemärkelse och hur de 
uppfattade att Sverige har förändrats de senaste 15–20 åren. Association-
erna kring dessa två frågeställningar kom att i huvudsak överlappa varandra 
och etablera två teman, nämligen dels hur institutioner och resurser har för-
ändrats och dels hur gemenskapen har förändrats. Dessa respektive områ-
den kommer jag på samma sätt som ovan att koppla till vilket ”vi” som 
framkommer.  I detta fall handlar det dock inte om ett aktivt ”vi” utan om 
minnet av ett ”vi” som varit, en relief mot vilken dagens samhällsekono-
miska utveckling ska ses.  

Omfördelande institutioner 

Gunilla: Folkhemmet då, vad jag tror att det skulle vara i alla fall, det var ju 
sjukvård, tandvård, skola, äldreomsorg, dagisomsorg, men, det finns ju inte 
längre. Du har inte råd att gå till tandläkaren, till att börja med, skolorna är 
väl under all kritik, dagis; många ungar lite lärare. Ja, barnen är ju sönder-
stressade redan som små, om man får tro vad teve säger, sjukvården är väl 
inte det bästa längre, folkhemmet finns inte längre, det har försvunnit.  

Folkhemmet som Gunilla ser det handlade om institutioner för omsorg – 
och det hon framhåller är att de inte längre finns. Dagens samhälle präglas 
enligt Gunilla av sämre omsorg på dessa områden. Hon understryker sin 
egen bristande kunskap, men med tanke på att hon är så detaljerad i sin 
kritik uppfattar jag det som att hon ändå lägger vikt vid sin egen erfarenhet 
av vissa av dessa institutioner, och att erfarenheterna bekräftas genom de 
bilder hon har fått till sig via media. Även Ingela hänvisar till egna erfaren-
heter och lägger tryck bakom sin kritik:  

Ingela: Om jag går tio-femton år tillbaka så hade väl jag, som ensamstående 
mamma, ganska bra. Idag tror jag inte dom har det så jävla bra. Men det 
hade jag då, jag menar jag vet ingen mamma som kan spara pengar eller, och 
jag är inte jätteekonomisk men, det kunde jag i alla fall göra. (…) Förmögen-
hetsskatten den minskar ju. (…) Om den hade varit kvar, om dom hade fått 
betala som jag tycker mycket mycket mer än dom som är små, men det blir 
ju tvärt om hela tiden.  
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Ingela driver en butik i orten och har en bakgrund från flera mindre verk-
samheter både i storstad och på landsbygd, med mellanliggande perioder av 
sjukskrivning. När hon ser tio-femton år tillbaka, till början av 90–talet, 
och jämför sin ekonomiska situation då och vid intervjutillfället så ser hon 
en tydlig skillnad som hon också uppfattar som signifikant för fler än henne 
själv. Den viktigaste skillnaden som hon pekar på är förmögenhetsskatten, 
omfördelningen från rika till fattiga, som hon säger är ”tvärt om” i dagens 
samhälle. Trots att hon inte själv är ensamstående mamma idag utan har en 
hyfsat välmående butik så är detta en skillnad i samhällsekonomin som hon 
lyfter fram. Jonas som också är småföretagare pekar också på de omförde-
lande institutionerna:  

SL: Jo det här med folkhemmet, vad betyder det ordet?  

Jonas: Då tittar man ju, då tittar jag tillbaks i alla fall till Palme-tiden i stort 
sett. (…) Men det var väl inte mer än rätt, det var, Sverige var väl också 
tvunget att utvecklas, men då, då var det väl folkhemmet, det var väl ingen 
direkt som behövde gå arbetslös mot sin vilja eller, folk om dom nu var sjuk-
skrivna eller långtidssjuka eller såhär kunde ju fortfarande leva ett drägligt 
liv. Det, är väl det, förändringarna som är. Folkhemmet är väl inte riktigt 
detsamma idag som det var, för, (SL: nej…) Sen är det mycket materiella ting 
som, lyxgrejer, som folk har dragit på sig också då, som är, men det, nej, det 
är väl inte riktigt samma sak. (SL: mm, nej) Det var väl fördelningspolitik 
som var human tycker jag.  

Folkhemmets fördelningspolitik var human, nu har folk dragit på sig lyx-
grejer. Men ”Sverige var väl också tvunget att utvecklas” – det låter som en 
paradox; Utveckling är ju ett ord som brukar beskriva en förändring från 
dåligt till bättre, men ändå beskriver han folkhemmet som ”human fördel-
ningspolitik” och dagens samhällsekonomi karaktäriseras av ”lyxgrejer”. I 
samband med berättelsen om stålverksflytten beskrev han att det var en 
”nedgång för Degerfors, visst var det det men, samtidigt öppnade det ju upp 
andra möjligheter för folk” – han ser det positiva i förändringen samtidigt 
med det negativa. Intressant att notera är också likheten mellan Jonas och 
Ingela, de beskriver skillnader för ”dom”; dagens ensamstående mödrar, 
tidigare decenniers arbetslösa och sjukskrivna som till skillnad från dem 
själva (idag) inte hör till dessa missgynnade grupper. De understryker att 
fördelarna för helheten med att dessa grupper hade det ekonomiskt bättre.  

De intervjupersoner jag talade med har alla upplevt folkhemstiden själva, 
de växte upp under sjuttiotalet och började arbeta under åttiotalet. Det är 
alltså inte en abstrakt historia de refererar till utan en tid som de själva 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  185
 

upplevt och sett fördelarna av. Det var en tid när de arbetade eller gick i 
skolan, de flesta av deras föräldrar arbetade, och troligtvis de flesta de 
kände. Stålindustrins kris under sjuttiotalet drabbade Mellansverige och 
Bergslagen, men antalet som var arbetslösa under längre tid var lägre än 
under nittiotalskrisen. De som förblev arbetslösa under åttiotalet var män-
niskor med migrationsbakgrund, de som till exempel kommit från Finland 
eller södra Europa för att arbeta, eller de som kommit som politiska flyk-
tingar från Latinamerika under sjuttiotalet. Men för intervjupersonerna 
upplevdes denna tid med största sannolikhet som att ”alla” hade arbete och 
”alla” var inkluderade i de statliga välfärdssystemen.  

Det framstår för intervjupersonerna som mer möjligt att kritisera dagens 
välfärdsinstitutioner i ljuset av folkhemmet än vad det var att kritisera den 
bristande statliga näringspolitiken i berättelsen om stålverksflytten. I det 
fallet var det bara någon enstaka som lyfte möjligheten att regeringen kunde 
ha gjort något, men det lindades genast in i ett ”det är bara mina åsikter”, 
eller så avfärdades hela idén med kollektiva protester med att det antagligen 
var kontraproduktivt i längden. Men här är både Gunilla och Ingela öppet 
kritiska mot dagens välfärdsinstitutioner, och liknande formuleringar hos 
fler personer ger mig stöd att uppfatta en skillnad mellan dessa tre områden.  

Jag vill se skillnaden mellan hur kritiken mot dessa två frågor i ljuset av 
de kollektiv som skapas. Att uttala kritik mot ett förlorat Folkhem innebär 
också att man har upplevt de fördelar den gav, och hör till det kollektiv som 
upplevde den och uppskattade den. ”Vi” som den arbetande nationella be-
folkningen är den grupp som beslutar om vad nationalstaten ska göra, och 
att vara tillhörig denna befolkning innebär det som Ghassan Hage kallar 
för ”governmental belonging”438  eller tillhörighet till styrningen.  

Att tillhöra en grupp som har makt att styra och att tillhöra en grupp 
som är beroende av andra för sin ekonomiska överlevnad är inte samma 
sak. Att kritisera landets styre utifrån behov som man själv identifierar sig 
med, är att lyfta fram sig själv och den befolkning som man är en del av 
som legitimt objekt för styret och sina egna rättigheter att påverka styret. 
Tidigare i kapitlet, t ex Ulf och Mats som talade om att regeringen borde ha 
gjort något, och Marianne som talade om att ”dom” borde ta tillvara re-
surserna, fanns ett tydligt avstånd mellan ”oss” här och ”dom” i beslutande 
ställning. Man kan se det som att i de fall nationalstatens institutioner gör 
bra saker är de en del av ”oss”, men när de gör sämre saker är de styrda av 
”dom”. En enhet och en delning samtidigt, ungefär som att landslag i olika 

                                                      
438 Hage 2000 s 45 
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sporter är ”vi” när de vinner och ”de” när de förlorar, en representant för 
”oss” ibland och en institution med eget liv som påverkar ”oss” ibland. 

Folkhemmets gemenskap i motsats till dagens egoism 

Gunilla: Vi hade’t väldigt bra. Vi har varit väldigt bortskämda här i Sverige, 
med allting, det är vi inte längre. Nu får man liksom, se om sitt eget, (…) se 
till själv att du har en pensionsförsäkring, att du har sjukförsäkring,(…) att 
du får en pension över huvud taget (…) Nu är ju pengarna ut och flyger i 
luften du vet ju inte om du får några om du får några när du är sextifem, om 
du inte ser till själv. Då gäller det ju att jobba för framtiden! [skratt]  

Gunilla verkar se den tidigare samhällsekonomin som ohållbar, ”vi var 
bortskämda” tolkar jag som att ”vi” fick mer än vad ”vi” hade rätt till. Det 
tidigare var alltså inte hållbart, men det nuvarande är bara hållbart för dem 
som kan ”jobba för framtiden”. Jag uppfattar hennes ironiska skratt som 
att hon låter förstå att hennes egen ekonomi har svårt att tillåta sådana 
marginaler, att hon inte hör till den grupp som tjänar på det nya.  

Ingela och Jonas uttrycker också att det nya samhället är mindre humant 
än det gamla, det är svårare för människor med begränsad ekonomi att få 
marginalerna att gå ihop. Men det är mer än ekonomin som har förändrats. 
Jörgen framhåller att det sociala klimatet har förändrats: 

Jörgen: Ja folkhemmet var väl när vi umgicks med varann, tycker jag, vi gick 
hem till varann och drack kaffe och såhär då, det, det finns inte kvar längre, 
när alla var samlade mitt i… Det är hektiskt nu, det är skiftjobb och det är 
ju, det och det, ungarna ska dit, och familjen ska skjutsas och det, hockey-
träning eller fotbollsträning eller vad det nu är, vart du nu bor, föräldramö-
ten och blablablabla, det blir allt! Och samma som vi vuxna umgicks förr, 
det är inte alls likadant längre. Nu sitter di framför teven och tittar på en 
förti-femti tevekanaler liksom, istället för att hade ettan och tvåan förr, då 
umgicks de ju mer. Det blir ju så. (- - -) När det gäller jobb så blir det nog 
mer egoistiskt tänkande tänker jag, om en ska få nåt jobb alltså. Då får en 
nog vara väldigt hemlig om en hittar nåt bra jobb, ge fan i att säga det till 
dom andra som en känner liksom, ja jag tror det kommer att bli så. 

Den gyllene forntid som Jörgen beskriver är inte preciserad utan fungerar 
på samma sätt som ovan som en generell kontrast till dagens samhälle. So-
cialt liv på orten och på arbetsplatsen och tevekanaler som alla såg gav ti-
digare gemensamma referenser och gemenskap utöver familjen och det 
närmaste umgänget. Idag har man inte tid att umgås, nu är tiden begränsad 
av arbete och fritidsaktiviteter var och en på sitt håll. För Jörgen som inte 
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har ett arbetssammanhang att känna gemenskap i blir social utestängdhet 
en central erfarenhet: Han antyder att idag är egoism normen och den hårda 
konkurrensen om arbetstillfällen gör att man får hålla alla tips för sig själv. 
Detta får också konsekvenser för Jörgens arbetsmarknad, de sociala nätverk 
som krävs för att få arbete blir svagare och begränsar sig till personligare, 
starkare band som i Jörgens fall är alltför resurssvaga för att kunna leda 
honom till ett arbete.  

Också Agneta framhåller sammanhållning och gemenskap som något 
som har försämrats. Hon trycker mer på hem och familj, att de intima ban-
den inte får samma utrymme som tidigare: 

Agneta: Det Svenska folkhemmet… Som jag ser det så var ju det, det här med 
mamma-pappa-barn, med familjen, och så hade man mormor och morfar 
och farmor och farfar som hjälpte till med, som stöd för barnen. Nu finns 
inte det tycker jag, det splittras upp, man arbetar och ska producera, skjutsas 
hit och dit, föräldrarna kommer hem sent och man försöker leva upp till 
nånting som man inte klarar av tror jag mycket, och det gör att vuxna och 
alla har nån slags dåligt samvete, tror jag, för att dom inte klarar av att leva 
upp till dom här rollerna och normerna som är då. (…) Folkhemmet är väl 
också byggt på att kvinnor ska vara kvar hemma, (…) det har inte hunnit 
ikapp riktigt, tycker jag. (…) då var det ju oftast hemmafruar, [eller] var det 
nån granne som såg till (…) vad den andres ungar gjorde. 

Genom stressen i arbetslivet och alla aktiviteter blir tiden för gemenskap 
mindre, och därmed blir familjebanden svagare. Agneta är en arbetslös före 
detta industrianställd som bland annat är aktiv inom föreningslivet. Hon 
framhåller en gemenskap som tidigare inte begränsade sig till kärnfamiljen 
utan även inkluderade far- och morföräldrar, släkt och grannskapet. Det 
var ett samhälle där kvinnornas roll i hemmet var sammanhållande, på ett 
sätt som hon framhåller som negativt för kvinnors frihet och ekonomi men 
positivt för barnen och gemenskapen. Agneta tycker det är viktigt med jäm-
ställdhet men beskriver att det finns baksidor också, särskilt för barnen och 
därmed för alla. Jag kommer att diskutera detta mer i kapitel åtta.  

För Jörgen och Agneta består gemenskapen i Folkhemmet av personliga 
band som etableras av arbetsliv, ekonomi, boende och lokalmiljö – i princip 
kan vem som helst ingå i dessa gemenskaper oavsett var de kommer ifrån. 
För Agneta är familj och släkt viktiga, men grannar och vänner kan vara 
lika viktiga i barnens och vardagens värld, under förutsättning att det finns 
en möjlighet att etablera närhet i en stabil lokalmiljö där människor har tid 
för varandra. Eva för in en annan aspekt av samhörighet: 
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Eva: Folkhemmet i stort, det borde betyda trygghet, fosterland, (…) här är 
jag född, här vill jag dö, här är min trygghet, här lever jag, här får jag sjuk-
vård och här får jag mat, (- - -) Jag tycker nog att folkhemmet det är Sverige, 
men man kan ju, det börjar ju bli så lätt att ta sig ut i världen för gränserna 
är ju inte så specade längre, men ändå så tror jag ju att grunden är ju (…) 
Sverige, det är ju där man har sina rötter.  

Folkhemmet är hemma hos mig, min trygghet, mitt hem där jag blir omhän-
dertagen och mina behov tillgodoses. Evas beskrivning liknar delvis Jörgens 
och Agnetas på det sättet att hon huvudsakligen framhåller de sociala 
aspekterna av begreppet folkhemmet. Trygghet, fosterland, rötter – det 
finns en dimension av ”Heimat” i Evas beskrivning som inte finns hos de 
andra, hon associerar till den nationella representationen och banden mel-
lan den enskilde och nationalstaten. En skillnad mot de tidigare är att hon 
inte beskriver en fjärran tid, utan något som borde finnas idag, men hon 
beskriver samtidigt ett ”hinder” eller en skillnad jämfört med tidigare näm-
ligen att ”gränserna inte är så specade” vilket jag uppfattar som att den som 
hon menar hör till fosterlandet kan bo var som helst i världen och ändå 
komma hem till folkhemmet och uppleva tryggheten där.   

Kopplingen mellan de direkta sociala banden och den indirekta, före-
ställda gemenskapen går via tryggheten, föreställningen att något är evigt 
och oberoende av ens egna handlingar – även om man reser iväg kommer 
Sverige eller Degerfors att finnas kvar som en resurs att lita på. Bland citaten 
i dessa två avsnitt är det Evas som sticker ut genom hennes tydliga referenser 
till ”fosterland” och nationell gemenskap, de andra refererar dels till en 
ekonomisk-politisk gemenskap i välfärdsstaten och dels till en gemenskap i 
ett lokalsamhälle vars gränser inte behöver preciseras utan där umgänget 
bygger på hur mycket tid man har att vara hemma. Jörgens och Agnetas 
berättelser beskriver en gemensam kultur som inte behöver avgränsas från 
någon – delvis eftersom det inte finns någon som stör som man behöver 
avgränsa sig från.  

I Jörgens, Agnetas och Evas beskrivningar innebar (eller borde innebära, 
i Evas berättelse) ”folkhemmet” en gemenskap som nu saknas. ”Vi” um-
gicks, ”vi” hade tid för gemenskap och familj. Motsatsen i dagens samhälle 
är att ”vi” inte har tid för varandra utan bara måste tänka på oss själva, 
både tidsmässigt och ekonomiskt (i Jörgens och Gunillas berättelser). Skill-
naden mellan folkhemmet och dagens samhällsekonomi handlar alltså inte 
om hur ”vi” avgränsas utan om vad ”vi” förväntar oss av varandra, om 
relationen mellan ”oss” och ”mig”. I avsnittet ovan beskrevs folkhemmet 
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som relationen mellan ”vi” som den arbetande befolkningen och dess väl-
färdsinstitutioner, en relation som kontrasterades mot dagens institutioner 
som inte ser till befolkningens behov. I båda berättelserna verkar befolk-
ningen ”vi”:et, som väldigt homogent och i centrum av samhället snarare 
än något som är till för samhället/samhällsekonomin.  

Kapiteldiskussion: Det lokala kollektiva subjektet anpassas till 
den opåverkbara politiken 
I detta kapitel har jag har försökt lyfta fram hur relationen mellan de makt-
ordningar som människor förlitar sig på påverkar hur de ser på sig själva 
som subjekt. Jag har uppfattat att det kollektiva subjektskapet är viktigt i 
dessa berättelser. Individers egen subjektivitet och handlingsutrymme på-
verkas naturligtvis också men i berättelserna om stålverksflytten, globali-
seringen och folkhemmet uppstår ett ”vi” som alla verkar förhålla sig till, 
även om det finns en del variationer. I många fall begränsar sig ”vi” till 
orten Degerfors men det kan lika gärna vara ”vi” i Sverige eller något annat, 
och de olika ”vi”:na har olika egenskaper.  

Inledningsvis i detta kapitel analyserade jag en tydlig berättelse kring ned-
läggningen av halva Degerfors Jernverk. Nästan samtliga intervjupersoner 
refererade till denna berättelse under intervjun, ofta utan att jag ställt frågor 
kring den. De förväntade sig att jag som utomstående skulle känna till den, 
och vissa centrala delar återkom om och om igen. Huvudpoängen i berät-
telsen var att Degerfors Jernverk var ägarens mest ekonomiskt effektiva till-
verkningsenhet, men trots detta flyttades tillverkningen. Den orsak som 
många nämner är ett avtal som skulle ha skrivits mellan en gammal och en 
tillkommande ägare, vilka benämns som Finnar och Engelsmän. Avtalet 
skulle ha avgjort placeringen av tillverkningen, till Degerfors nackdel.  

I berättelserna framhålls den ekonomiska rationaliteten starkt. Arbets-
kraften i Degerfors beskrivs som mest kompetent och flexibel, och detta 
gjorde enheten till den mest ekonomiskt effektiva för ägarna. Degerfors för-
lust framställs inte som orsakad av brist på Svenska statens eller andra möj-
liga intressenters nationella lojalitet med Degerfors, utan som brist på eko-
nomisk rationalitet hos de Finska och Brittiska ägarna: De politiska (= ”ir-
rationella”) lojaliteterna stod i vägen för det högre värdet ekonomisk rat-
ionalitet. Endast ett fåtal uttalar kritik mot den Svenska politiken, och lin-
dar då in kritiken antingen i ”egna åsikter” eller i en kritik mot den orättvisa 
som uppstår när Sveriges regering följer EU regler men andra länder inte 
gör det.  
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Genom att hela tiden återkomma till det för ägarna och för helheten mest 
rationella i att satsa på Degerfors Jernverk understryks värdet av ekono-
miska beräkningar och därmed Degerfors oberoende av nationella, lojali-
tetsband grundade på känsla mer än rationalitet. Men paradoxalt nog fram-
hålls ändå de särskilt goda ägare som flera intervjupersoner framhåller be-
skriv som Svenska ägare, som särskilt väl förstår att uppskatta kompetensen 
hos Svensk arbetskraft. Svensk arbetskraft är särskilt kompetent och 
Svenska ägare är särskilt insiktsfulla och skulle därför tillsammans skapa 
mer ekonomiskt effektiv produktion – som står över irrationell, känslosam 
nationalism. Ägare av andra nationaliteter beskrivs som irrationella när de 
värderar nationella band till arbetskraft på andra platser – detta beskrivs 
som att ”politiken” styr.  

Men i det påföljande avsnittet när resonemangen går över till mer 
generella och abstrakta tolkningar av den globala ekonomiska utvecklingen, 
framstår det som att de nationella banden ändå är de som i slutänden spelar 
roll, eftersom det inte finns så mycket annat att hoppas på. Utländskt 
ägande beskrivs som osäkert, och ägarnas medkänsla med ”Olle och Kalle” 
som gråter på Folkets Hus framstår som den enda (men svaga) förhoppning 
som Degerforsborna och Svensk arbetskraft trots allt kan lita till.  

Jag uppfattar det som att subjektet i den första berättelsen har utrymme 
att vara starkare eftersom det hittar en rationalitet att förlita sig på, ett in-
tresse att forma sig efter. Skeggs439 beskriver hur den sociala klasstrukturen 
alltid skapas i någons intresse, och att formulera sig som liggande i investe-
rarnas intresse är en viktig del av Degerforsarnas kollektiva identitet. Endast 
genom att vara intressant för investerare kan dessa ”ta vara på [regionens] 
naturresurser eller rent mänskliga (…) resurser” som Marianne uttrycker 
saken. I den Keynesianska ekonomin låg stålindustrin som en basnäring 
centralt i det nationella och nationalstatliga intresset, men i den globala 
ekonomin är detta inte längre givet.  

De intervjuade Degerforsarna uppfattar sig inte som en aktör som själv 
kan hävda sina intressen. I samband med striden om flytten av stålverket 
arbetade fackklubben hårt för att hävda Degerfors kompetens och effekti-
vitet och därigenom appellera till potentiella ägares rationalitet plus att 
framstötar gjordes mot bland annat statliga myndigheter. Trots att facket 
alltså framhöll den ekonomiska rationaliteten får denna kamp i backspegeln 
kritik av de intervjupersoner som tar upp den, med hänvisning till att ”po-

                                                      
439 Skeggs 2004 s 14 ff 
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litik” i alla former står i motsats till den ekonomiska rationaliteten. En po-
litisk subjektivitet går emot bilden av den rationella och kompetenta arbets-
kraften och utsätter detta för hotet att investerarnas intresse går i baklås av 
förestagspolitisk prestige, tror den annars så politiske Mats.  

Den kritik mot makthavarna som ändå uttrycks är inlindad på olika sätt. 
I den logik som säger att pengarna styr är det som att statlig politik inte bör 
”belasta” eller ”påverka” konkurrensen, och att efterfråga sådan politik 
kan då tolkas som tecken på att man inte kan hävda sig med ekonomisk 
effektivitet. När politik framställs som motsatsen till rationalitet är tysta 
förhoppningar enda möjligheten.  

I berättelserna om dagens ekonomiska struktur uppfattar jag hos inter-
vjupersonerna en oro för marginalisering från det nationella diskursiva 
rummet och därmed också från det samhällsekonomiska. Flera intervjuper-
soner frågar sig vad ”vi, den stora massan” ska göra i framtidens ekonomi 
och uttrycker att diskussionen om detta försiggår någonstans där de inte 
finns och är delaktiga. Men utrymmet att kritisera begränsas av tvånget att 
framställa sig som stark, kompetent och rationell – och alltså egentligen inte 
behöva kritisera rådande ordning.   
 
Allt detta ställs i kontrast mot de beskrivningar av ”folkhemmet” som jag 
frågade efter i intervjuerna. Två teman framkom: dels de förändrade nat-
ionalstatliga välfärdsinstitutionerna, sjukvård, omsorg, ekonomisk omför-
delning, och dels den förändrade gemenskapen. I kontrast till dagens svår-
fångade, abstrakta ekonomiska utveckling, där den Svenska arbetskraften 
förväntas stå till ekonomins förfogande, beskrivs folkhemmet som en ho-
mogen gemenskap med välfärdsinstitutioner som tog hand om alla även de 
fattiga, sjukskrivna och arbetslösa. Med avstamp i en sådan gemenskap 
framstod det i intervjuerna lättare att kritisera dagens välfärdsinstitutioner 
än vad det var möjligt att kritisera bristen på ekonomisk politik i berättelsen 
om stålverksflytten.  

Beskrivningarna av folkhemmet uppfattar jag som ett sätt att indirekt 
framföra kritik mot dagens samhällsekonomiska system snarare än som be-
skrivningar av en faktisk tidsperiod. Den ”fördelningspolitik som var hu-
man” och den omsorg som var bättre genom de nationalstatliga institution-
erna på folkhemstiden visade vad ”vi” alltså den Svenska nationalstaten var 
kapabel till och vem den prioriterade – alltså ”oss” som människor inte bara 
arbetskraft. Men det är fortfarande en väldigt försiktig kritik: ”vi har varit 
bortskämda” och ”Sverige var väl också tvunget att utvecklas”. Intervju-
personerna vill inte vara nostalgiska över fördelningspolitiken, utan visar 
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förståelse för förändringen trots att de ser dess fördelningspolitiska effekter 
som drabbar vissa av intervjupersonerna själva.  

I relation till folkhemsberättelsen förhåller sig intervjupersonerna till ett 
subjekt med en historia, ”vi har varit bortskämda” till exempel. Vi:et är 
Sveriges befolkning, ett vi som både arbetar och har mänskliga behov. Kon-
trasten till detta kollektiv understryker utsattheten i dagens ekonomiska sy-
stem. Jag uppfattar att upplevelsen av att ha varit en del av en helhet som 
en central del av minnet från folkhemstiden. ”Alla” som intervjupersonerna 
kände hade arbete på den tiden och fick del av välfärdstjänster och ekono-
misk omfördelning. I folkhemsberättelsen beskrivs en befolkning, en gemen-
skap av både fattiga och rika, män och kvinnor, släktingar, grannar och 
medborgare som tillsammans påverkar sitt liv och har både politiska och 
sociala möjligheter att skapa sitt liv tillsammans. Folkhemmet beskrivs som 
en idyll där ingen utomstående och inga konflikter stör helheten.  

 
Genom de följande tre kapitlen kommer kontraster och konflikter mellan 

olika kategorier av dagens Degerforsbor fördjupas, och bilden av folkhems-
harmonin kommer särskilt att penetreras i kapitel nio.  
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Klassrelationer skapas i det dagliga 
I förra kapitlet kunde man tro att Degerfors är en nästan helt homogen ort 
där alla invånare betraktar ortens befolkning som en enhetlig kollektiv ak-
tör. Men så är ju inte fallet, inom alla grupper finns viktiga skillnader och 
spänningar, som jag ska ta närmare fasta på nu. I detta kapitel kommer 
huvudtemat att vara klass och de mönster av ideal och avgränsningar som 
skapar tillhörighet i en lokal miljö. Min fråga är vilka tecken som tolkas 
som värdehöjande/ -sänkande och tillskrivs till dem som är högt respektive 
lågt värderade, och hur de arbetslösa blir stämplade, ekonomiskt begrän-
sade och/eller geografiskt låsta.  

Värderingen av önskvärda och oönskade egenskaper i samhället sker å 
ena sidan av offentliga myndigheter till exempel Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och socialtjänsten, men å andra sidan också i vardaglig in-
teraktion människor emellan. Individer släpps in i eller utesluts från gemen-
skaper som skapar och fördelar sociala resurser. Det faktum att mina inter-
vjupersoner bor i en ort med svag arbetsmarknad i Sveriges periferi innebär 
att ortens gemensamma identitet eller rykte står på spel. Ortsinvånarnas ge-
mensamma väl och ve är beroende av möjligheten att locka företag och in-
vesteringar till orten, och för detta krävs en positiv bild av befolkningen.  

I första delen av detta kapitel kommer jag att beskriva de mekanismer 
som används för att avgränsa gemenskapen, först rätt rörlighet och sedan 
hur lågt värde för arbetsmarknaden tillskrivs de oönskade. Gemenskapen 
avgränsas dels genom att vissa personer påförs dåliga egenskaper men också 
genom att de utesluts ur den diskursiva gemenskapen, att deras erfarenheter 
inte betraktas som gemensamma utan kan avfärdas som irrelevanta. Sist i 
denna första del av kapitlet ställer jag frågan i vilken mån de arbetslösa 
uppfattar avgränsningen, som ju oftast görs diskret bakom deras ryggar.  

I andra delen av kapitlet undersöker jag de nätverk som bygger upp or-
ten, och vad som krävs för att höra dit. Även här handlar det om det kol-
lektiva subjektet i meningen hur orten beskrivs: Vilken typ av ort är Deger-
fors, vad är ortens problem och möjligheter att få en bättre plats inom Sve-
riges nationella ekonomi? Men eftersom subjektskapandet berör vilken 
slags ortsinnevånare som ”räknas” och vilka som helst ska gömmas undan 
är frågan om individers identifikation och beskrivning av andra mer i fokus 
än i förra kapitlet.  
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Att avgränsa: Rätt rörlighet  
Anders: Dom är nog rätt så tröga dom som bor i Degerfors. Det är nog 
trögt…  

SL: Jaha? På vilket sätt då då?  

Anders: Nä, dom har, många har ju förlitat sig på Verket, det är ju många 
där som, det har ju alltid funnits. (…) 

SL: Vadå är det speciellt i Degerfors dom är tröga eller…? 

Anders: nej det vet jag inte, men jag tror att, det är ju bruksort 

SL: Vaddå det är… man snackar ju ibland om en sån här mentalitet liksom, 
vad innebär en sån mentalitet? 

Anders: Tja, det är väl, det är väl det här att allting, dom tror att dom ska 
ha allting på orten med, åka till Örebro eller åka… det är långt bort! 

Anders som vi mötte i förra kapitlet har pendlat långt i regionen sedan 
många år och betraktar Degerfors som en plats att bo på snarare än en plats 
för arbete. För Anders har världen aldrig varit begränsad till Degerfors, han 
är uppvuxen där men redan som ung reste han i regionen för att sporta, och 
senare har han fortsatt att upprätthålla kontakterna runt om i landet genom 
arbete, studier och vänner. Nu jobbar han på ett företag i Örebro, ett jobb 
han fick genom att en kompis rekommenderade honom. Han har jobbat 
inom kommunens gränser i perioder men lika ofta pendlat inom en bredare 
region. Anders bor kvar i Degerfors för att det är billigt och tryggt för bar-
nen, men drar en tydlig gräns mellan sig själv och de ”tröga” Degerforsarna. 
De kontakter som har gett honom nya jobb när de tidigare har tagit slut 
kommer från ett liv av resande och kontaktskapande, och jag uppfattar av 
hans attityd att han inte skulle släppa in några ”tröga” människor utan 
motsvarande sociala resurser i sina nätverk.  

Jörgen sitter i en annan sits, han har sökt jobb under många år men inte 
fått något stabilt. Hans arbetsmarknad är begränsad både av hans lokalt 
förankrade arbetskontakter och av hans dåliga ekonomi som är följden av 
många års sjukskrivning: 

SL: Man kan väl åka rätt långt här, både Mariestad och Karlstad, Örebro 
och … 

Jörgen: Jaaa, men då ska en ha bil helst också, och det har en inte just nu då, 
det tar ju en stund att arbeta upp den ekonomin med försäkringar och, (SL: 
jaja… just det) och skatt, vägskatter, och inte tala om bensinpriset  

SL: Nä visst, precis... Tågen stannar ju fortfarande? 
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Jörgen: Jo de gör de ju. Men då blir det problem med tider, då kanske det 
blir väldigt långa restider, det kanske blir tre-fyra timmar om en ska, till 
Örebro med väntetider och så. Det är ju inget roligt att ha en tolvtimmarsdag 
liksom och va, det funkar inte i längden tror jag.  

Ekonomi ger ekonomi, tillgång till bil eller goda kommunikationer ger 
ökade möjligheter till arbete. Jörgens ekonomiska resurser har krympt så 
pass att han inte har råd till bil – både en statussymbol och en förutsättning 
för vissa resor. Hans sociala nätverk finns på orten. Kombinationen av dålig 
ekonomi, lokalt socialt nätverk och allt färre arbetsmarknadskontakter har 
lett till att den arbetsmarknadsregion som han upplever sig ha tillgång till 
har krympt. Kommunikationerna i Bergslagenregionen är enligt Sune Ber-
ger440 sämre än i andra regioner med motsvarande befolkningstäthet bland 
annat till följd av att orterna historiskt har betraktats som självständiga ar-
bets- och konsumtionsmarknader. Myndighetskraven på arbetslösa att 
flytta har blivit hårdare de senaste åren, när dessa intervjuer gjordes fanns 
det fortfarande en möjlighet att säga nej till arbeten utanför dagpendlings-
avstånd under en tid av arbetslöshet, men i skrivande stund 2015 är de möj-
ligheterna starkt begränsade. Redan innan reglerna ändrades var de infor-
mella kraven starka att arbetslösa skulle flytta eller pendla: Mats hade upp-
levt dem länge: 

Mats: Så säger dom såhär; flytta – ja vart ska jag flytta då? Vart är det bättre? 
Jag vet ju folk som har blivit erbjudna, som har familj och hus och hela köret, 
jamen ta jobb på McDonalds – en deltid… Börja nånstans! Ja förutom att i 
storstäderna vad kostar hyran där? Det är ju gratis att bo – inte alls! Då kan 
man ju fråga sig, finns det nåt samhällsansvar? Om vad det gäller, ska hela 
landet leva, eller ska det bara vara Stockholm, Göteborg, Malmö? Vi skiter 
i alla, alla flyttar in här nu – till storstäderna. Så kan vi ju sälja det övriga 
landet till hugade spekulanter. Men det är ju liksom ingen som vill prata om, 
skiter väl i det. Jag menar, bonnläppar och anamma som bor i … 

För den arbetslöse Mats skulle en flytt till Stockholm innebära en stor eko-
nomisk förändring. Även om den arbetsmarknad han har tillgång till i De-
gerfors inte är särskilt bra så uppfattar han inte möjligheterna större någon 
annan stans. Han baserar sin prognos om den dåliga situation som väntar i 
Stockholm på mediauppgifter och liknande ”allmänt vetande” som inte krä-
ver närmare precisering, en bild som han därför antyder att Arbetsför-
medlingen också delar. Att kraven trots denna allmänna kunskap ställs på 
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honom och andra arbetslösa betraktar han närmast som en kränkning från 
Arbetsförmedlingens sida, inte bara mot honom som individ utan mot hela 
landet utanför storstäderna. Han upplever att de kräver av honom att han 
ska sänka sina förväntningar på lön och arbetssituation bortom det han ser 
som rimligt.  

Bundenheten till lokalorten hänger samman med människors varierande 
ekonomiska och sociala kapital och deras ”räckvidd” som inkluderar en 
historiskt förankrad uppfattning om vad som är ”här” och ”där”, ”nära” 
och ”långt bort”. Att denna varierar i landet kan man till exempel se på hur 
kollektivtrafiken och pendlingsmönstren skiljer sig åt mellan orter och reg-
ioner, och på Arbetsförmedlingens nationella arbetsmarknadsindelning som 
bland annat reglerar Arbetsförmedlingens lokalkontorsverksamhet, krav på 
arbetssökandes rörlighet och liknande. På denna karta är Skåne en enda 
arbetsmarknad med 15 mil från hörn till hörn medan arbetsförmedlingarna 
i Degerfors, Karlskoga och Storfors utgör en region med cirka fem mil som 
längsta avstånd. Det finns motstånd mot regionindelningen: Gunilla som 
har arbetat i flera olika butiker i Degerfors förstår inte varför hon plötsligt 
måste åka till Karlskoga på en arbetsmarknadsutbildning:  

Gunilla: Ja… eh jag vet inte riktigt vad det är om jag ska vara riktigt ärlig, 
vad dom gör… det verkar inte som att Arbetsförmedlingen och dom här 
samarbetar heller det är, jaja, jag har fått det intrycket, jag vet inte, jag menar 
om man ska gå på det här A-kraft varför ska jag åka till Karlskoga för när 
jag lika gärna kan vara här? 

SL: Ja det undrar man ju 

Gunilla: Ja, till ett ställe nånstans utåt Karlskoga som jag inte ens hitta – åka 
och pendla dit varje dag, när det finns liksom på ens bakgård, det tycker jag 
ju är helt konstigt, jaja… 

Vare sig hon menar att samma verksamhet finns på hennes bakgård eller att 
hon inte vinner något på att åka och leta upp nåt ställe i Karlskoga så upp-
fattar jag att det snarare är det sociala än det fysiska avståndet som hindrar. 
Gunillas räckvidd på arbetsmarknaden präglas av de upplevda avgräns-
ningar som format hennes och andras rörelsemönster i orten/regionen och 
av hennes sociala kontakter snarare än av de två milen dit. En plats där man 
inte hittar och inte känner sig hemma upplevs som långt bort oavsett av-
stånd.  

Marianne som har lämnat ett jobb på en annan ort för att flytta tillbaks 
till föräldragården utanför Degerfors är i samma situation, men legitimerar 
den på ett annat sätt:  
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Marianne: Vi flytta tillbaka till föräldrastället ja, (…) även om pappa åt-
minstone orkar göra väldigt mycket fortfarande så orkar de snart inte göra 
nåt, det är det som har styrt, (…) jag kan väl säga det också för det påverkar 
ju kanske vad jag tycker om saker och ting, eh, jag har ju liksom inga (…) 
oerhört högt uppsatta mål för resten av mitt liv eller vad jag ska säga. 

Hon kan tänka sig att pendla bara hon slipper flytta, och framhåller att det 
är hennes aktiva val att prioritera sina föräldrar och därmed begränsa sina 
möjligheter på arbetsmarknaden. Lite senare i intervjun drar hon den här 
gränsen mellan sig själv och de andra på Komvux: 

Marianne: Man ska absolut inte vara rädd för att flytta, det tycker inte jag 
alltså, [tittar mot dörren som för att kolla om någon kan höra] det finns ju 
några tjejer som sitter här uppe på Komvux, eller tjejer det är ju killarna 
också naturligtvis, som har kanske ännu mindre mål än vad jag. Jag har inte 
haft speciellt många mål i mitt liv som sagt var men ändå så i alla fall, haft 
jobb, och jag förstår inte varför dom inte flyttar på sig, jag förstår inte det! 
Även om det inte är lätt att få jobb, kanske generellt då så borde det kunna… 
eh, vara lite lättare på andra orter än, alla fall i Degerfors (SL: ja, ja) sen ska 
man inte, och då menar jag alla typer av jobb, inte bara dom här, om det är, 
jag vet inte vad som är mest attraktivt typ i dagens läge… 

Marianne vill dra en tydlig gräns mellan sig själv och de andra Degerfors-
borna, särskilt de hon beskriver som ovilliga att flytta eller pendla. De andra 
har både för höga krav på vilka jobb de kan tänka sig och ett envist sätt att 
hålla sig kvar i orten. Hennes egna motiv att stanna i orten anser hon är 
legitima, medan hon tycker att de andra är arbetslösa för att de har för höga 
krav. Hennes egen förmåga att välja sitt liv och anpassa sig till rådande 
omständigheter är det som hon framhåller som skillnaden. Hon värderar 
sina egna val på arbetsmarknaden som legitima och moraliskt försvarbara, 
och de andras som dåliga eftersom det är deras ”höga krav” som gjort att 
de är bundna till denna plats.  

Jag tolkar Mariannes och Anders’ ifrågasättanden som den typ av av-
gränsande ifrågasättanden som Skeggs menar hänger över arbetarklassper-
soners huvuden. När Anders och Marianne (och flera andra intervjuperso-
ner) drar en gräns mellan sig själva och andra i orten genom att peka på 
deras bristande vilja att ta ett arbete, pendla eller flytta är det ett sätt för 
dem att säga att högt värderade människor (som till exempel de själva) är 
geografiskt rörliga, och de som inte vill flytta/pendla är ovilliga att ställa sig 
till arbetsmarknadens förfogande och bör därmed inte heller ha del av sam-
hällets goda. Andras motiv till sin bundenhet behöver Anders och Marianne 
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inte lyssna på, den som blir bedömd som ovillig till anpassning/moraliskt 
undermålig har inte rätt att bli hörd, enligt denna logik.  

Anders och Marianne gör en kollektiv bedömning av den grupp de upp-
fattar inte anpassar sig på rätt sätt, de klumpar ihop gruppen arbetslösa till 
en grupp vars agerande tyder på dåliga värderingar som gör bärarna oöns-
kade på arbetsmarknaden. Om de skulle prata med var och en inom de ka-
tegorier de benämner skulle de kunna göra undantag och legitimera vissa 
skäl till arbetslöshet (som Marianne gör med sina egna förklaringar) och 
avfärda andra. Men Anders’ och Mariannes relativa klassprivilegier utgörs 
bland annat av vägran eller privilegiet att slippa lyssna. I ett annat samman-
hang skulle Anders och Marianne bli ifrågasatta av andra människor, de 
har inte tillräckligt mycket erkända resurser för att vara immuna mot gräns-
dragande. Det intressanta här är hur ifrågasättandet görs, att det handlar 
om att ge sig själv värde genom att markera skillnad gentemot andra, och 
att frågor om anpassningsbarhet till arbetsmarknaden blir till en fråga om 
värde eller personliga egenskaper: Anders benämner de han inte tycker beter 
sig som man ska som ”tröga” och Marianne säger att de har ”mindre mål”. 

Jörgens, Mats och Gunillas motiv för sin begränsade rörlighet kan ses 
som deras svar på frågan ”är du beredd att anpassa dig till arbetsmark-
naden?”. Jörgen hänvisar till sin dåliga ekonomi, Mats till en prognos om 
levnadsomkostnader i storstäder och Gunilla till att det finns motsvarande 
verksamhet i Degerfors och att hon hittar dåligt i Karlskoga. När de ställs 
inför frågan ”anpassar du dig?” (som jag inte ställer i intervjun) är det inte 
deras resurser som bedöms utan deras ambitioner och ansträngningar, alltså 
dem som personer. Misstänkliggörandet som ligger i frågan gör att resurser 
förvandlas till värdering av personen.  

Rätt form av rörlighet är en form av arbetsmarknadsanpassning som jag 
i kapitel två gav flera exempel på att myndigheter och andra formella repre-
sentanter för nationen har krävt. Individers möjlighet att geografiskt an-
passa sig till ekonomins krav, men samtidigt behålla en koppling till en ort 
eller en region och inte bli så rörlig att hon blir rasifierad, återkommer här 
på ett tydligt sätt. Både sättet att markera ut andra, att markera in sig själv 
och att markera en plats som en ”omöjlig” arbetsplats utgör verktyg för att 
dra gemenskapens gränser. Samtidigt som de mer etablerade ifrågasätter de 
arbetslösas vilja att skaffa arbete kopplar de dessa moraliskt bristfälliga per-
soner hårdare till orten, det är sådär en ”riktig Degerforsare” gör till skill-
nad från dem själva som ”bara bor där”. Det innebär att de markerar orten 
i sig som ointressant och gammaldags. De som ser sig själva som mer eta-
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blerade drar alltså inte en gräns kring den lokala gemenskapen som uteslu-
ter de oönskade, utan de markerar istället den lokala gemenskapen som 
(främst arbetsmässigt) irrelevant. När de understryker sin egen rörlighet är 
det istället en större gemenskap de skriver in sig i, den nationella.  

Att avgränsa: Att ha fel strategier eller att vara fel 
Ifrågasättanden om tillgänglighet, anpassning och arbetsmarknadsmoral 
ställs mot de arbetslösa, ofta outtalat men ibland tydligt. När Eva flyttade 
till Degerfors några år före intervjun skaffade hon själv jobb på Verket, efter 
att ha ringt och tjatat ett tag så fanns det plötsligt en plats. Hon tror att den 
typen av envishet är det som saknas hos dem som inte har några arbeten: 

Eva: Vill man ha jobb så tror jag att man kan få jobb, jag tror att man bara 
får liksom då… man får ta det jobbet som finns, man får inte vara så himla 
kräsen utan, jag tror att dom som vill jobba skaffar sig jobb, då är man så 
enveten själv så man går runt och knackar på och till slut får man napp. (SL: 
ja, javisst) och jag menar det finns många som inte har jobbat en dag i tretti-
fem år, och dom har väl inte försökt ordentligt heller.  

Eva har jobbat länge i industrin men var vid tillfället för intervjun uppsagd 
och på väg mot sitt drömjobb genom en utbildning hon sökt. Hon hade 
praktik inom yrket; en plats hon hade fått genom kontakter. Att det skulle 
vara omöjligt att ta sig ur arbetslöshet tror hon inte på, industrijobbet hade 
hon fått genom att tjata och praktiken insåg hon först senare var väldigt 
eftertraktad. Envetenhet är vad hon tror krävs på dagens arbetsmarknad. 
Sina framgångar på arbetsmarknaden tar hon till intäkt för att hennes stra-
tegier har varit avgörande, andra kan lära sig samma sak – om de bara vill. 
Vad hennes strategi består av, hur Eva har lärt sig denna och de sociala 
kontakter hon har samlat genom åren är för Eva så nära sammanbundet 
med att ”försöka ordentligt”, alltså anpassningsviljan eller det personliga 
värdet, att det inifrån inte går att skilja åt.  

Flera av de jag träffade i Degerfors var arbetslösa och sysselsatta inom 
ett arbetsmarknadsprojekt och hade lång erfarenhet av sammanhängande 
eller återkommande arbetslöshet. Jag frågade om deras ansträngningar att 
få arbete, men det visade sig svårt att få några tydliga svar om strategier. 
Gunilla är en person som har haft många kortare anställningar, vikariat och 
behovsanställningar, hon säger att det har blivit svårare på senare tid:  
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SL: Så vad är det som krävs nu då? (…)  

Gunilla: Ja, man känner folk och såhära, ja, jag kände ju folket som jobba 
på [den här affären] så det var liksom lite därför jag halka in där då, som-
marjobb och sen så fortsatte det,  

SL: Jaha, då från början. Men eh, gäller det att man känner cheferna eller 
räcker det med att man känner dom andra i kassan? 

Gunilla: Ja, det räckte väl med att man kände nån som jobba där bara… så 
kunde man liksom, ja, på den vägen  

SL: Är det samma nu att man, alltså att man 

Gunilla: Jag vet inte, hur det är faktiskt, jag har ingen aning men eh (- - -) 
Jag vet inte hur det, skulle ställa sig, faktiskt. Nu känner man ju inte sådär 
jättemycket folk längre, så att det, jag vet inte.  

Gunilla har jobbat i olika butiker i Degerfors sedan gymnasiet, men när 
hennes nätverk krymper genom att fler blir uppsagda på grund av nerlagda 
butiker så krymper möjligheterna att få nya vikariat. Nu har hon har jobbat 
i samma butik de senaste åren så kontakterna i de andra butikerna har för-
svagats. Hon gör sig tillgänglig för den butik där hon är behovsanställd och 
de blir jätteglada när hon kommer, men ekonomiskt går det inte ihop. I 
mötet med en röst som Evas, som avfärdar bristande framgångar på arbets-
marknaden med bristande vilja, hamnar Gunilla i positionen att hon måste 
försvara sina erfarenheter av att det är svårt, men Eva som haft framgångar 
behöver inte försvara uppfattning om arbetsmarknaden eftersom hennes 
strategier varit framgångsrika. Det som skiljer är ett användbart socialt nät-
verk och sociala förmågor. Villkoren för att skaffa socialt kapital kallar Eva 
”vilja”. Gunilla beskriver att hon förlorar sina nätverk om hon inte under-
håller dem. Om de man känner också förlorar jobbet så blir nätverken sva-
gare.  

Också Jörgen har en svag arbetsmarknad omkring sig. Han hade varit 
sjukskriven, arbetslös och haft kortare anställningar under mer än ett de-
cennium när jag träffade honom:  

SL: Men du är helt arbetslös nu eller?  

Jörgen: Jaah, fast nu går jag ju, som ett projekt Burak AB, de ska hjälpa mig 
att hitta jobb som de säger men (SL: okej) så nu är det ett plusjobb som de 
skickar till en.  

SL: jaha? Så du ska ha ett plusjobb?  

Jörgen: Ja, de skickar det men det vill inte, en annan vill ju ha ett riktigt jobb, 
(SL: ja just det) så en söker ju, men en måste ju söka det plusjobbet annars 
blir man ju avstängd.  
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SL: jaha. Vad är det för jobb du söker då?  

Jörgen: ja, det är allt möjligt, det är typ såna här, coachning eller såhär, nåt 
lättare.  

Ett plusjobb betraktar han inte som ett riktigt jobb utan som något Jörgen 
måste göra för att uppfylla Arbetsförmedlingens krav. Plusjobben fanns 
2006-07 och var en typ av åtgärd med placering inom offentlig sektor. Jör-
gen vill ha ett riktigt jobb med riktig lön, men med hans sjukskrivningshi-
storia finns det inte så mycket han kan göra. Det är hela tiden det fysiska 
han understryker, på en arbetsmarknad präglat av fysiskt arbete är hans 
skada en begränsning så han är begränsad till ”lättare” jobb, coaching till 
exempel. I mötet med frågan om ”anpassningsvilja” blir Jörgens svar att 
han anpassar sig till Arbetsförmedlingens krav men att kroppen begränsar 
honom. Önskan om ett ”riktigt jobb” uppfattar han som så legitim att han 
kan tillåta sig att säga att han söker men inte egentligen vill ha Plusjobbet.  

Också Rose-Marie beskriver hur hon har ansträngt sig för att göra som 
man ska, men ändå har det inte fungerat:  

Rose-Marie: Jag har aldrig haft en fast anställning inom vården. (SL: nej) Det 
var långvik och sen timvik har det varit. Så jag tröttnade lite på det, jag kände 
jag ville gå vidare. (SL: javisst) Och sen var det här, att du måste skaffa en 
utbildning sa dom jaha, (SL: mhm) och så gjorde man det, och så har man 
ändå inte fått jobb nånstans [besvärat skratt]  

Trots utbildning inget fast jobb utan ett evigt harvande med vikariat och 
mellanliggande arbetslöshetsperioder har präglat Rose-Maris arbetsliv. Hon 
tröttnade på de osäkra anställningsvillkoren och ville gå vidare, men utan 
framgång. Anpassningsbarheten som vikarier ställer upp med kan vara av 
värde för arbetsgivaren, men om Rose-Marie vill ställa högre krav på sin 
arbetsgivare mottas det inte väl, det är arbetskraftens anpassning som för-
väntas och inte det omvända.  

Dessa ifrågasättanden av arbetslösa personers vilja (Evas är bara ett ex-
empel, jag visade några i förra avsnittet och fler kommer) ställs emot en rad 
olika typer av erfarenheter, och oavsett svaret är det frågeställaren – alltså 
den som har ett arbete eller på annat sätt tillräckliga resurser att ta sig rätten 
att ställa frågan – som får bedöma om svaret är giltigt eller inte. Ifrågasät-
tandet är inte frågor som förväntar sig svar, utan ett sammanförande av 
gruppen arbetslösa till en grupp med ”misslyckade anpassningsstrate-
gier/vilja”, ett avståndstagande genom viljan att ställa frågan men oviljan 
att ta svaret i beaktande i ett gemensamt erfarenhetsbyggande. De arbetslö-
sas bristande framgångar, tolkade som bristande anpassningsstrategier eller 
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bristande vilja, fastnar lätt dels på personen som ett införlivat omdöme till 
att ”jag är dålig”, dels på omgivningens förväntningar att en person inte har 
”det som krävs” för att kunna bli en uppskattad anställd.  

Att avgränsa: Omöjligheten att påverka den gemensamma berättelsen med 
sina erfarenheter  
Under sin långa arbetslöshetsperiod efter sjukskrivningen och efter nittio-
talskrisen när många av kompisarna fick jobb igen fick Jörgen uppleva att 
hans misslyckade erfarenheter av att söka jobb avfärdades. Han fick upp-
leva ifrågasättande från kompisgänget och andra bekanta. Men när arbets-
lösheten ökade igen uppstod en oväntad fördel för honom: 

Jörgen: Ja, det är ju fler och fler som, två stycken har ju blivit arbetslösa 
under tiden som jag har känt dom. Dom är ju fortfarande arbetslösa, så nu 
har ju dom en annan syn också på, så att säga att det inte är så lätt som de 
trodde när de hade jobb. Det är väl, det är väl en fördel för en annan då.  

SL: Att man kan berätta för folk hur det är? 

Jörgen: Ja, så dom lyssnar på att det inte är så lätt, det är inte så jäkla lätt 
som en tror.  

SL: Vaddå vad sa dom innan liksom, att det var? 

Jörgen: Ja, klart det finns, du är arbetsskygg och typ såna där saker men nu 
har dom ju sett själva att det är… 

SL: Jaha. Vaddå, sa dom det rakt ut liksom?  

Jörgen: Nej, men, en märkte det på… en märker ju sånt. 

Kompisarna trodde inte honom tidigare när han sa att det var svårt att få 
jobb, men nu när det har blivit sämre tider slipper han höra att han är ar-
betsskygg. Tidigare ville de inte lyssna: de som har jobb är inte bara upp-
tagna av sina arbeten, de har också en annan bild av arbetsmarknaden och 
vad det krävs för att komma in. Det är ju tragiskt att det blir bättre för 
Jörgen först när tiderna blir sämre, men att slippa bli ifrågasatt är mycket 
värt när arbetsmarknaden inte kan erbjuda så många andra ljuspunkter. 
Också Mats upplever att hans bild av arbetsmarknaden blir tystad: 

Mats: Jag önskar arbetslöshet åt alla människor, så dom får känna på hur 
jädra kul det är då. För alla pratar ju om hur bra det är att vara arbetslös, 
och vad är det som är bra, vad är det som är bra i det? Att känna sig helt 
oduglig, och veta att man är, alltså, inte till någon samhällsnytta, mer än en 
snyltare så. För då ser ju många på, många har ju, många har såhär då; titta 
vad bra dom har, går och bara driver, gör ingenting! Nähä, åh, vad fint det 
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är, vi byter då, får vi se hur kul du tycker det är! Dom flesta människor kan 
ju inte göra sig en föreställning! 

Både Jörgen och Mats antydde att gruppen arbetslösa har gemensamma er-
farenheter, men att erfarenheterna inte erkänns av övriga samhället. Ef-
tersom de som jobbar varken har lust eller tid att lyssna uppstår en åtskill-
nad mellan dem som jobbar och dem som är arbetslösa. Det etablerade sam-
hället som Mats ser det ställer krav och väntar sig att det ska vara enkelt att 
fixa ett jobb och leva upp till myndigheternas förväntningar. De som ställer 
krav har ingen möjlighet till inlevelse eftersom de inte har upplevt den situ-
ation de anklagar. Mats var den som i förra avsnittet beskrev arbetslösheten 
utanför storstäderna som ett problem som ”ingen vill prata om, bonnläppar 
och anamma som bor i…” Han beskriver en diskursiv exklusion av viktiga 
frågor för de arbetslösa i den geografiska periferin, och nedvärderandet av 
de människor som beskrivs som ”bonnläppar och anamma” och vars pro-
blem inte betraktas som kollektiva problem utan som individuella misslyck-
anden orsakade av ovilja eller anpassningssvårigheter.  

Detta är samma konflikt som nämndes i avsnittet om rörlighet, alltså att 
de arbetslösa beskriver att deras syn på samhället inte blir hörd, och att de 
som har jobb beskriver de arbetslösa som i avsaknad av rätt inställning eller 
egenskaper. Bristen på erkännande av de arbetslösas situation och utpekan-
det av dåliga egenskaper eller felaktigt beteende är exempel på det Skeggs 
beskriver som att arbetarklassen inte tillerkänns en självklar subjektivitet 
eller rätt att tala i egen sak. Skeggs menar att de ”respektabla”, de som 
uppfyller kraven, har en möjlighet att tala i egen sak som de andra inte har, 
de får ”rätt” att peka ut andras brister som en konsekvens av oförmågor 
eller felaktigt beteende. När Mats känner sig oduglig och utan samhällsnytta 
är det en önskan att inkluderas i en värderad nationell och lokal gemenskap, 
att ”räknas” i samhällets ögon. Mats’ enda tröst är att han kan vara en 
”snyltare” och fylla en annan slags funktion i samhället, som anti-ideal för 
att visa det onyttiga, den yttre gränsen för samhällets intresse.  

Att avgränsa: De uteslutna 
Jag ställde frågor om associationer kring olika begrepp för att förstå mer 
om intervjupersonernas syn på sig själva och samhället, vilka kategorier och 
identifikationer som var relevanta för dem. När jag frågade om begreppen 
klass och arbetarklass och om vad klasstillhörighet betyder för människor 
kom temat ’att ha en anställning’ tydligt upp som ett kriterium för att vara 
en positivt värderad person i lokalorten. Rose-Marie som tidigare berättade 
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om sina misslyckade försök att få fast jobb är en tystlåten kvinna som har 
mycket att säga när jag frågar om klass och klasstillhörighet:   

SL: Men, om du skulle säga själv liksom, skulle du säga att du hör till arbe-
tarklassen och vad… 

Rose-Marie: Jo, det skulle jag nog… 

SL: Varför det, vad betyder det? 

Rose-Marie: Mmm, det är väl att jag har jobbat med det jag har gjort… och 
sen att jag har varit arbetslös. 

Under hela sitt vuxna liv har Rose-Marie gått in och ut i vikariat och pro-
jektanställningar, framför allt inom kommunal service i Degerfors. När in-
tervjun gjordes var hon arbetslös sedan något år men hade ett plusjobb i 
äldreomsorgen i sikte. För henne är både det faktum att hon har jobbat 
inom den kommunala servicen och att hon har varit arbetslös en fråga om 
villkor som präglar hennes liv. Klass är för henne ingen politisk identitet 
eller en grupp som kan agera, utan snarast en fråga om position i samhället. 
Hon har haft ont om pengar och små möjligheter att påverka sina arbets-
marknadsvillkor, och hon ser sig som en del av en ödesgemenskap snarare 
än som en del av något broder- och systerskap. Den som har som en del av 
sin identitet att hon inte kan skaffa ett jobb med vettiga villkor känner sig 
inte som en del av en värderad arbetsmarknad. Hon uppfattar sig själv på 
arbetsmarknadens marginal. För Gunilla som mest har jobbat i affär hör 
klasstillhörighet och arbetslöshet också ihop: 

SL: Jag tänker ordet arbetarklass, vad tänker du då?  

Gunilla: Arbetarklass för mig… det är vi som, (…) jobbar på Jernverket, job-
bar i affär, och såna hära. Den stora massan, som är arbetarklass.  

SL: Och det är den gruppen som…? 

Gunilla: Det är den gruppen som det går åt skogen med! 

SL: Som det går åt skogen med?? 

Gunilla: hahahaha inga jobb…  

Som behovsanställd i en mataffär, deltidsarbetslös och med tidigare arbets-
löshetsperioder bakom sig känner hon sig som en del av ”den stora mas-
san”, arbetarklassen. Framtiden är inte munter för den här gruppen, ef-
tersom det inte finns några jobb. Men vad gör man, det är bara att skratta 
åt alltihop! Det är inte det faktum att man är arbetslös som Gunilla och 
Rose-Marie talar om, utan snarare att de har varit och riskerar att bli det 
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igen som utgör vattendelaren. Gunilla nämner inte arbetslöshet som en fak-
tor som definierar arbetarklassen, men däremot att arbetslöshet sannolikt 
är en del av arbetarklassens gemensamma öde. När hon talar om ”den stora 
massan” är det inte heller här en stor och kraftfullt handlande grupp män-
niskor, utan den här gruppen har sitt öde gemensamt – det går åt skogen, 
till exempel genom att välfärden blir individuell i allt högre grad, som hon 
talade om i kapitel sex i samband med diskussionen om ”folkhemmet”.  

Politik finns inte alls med i Gunillas eller Rose-Maries associationer till 
arbetarklass, för dem handlar det om ett ”inte”: risken att inte ha ett arbete 
och kunna försörja sig. Skeggs beskriver hur hennes kvinnliga intervjuper-
soner inte ser arbetarklass som ett starkt kollektiv utan som en fråga om 
uteslutning och osynlighet. Hon menar att arbetarklassmän lättare än kvin-
norna kan hänvisa till en politisk arbetarklassidentitet, ett sätt att låta sig 
ingå i en positivt värderad social kategori som inte är lika tillgänglig för 
arbetarklasskvinnor.441 Uteslutningen har en dubbel bemärkelse: dels från 
den lokala miljön och andra platser där konsumtion och värdering i det 
offentliga rummet sker, och dels från de politiska representationerna av ar-
betarklassen, i synnerhet i en stålverksmiljö som Degerfors och Bergslagen 
där den närmast ikoniska bilden av den fysiskt hårt arbetande mannen finns 
ständigt närvarande. 

En man som har lätt att tala i termer av ”vi” och ”dom” är Mats:  

SL: På vilket sätt är Sverige ett klassamhälle, och hur, hur liksom hur ser man 
det? 

Mats: Ja, men alltså, om jag försöker prata med nån som jag känner som 
jobbar, dom förstår inte, och dom vill inte lyssna heller för dom har så fullt 
upp med sitt arbete. Det blir vi och dom. 

SL: Vi som jobbar och dom som är arbetslösa?  

Mats: Ja, eller ”dom”; vi som är arbetslösa och dom som jobbar det blir 
liksom, det blir en delning där.  

SL: Ja. Så det är den nya… ”klassen” så att säga? Dom arbetslösa?  

Mats: Åh, ja egentligen, ja vi blir inte en klass en gång, vi blir slagpåse, det 
är för ”åh, vad det kostar pengar, åh!” säger dom, ”det är dom där!” då och 
sånt.  

Mats har arbetat inom service fram till något år före intervjun men var när 
intervjun gjordes omväxlande arbetslös och hade korta anställningar. Han 
identifierar sig snarare som arbetslös än som arbetarklass, och menar att de 
                                                      
441 Skeggs 2004:120 
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arbetslösa numera är en egen klass skild från arbetarklassen – eller inte ens 
det utan en grupp som finns till för att övriga samhället ska ha någon till 
”slagpåse”. Den grupp av arbetslösa som han antyder blir en slags under-
klass med ett slags syfte för övriga att skylla kostnader på är inget starkt 
kollektiv, och ”dom” som jobbar lyssnar inte på hur verkligheten ser ut för 
de arbetslösa. Den viktiga skiljelinjen som han uppfattar går mellan dem 
som har jobb och dem som inte har, en uppdelning som inte ger förutsätt-
ningar för gemensam handling utan bara till moraliskt värderande: ”Åh, 
vad det kostar pengar!” och ”det är dom där!” är hans sätt att låtsas citera 
människor i det lokala och nationella som gör en kollektiv markering och 
värdering av arbetslösa. Dessa låtsascitat och den verklighet de represente-
rar blir alltså till en del av hans definition av sin situation som arbetslös, på 
liknande sätt som Jörgen ovan sa att han märkte att hans vänner misstrodde 
honom.  

Mats, Rose-Marie och Gunilla beskriver arbetslösheten som en förväntad 
framtid. Fram träder en kollektiv identitet av materiell uteslutning från den 
trygga arbetsmarknaden och en diskursiv uteslutning från samhällets ge-
mensamma erfarenheter. Om vi jämför den grupp som beskrivs här med det 
kollektiv som framställdes i berättelsen om stålverksflytten beskrivs de ar-
betslösa som nästan hopplöst övergivna. De stålverksanställda framställdes 
i berättelsen om Verket som kompetenta, flexibla och effektiva – men svikna 
på grund av andras ohederlighet. De arbetslösa ”är den gruppen som det 
går åt skogen med” och det finns inga värderade kompetenser att luta sig 
mot. I diskussionen om folkhemmet anklagades dagens ekonomiska system 
som inte tillvaratar de ”resurser” som finns och prioriterar befolkningen, 
men samtidigt kunde folkhemmets värderingar inte stå emot de ekonomiska 
makterna i dagens globala samhälle där löneläget för den arbetande befolk-
ningen och kostnaderna för välfärden i Sverige beskrivs som konkurrens-
faktorer. Den övertygelse om förändringens nödvändighet som beskrevs där 
utgör här grunden för att även de arbetslösa tror att deras situation är ound-
gänglig.  

Vi som hör till: Fotbollen som sammanhållande och 
organiserande princip 
I denna del av kapitlet kommer jag att titta närmare på de positivt värderade 
nätverken, hur resurser upprätthålls och samlas och hur värderingen kan 
överföras från en samhällsekonomisk struktur till en annan. Först analyse-
ras de mest centrala nätverken i Degerfors, de kring fotbollen, och därefter 
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hur dessa nätverk och resurser har kommit att överföras till den nya tidens 
värderade ekonomi, småföretagarna.  

Det Degerfors är känt för i landet är i stor utsträckning fotbollen. Den är 
omöjlig att missa när man rör sig i orten och talar med människor där. Den 
sedan lång tid arbetslöse Jörgen har sin hemmahörighet i supporterklubben 
och går på alla matcher: 

Jörgen: Jo, det är det väl, det är ju fotbollen en knyts till väldigt mycket, men 
det är väldigt, en väldigt stark, ja vad ska en säga, vi-känsla här tror jag. Så 
alla är stolta för att va från Degerfors va.  

SL: Hur märker man det, man har sin DIF-pin och man går på matcherna?  

Jörgen: Ja typ så ja. Så att det är mycket prat om fotboll då, det kretsar kring 
fotbollen mest då, här i Degerfors kommun, så är det.  

SL: Men om man åker nån annan stans, Stockholm Göteborg, eller Örebro 
Karlstad, såhär och säger att du är från Degerfors, vad tänker folk då?  

Jörgen: Ja då är det fotboll, det är ju fotboll direkt di börjar prata om.  

Trots att det nu var några år sedan Degerfors IF spelade i Allsvenskan är 
laget ortens stolthet. Jernverket i Degerfors har traditionellt varit en viktig 
sponsor av fotbollen liksom på andra bruksorter.442 Många bruksorter har 
utmärkt sig inom lagsporter – fotboll i Degerfors och Borlänge och bandy i 
många mindre mellansvenska orter – och företagen har ofta sponsrat klub-
barna både direkt och indirekt. Christer Eriksson menar att lagsporterna 
historiskt var en viktig styrningsmekanism för bruken, där reproducerades 
värderingar, egenskaper utvecklades och lojaliteten med gruppen och Ver-
ket utvecklades. Fotbollen har också en central social funktion utanför Ver-
kets dörrar. Många ger uttryck för att fotbollsspelarna, främst de i A-laget, 
utgör en lokal elit – den lokala ”överklassen”. Sport framstår som en av 
ortens viktigaste nätverksstrukturer, och det är männens sport och därmed 
männens nätverk som premieras. Just nätverken är viktiga för att klara sig 
på en arbetsmarknad under omvandling. Många studier konstaterar att nya 
arbeten bara i begränsad utsträckning tillsätts genom direkta annonser utan 
personliga nätverk är det viktigaste. Vad gäller småföretagande är kontak-
ter och nätverk viktiga både för exempelvis kunder, anställningar och sam-
arbeten.443 Jonas är en av dem som har utnyttjat förmågor och kontakter 

                                                      
442 Christer Eriksson, 2004, Fotboll, bandy och makt, idrott i brukssamhället serie: 
i samarbete med fotbollsakademin i degerfors, Stockholm: Carlsson 
443 Se t ex Rune Åberg, 1989, "Arbetsmarknaden som auktion eller insideraffär", 
Sociologisk Forskning, Sveriges sociologförbund vol. 26 nr. 2 
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från fotbollen på arbetsmarknaden. Han berättar om när han skulle starta 
sin firma:  

Jonas: Sen känner en ju så många i Degerfors, och en har ett så pass nätverk 
och det här då, spelat fotboll och hållit på med en massa olika grejer och, så 
att det var väl ingen nackdel. Men den ene [hantverkaren], han som vi hade 
hjälp av i Karlskoga spelade jag fotboll i lag med, (…) man kände det, han 
var en äldre generation och så kom man in i det. Vi hade några fester och 
sånt här, man umgicks med folk i stan, det var ju så. Kontaktnätet i Degerfors 
det är ju stort, och det krävs ju också för man ska kunna starta ett eget, […] 
När vi drog igång så var det ju snack, en var ju ute och prata, visade upp sig, 
det är ju så, man måste göra. Det är inte alla som kan, och därför så, så blir 
ju arbetslösheten därefter också. Vi är väl inte så många som törs ställa sig 
upp och prata.  

Jonas är uppvuxen i Degerfors, han har spelat fotboll och kontakterna där-
ifrån hade han nytta av när han skulle starta ett företag några år senare. För 
honom är det tydligt vad som krävs för att lyckas som företagare – man 
måste kunna ”snacka för sig” och ha ett användbart nätverk. Han betraktar 
det som personliga egenskaper som han har haft turen att få, på samma sätt 
som han hade turen att vara duktig i fotboll och lära känna de här männi-
skorna. Fackkunskaperna som behövs för företaget är inte det han lyfter 
fram, det är sånt som alla kan eller lätt kan lära sig verkar han mena. För 
att kunna få ett företag att funka krävs det först och främst ”driftighet” – 
och eftersom alla inte har det är arbetslösheten därefter, säger han. För Jo-
nas är det de sociala kontakterna och förmågorna som har lagt grunden för 
företaget, och han ser dessa som en konsekvens av hans fotbollskunnande i 
första hand. Om vi jämför Jonas’ inställning till fotbollslaget med Jörgens 
så uppfattar båda två nätverken som värdefulla, men Jonas understryker de 
ekonomiska banden tydligare. För Jörgens del har det inte skapats så många 
jobbmöjligheter av laget men lagkänslan och fotbollssnacket med nya och 
gamla bekantskaper i orten och utanför ger en bra och viktig känsla, ett 
slags symboliskt kapital med lågt bytesvärde för honom men med ett viktigt 
bruksvärde, för att tala med Skeggs’ ord. Fotbollen ger honom tillgång till 
ett brödraskap och en specifik maskulinitet som spelar stor roll för identitet, 
gemenskap och självförtroende, och som kanske delvis kan kompensera vad 
hans sjukdom innebär av bristande fysisk maskulinitet.  

Spelare i A-laget har ofta fått anställning på Verket, ett system som idag 
inte är lika självklart i synnerhet inte bland människor som kommer utifrån. 
Som exempel Eva att Verket borde vara mer professionellt styrt: 
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Eva: Kan man sparka boll så får man jobb nere på Outukumpu, och så får 
man helst höga chefsposter och dom är ju inte alls lämpade många av dom.  

Ett sätt att förklara Jernverkets motiv för att sponsra fotbollen historiskt 
och i nutid bland annat genom att använda spelare i företagsledningen, är 
att låna Doreen Masseys beskrivning av vad som händer när de lokalt för-
ankrade gruv- och metallföretagens ledningar flyttar från orten.444 Då be-
hövs ett annat sätt att förankra och legitimera företaget i orten, genom män-
niskor med andra egenskaper än externt rekryterade specialister har. Ver-
kets ekonomiska ledning har liksom många andra företag i industrin ingen 
direkt koppling till orten utan finns i storstadsområden långt bort, i Deger-
fors Jernverks fall i Helsingfors. Då måste kontroll och legitimering hante-
ras på ett sätt som ger en koppling till orten med dess befolkning och iden-
titet. Dessa industrier har en mer diversifierad administration och hierarki 
än företag vars ledning och ägare finns på plats, vilket skapar behov av en 
”mellanklass”, som Wright skulle kalla ”semi-autonoma anställda”445, med 
en motsägelsefull position på klasskartan. Jag tror att fotbollsspelarna på 
golvet och i företagsledningen kan fylla denna funktion, de legitimerar de 
sociala hierarkierna och traditionerna, även om de skulle ha brister vad gäl-
ler modernt industriledarskap. De har därmed en både tids- och platsöver-
bryggande funktion som står i kontrast till de värderingar kring flexibilitet 
och initiativkraft som Thomas, Jonas och Eva beskriver. ”Tidsöverbryg-
gande funktion” är ett annat sätt att säga ”gammeldags värderingar”, som 
de kritiska intervjupersonerna gör, till exempel Eva.  

Men efterhand som Verket fått ekonomiska problem börjar dess kopp-
ling till fotbollsklubben uppfattas som en belastning: i Degerfors IF:s jubi-
leumsbok från 2006, Degerfors IF – hela Sveriges lag, tonas banden till Ver-
ket ner och istället understryks klubbens ekonomiska oberoende.446 Jernver-
ket gynnade fotbollsnätverket på flera sätt, men genom att fotbollsnätverket 
varit mer flexibelt än Verket i tider av förändring kom fotbollsklubben inte 
att dras med särskilt mycket när Verket fick ekonomiska och därmed också 
andra problem. I årsboken framhåller fotbollsklubben sina band till den lilla 

                                                      
444 Massey 1995 s 200 
445 Wright 1997  
446 Torbjörn Andersson, 2006, "Degerfors IF och järnverket" i Jansson, Bengtson 
och Lundmark (red.), Degerfors IF - hela Sveriges lag: 100 år, Degerfors IF, Deger-
fors 
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”kämparorten Degerfors”447 och kallar sig för ”Hela Sveriges lag” på sin 
hemsida448 och i jubileumsskriftens titel. Inskrivningarna i ett nationellt vär-
deringsrum, att lyfta upp sin ”kämparanda” som nationellt värderad i mot-
sats till den ”looseranda” eller bilden av ett ”rostbälte” som det till hälften 
nedlagda Verket och de många arbetslösa skulle ge orsak att tro, ger en 
kollektiv självkänsla och stärker de centrala resursfördelande nätverken.  

Fotbollsspelarna som den lokala ”överklassen” eller ”inre kretsen” var 
ett exempel som dök upp i intervjuerna när jag ställde frågor om begreppet 
”klassamhälle” och klassidentitet. För Rose-Marie är de sociala nätverken 
kring DIF ett mycket konkret bevis för hur klassamhället i orten fungerar, 
och hon förklarar också för mig hur det går till att bli en del av de viktiga 
nätverken:  

SL: Ibland så pratar man ju om det här med ”klassamhälle”, vad betyder 
det?  

Rose-Marie: Det beror på hur man ser på det, om man tittar ekonomiskt 
eller, annan status 

SL: På vilket sätt är det klassamhället ekonomiskt och... är det olika saker 
det här med pengar eller status…? 

Rose-Marie: Jaaa, ja hur ska jag säga det här [skratt] ja… man kan ju tillhöra 
ändå, intressen och såhära, kunskap och, man kanske kan få viss status där, 
så man kommer upp sig en klass tänker jag, man kan inte bara titta på vilka 
fina Volvobilar man har eller, utan även vem man är som person och så 
också, kan va status, tillhöra en klass kanske jag vet inte 

SL: (…) Okej, men är det skillnad på folk och folk i liksom, ja här i, bara här 
i orten och här i, landet och så? hur märker man det? 

Rose-Marie: Ja, han spelar i DIF då, det är ju en bra person, det är ju en rikti’ 
pojk, ja, mmm, klart, då ska han ju jobba här, och har han då en släkt också 
som jobbar så kan en också tala om att det där är en rikti’ pojk, han har 
riktia föräldrar och då har man nästan lite automatiskt, så funkar det, mmm 

SL: Hur blir man en rikti’ tjej då, eller hur blir man [Rose-Marie: skratt] eller 
då måste man va ihop eller gift med den där pojken…  

Rose-Marie: Jaa, precis ja…  

SL: Så man kan inte bli rikti’ tjej på egen, eget, av egen kraft eller …?  

                                                      
447 Ett begrepp som användes flitigt i både Jansson 2002 och DIF:s jubileumsskrift 
som beskrivning på Degerfors 
448 Degerfors IF, Degerfors IF Föreningsidé 2015 http://www.degerforsif.se/in-
dex.php/foreningen/degerfors-ifs-foreningside (Hämtad 2015-10-26)  
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Rose-Marie: Kan kan man väl, men det blir ju mer gratis om man ihop eller 
om man är släkt eller om man har gjort nåt speciellt, jag tänker på som förr 
här då var det det här med Lucia, att det är val till Lucia, då kunde den få 
status, det är en bra tjej. 

SL: Så då skulle man va snygg då det var det som? 

Rose-Marie: Ja ganska snygg i alla fall 

SL: Så killarna dom skulle vara, spela fotboll och tjejerna skulle va snygga 

Rose-Marie: Då hamnade man i en viss… klass… 

SL: Va, vad får man för fördelar av det liksom, får man jobb på det? 

Rose-Marie: Ja man kan få jobb på det (SL: okej) kan man få. 

SL: Men kommer man ihåg det liksom att ja, att om man spelar i DIF så…  

Rose-Marie: Jaaa, det gör man. 

SL: Men vem blir, alltså hur blir man vald till DIF alltså, får man kvalificera 
sig då eller?  

Rose-Marie: Ja först så, för många här, som har barn, dom skickar ju in sina 
pojkar i fotbollen, i Degerfors, alla pojkar ska ju spela fotboll i Degerfors, 
det är nästan, det man utgår från, och att de ska komma så högt upp som 
möjligt, det är också nånting man vill,  

SL: Men du hade din, en pojke…? 

Rose-Marie: Det är en pojke den minsta, han tycker inte om fotboll, och han 
är inte alls med på samma sätt, nej, och han får göra det han tycker om, och 
han gillar inte… 

SL: Du har inte tvingat honom ut på… 

Rose-Marie: Nej, jag har inte tvingat honom ut på [skratt] 

SL: Men vad gör man istället om man inte spelar fotboll? 

Rose-Marie: Ja han fiskar ju, och det är inte alls så många, som… 

SL: Nähä… men är det lika liksom fint eller lika…?  

Rose-Marie: Naej, det är inte lika, det är det inte, just… För tjejer så är det 
handboll, där kan man bli duktig i, handbollstjejer. 

SL: Men finns det nåt damlag i fotbollen? 

Rose-Marie: Ja, fast det pratas inte lika mycket om det längre. 

SL: Men det pratas mer om handbollstjejerna än fotbollstjejerna? 

Rose-Marie: Ja… handboll finns det inga killar som spelar, inte handboll och 
inte volleyboll, det finns inga lag där… det är innebandy och fotboll, (SL: 
okej) bowling spelar några stycken också, mm… 

SL: Och så några som fiskar?  
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Rose-Marie: Jaa… 

Rose-Marie utvecklar konkret flera dimensioner av hur klasskillnader upp-
rätthålls och reproduceras mellan generationer, hur symboliska resurser är 
ekonomiska resurser och hur kvinnors status är beroende av männens, al-
ternativt är sekundär. Kommunen och lokala företag stödjer fotbollsungdo-
marna genom ett fotbollsgymnasium och det finns flera monument över 
gamla fotbollsspelare och –tränare. Men det finns inget sådant stöd för 
handboll eller andra sporter, och fiske har inte heller några stora pengar i 
potten. Trots att Rose-Marie har föräldrar och syskon i Degerfors betraktar 
hon sig som inflyttad just eftersom hon inte har tillträde till de centrala nät-
verken. Arbetsmarknaden i Degerfors är i stor utsträckning lokal (och lika 
informell som överallt annars) så det symboliska kapitalet är lättare att 
”monopolisera” än i en större stad, genom fotbollen och andra lokala soci-
ala nätverk eftersom ”alla känner alla”. Oavsett om man är född på orten 
eller inflyttad som barn eller vuxen behövs symboliska resurser. Den som 
har släkt kan få del av deras sociala och symboliska kapital, och det är helt 
nödvändigt att ha symboliska resurser – att ”vara någon”. Eftersom Rose-
Marie och hennes familj inte har lyckats etablera sig i de viktiga lokala nät-
verken och få del av det symboliska kapitalet har hennes resurser inte kun-
nat omvandlas till socialt kapital gångbart på den lokala arbetsmarknaden.  

Mot bakgrund av det Rose-Marie berättar kan man lättare förstå hur 
Jonas sociala nätverk har kunnat omvandlas till företagsmöjligheter: De 
som är tongivande i DIF:s A-lag för män har i stor utsträckning spelat fot-
boll sedan tidig ålder, de har blivit skjutsade och påhejade av sina föräldrar 
och genom dem etablerat ett starkt nätverk i orten. De ekonomiska möjlig-
heterna att skjutsa, köpa kläder, delta i träningsläger och så vidare förut-
sätter föräldrar med viss ekonomi, och både föräldrar och spelare känner 
igen sig i varandra och skapar ett ”vi” som ”räknas”. Kring detta ”vi” finns 
ett lösare nätverk av ortsbor som Jörgen, som kan delta i den sociala ge-
menskapen men inte har lyckats få sina arbetsmarknadsresurser legitime-
rade på arbetsmarknaden. Fotbollsnätverken är alltså ingen garanti för ar-
betsmarknadsframgångar, Jörgen kan inte uppvisa det ansamlade sociala 
kapital som A-lagsspelarna eller andra nyckelpersoner i fotbollsnätverken 
har men upplever ändå den sociala gemenskapen som viktig. Samtidigt hade 
det symboliska kapitalet för A-laget varit mindre värt utan människor som 
Jörgen som stödjer laget i vått och torrt.  

Den som har använt sig av ortens sociala förutsättningar, dels fotbolls-
nätverken och dels andra nätverk som vi ska återkomma till nedan, kan ha 
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en någorlunda trygg arbetsmarknad även när den stora arbetsgivaren inte 
längre är att lita på. Thomas beskriver på ett lite annat sätt hur grunden för 
hans företag lades genom att han lärde känna sin kollega genom fotbollen: 

Thomas: Det började med att han och jag tränade ett fotbollslag med ungar 
ihop. (…) Sen när jag hade jobbat i Stockholm nåt år så, pratade vi där då, 
så har du inte nåt jobb åt mej, jag är trött på Jernverket och det. Jaa, det är 
nog inga problem, så han följde med, och sen dess så har vi kamperat ihop.  

Thomas är också inflyttad. Han kom till Degerfors som tonåring med tjäns-
temannaföräldrar och blev först senare en del av fotbollsnätverken genom 
att han satte sina barn där och började umgås med andra funktionärer. 
Funktionärskapet kan på så sätt fylla motsvarande funktion som eget spe-
lande: människor kan visa att de delar synen på det lokala symboliska ka-
pitalet genom att satsa sin tid på klubben och uppmuntra sina barn att delta 
i verksamheterna och nätverken. Reproduktionen över generationerna fyller 
alltså flera funktioner och det finns möjligheter att gå in i nätverken utan 
att vara född in i dem, på villkor att man tar med sig andra typer av kapital.  

Genom att strukturen för det symboliska och sociala kapitalet är så en-
tydig och kringgärdad med konkreta organisationer och strukturer repre-
senterar fotbollen å ena sidan viktiga strukturer i orten där utveckling kan 
ske, men å andra sidan är strukturerna så dominerande att de riskerar att 
tränga ut andra alternativa strukturer och identiteter. Detta ska jag gå lite 
närmare in på i kapitel åtta. Paradoxen att det värderade symboliska kapi-
talet fotbollen är kopplat till den numera negativt stämplade miljön på Ver-
ket, men samtidigt till de positivt värderade småföretagarkretsarna visar på 
hur en social miljö kan förnya sig och i detta fall är mer flexibel än den stora 
organisationen Verket. Dess ”tidsöverbryggande funktion” kanske är på 
väg att bli överflödig, å andra sidan om färre från orten skulle få anställning 
på Verket skulle dess prägel av illojalt storföretag kunna öka, till nackdel 
för Verkets kontakter med kommunen och andra lokala intressenter.  

I ansträngningarna att omvandla Degerfors till en ny typ av arbetsmark-
nad spelar de etablerade nätverken och vissa av deras värderingar roll. Mas-
kulinitet, fysisk styrka, tid och pengar att spendera på fotboll och kringlig-
gande sociala aktiviteter tycks vara viktigt. Nätverken upprätthålls men 
dess kopplingar till arbetsmarknaden förändras.  

Vi som hör till: Entreprenörer 
Ett sätt att skaffa sig arbete är att starta ett eget företag. Många i Degerfors 
har testat, det finns en hel del småföretag i olika branscher – i synnerhet 
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bygg och metallbearbetning men också kultur, butiker och små tjänsteföre-
tag. Verket har under en lång följd av år ”knoppat av” verksamheter till 
mindre företag, och dessa utgör idag en stor del av Degerfors arbetsmark-
nad, i synnerhet för männen.449 Gränsen mellan hobbyverksamhet och ar-
bete eller entreprenörskap kan vara tunn, särskilt när det handlar om verk-
samheter som inte kräver yrkesutbildning utan snarare hantverksskicklig-
het. Melker Labory450 menar att i mindre orter kan det hobbyrelaterade 
tjänsteutbytet vara så intensivt att det utgör en egen, pengalös ekonomi, en 
ekonomi som genom den process Jonas hänvisar till ganska enkelt kan för-
vandlas till en ekonomi att kan försörja sig på: 

Jonas: Jag tror det har blivit mycket mer småföretagande i och med att folk 
har slussats ut från jobb om man säger. Det är väl, en överlevnadsbit, nånting 
måste man göra. Det tror jag ju. Det är, på nåt vis måste man ju ha en in-
komst eller ja, göra nånting också då, och det, det är klart att, har man ett 
jobb så, blir det väl lätt det att man har sina hobbies och såna här saker, det 
är inte förrän man blir uppsagd så tar man tag i dom här bitarna och så, jag 
kan ju göra sådär eller sådär. (…) här nere så jobbade man femskift, (…) vi 
körde sju dar, och så var man ledig i fem sen. De fem dagarna kunde man ju 
hållas med det man ville.   

Arbetsvillkoren på Verket ger möjlighet till sammanhängande fritid och då 
kan man utveckla sina hobbies. Om man sen blir uppsagd så finns det en 
grund att bygga något nytt på, så var det när Jonas startade sin firma. Efter 
flera år i Verket var det nerdragningar och Jonas såg det som en möjlighet 
att få göra något annat. Eftersom han hade skaffat sig hantverkskunskap-
erna var det bara att köra igång. I debattboken Stålbadet i Degerfors451 be-
skrivs fackklubbens och Verkets sociala funktioner genom aktivt stöd till 
hobbyverksamheter, inte minst möjligheten att låna verktyg, släpkärror och 
annat. Här ser man vikten av fritidsverksamheter och deras koppling till 
ekonomi och sociala strukturer, dessa hobbies var i många fall lätta att om-
vandla till mindre företag när Verket blev en osäker arbetsplats. Arbetsti-
derna i Verket ger utrymme för andra verksamheter, men både Jonas och 

                                                      
449 Detta är en bild jag fått dels genom intervjupersonerna dels genom komplette-
rande samtal med till exempel Degerfors kommuns näringslivskontor.  
450 Melker Labory. 2008Bruksfors - en studie om identitetsskapande bland unga 
män boendes i bruksfors. Högre seminariet i sociologi. Östra Mark, Örebro Univer-
sitet  
451 Jansson 2002 
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en annan före detta verksanställd, Thomas, antyder att arbetskulturen där i 
övrigt snarare motverkar än gynnar egna företag: 

Thomas: Du måste ju skärpa till dig [nu på firman]. Som här i Jernverket till 
exempel, det är en social plats litegranna. Du sitter där, du vet vad du ska 
göra varje dag, det är många som säger liksom att ”det gör inte jag, det tillhör 
inte min arbetsbeskrivning”, byta en glödlampa, liksom nej då sitter dom 
hellre i mörker. ”Nej det är inte mitt bord, då får vi ringa efter nån!” Nej för 
en del är det ju självklart, går det sönder så fixar man det. Jag tror man måste 
vara lite driftig som egenföretagare. Och sen då, framför allt så växer ju en-
gagemanget, får man inte engagemang så funkar inte företaget. Man måste 
brinna för det.  

Han känner många i Verket och har själv jobbat där, men beskriver de som 
stannar där som en annan sort än han själv. De har ingen drivkraft, det är 
därför de är kvar och därför ser Jernverket ut som det gör. Själv beskrev 
han i ett annat sammanhang hur han blev ”intellektuellt medvetslös” när 
han jobbade på Verket, och möjligheten att komma därifrån var en chans 
han inte fick missa. När han och kompisen startade sitt företag kändes det 
lite riskabelt till en början, men genom att de ”brann för det” och kunde 
tänka nytt har de haft orderboken full hela tiden. Tryggheten kan säkert 
vara skön och bekväm tycker han, men dels vet man aldrig hur länge det 
varar – nedläggningshotet ligger över Verket hela tiden – och dels får man 
inga möjligheter att utvecklas. Även Jonas har lämnat Verket för nytt jobb, 
hans beskrivning lutar åt samma håll: 

Jonas: Det var väl också en av anledningarna till att vi ville ifrån Jernverket, 
vi såg när en del äldre, 40–50-åringar; (…) Hallå, dom vet inget annat. Dom 
har inte vart utanför 50–skyltarna, det är Degerfors, det är den lilla vägen! 
Näej, så vill jag inte bli, det funkar inte, nej nånting annat vill jag allt uppleva 
innan jag pensionerar mig.  

I osäkra tider på arbetsmarknaden uppfattar han att de som är lite ”drif-
tiga” har en större möjlighet till trygghet genom att de kan starta eget, me-
dan de andra får förlita sig på Verket, som därmed fylls av dem som inte 
vet något annat. Att driva eget företag är statistiskt sett mer riskfyllt än att 
vara anställd, men känslan av trygghet och framgångsmöjligheter varierar 
mellan människor med andra variabler än anställningsvillkor; saker som 
socialt kapital och självförtroende påverkar i stor utsträckning. Jonas och 
Thomas uppfattar att det är deras goda egenskaper som ger dem trygghet, 
och som egenföretagare kan de förlita sig mer på sig själva än på ett stort 
företag.  
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Dessa berättelser om arbetet och miljön på Verket står i kontrast till bil-
den av det effektiva Verket med den kompetenta arbetskraften som beskrevs 
i första avsnitten i kapitel sex. Berättelserna innebär också en paradox för 
Verket och därmed för Degerfors. Ryktena om den ostimulerande miljön 
(som jag har uppfattat ur fler intervjuer än dessa två) påverkar inte bara 
dem som jobbar i Verket utan också dem som funderar på att söka arbete 
där och dem som leder och utvecklar arbetsplatsen. Om människor utanför 
företaget ser Degerfors Jernverk som en stillastående eller gammaldags 
miljö och uppfattar att de som arbetar där antingen inte kan få något annat 
jobb eller uppskattar det stillastående och gammaldags arbetssättet, blir det 
svårt för Verket att rekrytera framåtsiktande och ”driftig” personal, vilket 
kan leda till att det blir mindre intressant att investera i orten. Denna spå-
dom om framtiden gör i sin tur att de som kan byter till säkrare jobb – trots 
att de samtidigt hoppas att Verket ska finnas kvar i orten. En negativ spiral 
av rationella val som leder till att hoppet om en fortsättning för Verket tap-
par i trovärdighet, och värdet av Degerfors som ort och de värderingar och 
sociala egenskaper som associeras med platsen och ortsborna minskar.  

När Jonas och Thomas beskriver hur de började sin företagarbana är det 
främst sina egna goda egenskaper de framhåller, egenskaper som skiljer dem 
från andra i orten som är mindre driftiga. Dessa egenskaper anser även Ag-
neta att hon har, men tyvärr känner hon inte att det räcker. Hon har tidigare 
jobbat inom industrin men är nu arbetslös och hon drömmer om att öppna 
något eget. Genom olika kurser, praktiker och studiebesök har hon blivit 
väldigt sugen och tycker att det borde vara ganska enkelt, om hon bara 
kunde skaffa fram pengarna: 

Agneta: Det handlar om att ha ett kapital, så kan man göra vad man vill. I 
dagens samhälle så är det så, då kan man ha sina idéer och förverkliga dom. 
Men jag har bara en massa idéer och inga pengar.  

SL: Man kan väl låna?  

Agneta: Men inte när man är arbetslös.  

SL: Nej det är klart.  

Agneta: Det går inte.  

SL: Starta eget-bidrag, har dom inte det?  

Agneta: Det kan man ju få…  

SL: Men man ska ha pengar själv eller?  

Agneta: Ja visst kära nån, jag får väl vänta på att ärva min mamma. Nä men, 
det är pengar, man måste ha, det är alltid pengar, men… 
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SL: Mm. Nä det är väl det där man ska både ha en egen, liksom idé och 
drivkraft och också ska det runtomkring stämma.  

Agneta: Och det måste vara klockrent, för att man inte liksom står där sen, 
ojdå, det funkade inte det här, vips. Man drillas ju, man kan ju gå starta eget 
kurs och bli jättepeppad liksom så, men då är det ju stor risk också att man 
kanske klampar i klaveret sen då, och då står man där, med skulder. Det är 
inte roligt, man måste ju tänka på sin egen verklighet med, det är ju inte bara 
att dra iväg med nånting och sen, ja, om man nu inte är rik, då gör det ju 
ingenting, om man förspiller några miljoner, oj det gick inte, jag provar nån-
ting annat. Man måste ju tänka lite med sunt förnuft, inte bara, drömma 
liksom, som Christina Schollin, hon har en egen affär, en ängelaffär i Stock-
holm, i Gamla Stan. Hon kunde ju starta den, det är ju en rolig hobby liksom, 
hon har ju pengar det är ju det, allt handlar om pengar. Men, ja, man får, 
försöka hitta sitt eget lilla, det handlar ju om att må bra allting. Inte att göra 
karriär, inte för min del i alla fall. jag vill ha ett bra liv, i harmoni och tillfreds 
vill jag va, mm… 

Det behövs pengar för att starta ett företag, pengar som man inte kommer 
åt som arbetslös, möjligen om man har en mamma att ärva av. Agneta visar 
i andra delar av intervjun att hon är överens med Thomas och Jonas om att 
man behöver vara en driftig person och känna folk för att få ett företag att 
funka. Men att vara arbetslös är inget permanent tillstånd framhåller Ag-
neta, hon talade på ett annat ställe om vikten av att hålla modet uppe och 
att det krävs ”mycket mod och lite rädsla” för att lyckas. Agneta tillskriver 
sig flera av de egenskaper som värderas högt på dagens arbetsmarknad; egen 
drivkraft, vilja till entreprenörskap, men ser framför sig en del praktiska 
hinder som visserligen är tillfälliga så länge hon inte har något jobb och 
innan hon kan ärva efter sin mamma. Hon skriver in sig i de agerandes, de 
kapablas skara, förutom att det är några praktiska detaljer som står i vägen. 
De som har lyckats skaffa pengar tyckte inte det var så farligt:  

SL: Alltså hur funkar det, tar man då liksom, då får man sätta villan i pant 
eller nånting?  

Jonas: Det kan man väl säga att vi har gjort bägge två, fast det är inte, det 
rör sig inte om många kronor. Vi tog ett lån på, hundratusen ungefär, så att 
det är femtitusen var, så att det är ett rum i villan ungefär, det är inga, det är 
inte mycket. 

Hundratusen är inga stora pengar för ett företag, men det hjälper ju om 
man har en villa att låna på. Pengar, kontakter och gott självförtroende, allt 
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detta verkar självklart för den som redan har. De som lyckats som företa-
gare tar inte upp frågan om pengar eller möjlighet att låna, det är en ”själv-
klarhet” som inte behöver nämnas.  

Elisabeth är en annan företagare som numera kan leva på sin fritidssys-
selsättning. Tidigare jobbade hon inom den kommunala förvaltningen, men 
blev uppsagd och sjukskriven. För henne har företagandet inneburit en stor 
förändring, inte minst av hennes arbetstider och gränsen mellan arbete och 
fritid. Den skillnaden ser hon som så avgörande att hon kallar det en 
klasskillnad: 

SL: Om man säger ordet arbetarklass, vad betyder ordet liksom?  

Elisabeth: Arbetarklass ja, det är ju hur ska jag säga arbetarklass för mig är 
ju det här sju till fyra-jobben på Jernverket, eller nåt sånt här. Företagarna… 
inte på samma sätt tror jag, dom lägger ner ett hästjobb, men arbetarklass 
då tänker man på det här med Jernverket och sju till fyra eller nåt annat, 
industrijobb så tänker man, vårdfolk eller nåt. Mm.  

SL: Men alltså så att företagarna, då jobbar man inte sju till fyra på det viset?  

Elisabeth: Nej alltså då jobbar man mycket mer, ofta, för att det ska gå runt. 
Och när man har ett företag också, det, som jag nu då, jag har ju egentligen 
världens bästa jobb, jag kan ju jobba när jag har tid, men ibland blir det lite 
för mycket och det tror jag också att företagarna gör, men, man jobbar nog 
mer än man ska, man vill så mycket. Och det är därför man startar företag. 
Och man vill vara sin egen chef och bestämma. Det tror jag.  

SL: Men om man har varit en sån här sju till fyra-person, tror du då man kan 
bli en, kan man då starta ett företag?  

Elisabeth: Ja absolut, finns viljan så går allt. Ja, jodå. För många tycker det 
är rätt jobbigt egentligen att gå sju till fyra. Samma samma samma, jag skulle 
aldrig klara det. Men säg inom vården så jobbar man sju till fyra men så 
jobbar man även kväll, och då vart det ju andra arbetsuppgifter och jag tror 
det är viktigt med variation.   

Verket och reglerad arbetstid är arbetarklass, alltså motsatsen till flexibilitet 
och entreprenörsanda uppfattar Elisabeth. Det som skiljer ut företagare är 
att de jobbar mycket mer, dels för att det måste gå runt, dels för att man 
vill så mycket. Men skillnaden som hon framhåller handlar egentligen inte 
om en viss sorts person utan vem som helst kan lyckas om bara viljan finns 
att vara sin egen chef och bestämma. Hon var tidigare själv en ”sju till fyra-
person” men blev övertalig och sen sjukskriven, och kom vidare genom att 
”ringa runt och tjata” och senare också skapa ett företag av sin hobby.  
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När Elisabeth säger att ”finns viljan så går allt” rimmar det illa med det 
Agneta beskrev ovan. Jag tror att Elisabeths och Agnetas erfarenheter av 
vad som krävs står så långt ifrån varandra att de skulle ha svårt att mötas 
kring vad företagande innebär och vilka förutsättningar som krävs. ”Vilja” 
är en moralisk egenskap av samma typ som Thomas’ ”driftighet”, och ”en-
vetenhet” och ”vilja att flytta” som nämndes i kapitlets första avsnitt: egen-
skaper som beskrivs som neutrala men som förutsätter vissa materiella egen-
skaper antingen pengar eller ett liv av kontakter. Och eftersom Elisabeth 
och de andra som lyckats på arbetsmarknaden har valet att inte lyssna på 
de som varit mindre framgångsrika med hänvisning till deras ”bristande 
vilja” eller ”tröghet”. Goda egenskaper framstår som naturgivna för dem 
som besitter dem, samtidigt som de sociala och ekonomiska förutsättning-
arna som egentligen är grunden för framgång döljs.  

Men räcker företagande för att vara trygg på arbetsmarknaden? Agneta 
vågade inte starta eftersom hon inte hade pengarna, och inte ens för den 
som har haft ett företag är framgången självklar. Johan är en före detta 
egenföretagare, han har haft en butik i en by utanför Degerfors i över fem-
ton år men var arbetslös sedan ungefär ett halvår när jag pratade med ho-
nom. Affären gick bra under åren, det var ingen stor vinstmaskin men ändå 
tillräckligt för att gå runt och med hjälp av föräldrarna kunde han hålla 
öppet hela året. Men när de dog stod han själv med sin jourbutik:  

Johan: Då hade man ingen som kunde byta av, så att ibland jobba man två, 
ibland tre veckor i sträck då va, (SL: ojdå) man kände lite grann det att man, 
när man står i kiosken då så är det bra om man är på gott humör (…) men 
man försökte ju att titta runt lite grann då, och man titta väl in lite jobb så, 
(…) så man tänkte att man tappar mycket på det också tänkte jag, i och med 
att eh, när folk kommer och vill handla, så är man inte där så är risken att 
de kanske åker nån annan stans istället va. 

Det blev för mycket när man skulle vara pigg och glad varenda dag i flera 
veckor i sträck, och möjligheterna att ta ledigt för att söka andra jobb eller 
att åka till stan för ärenden var små. Till sist blev han tvungen att sälja 
butiken och ge sig ut på jakt efter ett annat jobb. Eftersom möjligheterna 
att söka jobb under tiden i butiken hade varit små och butiksjobbet inte gav 
några självklara kontakter till andra arbetstillfällen, var han tillbaks på ruta 
ett när han sålde. Nu söker han allt möjligt som dyker upp, allt från call-
center till tågvärd och campingvakt:  
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Johan: Annars får man kika runt och titta på lite av varje sådär men (…) Det 
som man har tänkt själv då att man egentligen borde ha störst chans till då, 
det är väl just butiksarbete då. 

Johan beskriver massor av olika jobb som han har sökt och möjligheter som 
han har funderat på. Påhittighet och initiativförmåga har han ingen brist 
på, Johan hade när jag träffade honom sökt jobb i en stor region men hade 
ännu inte hittat något som fungerade. Det verkar som att han inte är samma 
typ av företagare som de andra, trots att han framstår som påhittig och 
driftig är det något som saknas. Hans berättelse antyder att det är mer än 
företagandet som avgör om man räknas till den skara vars försörjning ord-
nar sig när villkoren ändras. Den skillnad jag uppfattar är att han inte har 
tillgång till rätt sociala nätverk. Riktigt trygg är förstås ingen, men en viktig 
skillnad mellan de framgångsrika entreprenörerna jag har träffat och de 
mindre framgångsrika är dels självförtroendet, men särskilt tillgången på 
pengar eller lånemöjligheter och starka sociala nätverk, helst i kombination. 
När Jonas, Thomas och Elisabeth beskriver varför de har lyckats med sina 
företag är det ”vilja” och ”driftighet” de lyfter fram, men Johan har också 
drivit företag under lång tid använder nu sina kunskaper och förmågor där-
ifrån – sin ”driftighet” och förmåga att ”vara sin egen chef” – för att söka 
nytt arbete.   

Johan fick hjälp av föräldrarna att starta butiken, och hjälp med avbyte 
och helgarbete när det behövdes. Familjen verkar vara en väldigt viktig re-
surs för företagare, det kan fler vittna om. När Elisabeth skulle omvandla 
sin hobby till företag fick hon hjälp av kommunens företagscoach Britt Ma-
rie Room-Östberg, vars familj också hade nyttiga kunskaper: 

Elisabeth: Nej, jag började från noll, och då säger Britt Marie att ’min flicka 
dansar!’, ja men då vill jag träffa dom och titta på dom och vart jätteimpo-
nerad! Och så min son spelar gitarr, min dotter sminkar och har hand om 
kläderna, och mitt ex, barnens pappa är med och spelar gitarr, hans sambo 
är med och sjunger och det är nästan som en hel släkt då, och sen kompisar 
och såhär har jag fått ihop då.  

Med hjälp av barnen, sin före detta man, kompisar och kontakter fick hon 
ihop ett gäng att starta med, men det kändes som att hon började från noll. 
I en liten ort är det särskilt viktigt att känna rätt personer och ta familjen 
till hjälp. När man tar med familjen och barnen i företaget är möjligheterna 
också att de hjälps in i verksamheten och i företagandet. Den vars familj 
och sociala nätverk redan är väl utbyggt har bättre förutsättningar i en eko-
nomi där småföretagande är en stor del.  
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På samma sätt som i berättelserna om de arbetslösa osynliggörs förvand-
lingen av kapital till goda egenskaper som driftighet, nytänkande och ar-
betsvillighet – socialt och symboliskt som vi såg i avsnittet om fotbollen, här 
också ekonomiskt kapital i allmänhet. Det framstår som om ”företagarty-
pen”, ”Verket-typen” och den ”arbetslösa typen” vore olika sorters männi-
skor vars öden är beseglade. Men i kontrasten mellan de som lyckats som 
företagare och Agneta och Johan som uppfattar sig ha de goda egenskap-
erna men saknar kapitalet att starta eller fortsätta sina verksamheter blir 
det tydligt att kategorierna har en historia, ett socialt samband. Om vi läg-
ger till Rose-Maris beskrivning av hur fotbollsnätverken reproduceras blir 
historien ytterligare lite längre och vi kan se ett mönster av aktiva val och 
handlingar som kräver resurser i form av tid, pengar och kontakter.  

I detta avsnitt är det alldeles tydligt att den avgränsning som Anders gör 
i början av kapitlet mellan de ”tröga” i Degerfors och andra människor som 
han hellre umgås med påverkar de ekonomiska förutsättningarna för män-
niskor i Degerfors. De som ”räknas” ser sin krets som ett självklart kom-
pisgäng som tänker ungefär lika, de som inte tillhör märker att de är utanför 
och anses ha sämre personliga egenskaper. De ser samtidigt att det är vär-
derade resurser som tillgång till pengar och sociala nätverk som saknas.   

Kapiteldiskussion: Tillhörigheten avgränsas och upprätthålls 
Det här kapitlet har handlat om hur de som har tillgång till symboliska och 
materiella resurser i lokalsamhället markerar mot dem som de menar inte 
bör ha del av dessa, bland annat för att ”ingruppens” gemensamma symbo-
liska tillgångar ska upprätthållas. Genom att markera ut vissa egenskaper 
som negativa kommer de personer som bär egenskaperna, eller som får dem 
tilldelade, att värderas som dels dåliga och dels oförmögna att själva för-
klara orsakerna till sina handlingar.  

När en person som Anders i början av kapitlet tillskriver de Degerforsare 
han inte gillar en negativ egenskap och kallar dem ”tröga” kan man ana att 
han till exempel inte skulle föreslå någon ur denna anonyma skara till ett 
jobb på hans arbetsplats, eller tipsa sina vänner om att förlägga ett företag 
och anställa i Degerfors. Om detta händer får den symboliska exklusionen 
och tillskrivningen konkreta effekter, och nedvärderandet skulle i så fall bi-
dra till ekonomisk marginalisering av dem som pekas ut. Den diskursiva 
exklusionen får också effekter för dem som står för pekandet genom att de 
uppfattar sig själv som bättre personer; genom sin anställning eller något 
annat har de bevisat sitt ”marknadsvärde”, vilket leder dem att uppfatta sig 
som ”moraliskt godkända” med rätt att värdera andra. De skriver in sig i 
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den skara som har rätt att göra värderingar av människor och ställa krav 
för egen räkning, och avståndstagandet är ett sätt att upprätthålla skillna-
den i status mellan sig själv och de andra i orten.  

Den som blir sedd som en värdig och ”rikti” person med Rose-Maries 
ord har lättare att få jobb genom sina kontakter eller värderade förmågor, 
och anställningen blir i så fall beviset på att värderingen var riktig. Omvänt 
blir (långvarig) arbetslöshet ett tecken på att personen inte är ”rikti” eller 
har rätt egenskaper och förmågor. De som inte ”räknas” avvisas på grund 
av sin tillskrivna inneboende dålighet, och den maktfördelning och legiti-
meringsprocess som ligger till grund för värderandet förblir i huvudsak 
dold. Eftersom en del av avgränsningen består i att de utanför inte får göra 
sina röster hörda osynliggörs processen ytterligare. Som Skeggs452 påpekar 
är detta en viktig del av hur klasstrukturen fungerar: De som har värdefulla 
tillgångar tror att de alltid har haft dem eller skaffat dem av egen kraft me-
dan de som inte har de värdefulla tillgångarna får höra att det är deras bris-
tande ”förmåga” eller ”felaktiga val” som håller dem nere.  

Jag har hittat ett antal sätt som avståndet markeras: För det första har 
jag försökt visa de strategier som personer med mer resurser använder för 
att etikettera hela gruppen arbetslösa som ”ovilliga”, hela gruppen som bor 
i Degerfors som ”tröga”, hela gruppen Verksanställda eller ickeföretagare 
som ”odriftiga”, hela gruppen som inte kan ”välja själva” bedöms som fast 
i sina behov. Att tillskriva kollektiv av nedvärderade avsikter eller egen-
skaper men ha möjlighet att undanta vissa individer (till exempel sig själv) 
ger tillskrivningen den flexibilitet den kräver för att vara tillämpbar.  

Jag har försökt visa den diskursiva marginaliseringen, uteslutningen från 
det gemensamma erfarenhetsbildandet: De som har haft framgång på ar-
betsmarknaden väljer att inte ta till sig de erfarenheter som de mindre fram-
gångsrika har. Eftersom de mindre framgångsrika har bedömts som mora-
liskt undermåliga så tar de mer framgångsrika denna nedvärdering till in-
täkt för att de inte behöver beakta deras erfarenheter när de uttalar sig om 
”samhället/arbetsmarknaden i allmänhet”. Även här finns det utrymme för 
den som har (eller tillskriver sig) resurserna att undanta vissa erfarenheter, 
när Marianne accepterar sina egna skäl att inte flytta från orten för att hitta 
arbete men avfärdar andra KomVux-deltagares skäl som ”höga krav”.  

De arbetslösa som beskriver sina misslyckade ansträngningar att få ar-
bete är inte särskilt detaljerade, jag förstår det som att det är svårt att besk-
riva sina misslyckanden för en utomstående. Kanske beror detta på att den 

                                                      
452 Skeggs 2004 s 4  
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nedvärdering som de mer framgångsrika på arbetsmarknaden har placerat 
på de arbetslösa har färgat av sig så att de inte kan ta avstånd från värde-
ringen och lägga orsaken helt och fullt utanför sig själva som en följd av 
arbetsmarknadens brister. Ett effektivt påförande av skam.453 Gunilla, Jör-
gen och Rose-Marie måste försvara sina erfarenheter av vilken slags anpass-
ning som krävs för att få arbete, men Eva som fick jobb på Verket kallar 
sina framgångsrika strategier för ”envetenhet” och att ”försöka ordentligt” 
– alltså att de inte är en fråga om kunskap utan personliga egenskaper.  

Att uteslutningen från den arbetande och positivt värderade lokala ge-
menskapen uppfattas av de arbetslösa är tydligt. Det blir en central del av 
vad de associerar med att vara ”arbetarklass”, en gemensam erfarenhet som 
dock inte verkar ge utrymme för handling eller självkänsla, som den kollek-
tiva identifikationen som arbetare i Verket i kapitel sex gjorde.  

I kapitel två och tre diskuterade jag rörlighet och moral som två krav på 
anpassning till den nationella gemenskapen och som har fungerat som vat-
tendelare mellan de tillhöriga, goda och de uteslutna.  Även här ser vi att 
krav på anpassning till arbetsmarknaden: Rätt rörlighet, rätt sökstrategier 
eller rätt inställning till företagande ligger till grund för anklagelser mot de 
som är mindre framgångsrika. Moral handlar alltså om anpassning, men de 
materiella förutsättningarna för anpassning döljs. 

Att det just är det arbetslösa som får utstå ifrågasättanden om otillräcklig 
anpassning och moral säger oss att tillgänglighet för anställning är den roll 
för värderade samhällsmedborgare som diskursivt premieras. Inte föräldra-
skap, vänskap eller släktskap utan anpassning och tillgänglighet för anställ-
ning. I något fall, till exempel för Marianne som nämner att hon tar hand 
om sina föräldrar eller Jörgen som är begränsad till ”lättare” arbete av sin 
gamla skada, kan andra diskurser användas för att legitimera undantag, 
men förväntan på att göra sig tillgänglig för arbetsmarknaden genom att 
röra på sig, söka jobb på rätt sätt eller starta och upprätthålla ett företag är 
den vattendelare som pekas ut mellan de värderade och de ”värdelösa” per-
sonerna i detta sammanhang.  

I kapitel sex fanns en kritik mot att fungerande välfärdsinstitutioner och 
vardaglig lokal gemenskap numera hör till historien, och jag uppfattar att 
den kontrast som beskrivs mellan dagens samhällsstruktur och folkhemsti-
dens är en slags (återigen inlindad) kritik mot dem ekonomiska marginali-
sering som många av intervjupersonerna uppfattar för egen och andras del. 
Kritiken riktas även mot den diskursiva marginalisering som de upplever 

                                                      
453 Se Schough 2001 för en diskussion om detta 
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idag, känslan av att alla man har omkring sig inte delar samma erfarenheter 
och ”hör ihop” som Agneta och Eva uttrycker saken i kapitel sex.  

I tider av förändring blir mekanismerna för resursomvandling tydliga: 
vissa typer av kapital är mer rörliga än andra och gör att bundenheten till 
en specifik ort eller arbetsmarknad blir mindre fast – men ändå tillräckligt 
fast för att bibehålla kopplingen till det nationella rummet. Kapital som är 
rörligt kan anpassa sig till nya villkor; ekonomiska, geografiska, sociala, 
osv. Det sociala och symboliska kapital som var gångbart på det lokala ar-
betsmarknadsfältet inom stålverksekonomin har lagt grunden för de resur-
ser och personer som värderas i den nya ekonomin. De etablerade sociala 
nätverken med dess symboliska kapital i form av fotbollskunnande har dels 
ett nära samband med ekonomiska möjligheter och dels med möjligheterna 
att bli betraktad som en ”rikti” person det vill säga få sina resurser legiti-
merade på det sociala fältet och arbetsmarknadsfältet. De som har denna 
nya position kan ge sig själva rätten att kritisera det gamla och de personer 
som ”blivit kvar” i dess värderingar.  

I kapitel sex framhölls flexibilitet som en värderad egenskap, både möj-
ligheten för de anställda på verket att ställa om produktionen i enlighet med 
efterfrågan, och tidigare i detta kapitel var geografisk flexibilitet ett krav för 
att bevisa sin möjlighet/vilja att anpassa sig till dagens arbetsmarknad. Här 
ser vi att kollektiva resurser som ett resursbringande nätverk också vinner 
på flexibilitet, det är genom sin flexibilitet som det har kunnat anpassa sig 
till den nya tidens värderingar. Samtidigt framhålls den symboliska kopp-
lingen till platsen – en lagom grad av bundenhet är viktigt för att upprätt-
hålla kopplingen till det nationella rummet, eller symbolisk bundenhet men 
inte materiell.   

Hur beskrivs platsen? 
När ortens befolkning av flera av de mer lyckade i orten karaktäriseras av 
sin arbetslöshet, tröghet och ovillighet att flytta, medan till exempel fot-
bollsklubben pratar om en ”kämparort” står platsens identitet på spel, och 
den påverkar både individer och kollektivet. Degerfors identitet under 
större delen av 1900–talet var att vara en viktig plats för stålproduktion, en 
plats för fysiskt starka män med företags- eller branschspecifik kompetens, 
lojalitet till företaget och varandra, fotbollsklubben, fackföreningen och fö-
retaget. Kvinnornas plats i stålverksekonomin har varit sekundär, mer om 
det i nästa kapitel. De egenskaper som värderas i den ekonomiska struktur 
som dominerar i Degerfors idag är istället bland annat flexibilitet, social och 
geografisk rörlighet och förmåga till risktagande – egenskaper som samtliga 
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gynnas av tillgång till väl utvecklade sociala nätverk och förmågor, och till 
egna pengar.454 De nya hjältarna är de som har möjlighet att starta och driva 
företag, men även pendlarna som använder sina nätverk för att få jobb på 
andra ställen i regionen ses av sig själva och andra som lyckade.  

Värderingen av rörlighet påverkar samtidigt hela orten Degerfors och 
dem som bor där: När Anders beskriver Degerforsarna som ”tröga” och 
ovilliga att se utanför hemorten är det led i att skriva in Degerfors som en 
plats utan arbetsmarknad, en plats man måste röra sig bort ifrån för att vara 
en arbetande, självförsörjande och värderad person.  

Fram till 1970–talet var Degerfors och Bergslagen bland de viktigaste 
regionerna i landet för exportproduktion. Sedan dess har regionen varit för-
knippad med kris och nedläggningshot, så mycket att många kommuner 
idag tvekar att relatera till begreppet Bergslagen och istället väljer att an-
vända kopplingen till landskapen istället: Värmland, Dalarna, Västman-
land. Max Jacobsson beskriver detta mycket väl i sin avhandling,455 och jag 
kommer att gå närmare in på detta i nästa kapitel. Kopplingen till arbets-
löshet och stagnation är i viss mån en paradox eftersom just Degerfors inte 
drabbats alls så hårt som många andra orter, och Verket utvecklas och in-
vesterar. Uppfattningen att regionen har sin storhetstid bakom sig syns 
starkt i mitt material och kommer igen i uttryck som att det ”fortfarande” 
finns metallindustri kvar i regionen, som ”ännu” eller ”trots allt” utvecklas. 
I berättelserna om utlokalisering av produktion till andra länder, urbanise-
ring av arbetsmarknaden i Sverige och tjänstesamhällets övertagande efter 
industrisamhället går Degerfors mot strömmen.  

Men ekonomin är diskursiv kan berättelserna spela stor roll för ekono-
min: De människor och institutioner som värderar och fördelar ekonomisk 
aktivitet påverkas av hur platser presenteras. Den som söker en långsiktig 
arbetsplats eller ort att arbeta på är antagligen mindre benägen att välja en 
plats vars rykte talar om nära förestående nedläggning. Den berättelse som 
till exempel Anders, Jonas och Thomas använder, där ortsborna och särskilt 
de som är kopplade till Verket beskrivs som tröga och ovillig att flytta eller 
utvecklas blir efterfrågan på denna arbetskraft mindre. Berättelsen kan spri-
das i kontakter mellan arbetskollegor, företagskontakter och vänner utan-
för orten.  

                                                      
454 Nu begränsar jag mig alltså till den typ av lågutbildade arbetsmarknad som do-
minerar i Degerfors.  
455 Jakobsson 2009 
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Det kollektiva identitetsarbete som Anders, Thomas, Jonas och Eva å ena 
sidan, och Mats, Jörgen, Rose-Marie och Gunilla å andra sidan gör är också 
en strid om vilka geografiska och nationella identitetsrelationer som orten 
och dess befolkning bör skrivas in i, och samtidigt vem i befolkningen som 
är representativ för orten. Anders och Eva framstår som ganska ointresse-
rade av att ”rädda” orten och dess rykte, som de ser oupplösligt kopplat till 
de arbetslösa och den gammaldags kulturen på Verket, medan Jonas och 
Thomas likt fotbollsklubben ändå värderar vissa aspekter Man kan tänka 
sig att de värderar de framgångsrika nätverken och ser dem som represen-
tativa inte bara för Degerfors utan för en modern, Svensk, socialt och geo-
grafiskt rörlig arbetskraft: ”Hela Sveriges lag”. Mats, Jörgen och Gunilla å 
sin sida lyfter fram att det krävs politiska åtgärder för att den Svenska ar-
betskraften, som de är en del av trots sin arbetslöshet, behöver en an-
norlunda politik: Eftersom en av Sveriges centrala nationella (politiska) vär-
deringar är full sysselsättning tycker de att det krävs politiska åtgärder och 
en värdering av deras region som nationellt ekonomiskt värdefull. Men ef-
tersom deras version undermineras av ifrågasättanden om deras ”tillgäng-
lighet till arbetsmarknaden” har de svårt att få sina krav erkända som legi-
tima för helheten, alltså som något som hela den nationella samhällsekono-
min skulle vinna på. Mats försöker motivera sina förslag till förändrad po-
litik med att hela landet skulle tjäna på det, men verkar inte själv tro att han 
kommer att lyckas – han uttrycker tydligt sin diskursiva uteslutning från de 
nationella diskussionerna om hur arbetslösheten ska minskas och landet ut-
anför storstäderna ska kunna utvecklas.  

Frågan om vilken av beskrivningarna av Degerfors, som ”kämparort” 
eller ”looserort” som får starkast fäste kan jag inte dra slutsatser av här, 
men att den är viktig för många i Degerfors och i andra småorter verkar 
tydligt. ”Kämpe” eller ”looser” på dagens arbetsmarknad uppfattar jag inte 
som relaterade till den beskrivning som framkom i berättelsen om stålverks-
flytten om den rationella värderingen av kompetent och effektiv arbetskraft, 
utan mer till frågor om hopp och framtid: De alternativa begreppen ger var 
sitt svar på om det är värt att satsa på denna landsände, vilken nationell 
berättelse och geografisk prioritering som är värd att göra.   
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Genusrelationer förändras och består 
I detta kapitel ligger fokus på den ”nya” kultur som växer fram, och vad 
den innebär för genusrelationerna i orten. När en regions arbetsmarknad 
förändras som nu i de mindre industriorterna, och deras position i den nat-
ionella ekonomin har rasat ordentligt uppstår konflikter om vilken väg som 
ska väljas och vilka ideal som ska råda i det nya. För Degerfors och några 
andra orter finns möjligheten att ett tidigare stort företag förblir en domi-
nerande arbetsgivare, men i stor utsträckning har Outokumpus efterfrågan 
på arbetskraft förändrats från manlig lågutbildad arbetskraft till högutbil-
dade men fortfarande oftast manliga specialister, eller från att Verket själva 
anställer till att uppgifter läggs ut på entreprenad till underleverantörer i 
mindre företag. I förra kapitlet framkom hur småföretagande blev ett posi-
tivt värderat alternativ och fast anställning i Verket har kommit att nedvär-
deras av dem som har den ekonomiska stabilitet som krävs för att kunna ta 
risker och genom detta har självförtroendet att värdera andra negativt. I 
detta kapitel utvecklar jag analysen om att de för arbetslivet viktiga sociala 
nätverken är genuskodade – till exempel att fotbollen lägger grunden för 
männens företagarnätverk. Nu flyttas fokus till kvinnornas mönster. Frågan 
om vilka genusideal som värderas kan inte skiljas från frågan om klass och 
respektabilitet, så dessa två kapitel är i någon mening omöjliga att skilja åt 
och de bygger mycket på varandra.  

Det finns många genus- och andra mönster som jag inte fått tillgång till 
genom intervjuerna. Långpendling är en viktig del av arbetslivet i regionen 
som har sina genus- och klasstrukturer, men de långpendlare jag stött på 
har varit män och därmed har det faktum att många kvinnor med olika 
typer av klasskapital också långpendlar kommit i skymundan. Jag har inte 
haft möjlighet att representera hela arbetsmarknaden utan fått nöja mig 
med vissa perspektiv.   

Bilden av Bergslagen och dess ”traditionella genuskontrakt” 456 är levande 
hos de jag har intervjuat men samtidigt finns känslan av att något är på väg 
att förändras. Frågan är vilka ideal och vilka personer som lyfts fram och 
hur man kan se på orten. I förra kapitlet var en viktig fråga huruvida De-
gerfors är en arbetsmarknad som man kan lita på eller om den som vill ha 
jobb måste räkna med att flytta eller pendla. I det här kapitlet lyfts en annan 
möjlighet: att utveckla Degerfors till något nytt. I en sådan omvandling blir 
kvinnorna tydligare. Vad betyder det i så fall för de tidigare högt värderade 

                                                      
456 Detta beskrivs bland annat av Berger 2008, Forsberg 1997, Massey 1995 
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stålverksmännen? Nya gränser dras kring dem som värderas och tillåts till-
höra, samtidigt som de nya strukturerna bygger på de gamla.  

Det nya handlar också om synen på Degerfors utifrån, och där får jag 
som intervjuare rollen att spegla omvärldens förväntningar. Vilka värde-
ringar framhålls som intressanta för en utomstående betraktare att känna 
till och vilka vill intervjupersonerna gärna ta avstånd från inför mig. För-
hållandet mellan dominerande värderingar nationellt och lokalt skapar här 
utrymme för kvinnornas röster att stiga fram.  

Männens värld på Verket – den gamla världen 
Degerfors Jernverk har till skillnad från många andra industriföretag i reg-
ionen överlevt verkskrisen och rationaliseringarna de senaste decennierna. 
Verket har färre anställda än tidigare vilket medför att färre numera har 
nära kontakt med de arbetsrelationer som finns på Verket. Men många fa-
miljer har fortfarande familjemedlemmar som jobbar eller har jobbat där, 
vilket gör att arbetsrelationerna påverkar orten i stort. Samtidigt finns ut-
rymme för förändring och alternativ. Verket som ortens största arbetsgivare 
historiskt och i nuläget påverkar ortens identitet på många plan, både som 
direkt arbetsgivare och som viktigaste kund för många av småföretagen. 
Arbetet på fabriksgolvet präglas av tungt kroppsarbete i skift, man arbetar 
i lag och lär känna sina arbetskamrater väl. Eva är en av de få kvinnor som 
har arbetat med stålvalsningen, hon uppfattar att relationerna från fabriks-
golvet påverkar hela orten: 

Eva: Visst är det en bruksort, det är en liten ort, och dom flesta, nån [i famil-
jen] i alla fall jobbar ju nere på bruket. (…) Lagandan är ju stark, (…) då 
jobbar man ihop på olika stationer, jobbar samma skift och det är ju rätt 
stark sammanhållning, och speciellt när du är tjej, för då, det är ju liksom 
inte så många tjejer där nere så, då har man ju många snälla pojkar som är 
trevliga runt omkring en då. 

SL: Vaddå, hjälper dom till, och är lite gentlemannamässiga då eller? 

Eva: Ja det är dom, är det riktigt tunga saker och så, vi är ju egentligen jäm-
ställda, vi ska ju jobba och lyfta lika tungt och allting så, men självklart så 
var det riktigt tungt, eller skulle gå fort, då kom ju killarna och hjälpte mig 
och lyfte ner saker som var, riktigt riktigt tunga, men var det liksom mer tid 
och sådär, då kunde jag ju göra det, själv då, fast för det mesta så kom de ju 
alltså och fråga om, behöver du hjälp?   

SL: Hur många kvinnor är det som jobbar där, ungefär? 
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Eva: Jag vet inte, ute på långa ämnen så var vi kanske… vad kan vi ha varit, 
fyra- fem stycken? Av sjuttio? (…)  

SL: Fem-sju procent inne i produktionen, och sen är det tjänstemannasi-
dan…? 

Eva: Jo, tjänstemannasidan är det, data och kontor och löner och sådär. (SL: 
mm) men inte ute i produktionen, där är det ju fåtalet då faktiskt. 

Genom lagandan på fabriksgolvet har hon lärt känna många i orten. Hon 
är inflyttad och känner sig hemma i orten. Som kvinna i Verket får man en 
särskild position, egentligen är män och kvinnor jämställda i sitt arbete men 
”självklart” måste killarna hjälpa tjejerna ibland om det ska gå undan. Ge-
nom denna ”gentlemannamässighet” understryks de maskulina aspekterna 
av arbetet, men också att en modern man är jämställd och inte har något 
emot att inkludera kvinnor i arbetslaget. Kvinnoförakt ses som gammaldags 
och inget som moderna män vill kännas vid. Att det finns kvinnor på fa-
briksgolvet även om de inte är så många omnämns av flera som ett tecken 
på moderna arbetsrelationer, inte minst i berättelsen om ”Stålbadet i De-
gerfors” av Rolf Jansson som är den tydligaste texten för att formulera De-
gerfors plats i den Svenska ekonomin som jag har funnit.  

Skiftarbete har på Jernverket betytt en växling mellan perioder av natt-
skift, perioder av dagskift och längre sammanhållen ledighet. Sådana ar-
betsscheman är svåra att förena med ansvar för barn, men däremot inte med 
hobbyverksamhet och småföretagande, som framkom i förra kapitlet. Män-
nen i skiftjobb som inte har haft primärt ansvar för familjen har haft möj-
ligheter att utveckla andra kunskaper. Den som har haft möjligheterna till 
sådan kompetensutveckling – i form av tid, pengar och sociala relationer – 
står starkt rustad när företaget knoppar av och minskar antalet fasta an-
ställningar.  

Det viktigaste nätverket i Degerfors bredvid Verket är kring fotbollen och 
främst Degerfors IF som diskuterades i förra kapitlet. Också fotbollen är 
manligt dominerad och historiskt nära knuten till Jernverket. Kvinnorna i 
Degerfors syns inte lika mycket i ortens berättelser, även om de naturligtvis 
är ungefär lika många som männen. Rose-Marie talade i förra kapitlet om 
hur tjejerna spelar handboll och kan bli skolans Lucia, eller kanske bli ihop 
med nån av fotbollsspelarna. Jag bad en inflyttad före detta verksanställd, 
Ulf, berätta om hur det är i Degerfors, och la märke till en sak i hans berät-
telse: 
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SL: Hur är en riktig Degerforsare då? 

Ulf: Hur han är? Han känner ju alla i Degerfors till att börja med, naturligt-
vis. Mm. Sen är han ju fotbollsintresserad, det måste man va om man är född 
här. (- - -) 

SL: Du sa Degerforsaren ”han” – kvinnor är inte riktigt lika..? 

Ulf: Jo, det är dom nog, det blir ju mest om man jobbar i sån miljö, det är ju 
mest män där nere, det är ju inte många tjejer som jobbar i Jernverket, men 
det är ju några styckna  

SL: Men vad gör kvinnorna på orten? 

Ulf: Jag tror det är mycket inom hemtjänst och sjukvård och sånt här, barn-
omsorg och, mycket sånt. Ganska traditionellt.  

I berättelser om orten och dess invånare nämndes ortsborna inte sällan som 
”han”, som om det bara bor män där eller att kvinnorna självklart är i bak-
grunden. På en direkt fråga finns det ändå kvinnor både i Verket och i orten 
i stort, men Ulf uppfattar att deras jobb mest är av den traditionella sorten, 
vård och omsorg, jobb som inte sticker ut på något sätt. Genomgående är 
det svårt att få männen att säga något om kvinnors situation, det kanske 
inte är något särskilt för Degerfors, men de få gånger män säger något om 
kvinnors situation så handlar det om hur osynliga de är och hur lite stöd de 
får och hur omöjligt det därmed är att få till stånd en förändring. Snart ska 
det visa sig att detta är långt ifrån hela sanningen, men den starka föreställ-
ningen om att männen går i Verket och kvinnorna är hemma eller i omsor-
gen påverkar orten och dess invånare väldigt konkret. Klubbordföranden 
för fackförbundet Kommunal i Degerfors, Barbro Johansson, måste tampas 
med denna föreställning och konsekvenserna av den i sitt dagliga arbete: 

Barbro: Det är ju mansdominerat som du säger. Bruket har ju alltid varit 
bruket, och Jernverket, där jobbar ju alla och där kunde alla komma in. Men 
kvinnorna, det var ju kommunen, eller ja i början var det ju bara att de gick 
och jobba för att kunna köpa nåt extra, som hemsamarit gick de ut och jobba 
nån timme. Och därifrån har du då deltiderna här i Degerfors. Det har följt 
med på nåt vis, hemmafruarna gick ut och jobbade när dom kunde. Och sen 
är det uppbyggt på det på nåt vis, och då är det svårt att få – jag ska inte 
säga att Degerfors är gammaldags det ska jag väl inte säga för de börjar väl 
på att komma, (…) men ändå så är det ju mycket utav de här männen, deras 
kvinnor jobbar ju i hemtjänsten åt kommun, men ändå är det inte med och 
driver på nåt vis, för de tänker inte på att det är deras kvinnor som har det 
dåligt när det gäller arbetstider och allt. Vore de mer drivande och jag tycker 
väl att de kunde hjälpt till, på nåt vis.  



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  231
 

Om männen som Barbro Johansson samarbetar med i de andra fackförbun-
den hade hjälpt till att argumentera för bättre löner och villkor för kommu-
nalarna så hade förändringen kunnat komma snabbt, men det är som att de 
inte tänker så, tycker hon. Som ordförande i det största fackförbundet för 
kommunanställda arbetar hon nära sin motpart kommunen, och det har 
många gånger visat sig att just Kommunal och andra kvinnligt dominerade 
fackförbund förväntas ”ta ansvar” för kommuners och landets ekonomi ge-
nom att minska sina krav.457 Ordföranden i den lokala IF Metall-klubben, 
Bjarne Rasmussen, var vid tiden för intervjun ordförande i socialnämnden 
och representerade därmed kommunen som arbetsgivare i löneförhandling-
arna. Symboliken med arbetsgivarsidan och de manliga arbetarna som ett 
gemensamt allmänintresse är svår att undgå.  

Barbro Johansson beskriver hur kvinnor förutsätts vara försörjda av en 
man och att deras förvärvsinkomst bara är ”extrapengar” bredvid deras 
arbete i hemmet. De kvinnor som inte har en manlig inkomst att förlita sig 
på blir marginaliserade två gånger, både vad gäller arbetsvillkoren i den nu-
varande ekonomin och genom att betraktas som undantag eller icke existe-
rande när planerna för framtiden läggs upp. De är både ekonomiskt och 
diskursivt marginaliserade. Men detta är inget som kommit med de senaste 
årens samhällsekonomiska utveckling utan har varit likadant sedan lång tid.  

De ojämställda relationerna och machoidealen framhålls för mig av flera 
kvinnliga intervjupersoner. Agneta som är aktiv i kvinnojouren tycker lik-
som Barbro Johansson ovan att det är något gammaldags över hur män och 
kvinnor agerar, och även att det är något som har med mindre orter att 
göra. Plats och tid och alltså: här i periferin är det sämre än där i storstaden, 
och framtiden bär goda värderingar i form av jämställdhet, men denna (då-
liga) plats är fast i en gammal (dålig) tid: 

Agneta: Degerfors det är nåt speciellt. Det är en bruksort och här är det, vad 
ska man säga, alla småorter såhär dom ligger lite efter i jämställdhet och såna 
där saker, det tror jag. Här är det ju mycket mer populärt att vara hemmafru 
här, och att inte bestämma själv om man säger, utan man finner sig. Och 
mansrollen är att åka ner till Verket och göra sin dag liksom och sen komma 
hem och få mat och… jag tror det, nej jag tror det är så på mindre orter (…). 
Om man ser till andra orter då som Örebro och Karlstad, då är det lite mer, 
typ friare, det tror jag. Nu tänker jag på kvinnor då och ungdomar, dom bor 
ju hellre i större städer dom flyttar hellre härifrån. 

                                                      
457 Detta är inget unikt för Degerfors utan gäller avtalsförhandlingar i stort. Hird-
man 1998 
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Agneta understryker att det inte är något fel att vara hemmafru och passa 
upp på mannen, hon vill inte kritisera sina medsystrar och säger att det trots 
allt är möjligt att vara ”annorlunda” och feminist, även om hon fått utstå 
en del gliringar. Hon engagerar sig mycket i de ungas situation och ser att 
de rådande genusförväntningarna inte erbjuder några positiva möjligheter 
för männen heller: 

Agneta: Men männen dom håller ju också efter varann, dom vågar ju inte 
visa sin feminina sida, då kan ju dom bli klassade som bögar, och det är 
livsfarligt, det syns ju så väl i samhället nu. Och det märks på yngre killar, 
när jag var yngre, i skolan så var det ju ingen kille som gick omkring och 
kamma håret, och var snygg i håret och, dom var ju görsjabbiga, med 
jeansjackor och träskor och sånt där. Nu syns det ju på dom yngre grabbarna 
dom är jättefina och noga liksom och nyrakade och luktar after shave, det 
är sån skillnad. Nu vågar dom ju lite mer ta fram det hära, än vad det var 
förr.  

Det finns en förändring och hopp för de unga männen och kvinnorna upp-
fattar Agneta, yngre killar börjar närma sig storstädernas ideal men många 
ungdomar vill ändå hellre flytta tror hon. När jag som utomstående frågar 
om manligt och kvinnligt förväntar sig Agneta att jag ska ha en uppfattning 
om genusrelationer som gör Degerfors och bruksorterna nästan exotiska 
genom att de är så gammaldags. Det präglar inte bara Degerfors identitet 
utan hela landet utom större städer som hon ser det – småorterna ”ligger 
lite efter”. Om man följer Järvklo i att dagens Svenska manlighetsideal in-
kluderar jämställdhet är det tydligt att Agneta tycker att männen i bruksor-
ter inte lever upp till detta, att idealet i brukssamhället inte är jämställda 
relationer mellan män och kvinnor utan mer liknar tidigare tiders ideal, så 
som Sverige var förr i tiden. Hon kontrasterar alltså Bergslagen och mindre 
orter mot övriga Sverige, och placerar de olika idealen på en tidslinje där 
storstäderna ligger före och bland annat bruksorterna kommer efter. Sam-
tidigt är hon själv en representant för den kvinnorörelse som har lagt grun-
den för den utveckling som skapade jämställdheten i välfärdsstaten, en kvin-
norörelse som finns och fanns representerad även i Bergslagen.458 Hon be-
skriver hur hon möter motstånd genom att många män men också kvinnor 
tjafsar på henne och kallar henne rödstrumpa på ett inte alltid bara lekfullt 
sätt. Feminister och kvinnorörelseaktiva i landet i allmänhet beskrivs sällan 

                                                      
458 Se t ex Eva Schmitz, 2007, Systerskap som politisk handling: kvinnors organise-
ring i Sverige 1968 till 1982 serie: Lund dissertations in sociology, 77, Lund: De-
partment of Sociology, Lund University 
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i samma hegemoniska (eller prioriterade) termer som de jämställda männen 
trots att dessa inte hade varit så jämställda utan kvinnorörelsens politiska 
arbete under det senaste seklet.  

Kvinnorna på orten beskrivs alltså som traditionella och familjeoriente-
rade, medan männen beskrivs som fysiskt arbetande, fotbollsintresserade 
och delaktiga i ortens brödraskap. Till bilden hör också att de förväntas 
dricka mycket alkohol, berättar Rose-Marie när jag frågar om den sociala 
miljön: 

SL: Ibland får man intrycket att det är lite macho här? Det här med Jernver-
ket? (…)  

Rose-Marie: Ja, och på helgen ska man supa (SL: ja just det) och helst så 
mycket som möjligt ja… och så ska man prata om det på Jernverket sen, att 
”ja han var så och så full” och ”han var ihop med henne och hon var ihop 
med han” och… mm, så går det till! skratt  (…)  

SL: Är det nåt som alltid har varit så, eller är det liksom…? 

Rose-Marie: Jo det tror jag, det är nog, det hör nog ihop med Jernverket tror 
jag, (SL: okej?) när det är helger då ska man ta sig en, mm…  

I beskrivningarna av den Svenska skötsamhetskulturen som diskuterades i 
kapitel fyra nämns förhållandet till alkohol som en viktig åtskillnad mellan 
de skötsamma och de ”egensinniga”. I skötsamhetsidealet ingår att dricka 
måttligt och kontrollerat, medan i det ”egensinniga” ideal som Björn 
Horgby beskriver459 ingår kapaciteten att tåla eller våga dricka stora mäng-
der alkohol. När Rose-Marie och även den inflyttade Ulf beskriver supandet 
är det med ett avståndstagande. Hon och flera andra nämner alkoholkul-
turen som ett exempel på den maskulinitet som värderas lokalt och påpekar 
samtidigt att den är ett tecken på gammaldags relationer mellan könen och 
på vilka friheter männen kan ta sig – en kväll på puben kan de fulla männen 
slåss och leva rövare, och de kvinnor som finns runt omkring får ta hand 
om konsekvenserna. De berättar för mig – intervjuaren, utbölingen och 
stadsbon – om något som de tror att jag ska se som exotiskt och främmande, 
och deras avståndstagande syftar till att skilja ut dem från den negativa mil-
jön.   

Genom denna exotisering markerar intervjupersonerna att de själva står 
för andra värderingar om jämställdhet och andra typer av maskuliniteter, 
och att dessa som de säger ”tidsenliga” ideal också konkurrerar om ut-

                                                      
459 Horgby 1993  
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rymme i orten; det finns utrymme för utveckling. De homosociala värde-
ringarna betraktas av främst kvinnorna som gammaldags, som isolerade 
och som skilda från de värderingar som flera av intervjupersonerna uppfat-
tar råder i andra delar av landet. Kvinnorna identifierar och jämför sig med 
värderingar och ideal som de ser på andra platser och får genom jämförelsen 
självförtroende att ta mer plats än de uppfattar att tidigare generationers 
kvinnor hade. De riktar anklagelser mot männen och de manliga struk-
turerna som rester från en annan tid, vilket kan tolkas som att de har för-
hoppningar om en framtid där de själva har större plats.  

På samma sätt som jag diskuterade i förra kapitlet blir ”gammaldags” en 
anklagelse om bristande vilja till förändring och samtidigt en markering att 
man själv vill gå vidare, att man själv hör till en annan sort. Ulf uttryckte 
ovan att kvinnorna i orten inte syns lika mycket som männen men att de 
antagligen också är ganska traditionella i kontrast till de kvinnor han ser på 
andra platser, och nämner en rad arbetarklassyrken i den kommunala om-
sorgen. Det påminner om hur Mulinari460 beskriver att arbetarkvinnor får 
representera ”mer kvinnlighet” än de karriärinriktade medelklasskvin-
norna, och hur polariserade genusrelationer, klass och ”förr i tiden” kopp-
las ihop och ställs i kontrast till ”nutida”, socialt och geografiskt rörliga 
relationer med en annan typ av fördelning vad gäller hemarbete och vad 
gäller arbetsroller. Jag uppfattar inte att Ulf tar avstånd från de ”tradition-
ella” kvinnorna, han har inget behov att förändra något utan beskriver rol-
lerna i småstaden till skillnad från de han levt med i storstaden som han valt 
att lämna.  

Även om kvinnorna marginaliseras ur de dominerande berättelserna i or-
ten uppfattar jag en skillnad mellan hur detta görs och hur de arbetslösas 
erfarenheter marginaliseras. Där uppfattade jag ett tydligt avståndstagande 
och nedvärderande, men kvinnornas erfarenheter blir snarare osynliggjorda 
än nedvärderade. Ett sådant osynliggörande bidrar också till ekonomisk 
marginalisering som den Barbro Johansson från Kommunal berättade om. 
De roller för kvinnor som framhålls är hemmafru och vårdare inom den 
kommunala omsorgen, alltså inte roller som man förväntar sig ska om-
vandla individers och ortens ekonomi.  

Agnetas och Rose-Maries beskrivningar av Degerfors som ”gammal-
dags” och den förväntan som jag uppfattade att de förväntade sig av mig; 
”machostilen” och alkoholkulturen som ”exotisk”, vill jag tolka som en 
form av motstånd mot de lokalt dominerande berättelserna. Detta motstånd 

                                                      
460 Mulinari 2007 
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uppfattar jag som starkare än det motstånd som de arbetslösa i kapitel sju 
presenterade, där var kritiken mot den nationella politiken och mot det lo-
kala exkluderande talet beklagande och kritiken hade svårt att hitta fotfäste 
i en (nationellt) värderad diskurs. Uttrycket ”gammaldags” och exotiseran-
det av machobeteende beskriver andra platser som mer hegemoniska, och 
därmed möjliga att använda för att positionera sig själv och rikta kritik mot 
sin ort.  

Plats för boende 
På en föränderlig och sviktande arbetsmarknad i en liten ort blir pendling i 
regionen ett alternativ för många: 

Jonas: Många pendlade ju till Kumla då [när Verket drog ner], Ericsson var 
det ju. Dom fick rätt många, det gick busslaster och sånt här. Det tjänade ju 
Degerfors mycket på då. Men sen har ju Kumla också dragit igen där på 
Ericsson i Kumla så att, det är väl det, utflyttning också, folk upptäcker 
andra ställen också. Skaffar sig kompisar kanske i Örebro, som inte är långt 
ifrån. 

De fysiska avstånden i regionen är inte långa och på många sätt växer ar-
betsmarknaden ihop. Arbetsförmedlingen ser Degerfors-Karlskoga-Storfors 
som en sammanhållen region, men jag visade i förra kapitlet att denna in-
delning också möter visst motstånd. Riskerna för de anställda är desamma 
överallt, stora företag anställer men kan också säga upp och flytta verksam-
heten utomlands. Valet mellan att flytta eller dag-/veckopendla handlar om 
en rad faktorer som till exempel boende och familj. Det är många i Deger-
fors som pendlar, exempelvis till industriföretag i regionen men också inom 
byggsektorn. I den branschen är veckopendling till storstadsregionerna 
Stockholm och Oslo ganska vanligt. Har man den möjligheten är det inte 
svårt att få jobb, Norge skriker efter folk inom många branscher menar 
Bengt som jobbat där en tid: 

Bengt: det är många som jobbar tre veckor i Norge och så är man hemma en 
vecka, så får man ju traktamente, det är ju inte så mycket men dom tjänar ju 
mycket pengar på det också då, det är ju dubbelt så mycket pengar som det 
är här, (…) sen beror det ju på om man har familj och alltihopa om man kan 
pendla och hålla på, många tycker dom får tid över bättre en vecka hemma 
med familjen och så är dom borta tre veckor, det beror på vilket familjeför-
hållande man har och sådär, om barnen är små eller om dom är stora och 
alltihop. 
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Pendlarlivet ger mycket pengar, men om man har dagligt ansvar för barn så 
går det inte. Byggsektorn är en manlig bransch och likaså är de välbetalda 
industrijobben på pendlingsavstånd huvudsakligen männens domäner. 
”Mer tid över en vecka hemma med familjen” som han uttrycker sig här 
antyder en traditionell könsrollsfördelning i föräldraskapet där mamma står 
för den vardagliga närvaron och pappa står för sådant som kan anpassas 
efter förälderns arbetstider eller perioder. Mer vardagligt hemarbete ham-
nar på kvinnornas bord. Detta mönster har genusforskare kritiserat under 
lång tid som fastlåsande framför allt för kvinnorna. 

Den som är borta veckovis blir också avskuren från kompisar och socialt 
liv på hemorten. Familjen kommer i första hand och andra aktiviteter finns 
det inte tid för alls: 

Jonas: Då när en jobbade borta veckovis och kom hem på helgerna, det vart 
ju, helgerna då var det ju bara familjen då i stort sett, en tappade väl bort 
mycket här då (…) en avgränsade väl sig från Degerfors då, för en var ju i 
Stockholm och sen var det familjen.  

Med pendlarlivet var det bara familjen på helgerna. Det sociala livet i orten 
blir lidande, pendlarna avskärmar sig från kompisarna. Orter med många 
pendlare kallas sovstäder och karaktäriseras av bristande socialt liv, ett ut-
tryck som främst förknippas med storstädernas (villa-) förorter. Men i takt 
med näringslivets koncentration och ökad pendling blir allt större områden 
”förort”. Sovstäder betraktas också som anonyma platser utan lokal iden-
titet. Även om den lokala identiteten och nätverken kritiseras av många som 
gammaldags eller kvävande så framhålls de också som viktiga för många.  

Genusmönstren som pendling skapar är tydliga, men klassmönster är 
också viktiga att uppmärksamma. Pendling bygger på att invånarna har råd 
att åka långa sträckor varje dag eller varje vecka, det kräver att det nya 
arbetet är bättre betalt än alternativ i närområdet. ”Telependling” är ännu 
en fjärran vision för många, som huvudsakligen förknippas med kulturens 
eller näringslivets toppskikt. När fackklubbens ordförande och den ledande 
s-politikern Bjarne Rasmussen får frågan om kommunens framtid är goda 
förutsättningar för pendling en av de aspekter han lyfter fram särskilt, med 
hänvisning till sina egna erfarenheter av att tågpendla till Stockholm: 

Bjarne: Degerfors chans, den är faktiskt större genom att vi får bra kommu-
nikationer. Vi får se till att det ska vara snabbt, enkelt att ta sig till vårt 
närområde. Och eftersom jag har jobbat fackligt i Stockholm i så många år 
(…) så har jag varit i Stockholm så väldigt många, många gånger då kan man 
säga såhär att bor jag i Solna och ska in och jobba i stan, så tar det mig 
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ungefär en timme – en och en halv (…) men åka från Degerfors till Stockholm 
så tar det en timme och femtio minuter. Och då tror jag lite det, att det hand-
lar mycket för oss i Degerfors det att se till att människor kan bo jävligt bra 
i Degerfors och jobba nån annan stans.  

Bjarne Rasmussen menar att politiken måste prioritera kommunikationer; 
vägar, tåg och annan infrastruktur ser han som hjärtat i de kommunala ut-
vecklingsplanerna. Som diskuterades i kapitel tre är förutsättningarna för 
geografisk mobilitet olika för olika människor, inte bara fysiska och tids-
mässiga avstånd varierar, familjeförhållanden och ekonomi påverkar också 
möjligheterna till mobilitet. Statistiken visar att det är lika vanligt att män 
och kvinnor långpendlar461, men det verkar som att det främst förekommer 
inom högutbildade och högavlönade grupper. Kulturgeograferna Johansson 
och Persson går så långt som att tala om ”det geografiskt tudelade sam-
hället”462 där vissa har större möjligheter att själva bestämma över sin rör-
lighet medan andra förblir orörliga eller tvingas vara rörliga på villkor som 
påverkar deras övriga liv negativt. 

För kommunernas ekonomi är boende med anställning det viktiga oav-
sett var arbetet utförs, skatteunderlaget utgörs av de boende inte av de ar-
betande. 463 Men det är också viktigt att människor vill stanna kvar under 
längre tid, och (lång)pendling är inte ett långsiktigt alternativ för de flesta 
utan risken är stor att de flyttar. Då gäller det att locka med bra service, 
låga boendekostnader och goda kommunikationsmöjligheter om den lokala 
arbetsmarknaden inte är tillräcklig, men kanske också utsikter och utrymme 
för att flytta verksamheter och utveckla näringslivet. Den lokala identiteten 
och sammanhållningen är också viktiga för att få ”hem” utflyttare igen.  

Bengt: Det flyttar ju en del folk tillbaka verkar det som, jag har träffat en del 
folk som har flyttat hit också tillbaka, men dom jobbar väl inte här, men 
dom har flyttat hit till rötterna då. 

SL: Men vad jobbar dom med då? 

Bengt: Den ena jobbar i Örebro, gör han, med ventilation, han bilpendlar 
dit. Men han har mycket jobb runt omkring i hela Värmland har han så det 

                                                      
461 Tor Bengtsson, 2008, "Långpendlande män och kvinnor oväntat lika", Välfärd, 
nr. 1 
462 M. Johansson, LO Persson, 2000, "Lokala arbetsmarknader i konkurrens: Ar-
betskraftens rörlighet under 1990-talet, från Regionalpolitiska utredningen" Nä-
ringsdepartementet, serie Regionalpolitiska utredningen,Stockholm Johansson och 
Persson 2000 s 12 
463 Eller snarare boende utan socialbidrag, dvs. inte försörjda av kommunen 
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är rätt bra för hans del så passar det ganska bra att bo här, så han får kanske 
åka till Karlstad ibland och till, Örebro och runtomkring.  

SL: Ja då är ju Degerfors bra, det ligger ju mitt i. 

Bengt: Ja Degerfors ligger ju ganska bra så sätt gör det nog faktiskt, det gör 
det.  

Bengt jobbar i byggbranschen, han anser att det går att få jobb i regionen 
om man pendlar, och i så fall är Degerfors bra för det ligger mitt i en större 
region. I de utvecklingsplaner som tas fram för kommunen och länet fram-
hålls förbättrade möjligheter för pendling som en viktig utvecklingsfaktor, 
och de historiskt dåliga kommunikationerna beskrivs som en orsak till trög-
heter. När arbetsmarknaden blir geografiskt större och regionen växer ihop 
blir småorternas funktion som plats för boende mer accentuerad. Tidigare 
var de en plats för arbete i första hand, som boende och konsumtion anpas-
sade sig efter. Nu framhålls istället fritiden som en kvalitet att eftersträva, 
men arbetslivet anpassar sig inte i motsvarande mån.  

De geografiska perspektiven på arbetsmarknaden förändras, Degerfors 
är inte längre en avgränsad arbetsmarknad utan en utgångspunkt för rörel-
ser över kortare eller längre avstånd – för dem som har de ekonomiska och 
sociala möjligheterna. Att Degerfors markeras som en utgångspunkt för rö-
relser från snarare än en rörelse till, trots att det finns en ganska stor in-
pendling från omkringliggande orter inte minst av högutbildad arbetskraft 
till Verket, gör att de som lever och arbetar (eller inte arbetar) där markeras 
som orörliga och därmed också ovilliga till förändring, de stannar kvar på 
en plats präglad av gamla värderingar och relationer. I kapitel sju lyfte jag 
fram att rörlighet är något som förväntas på arbetsmarknaden, en förväntan 
som kan ses som ett orimligt krav av dem som inte har de sociala och eko-
nomiska resurserna.  

Beskrivningarna här tyder på att det i första hand är männen som ser 
längre pendling som en del av sina arbetsmarknadsvillkor, även om statisti-
ken i kapitel tre visar att även kvinnor pendlar i stor utsträckning. Fors-
berg464 pekar på att vid industrinedläggningar i mindre orter väljer män 
pendling i större utsträckning och kvinnor byter istället bransch inom kor-
tare avstånd. På motsvarande sätt som skiftarbetet i Jernverket etablerade 
familjerelationer där en förälder (kvinnan) hade huvudansvar för barnen 
och den andra föräldern hade huvudansvar för ekonomin bygger pendling, 

                                                      
464 Forsberg 1989 
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särskilt veckopendling, på samma fördelning. Det är svårt att förena två 
pendlarliv med gemensamma barn under längre tid.  

Pendlingen bidrar till att skillnaderna mellan de med små och de med 
något större sociala och ekonomiska resurser ökar, och här ser vi att också 
skillnaderna mellan mäns och kvinnors arbetsmarknader ökar. Samtidigt 
kan man fundera på vad pendlingen gör för de lokalt dominerande berät-
telserna om de gemenskaper som upprätthåller de dominerande diskurserna 
urholkas av pendlingen. Jonas berättar att det bara var familjen på helgerna 
när han var hemma, om det gäller för fler ur ortens centrala nätverk kan 
det bli svårare att behålla nätverkens dominans. Men med Bengts beskriv-
ning att flera av hans vänner flyttar tillbaka till sin hemort och sina gamla 
kompisar så verkar nätverken behålla en del av sin styrka i alla fall, det 
beror ju på vilka nätverk de återflyttade kommer att ingå i, de resursstarka 
eller de svagare. 

Förändring i sikte 
När de gamla värderingarna om lojalitet med företaget och det sociala livet 
på orten inte längre lönar sig ekonomiskt blir andra egenskaper till nytta 
istället. Jag tog upp i kapitel sju att en del av de framgångarna beror på att 
före detta verksarbetare blir egna företagare istället. Men i vilka branscher? 
Verket har ”knoppat av” en del verksamheter som tidigare låg inom före-
taget och flera före detta anställda har satsat på heltid på sina hobbies, men 
det finns också nysatsningar i helt andra riktningar. I Degerfors heter den 
stora nysatsningen Valsverket, Hasse ”Kvinnaböske” Andersson och hans 
Degerforsfödda fru Monica Forsberg drev fram till 2012 ett show- och 
danspalats som drog fulla hus och besökare långväga ifrån. Även andra kul-
tursatsningar bär frukt och fick draghjälp av Valsverket när detta var igång. 
Ortens sedan lång tid rika föreningsliv innehåller inte bara fotboll utan även 
kultur, och ur denna rika källa har det sprungit ny optimism: 

Elisabeth: Dom har gjort en låt som att Degerfors är en spökstad, (…) Men 
det tycker inte jag stämmer, utan nej det är ungdomar som kanske blir kvar, 
dom kanske inte flyttar utan dom kanske blir kvar då när dom ser att det 
händer lite. Sen det här kom, Valsverket, så har det verkligen blommat upp 
och allt det här det drar ju jättemycket. Och det är ju inte vanliga Degerfor-
sare som går på det utan det är ju mest inflyttade som går, och mycket bussar 
[med besökare] och sånt här. Och där har vi också varit, mycket samarbete 
tycker jag nog i Degerfors (---) Det är ju nästan en nöjesmetropol i Degerfors 
om man säger. Och sen är det ju fotboll förstås.  
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Ur ett kultur- och nöjesperspektiv är det inte dåligt alls tycker Elisabeth, 
orten är på väg att bli en nöjesmetropol rent av. Max Jacobsson465 som har 
undersökt upplevelseindustrin pekar på just Degerfors och Alvesta som de 
två kommuner i regionen som vid tiden för hans undersökning växte mest 
på detta område. Han pekar på Degerfors som ett exempel på att den mer 
”folkliga” kulturen, den som inte bygger på tillresande från storstäderna, 
också har en roll att spela i denna utveckling. Dels finns de stora turistmålen 
och kultursatsningarna i Grythyttan, Avesta, Falu koppargruva och så vi-
dare som i stor utsträckning vänder sig till högutbildade besökare från stor-
städerna, och det finns ett stort antal mindre verksamheter i turist- och upp-
levelsebranschen runt om i hela regionen. Jakobsson har undersökt denna 
identitetsförändring ur ett ekonomiskt och institutionellt perspektiv och 
uppmärksammar flera av de konflikter som varje förändring av en regional 
identitet för med sig. Degerfors kommun har inte gjort samma aktiva sats-
ningar som de Jacobsson beskriver i t ex Avesta och Falun, och förändringen 
sker på en mer försiktig nivå än så länge men är ändå en tydlig omsväng-
ning. I fråga om satsningar på nya näringslivsbranscher är det svårt att av-
göra vad som är en mätbar ekonomisk förändring och vad som är en för-
ändrad berättelse som möjligen kan skapa en ekonomisk förändring på sikt. 
Att företag startar inom till exempel kultur och konsumtion behöver inte 
innebära en substantiell förändring, men Elisabeths och andra ”upplevelse-
företagares” sätt att tala om sina verksamheter kan tolkas som ansträng-
ningar att etablera en ny berättelse om Degerfors. Jag uppfattar att de gärna 
skulle se att denna berättelse ledde till en ökad förekomst av företag och 
sysselsättningsmöjligheter i dessa branscher, vilket i så fall skulle innebära 
att de ofta kvinnliga upplevelseföretagarnas erfarenheter av orten och dess 
möjligheter skulle värderas på ett annat sätt.  

Abbasian och Bildt466 menar att det lokala kundunderlaget är ett problem 
för upplevelseföretagarna i de orter utanför storstäderna som de har under-
sökt. Oavsett om det handlar om ett etablerat turistmål som Gotland eller 
ett lite mindre känt besöksmål som Degerfors baseras upplevelsebranschen 
på tillresande, vilket gör att konkreta problem som kommunikationer eller 
beroendet av ortens gemensamma rykte och dragningskraft blir avgörande 

                                                      
465 Jakobsson 2009 
466 Saeid Abbasian, Carina Bildt, 2007, "Kvinnors egenföretagande inom upplevel-
seekonomin: Berättelser från Degerfors och Gotland" Arbetslivsinstitutet, serie Ar-
betsliv i omvandling Stockholm 
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för dessa företag. Även om besökarna kommer är det inte säkert att hela 
orten märker av det:  

Rose-Marie: Men även folk utifrån kommer ju, men dom går ju bara till 
Valsverket sen försvinner dom därifrån, man ser aldrig att dom kommer upp 
på stan alltså här, (…) 

SL: Jaha, dom har nya artister varenda…? 

Rose-Marie: Ja, dom kör ju, Sven Ingvars körde dom ju en period här, vid 
jul, då var det fredag-lördag-söndag, mm… 

SL: Storstjärnor, men det måste dra jättemycket folk, Sven Ingvars? 

Rose-Marie: Jo det gjorde det, det var fullt, mm, var det. (…) Så visst finns 
det dom som försöker, och hitta på saker! 

Valsverket var en konsert- och showverksamhet som startade i början av 
2000–talet i lokaler som Jernverket hade över sedan några år. De erbjöd 
helkvällspaket med bussresa, middag, show och dans med tillresta gäster 
från när och fjärran, till en kostnad på drygt 500 kr kuvertet. Alla jag talade 
med i Degerfors såg verksamheten som ett bra nytillskott, men många fram-
höll att det inte var främst ortens invånare som hade glädje av den. ”De 
kommer aldrig upp på stan” som Rose-Marie säger. Hon tycker det är bra 
att någon försöker hitta på saker, men undrar om det kan bli någon vidare 
fortlevnad om verksamheten inte hänger ihop med övriga orten. Att det 
kommer människor utifrån är bara bra, men om de bara kommer till en 
dansbana i ortens utkant blir det inget mervärde för övriga orten. Anders är 
också tveksam till möjligheterna för nysatsningar på dans över huvud taget 
i Degerfors och dess nytta för ortens invånare:  

SL: Och sen har dom det här Valsverket och… ? 

Anders: Jo men va, man vet ju inte hur mycket, vad har vi för nytta av det i 
Degerfors, som kommuninvånare? 

SL: Jaa, det är väl kul med dans, kul att dansa? 

Anders: Men det finns det ju andra lokaler i Degerfors så, om man ska se det 
så. Vi har ju ett stort Folkets Hus i Degerfors som vi inte utnyttjar. 

Anders är skeptisk till att utnyttja Jernverkets gamla lokaler för underhåll-
ning när det finns ett fint gammalt Folkets Hus mitt i centrum. Man borde 
ta hand om det som finns i Degerfors tycker han, dels lokalerna och dels 
ungdomarna som han uppfattar inte har något att göra. Valsverket gynnar 
inte någon av dessa, och dessutom är det knappast hållbart i längden tror 
han. Man skulle också kunna tolka motviljan som ett sätt att säga att sats-
ningar utanför traditionellt manliga domäner inte är långsiktigt hållbara, 
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och att verksamheten i orten ska vara till för ortsborna och inte för tillre-
sande.   

Det är inte heller bara kultur i traditionell bemärkelse som håller på att 
utvecklas, utan även en ny typ av småbutiker och konsumtion. Dessa är i 
lika hög grad beroende av tillresta besökare, vilket Ingela som driver en 
klädbutik i Degerfors centrum uppskattar: 

Ingela: det kommer ju många andra, från Karlskoga, Kristinehamn, Karlstad, 
Örebro, Hallsberg, (…) det blir en udda grej, det blir en utflykt för dom. Ja 
jag hade en Karlskoging idag, (…) ”Alla mina vänner dom pratar om att det 
är så trevligt och det är så bra, och det är får jag verkligen hålla med om!” 
så i Karlskoga så går ju det ryktet om man säger. (…) Plus att det är lite udda. 
Vi har inte H&M, vi har inte samma som överallt annars. Vi ska ju liksom 
leva, verkligen behålla. Så skulle jag öppna en affär till så skulle det vara på 
en liten ort.  

Dessa nya ägare av små butiker och verksamheter ser platsen helt an-
norlunda än de boende, som ett resmål och inte en plats där all verksamhet 
riktas mot de boende. Också Elisabeth ovan uttryckte sin entusiasm över 
den nya publiken, ”det är ju inte vanliga Degerforsare som går på det utan 
det är ju mest inflyttade som går”. Ingela jobbar tillsammans med andra 
butiksägare på att utveckla orten som ”en udda grej”, ett utflyktsmål där 
småbutiker är en lika viktig del som vacker natur eller kulturevenemang.  

Förutsättningarna för den nya gruppen företag hänger ihop med ortens 
symboliska och materiella identitetsförändring som Jakobsson talar om.467 
Företag påverkas konkret av bedömningar om deras förutsättningar för 
framgång som banker, kommunens näringslivssamordnare och andra gör, 
och även av hur de mottas av ortens befolkning. För att nå framgång räcker 
det alltså inte med ett bra innehåll eller ha kompetens inom ett specifikt 
område, utan företagaren måste också övertyga en rad olika aktörer att fö-
retaget är möjligt just här, att just den här personen är den som kan driva 
det. Både butiker och kultur är beroende av att människor uppfattar platsen 
och verksamheten som värd att besöka i detta ärende, värd att lära sig mer 
om och kanske även spendera pengar på. Traditioner tar tid att bryta, upp-
fattningar om hur det ska vara och vad som är möjligt. Kunder i Degerfors 
verkar vara lite tveksamma, till exempel Jonas när jag frågar om vad som 
händer på orten nuförtiden: 

                                                      
467 Jakobsson 2009 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  243
 

SL: Sen är här en del butiker om man ser här, jag var och pratade med en tjej 
som har klädaffär här, det är ju en del såna också.  

Jonas: Ja, det, har det väl men, det är väl sånt som kommer och går i Deger-
fors. Det är, det fanns ju en gång en Domusbutik här, dom hade ju allting 
sånt där, dom hade ju kläder och dom hade ju en liten järnaffär och dom 
hade skor och, ja, dom hade rubbet då. (…) vad kan det vara, en sminkaffär 
som startade, (…) men inte fotbolls, och inte idrottsgrejer…  

Jonas hör till ortens inre krets som före detta fotbollsspelare och småföre-
tagare. Ur denna manliga elits perspektiv är det männens verksamhet, t ex 
sport och verktyg som syns och uppfattas som stabil och konstant, medan 
kvinnors verksamhet ses som ett komplement eller en marginal som ”kom-
mer och går”. Han noterar att det finns en del butiker, men om han inte 
betraktar dem som långlivade kommer han och de nätverk han är del av 
inte att upprätta några långvariga relationer till dem, och de kommer inte 
att tala om Degerfors som ett ställe att åka till för att handla kläder eller 
liknande. Det är intressant också att han nämner Domusbutiken, en större 
mataffär med både kläder, skor och järnaffär: Handel i större format är inte 
lika feminiserat som småbutiker, argumenterar Bondi och Davidson.468  

För att de mindre butikernas möjligheter ska öka krävs ett identitetsskifte 
både för att kunderna ska komma och för att fler ska våga starta upp verk-
samheter. Småbutiker lever på en lokal kultur, på att människor rör sig i 
lokalsamhället och uppfattar det som ett ställe dit man kan komma för att 
konsumera. Marianne är uppvuxen i orten och upplever kontrasten mellan 
sin skoltid och dagens Degerfors som slående: 

Marianne: Julskyltning och första advent, och det var ju nåt som man åkte 
till Degerfors för att verkligen göra. Man gick på första advent, det var nåt 
stort och då fanns det ju lite, det fanns ju affärer, det var ju väldigt mycket 
folk ute och såhär då va. Men nu skulle en ju aldrig komma på tanken att 
åka in till julskyltningen i Degerfors, aldrig! (…) Det var väl fram till [jag 
var] i alla fall emellan femton- tjugo år, det var början utav åttiotalet, det var 
det, sen började ju affärerna slå igen. Men det fanns många klädaffärer innan 
(…) det var ju faktiskt folk som åkte till Degerfors och handlade främst dam-
kläder då, (…) men idag finns det väl knappt möjligheter att köpa ett par 
byxor här tror jag.  

Tidigare var orten centralort med en livaktig landsbygd, men nu skulle Ma-
rianne hellre köra en extra mil till Kristinehamn eller Karlskoga för att 
                                                      
468  Liz Bondi, Joyce Davidson, 2003, "Troubling the place of gender" i Anderson, 
Pile och Thrift (red.), Handbook of cultural geography, SAGE, London 
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handla. Kommunen har minskat från ca 12000 till 10000 idag, men kom-
munikationer och konsumtionsmönster påverkar handelns förutsättningar 
mer än befolkningsantalet. Även sådant som stämningen på orten påverkar 
”shoppingupplevelsen”, särskilt vad gäller klädhandel och liknande som 
man inte köper varje dag. Jörgen beskriver miljön mycket pregnant: 

Jörgen: suck… Du ser ju bara ICA och Prix, och så har du ju liksom inte 
nånting mitt emellan. Du har ju glasögonaffär och så har du begravningsbyrå 
och blomhandel mitt i samhället, och så långtradartrafik genom hela sam-
hället, men det finns ju inget liv! Vilken vill gå på byn här och handla, när 
en har blomsteraffär och begravningsbyrå och glasögon på samma ställe, jag 
menar det är ju så! Först ser du dåligt och så sen ska du dö och då kan du få 
blommer och slänga på graven…  

Den deprimerande stämningen gör att de boende i orten tvekar att söka sig 
till centrum och ännu mindre handla där, tror Jörgen. Butiker och konsumt-
ionsmöjligheter betyder mycket för stämningen, och omvänt betyder stäm-
ningen mycket för viljan att konsumera. Jörgen delar uppenbarligen inte 
synen på Degerfors som en ort med möjligheter. Berättelsen om förändring 
har inte nått honom eller inte påverkat hans syn på ortens affärsgata. Frågan 
är hur den negativa cirkeln mellan dålig stämning och dåliga förutsättningar 
för butiker och aktiviteter kan brytas. På senare år har ett antal nya butiker 
startats, men uppfattningen att det bara är trist och tomt verkar bita sig fast. 
När kulturentreprenören Elisabeth ovan protesterar mot låten som beskri-
ver Degerfors som en spökstad har hon motvind. Den nya identiteten som 
plats för konsumtion och kultur måste inte upplevas av alla och inte på 
samma sätt av alla, men av tillräckligt många invånare eller besökare för att 
verksamheterna ska kunna hålla igång, om inte de tillresande räcker som 
underlag vilket Abbasian och Bildt menar sällan är fallet.  

Valsverket har inneburit att ortens rent platsgeografiska utformning för-
ändrats en aning. Valsverket fanns i avställda lokaler intill Jernverket och 
därifrån är det ca 1 km till ortens centrum där huvuddelen av de övriga 
butikerna finns. Rose-Maries önskan att besökarna ska komma till centrum 
kan tolkas som en önskan att de ska påverka ortens offentliga rum i större 
utsträckning, medan Anders’ önskan att det inte ska vara dans vid Jernver-
ket kan tolkas som att den delen av orten ska bibehållas som produktions-
plats i första hand och att nöjesverksamheten ska stanna i de lokaler i cent-
rum där det har dansats tidigare.  
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För småbutikerna spelar uppfattningarna hos ortens befolkning en viktig 
roll, även de som lyckas få kunder från andra orter behöver det lokala stö-
det. Ortens identitet som ”gammaldags”, ”spökstad” och med en befolk-
ning som de som har valet helst vill avskärma sig ifrån skapar ett tryck bort 
från orten. Ingela tycker det är underligt att det är så svårt att nå de lokala 
kunderna, men det kan inte vara hennes fel utan antagligen deras: 

Ingela: Mm… men det, det är så skumt för att, om man säger nåt sånt som i 
ettan i skolan då, så hörde jag en sån här grej: Ja, så köper ni bokpapper då! 
säger fröken. Så hörde jag nån mamma sa, suck, åh, då måste jag åka in till 
Karlskoga med… och jag bara: ”Men hallå!”, då kan inte jag vara tyst, men 
jag blir vansinnig det blir jag, ”för det första (…) så har vi en bokhandel i 
Degerfors, en liten, men finns det inte så tar han hem det, inga problem. Vi 
har en leksaksaffär, som säljer just bokpapper, det vet jag. Mhm… och i 
värsta fall, vilket jag inte tycker ni ska göra, det är att gå till Ica och Prix! 
Men det finns där också, ni behöver inte åka till Karlskoga.” (…) Men det 
är ju sådär, deras mentalitet är ju sån!  

SL: Men det är ju lite att hålla ihop att handla här, men det kanske inte folk 
gör? 

Ingela: Nej, jag vet inte riktigt, ah, vi glömmer bort dej säger dom. Hur fan 
lyckas du med det? (…) Jag vet inte hur dom tänker! Ja, och jag tror att några 
tänker såhär att nej henne ska jag inte handla av, för då kan hon bli rik…  

Ingela framställer ortens befolkning som nästan sammansvurna mot henne, 
att de inte vill tillåta någon att lyckas med något nytt. Rose-Maries beskriv-
ning av det underliga att många i orten hellre åker långt bort än går ut på 
hemmaplan är ett uttryck för samma undran, hon drabbas inte själv ekono-
miskt men genom att ortens sociala liv och verksamheter utarmas. Ingela 
var den som tidigare beskrev hur människor från andra orter gärna kommer 
och handlar hos henne så självförtroendet är det inget fel på, problemet är 
”mentaliteten” i Degerfors. När hon misstänker att människor i orten inte 
vill att hon ska bli rik ställer hon sig delvis utanför gruppen, som att hon är 
förnyaren i motsats till en grupp människor som är fast i sina gamla hjulspår 
och aldrig kommer att kunna gå vidare utan hjälp från entreprenörer som 
hon själv. Intresset utifrån räcker trots de boendes motstånd till för att hålla 
Ingelas omsättning och självförtroende uppe.  

Rose-Marie: Ingenting får ju kosta i Degerfors, många invånare tycker att 
det är för dyrt (…) det är för dyrt att gå till puben och betala ett inträde för 
20 kronor [skratt] (…) då är det inte så konstigt om det inte går ihop, att 
kunna starta nåt här, om man tycker sånt är dyrt. 
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SL: Fast i och för sej, ja inte vet jag, det kan ju va pengar för en del? 

Rose-Marie: Mmm, jo det beror på vad man tjänar, men så kanske samma 
folk kan åka till Örebro och betala tre gånger så mycket, då finns det ändå 
pengar, det är lite märkligt.  

SL: Ja det är lustigt hur folk prioriterar… 

Rose-Marie: Jag läste att många här åker till Kristinehamn och handlar (SL: 
hur långt är det?) det är två och en halv mil ungefär, dom har Ica Maxi 
stormarknad.  

Rose-Marie tror att om de boende hade visat lite lojalitet med orten hade 
det gått att ha mer verksamhet både vad gäller nöjesliv och lokala butiker, 
men istället för att gynna de lokala verksamheterna åker de som bor i orten 
hellre bort för att handla eller gå på krogen. Frågan om vilka butiker som 
är billigast är förstås en viktig fråga, men det Rose-Marie antyder är att 
kunderna som bor i orten lägger ett högre värde i varor och konsumtion 
från andra platser – ett så stort immateriellt värde att det kan motivera en 
högre kostnad.  

Att flera av upplevelseföretagarna är kvinnor är ingen slump. Dels ligger 
kultur och konsumtion (småbutiker) traditionellt närmare till hands för 
kvinnor än för män, och traditionerna inom metall och bygg som finns kvar 
kring Verket vilket gör att männen fortfarande har en relativt stabil arbets-
marknad inom dessa sektorer. Traditionerna för kvinnor att prioritera hem-
arbete värderas fortfarande men inte längre på bekostnad av ett yrkesliv, 
och småföretagande upplevelseindustrin har öppnats som arbetsfält under 
senare tid. Katarina Schough ser hur kvinnor utnyttjar paradoxala rum469 – 
tidigare osynliga möjligheter på kors och tvärs om välfärdsstatens katego-
rier, kanske med hjälp av deltidsarbete eller i kombination med a-kassa, 
sjukskrivning eller studiestöd, kanske med hjälp av familjen. De kvinnor 
som nu omvandlar orten med småföretagande och bredare inträde på ar-
betsmarknaden är förstås medvetna om att de bryter ny mark. Ingela be-
skriver det som att hon var tvungen att skapa sitt eget arbete, eftersom hon 
inte har passat in i den gängse mallen för kvinnor i Bergslagen:  

Ingela: På varje jobb jag har varit så har det slutat med att jag har blivit 
avdelningsföreståndare eller, gruppledare eller ja, för att jag är sån. Så att det 
är väl så, så då kände jag att det här fixar väl jag. Och det sa gubben med. 
Och så sa jag att nej, nu flyttar jag hemifrån.  

SL: Jaha, du flyttade in här ja? 

                                                      
469 Schough 2001 
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Ingela: Mm. Och det märkte han ju (…) Han var ju inte uppfostrad eftersom 
jag var hemma. Och men det gick ju skitbra. 

Med stödet från sin man och lite sparade pengar startade hon sin butik. 
Barnen och mannen är fortfarande är prioritet i hennes liv, men hon beskri-
ver det som att det går utmärkt att kombinera. När hon var tvungen att 
”flytta hemifrån” och ”uppfostra” mannen ser hon det som att hon bryter 
mot de genusrelationer hennes familj har byggt på och skapar något nytt. I 
förra kapitlet beskrevs hur flera av nyföretagarna betonade vikten av drif-
tighet och självständighet för att lyckas med ett företag, och att man kan 
inte vara en ”nio till fem-person”. Detta påminner om Garsten et al470 som 
pekar på självständighet och flexibilitet som värderade egenskaper i den 
post-Kenyesianska ekonomin när långsiktiga anställningar inte längre är att 
räkna med. Mycket tyder på att kvinnorna är på frammarsch, men att det 
ändå fortfarande är ett väldigt könsuppdelat näringsliv: 

SL: Vad jobbar folk med här? (…)  

Gunilla: [Kommunen och Verket] och sen har du ju ganska många egenföre-
tagare, rörmokeri, och målarfirmor och några som är modiga och startar 
egen affär och, ja lite verkstad finns det ju med och, det är många, mycket 
småföretagare, en, två, tremansföretagare, som finns. Som vågar satsa. (…) 
Kvinnorna dom öppnar affär, dom öppnar blomaffär, dom öppnar barn-
affär, dom öppnar leksaksaffär, och tygaffär och presentaffär (…) och så in-
vandrarna som kommer hit dom öppnar pizzerior, hahaha… 

Gunilla räknar inte sig själv till de modiga som vågar satsa på eget, men hon 
ser ändå de öppningar för förändring som är på gång. Småföretagen som 
uppstår när de stora arbetsgivarna inte är pålitliga längre bygger på att nå-
gon vågar satsa själv, Gunilla betraktar inte dem som arbetsgivare för fler 
än sig själva. De tidigare mönstren av könsuppdelad arbetsmarknad kvar-
står. Männen har sin småföretagarbransch och kvinnorna sin, och (de kön-
lösa) invandrarna har en tredje. Ortens kollektiva identitet må förändras, 
men de tydliga uppdelningarna mellan män och kvinnor och mellan dem 
som bott i orten länge och invandrarna kvarstår. Gunilla betraktar dem som 
vågar starta företag som annorlunda än henne själv eftersom de är mer mo-
diga, men hon beskriver skillnaderna som en fråga om grad snarare än art. 
Invandrarnas företag – som ska återkomma i nästa kapitel – nämns sällan 

                                                      
470 Garsten 2011 s 13 
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som en del av ortens identitet. Detta är också något som både Max Jakobs-
son och Susanne Johansson471 pekar på, att de utomnordiska invandrarna 
inte nämns trots att de finns.  

Som konstaterades i förra kapitlet är möjligheterna att skapa nytt inte är 
lika för alla. Max Jacobsson understryker också att många av jobben inom 
besöks- och konsumtionsnäringen är betydligt sämre betalda än de inom 
industrisektorn. Det betyder inte att de är mindre värdefulla för enskilda 
eller orten som helhet. Men det krävs ett väl utvecklat kontaktnät för att 
driva företag, och för att starta företag krävs ofta pengar eller möjligheter 
att låna. Lokal förändring behöver analyseras i både genus- och klassper-
spektiv (rasifieringsdimensionerna återkommer i kapitel nio). Här är det 
också intressant att notera dels att Gunilla beskriver tre kategorier: män, 
kvinnor och invandrare, men inte någon klassmässig uppdelning trots att vi 
såg i kapitel sju att denna är en viktig identitetsmarkör. Kanske handlar det 
om att företagare, till skillnad från anställda i Verket och kommunen som 
kategori implicerar ett antagande om större socialt och ekonomiskt kapital 
och god arbetskraftsmoral alltså motsatsen till hur arbetarklass beskrevs i 
kapitel sex. Men man kan också tänka sig att den kategori som Gunilla själv 
skriver in sig i, den arbetslösa arbetarklassen som ”det går åt skogen” för 
utgör en slags ickekategori eller en kategori utanför den ekonomiska och 
diskursiva gemenskapen.  

Den gamla bilden av vilka verksamheter som passar och kan nå framgång 
i orten måste förändras för att de nya ska kunna få stöd, dels av kunderna 
och dels av kommunala och andra organisationer:  

SL: [Kanske] det här med manligt och kvinnligt spelar in, att de stödjer fot-
bollen?  

Elisabeth: Jo det är klart det gör. Det gör det alltid, vi kommer aldrig att 
komma ifrån det. För hade det här varit säg nån manlig sport om man säger, 
då hade det alla gånger. Nej, man får kämpa väldigt mycket men till slut 
orkar man inte. Och det är ju samma sak, Valsverket har ju också fått väldigt 
mycket när dom ordnar nånting, då är det kommunen som går in och betalar 
maten till dom, det har ju vi aldrig haft.  

Elisabeths berättelse handlar om upplevt stöd i relation till vad hon hade 
förväntat sig, och vad hon upplever att andra slags verksamheter får. Hon 
får stöd från kommunens näringslivssekreterare men upplever ändå att nå-
got saknas. Det är naturligtvis omöjligt att från utsidan bedöma fördelning 
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och rimlighet men det viktiga här är hennes upplevelse av osynlighet, att 
kommunen prioriterar andra värden än de hennes företag står för. De man-
liga verksamheterna dominerar den lokala näringslivs- och kulturscenen, 
uppfattar hon. Samtidigt får Elisabeth mycket stöd och självförtroende av 
publiken som kommer på föreställningarna, från de medverkande och en 
stor stiftelse.  

Upplevelseindustrin kräver en ny syn på regionens identitet och befolk-
ning och även på platsens fysiska förutsättningar. Ordföranden för fack-
klubben på Verket, Bjarne Rasmussen, är också en dominerande person i 
kommunen, men han är tveksam till möjligheterna att satsa på besöks- och 
upplevelsenäringar:  

Bjarne: Nej kära nån, vem skulle kunna va turist här?  

SL: Ja inte vet jag? Fiska och gå på Valsverket och… 

Bjarne: I och för sig, vi har ju ett vattenfall här som är större än Niagarafallen 

SL: Jaja jag hörde det ja! Utan vatten?  

Bjarne: Utan vatten ja. Den var stor som Niagarafallen för ja, vad kan det 
vara, för en jäkla massa tusen år sen, men vem fan är intresserad av det?  

Näringsliv och arbetsmarknad på en liten ort påverkas av kommunens ak-
tiva och symboliska politik, vilken i sin tur påverkas av de inblandades vis-
ioner och föreställningar om vad orten är och kan vara. Rasmussens be-
skrivning av orten får konkret genomslag i satsningar på olika branscher. 
Kommunen har sedan lång tid varit en viktig sponsor av fotbollen i form av 
pengar och aktivt identitetsarbete. ”Place branding” är termen för aktiv po-
litik för att påverka hur orten uppfattas, men även politik som inte har den 
uttalade ambitionen påverkar ortens ”varumärke”472. Kommunens utveckl-
ingsstrategi hade 2006 tre huvudpunkter: fotboll, nöje och stål,473 men nö-
jesdelen var där den senast tillkomna så det kanske inte är så konstigt att 
Metallordföranden och ordföranden i socialnämnden inte är involverad i de 
planerna. En förändring av den lokala identiteten och näringslivet sker säl-
lan på initiativ av offentliga planeringsaktörer, men dessa kan bidra, forma 
och styra en utveckling. Offentliga insatser kan betyda direkt stöd, men syn-
liggörande och strukturer som hjälper en viss typ av företag (små eller stora, 
kvinnors eller mäns, vilka lokaler som görs tillgängliga osv.) pekar också på 
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473 Enligt kommunens näringslivschef Sören Hedberg som citeras i Abbasian och 
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vilken typ av näringsliv som kommunen uppfattar som trovärdiga, långsik-
tiga och viktiga för kommunens utveckling. Rasmussens uttalande pekar på 
att besöksnäringen inte är ett område han som företrädare för den mest 
dominerande manliga arbetargruppen, verksarbetarna, ser som en del av 
framtiden. Den nya utvecklingen handlar bland annat om att kvinnor tar 
större plats i kommunens näringsliv och identitet, och Elisabeth som är en 
av de nya företagarna i kultursektorn märker av att hon bryter ny mark. 

De nya initiativ som tas innebär en omvandling av ortens identitet – från 
en plats för manligt, fysiskt, smutsigt arbete (som Jakobsson beskriver som 
symbolen för Bergslagen) till en för fritid, nöje och konsumtion, domäner 
som betraktas som mer ”kvinnliga”. En så tydlig omvandling kan inte ske 
utan konflikter. Den koppling till manlig industriarbetarklass som tradit-
ionellt varit dominerande i orten måste brytas för att tillresande och boende 
ska uppfatta de nya initiativen som trovärdiga och långsiktiga, och bidra 
till deras fortlevnad. Men jag har lyft fram hur männen, inklusive män i 
kommunledningen, som inte tror på förändringen möjligen eftersom det är 
kvinnor som står bakom den. En del lokala kvinnliga konsumenter (som 
Marianne och de ortsbor Ingela och Rose-Marie talar om) har en så negativ 
bild av Degerfors att de inte vill förknippas med den utan väljer att åka 
någon annan stans för att handla eller roa sig trots att det kanske är dyrare. 
Inte nog med att invånarnas utpendlande för att konsumera undandrar de 
lokala initiativen en viktig kundkrets, när det lokala utbudet utarmas också 
får de som är bundna till det, de fattiga, ett mindre utbud än vad som annars 
vore fallet. ”Place branding” gäller även de boendes uppfattning om orten, 
men eftersom dessa nås på så många fler sätt än genom turistbroschyrer och 
liknande är den svårare att nå. ”Ingen blir profet i sin egen stad” kanske är 
ett uttryck som passar.  

De verksamheter som utvecklas har i första hand kunder från övriga reg-
ionen men också övriga landet som sin målgrupp. Från att ha setts som en 
plats där produktionen sker av personer på orten, för statliga eller privata 
ägare i Sverige för företagskunder på en internationell marknad (de struk-
turer som diskuterades i kapitel sju), skapar turism- och upplevelseekono-
min relationer och rörelsemönster där kunder från regionen och hela landet 
besöker orten och tar del av de initiativ som sker där. Om tidigare pengar 
och råmaterial rörde sig till Degerfors och förädlade varor rörde sig därifrån 
är det nu människor som rör sig dit och därifrån.  
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Man ska ha ett avslappnat förhållande till pengar 
Konsumtion är inte bara en fråga om nya företag utan också en viktig faktor 
för godkänd klasstillhörighet, särskilt för kvinnor.474 Godkänt konsumt-
ionsbeteende tolkas inte bara som ett tecken på människors ekonomiska 
möjligheter utan också på deras sociala och kulturella kapital.475 Rätt slags 
konsumtion påverkar människors uppträdande i det offentliga rummet, och 
utgör grund för social värdering där. För ortens butiksägare är detta både 
en fråga om socialt värderande och om affärsmöjligheter:  

SL: Men finns det klasskillnader här i Degerfors? Till exempel, ser man det? 

Ingela: Skillnad på dom? Ja men det är väl klart det är. Det är ju dom som 
går på loppis och dom som inte går på loppis. (…) Så är det, det är klart att 
det är en klasskillnad. Det är ju klasskillnad i stora drag. Sen så finns det då 
givetvis dom, alltså klasskillnad på dom fast man kanske inte vet det. Såna 
ser man ju många av tycker jag, som dom kanske inte vet att man själv vet. 
Jamen utanpå så är det jättefint, det är jättedyrt, jättefint utåt också, med 
allting ”oh, jag har jättemycket pengar” och så, istället för att vara som man 
är, och den, dom känner jag bara överlägsenhet gentemot såna.  

SL: Mm. Vaddå för att du vet att dom har…?  

Ingela: Nej, för att jag vet att jag, kan erkänna att jag inte alltid har hundra-
tusen på kontot, nej men du vet, hundra spänn i plånboken, jag kan stå för 
det jag gör, det blir också en klasskillnad. Det ser man ju, jag har en kund 
som är sån exempelvis, det finns ett visst sortiment som jag har, som är lite 
dyrare, lite annorlunda, ensam om det i Värmland och, ja då ska det inte 
vara nåt annat liksom. Sen att hon då liksom bara har dom då sju grejerna 
eller vad det är, när det liksom då inte används så, ja, istället för att hålla en 
jämn nivå, ja, så tänker många och… och, jag försöker vara väldigt lagom, 
hahaha… 

Som inflyttad upplever inte hon sig som del i likheter och skillnader i orten, 
hon talar om ”skillnad på dom” snarare än skillnad på oss. Hon uppfattar 
tydliga klasskillnader i orten mellan fattiga och rika, loppiskunder och 
andra. För en butiksägare är loppisarna inte bara ett tecken på att det finns 
de i orten som har ont om pengar, de är också konkurrenter. De som går 
på loppis är inte kunder hos henne och hade fler av ortens invånare råd till 
annat än loppis hade hon sålt mer. Men den klasskillnad som hon lyfter 
fram är den mellan henne och de kunder som köper finare produkter än de 
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egentligen har råd till. Som butiksägare på en ort där man ser samma män-
niskor hela tiden är det lätt att få inblick i vad kunderna har för slags saker 
hemma. Ingela noterar vilka kunder som köper det dyra, speciella sortimen-
tet, men ”bara har dom sju grejerna”, till skillnad från henne själv som kan 
”stå för det jag gör”. Hon kallar sig i ett annat sammanhang för medelklass 
och därigenom åtskild från dem som handlar på loppis eller vars konsumt-
ionsmöjligheter ifrågasätts, men här framhåller hon att hon kan erkänna att 
hon inte alltid har ”hundratusen på kontot” som ett tecken på sin förmåga 
att välja sina uttrycksformer själv, hon är inte beroende av pengar för sin 
värdighet. Kapaciteten att anpassa sig till vad man har är det som Ingela 
uppfattar utgör skillnaden mellan människor. Det är alltså inte nivån på 
konsumtionen utan ambitionen i relation till förmågan som hon pekar på. 
De som handlar på loppis är visserligen en klass under henne, men inte på 
ett sådant sätt att hon behöver understryka det och ta aktivt avstånd från 
dem. Även Marianne, arbetslös före detta butiksägare, framhåller sin mått-
fullhet: 

SL: Ordet arbetarklass liksom, vem är det i såna fall? (…) 

Marianne: [paus] Ja, jag vill nog säga att arbetarklass är det stora flertalet i 
alla fall, för där, tycker jag det spänner över ett väldigt stort område, faktiskt. 

SL: Vad betyder det här i orten, liksom, finns…?  

Marianne: Finns det nån överklass i Degerfors? [gemensamt skratt]  

SL: Ja?  

Marianne: Nej, det tycker jag inte.  

SL: Men är det mest, arbetarklass här, eller finns det nån mitt emellan också 
som är…  

Marianne: Näja… det finns väl nån enstaka sådär då men att jag tycker inte, 
det är ju min åsikt då, men jag har som sagt var, jag har inte den här ha-
hysterin som många människor har. Så många är väl nog kanske, det finns 
väl kanske dom som är avundsjuka på vissa jag menar, ett fåtal företagsle-
dare eller vad man ska kalla, affärsidkare eller så då, det är väl det närmaste 
överklassen man kan, man kan komma här då. För det finns ingen sån 
extremöverklass tycker jag, nej, jag tycker inte, på den här nivån tycker jag. 
Då ska man enbart vara tacksam att det finns några som orkar hålla på och 
driva och skapa arbetstillfällen, och sen om dom råkar tjäna lite pengar påt 
så är det bara bra tycker ja, så att nej, jag tycker inte det (…) Roligt att veta 
om du kanske fick nån annan uppfattning, utifall det är nån annan åsikt ifrån 
nån annan, i och för sej för jag kan tänka mig, för avundsjuka finns det ju 
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alltid. Sen om man då tycker att, att man utnyttjar den, så då och kommen-
terar såna saker, men nej jag vet inte… 

Marianne är uppvuxen i Degerfors och har jobbat i ett expansivt företag 
och drivit butik på en annan ort i regionen. Nu har hon flyttat tillbaks men 
har inte hittat något jobb än utan läser kurser på Komvux i väntan på att 
något ska dyka upp. Det är tydligt att Marianne vill skilja sig från ”det stora 
flertalet” som hon säger, och tror att andra i orten kanske är avundsjuka 
på henne. Indirekt säger hon att hon identifierar sig med gruppen företags-
ledare eller affärsidkare, men framhåller att hon till skillnad från dessa inte 
har någon ”ha-hysteri” – att hon ändå är måttfull. Det är viktigt för Mari-
annes självuppfattning att skilja sig från de andra arbetslösa. Hennes Kom-
vux-studier gör att hon riskerar att klumpas ihop med människor hon inte 
upplever sig ha något gemensamt med. Intervjun gjordes i Komvux’ lokaler 
och hon vill absolut att jag ska förstå att hon inte är en av dem.  

Både i Mariannes och Ingelas berättelser finner jag en aktiv gränsdrag-
ning mellan dem själva och ”andra” som har mindre pengar eller inte kan 
anpassa sig till sina förutsättningar. Också de kraftfulla orden säger något 
om hur viktigt detta avståndstagande är för dem, Ingela känner ”överläg-
senhet” och Marianne undrar om de andra är ”avundsjuka”. Genom detta 
avståndstagande ger de sig själva en bättre position, de tar sig rätten och 
legitimerar den med en god värdering i relation till konsumtion nämligen 
måttfullhet och förmåga att välja själv, att vara ett subjekt i Skeggs mening. 
Andra är fast i sina begränsningar men själva har de gjort aktiva val.  

För andra som upplever de ekonomiska begränsningarna på ett tydligare 
sätt handlar konsumtion inte främst om att markera rätt stil utan om att 
täcka vissa konkreta behov. Jag frågade vad klassamhället och klasstillhö-
righet betydde och Gunilla uppfattar att pengar har blivit mer utslagsgi-
vande på senare tid: 

Gunilla: Jag upplever som att det är, att vi är på väg in i ett klassamhälle 
igen. 

SL: Hur märker man det liksom? 

Gunilla: Ja det räcker ju bara att gå till tandläkarn, jag har ju en, en tandlä-
karräkning där på sextusen. Blir du sjuk så kan det ju gå på flera tusen, glas-
ögon, bara det är ju en svindlande summa på en fem-sextusen, det, det börjar 
att bli, du måste prioritera saker och ting. Och sjukvård, tandvård, glasögon 
kan du ju inte prioritera om du behöver ha, börjar tänderna ramla ut när du 
är förti, då är det ju liksom kört. Tänder måste man ju ha. Se måste du ju 
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göra, och skolorna med, har du pengar så kan du ju sätta ungarna på kanske 
privata skolor… 

Den som är behovsanställd och deltidsarbetande har inga stora ekonomiska 
marginaler, vissa saker som inte går att prioritera bort kan gräva hål i en 
snäv budget. Den som har ont om pengar har svårt att få tillgång till samma 
saker som andra, vare sig det handlar om tänder eller syn eller bra skolor 
för barnen. När ekonomiska skillnader påverkar barnens utbildning kan de 
ge effekter inte bara för den individ som har dålig lön, utan även reprodu-
ceras till nästa generation. Detta skapar skillnader som rör sig utöver kon-
sumtionsmöjligheter utan handlar om skilda livsvillkor. När Gunilla säger 
att hon tvingas prioritera är det en anklagelse mot samhället som har gjort 
att hennes tänder betraktas som en utgift som alla andra, medan hon själv 
uppfattar att man inte kan prioritera bort behov av sådant som glasögon, 
tänder och utbildning.  

Marianne och Ingela beskriver att de har de pengar de behöver eftersom 
de kan anpassa sin konsumtion, till skillnad från dem som beskriver att de 
har brist på pengar eftersom de har för stora behov (ha-hysteri eller behov 
av märkeskläder). I deras tolkning är det inte för små inkomster som skapar 
problem att få budgeten att gå ihop utan för stora utgifter. Ingela skiljer 
mellan dem som handlar på loppis och dem som handlar hos henne trots 
att de inte har råd: de som är fattiga och står för det behöver hon inte dra 
någon gräns emot, den är så uppenbar verkar hon mena. Men om man be-
tänker vilka ansträngningar Marianne och Ingela gör för att markera sin 
tillhörighet bland dem som ”räknas” kan man tänka sig att priset för att 
erkänna sin fattigdom är ganska högt och det är värt att anstränga sig för 
att se ut som att man har mer pengar än man har.  

Skeggs beskrev hur den som är beroende, främst arbetarklasspersoner 
som är beroende av arbetsmarknaden, har ett ifrågasättande om god moral 
hängande över sig. Kanske kan man se Mariannes och Ingelas ansträng-
ningar att beskriva sig själva som oberoende och kapabla att välja själva 
som ett sätt att själva stå över detta ifrågasättande och markera andra per-
soner och deras ”felaktiga” val som mindre värda. På samma sätt som i 
kapitel sju tar de sig rätten att bedöma andras konsumtionsval, och sätter 
därmed sig själva i en bättre moralisk position. Bedömningen bidrar inte på 
samma sätt som i fallet med arbetsmarknadsvalen till en ekonomisk margi-
nalisering av människor från gemenskaper där resurser fördelas, men den 
diskursiva marginaliseringen, oviljan att lyssna på de andras erfarenheter 
och se dem som en del av en gemensam berättelse, är tydlig.  
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Kapiteldiskussion: Nya ideal som möter motstånd 
I detta kapitel har jag försökt lyfta fram hur de förändrade genusidealen 
och -rollerna kan påverka den lokala gemenskapens prioriteringar och 
skapar konflikter. ”Upplevelseindustri” är en beteckning på en verksamhet 
som växer fram på många ställen i landet, och som i synnerhet i kommuner 
utanför storstäderna satsar på att locka turister med kultur, mat och natur-
upplevelser. Jakobsson476 pekar på Degerfors som en av de kommuner där 
det startas många företag inom denna bransch, och de butiksägare och kul-
turproducenter jag har talat med ser sig också som en del av en region i 
omvandling. 

I den nya upplevelseindustri som växer fram i Bergslagen har kvinnorna 
tagit en betydligt mer framskjutande roll än i den tidigare stålverksekono-
min, och regionens identitet kan förändras på flera sätt genom detta. Små-
företag har tidigare betraktats som otypiskt, kvinnor på framskjutna posit-
ioner på arbetsmarknaden har varit ovanligt och kultur och konsumtion 
som näringsgrenar har inte betraktats som centrala eller möjliga att bygga 
verksamhet från.477 Bland intervjupersonerna hittar jag spår av motstånd 
mot denna utveckling som kommer till uttryck i att verksamheterna betrak-
tas som marginella och utan utvecklingspotential, eller inte tillräckligt in-
tressanta för att verka lockande. Samtidigt finns ett erkännande dels från 
statliga myndigheter och från kommunen att upplevelseindustrin är något 
att satsa på, till exempel i form av utvecklingsplaner och olika slags stöd till 
satsningar. Elisabeth, den kulturproducent jag talade med, uppfattar dock 
inte dessa satsningar som tillgängliga för henne. I hennes ögon fördelas 
kommunens stöd inom de manliga nätverken, antingen till fotbollen eller 
till den stora showscenen på Valsverket. Det är naturligtvis omöjligt att säga 
något om hur pengarna fördelas utifrån hennes kritik, men en satsning för 
att utveckla näringslivet och den lokala identiteten handlar lika mycket om 
omnämnanden och synlighet som om pengar, så på det viset är hennes upp-
levelse av att kommunens stöd inte är till för henne lika betydelsefull som 
faktisk fördelning. Mona Hedfeldt talar också om att Bergslagen ofta besk-
rivs som en region där företagsamheten är mindre, men att detta enligt hen-
nes undersökning främst gäller Nordenfödda män medan kvinnor och per-
soner födda på andra ställen har lika stor andel företag som i andra mindre 
orter. Talet om den företagsovänliga regionen och traditionen av manligt 
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dominerade verksamheter innebär att de kvinnliga och de icke Norden-
födda företagarna osynliggörs.  

Kvinnornas beskrivningar av machomännen i Degerfors vill jag se som 
försök att påverka idealen och framhålla sina värderingar inför mig som 
utomstående betraktare. Jag uppfattar att de förväntar sig att jag ska se 
orten som ojämställd på ett nästan exotiskt sätt, som en kontrast till deras 
bild av de jämställda storstäderna. Om de inte lyckas (eller vill) förändra 
den negativa bilden av Degerfors’ män så förändrar de i alla fall bilden av 
ortens kvinnor som att de passivt skulle acceptera rådande ordning. Agneta 
som är aktiv i kvinnojouren berättar att hon får gliringar men också att det 
finns många som delar hennes ambitioner. Hon och andra passar på att 
uttrycka ambitionerna och kritiken mot rådande ordning när det kommer 
en utomstående kvinna och ställer frågor. Det är inte heller så att feminism 
och kvinnors arbete för jämställdhet är något nytt eller okänt i regionen, 
Eva Schmitz478 berättar i sin avhandling om kvinnorna på Domnarvet och i 
Borlänge som drev framgångsrika feministiska organisationer under 70– 
och 80–talen. Agneta lyfter fram att det finns tecken på förändring, men att 
”de ligger lite efter” i denna utveckling. Som feministiskt aktiv upplever hon 
ett motstånd som hon tror är större än i övriga landet, och i dialogen med 
mig som kommer utifrån väntar hon (och flera andra) sig att jag ska upp-
fatta de ojämställda praktikerna som annorlunda och speciella. Det var 
svårt att få män att kommentera frågor om feminism och jämställdhet, även 
män med stor politisk erfarenhet, vilket jag tolkar som att de väntade sig 
att jag hade åsikter långt ifrån deras men inte hade lust att ta diskussionen 
och riskera att framstå i dålig dager.  

Genom att använda den berättelse om machomän i småstäder som de 
uppfattar fått nationellt genomslag som en slags hävstång mot det lokala 
motstånd som finns mot ortens förändring gör sig dessa kvinnor till subjekt 
i samtalen med en utomstående intervjuare. De får å ena sidan utrymme att 
kritisera de lokala diskurserna, och å andra sidan beskriver de orten som en 
plats där det är möjligt att vara en kvinna med andra ambitioner än de som 
de lokalt hegemoniska berättelserna tillskriver dem.  

Rörlighet formar klass och genus 
För 25 år sedan var Degerfors en egen arbetsmarknad, nu är det en liten del 
av en större arbetsmarknad. Många flyttar, främst unga och kvinnor; 

                                                      
478Schmitz 2007 
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många pendlar, främst män och högutbildade,479 och en del drar fördel av 
andras rörlighet genom att se till att resande kunder kommer till orten. De-
gerfors blir å ena sidan en utgångspunkt – för flytt eller pendling – å andra 
sidan ett besöksmål. I den tidigare ekonomiska strukturen var det kapital 
och produkter som rörde sig. Varor exporterades till övriga världen och 
skapade en geografiskt stabil arbetsmarknad i Degerfors med både arbete 
och konsumtionsmöjligheter. Nu är det människor som rör sig till arbete 
eller konsumtion.  

Långpendlingen till byggjobb i Stockholm, Göteborg eller Oslo har blivit 
ett alternativ för många män, veckovis eller två-tre veckor. Denna arbets-
struktur förutsätter att den anställde inte har dagligt ansvar för barn och 
familj. Ordningen liknar situationen för de verksanställda med skiftjobb, så 
för den som har barn med en verksarbetare som börjar långpendla istället 
är förändringen liten. Båda sätten att arbeta binder kvinnor till hemar-
betsansvar och ekonomiskt beroende, eftersom deras arbetsmarknad blir 
geografiskt begränsad av det dagliga familjeansvaret, och den arbetsmark-
nad som tidigare fanns för kvinnor i verksekonomin eller i andra lokala 
industrier (fram till 1980–talet hade Degerfors en del textilindustri till ex-
empel) krymper med strukturomvandlingen. Gunnel Forsberg480 trycker på 
att kvinnor har svårare att få ny etablering på arbetsmarknaden vid en 
strukturomvandling eftersom de har mindre möjligheter att pendla, men att 
de å andra sidan är mer flexibla vad gäller bransch än männen.  

I förra kapitlet handlade den förväntade arbetsmarknadsanpassningen 
om att vara geografiskt rörlig. Den rörlighet som småföretagarna Ingela och 
Elisabeth visar upp är dels social rörlighet – de har startat och byggt upp 
sina respektive verksamheter och förändrat sin sociala situation (även om 
deras ekonomiska situation verkar vara ungefär densamma som i deras ti-
digare yrken). Dessutom har de en syn på den geografiska platsen som skil-
jer sig från den traditionella bilden av Degerfors; De ser platsens utveckl-
ingsmöjligheter, från den tråkiga och stillastående ”hålan” till en attraktiv 
”mysig småstad”. Och de ser inte orten som en avgränsad konsumtions-
marknad, utan de riktar in sig på att få kunder från hela regionen eller ännu 
mer långväga. De lokala kunderna är visserligen viktiga eftersom de bor så 

                                                      
479 Charlotta Hedberg, 2005, Geografiska perspektiv på arbetsmarknadsrölighet se-
rie: Arbetslivsrapport, Arbetslivsinstitutet; 2005:21, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 
förlagstjänst 
480 Forsberg 1997 
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nära och kan komma tillbaks ofta, men de är inte de viktigaste för verksam-
heternas upprätthållande och självförtroende.   

Geografisk rörlighet är även här det önskvärda: De nya butikerna och 
kulturen riktar sig mot rörliga konsumenter, även om det är en mer blandad 
grupp och mindre långväga än den ”kreativa klass” av högutbildade från 
storstäderna som Max Jakobsson481 kritiserar regionens utvecklingsplaner 
för att rikta sig mot. För Ingela och Elisabeth utgör de lokala kunderna ett 
problem dels på grund av deras bristande intresse för de nya verksamhet-
erna, men också eftersom ortens rykte om arbetslöshet och ”dåliga värde-
ringar” (dvs. det de beskriver om machoattityder, supande etc.) gör det svå-
rare att etablera en ny associationssfär med kultur och konsumtion. Mari-
anne, en potentiell kund, talar om det lokala butikslivet som ointressant till 
skillnad från hur det var när hon var ung, men lite senare berättar hon om 
en annan liten ort i regionen och dess utveckling mot småskalig shopping 
och turism. Jonas tycker att bara sportaffärer är trovärdiga för de passar 
med hans bild av orten. Kanske är det så enkelt som att det är svårare att 
förändra bilden av något man har en mångfald av associationer kring, än 
något som är ”där borta” – att en turistort måste ha en prägel av ”exotisk” 
och ”långt bort” i motsats till det vardagliga ”här”. För att utvecklingen 
ska lyckas krävs att fler än ett litet antal näringsidkare och kulturentrepre-
nörer får genomslag för sina ortsberättelser. 

Värderade konsumenter kan välja själva 
Ett sätt att ”räknas” i den lokala kontexten är att kunna välja och konsu-
mera på rätt sätt. ”Rätt” eller ”godkänd” konsumtion i Bourdieus482 termer 
är både att visa sin ekonomiska kapacitet och sin smak på så vis att man 
har tillägnat sig ”rätt värderingar”. Mellan arbetskraftstillhörigheten som 
jag lyfte fram i kapitel sju och konsumtionsidentiteten finns ett spännings-
fält som är särskilt tydligt för kvinnor. Genom att understryka avståndet 
mellan sig själv och de andra arbetslösa vad gäller strategier, erfarenheter 
och i synnerhet konsumtionsmöjligheter, vill en person som Marianne 
hävda att det centrala inte är arbetslösheten utan klasstillhörigheten – hen-
nes möjligheter att kontrollera sina konsumtionsmöjligheter och upprätt-
hålla sin smak. Det omvända, att ha tillgång till arbetsmarknaden men inte 
upprätthålla konsumtionsidentiteten och konsumera ”fel” leder i Skeggs 

                                                      
481 Jakobsson 2009 s 138 
482 Bourdieu 1993 [1979] 
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undersökning483 och även i intervjupersonernas berättelser till nedlåtande 
tillskrivning av egenskaper.  

Marianne och Ingela framhåller inte sina ekonomiska möjligheter eller 
sin smak utan sin förmåga att välja sin konsumtionsnivå själva. Den mora-
liska gräns de drar är inte gentemot dem som inte har råd att köpa saker 
utan mot dem som har för stora behov i deras ögon. Att gränsen mot de 
dåliga konsumenterna är främst moralisk och inte ekonomisk visar att frå-
gan om tillhörande/utanför och ”rikti”/dålig handlar om subjektskap: vem 
tillskrivs förmågan att välja själv, vem har kontroll över sina behov och vem 
tillåts redovisa skälen bakom sina handlingar. Det intressanta är hur gräns-
dragningen görs, inte av vem; personer som beskriver dessa gränser skulle 
mycket väl kunna bli föremål för moraliskt avfärdande av någon annan i 
ett annat sammanhang, kanske någon med mer socialt och kulturellt kapital 
i en större ort. Bedömandet och avfärdandet är en del av hur klasstrukturen 
upprätthålls, som görs hela tiden enligt en trögrörlig social hierarki.   

Att prioritera betyder att självständigt välja det viktigaste, men för per-
soner som lever med litet ekonomiskt utrymme kanske valet står mellan 
tandläkarräkningen och matbudgeten. När kraven att välja själv blir en för-
utsättning för att respekteras som person blir goda inkomster också en dold 
förutsättning. Den som kan begränsa sina konsumtionsbehov så att budge-
ten räcker till är ”oberoende”: Hon är moraliskt godkänd att tala och agera 
i egen sak, ett godkänt subjektskap som vid en närmare granskning är be-
roende av att ha skaffat sig såväl ekonomiskt, socialt som symboliskt kapital 
för att fungera. 

Ingela och Rose-Marie berättar om hur ortsborna åker till andra orter 
för att handla och gå på puben, och de tolkar detta som bristande lojalitet 
med ortens gemenskap och verksamheter. Oavsett om det handlar om pris-
medvetenhet eller misskännande av det lokala utbudet innebär resorna en 
åtskillnad i konsumtionsmöjligheter mellan dem som är rörliga och dem 
som inte är det. De som inte kan välja annat än den lokala miljön kommer 
att prägla den mer än de tillresta som lika gärna kan besöka en annan ort, 
och om de orörliga lokala kunderna ”motar bort” de rörliga så minskar 
kundunderlaget och prisskillnaden mellan de lokala butikerna och de stora 
långt bort ökar.484 Den höga arbetslösheten gör att de ortsbor som är låsta 
till ortens utbud inte har så mycket pengar, och detta i kombination med 

                                                      
483 Skeggs 1999  
484 Skeggs 2004 
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ortens dåliga rykte kan skapa en ond cirkel som bidrar till att hålla utom-
stående besökare med mer pengar borta.  

Ortens olika invånare motarbetar varandra skulle man kunna säga: Upp-
levelseföretagarna vill ha kunder till sina verksamheter, men boende i orten 
har inte uppfattat värdet i det nya eftersom de ser samma gamla trista De-
gerfors omkring sig, eller så gillar de det gamla Degerfors kring sporten och 
tycker inte att andra verksamheter passar in, eller så har de inte råd att vara 
kunder i det nya. Även om upplevelseföretagandet bygger på resande/rör-
lighet och därmed utesluter de mer orörliga och fattigare av invånarna i 
regionen, så är ortsborna viktiga genom att de kan utgöra en mer stabil 
kundkrets än de tillresta och tipsar människor från andra platser. Den lo-
kala gemenskapen kan inte lösas upp även om vissa kanske gärna skulle 
vilja det.  
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Vi och andra 
Ett tema som påbörjades i kapitel sex kommer att utvecklas i detta kapitel 
men på ett annat sätt den här gången: nämligen vad Sverige och Svensk 
betyder för intervjupersonerna. Frågan från kapitel sju om hur gränsen dras 
mellan de som ”räknas” och de som ”inte räknas” utvecklas vidare, och till 
sist frågan från kapital åtta om vilka värderingar man vill förknippa med 
sin ort. Sammantaget svarar dessa på frågan hur Svenskhet produceras, 
både hur gränsen dras gentemot de man inte betraktar som tillhöriga det 
nationella fältet, och hur man konstruerar sig själv som en god, tillhörig 
Svensk person, i motsats till de man positionerar ”utanför”. 

I kapitel två, tre och fyra diskuterades hur det nationella fältet avgränsas 
på olika sätt genom tiderna, sätt som förändras med bland annat rådande 
ekonomiskt system. Biologiska band, kulturell eller historisk gemenskap el-
ler värderingsgemenskap men också anpassning till arbetsmarknadens 
funktionssätt är några former av avgränsning som jag visade prov på. Av-
gränsningen sker på många sätt, genom regler från olika myndigheter och 
institutioner, genom hur man i samhället talar om ”vi”/”dom” och önsk-
värda ideal för tillhörighet, och genom olika former av rasism i daglig hand-
ling.  

Begreppen rasism och rasifiering definierades och diskuterades närmare 
i kapitel fyra. Jag använder dem som analytiska begrepp för att beskriva 
hur avgränsning av kollektiv görs på grundval av slumpmässigt valda 
kroppsliga eller kroppsnära tecken som ges social innebörd för att hålla isär, 
exkludera och dominera. Genom återskapandet av idén om olikhet baserad 
på biologi eller härkomst skapar talaren en rasifierad Annan samtidigt som 
hon rasifierar sig själv.485 Den föreställda olikheten bygger på idag bort-
glömda gränsdragningsprocesser där godkänt beteende varit lika viktigt 
som kroppsliga tecken. Processerna har etablerat kopplingar mellan rasifie-
rade gemenskaper och det nationella territoriet ”här”. Det viktiga för mig 
är alltså inte främst i vilken mån människor nedvärderas med rasistiska mo-
tiv, utan hur den egna tillhörigheten till nationen (och dess ekonomiska/po-
litiska/sociala resurser) kopplas till biologiska och kulturella argument eller 
argument om geografiskt ursprung.   

I kapitel sex beskrevs ”Sverige” som Svensk ekonomi och särskilt arbets-
kraften inom ekonomin, vilken konkurrerar med anställda i andra länder 
och med småföretagare från grannländer som tar uppdrag i konkurrens med 

                                                      
485 Miles 1993 s 44 
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”oss”. Svensk arbetskraft beskrevs dels som särskilt kompetent och ”värd 
att betala för”, vilket särskilt Svenska investerare antas inse. Intervjuperso-
nerna tror därutöver att de Svenska investerarna kan ha en viss känslo-
mässig koppling till den Svenska arbetskraften, vilket skulle göra dem ytter-
ligare lite mer pålitliga än investerare från andra länder. I detta kapitel lyfter 
jag fram de gånger intervjupersonerna talar om vissa människor som mer 
tillhöriga Svensk arbetskraft än andra. I kapitel sju visade jag hur det utspe-
las en symbolisk strid om vilka personer som får förknippas med kollektivet 
”riktia” Degerforsare, och om detta kollektiv är positivt värderat eller inte. 
I detta kapitel sätter jag fokus på att gränser dras kring den Svenska arbets-
kraften, på ett annat sätt än gränser mellan tillhörighet till en lokalort till 
exempel. Den tredje frågan är den som i kapitel åtta handlade om ortens 
värderingar, vilken typ av förändring är det som pågår och vilka personer 
inkluderas i ortens historia, nutid och framtid.  

De slutsatser som kommer från de tidigare kapitlen är alltså att Sverige 
är ett viktigt fält både ekonomiskt och värderingsmässigt, och att det är 
viktigt för invånarna att orten är en prioriterad del av detta fält. Intervju-
personerna anpassar sina beskrivningar av sig själva och orten i relation till 
värderingar på det nationella fältet för att kunna ställa krav på den nation-
ella gemenskapen. Endast genom att anpassa sina beskrivningar i relation 
till dessa värderingar kan man bli legitimerad som ett subjekt värdigt att 
påverka helheten. För att ta upp striden om definitionen av den nationella 
gemenskapen gäller det att formulera sig i termer som uppfattas som tro-
värdiga.  

De andra och vi 
Om intervjupersonerna i kapitel sex och ovan hänvisade till ett ”vi” i me-
ningen (arbetskraft i) Svensk ekonomi så finns det också någon slags ”de 
andra”. Det är ingen självklarhet vilka de är just här. I kapitel sex visade 
jag att ”andra” kunde vara (arbetskraft i) andra länder, såväl Storbritannien 
som Kina och Östeuropa, som på olika sätt konkurrerar om ekonomiskt 
utrymme och arbetstillfällen med industriarbetarna i Degerfors. Men 
”andra” kunde också vara företagsägare eller politiker som fattar de beslut 
som blir avgörande för ”oss”. I det här kapitlet ligger fokus på förändringar 
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inom Svensk samhällsekonomi. Min fråga handlar om vad konstruktionen 
och funktionen av ”de andra” innebär för ”oss”, vilka ”vi” nu är. 486  

I kapitel sju, i beskrivningarna av orten och vad ”Degerforsare” gör och 
vem som räknas som en sådan visade jag att rätt form av socialt kapital är 
en förutsättning för att inkluderas bland dem som räknas, och att genera-
tionsöverbryggande reproduktion spelar roll. Att vara infödd i orten eller 
gift med en infödd kan spela stor roll i småstadslivet, så stor att även den 
som har flyttat in i tidig ålder kan känna sig utanför som vuxen. Rose-Marie 
till exempel kom som barn med sina föräldrar från en annan ort i Värmland, 
hon har aldrig känt sig riktigt hemma i Degerfors:  

Rose-Marie: Dom hör ihop på ett annat sätt tror jag, det är nog därför som 
inte jag känner mig hemma här.  

Men trots denna distans kan hon i ett annat sammanhang tala om ”vi” som 
bor i Degerfors:  

Rose-Marie: Så har vi fotbollsakademin här, vi är ju väldigt bra på att ta 
fram fotbollsspelare. 

… utan att hon själv är verksam inom fotbollen. Det finns alltid inkonse-
kvenser i hur människor talar och kategoriserar sig själva. Upplevelsen av 
tillhörighet och skillnad är något som både är en känsla och något som pro-
ducerar materiella effekter. Men trots att Rose-Marie och flera andra inter-
vjupersoner är inflyttade från andra orter i Sverige, och att de själva märker 
hur detta skapar en skillnad mellan dem själva och dem som är födda där 
så utgör inte inflyttade från andra orter en kategorisering som fortlever och 
en grupp som övriga i orten uttrycker åsikter om. Däri ligger den centrala 
skillnaden gentemot kategoriseringen som handlar om ”Svensk” eller ”in-
vandrare”. Även om inte heller denna grupp är enhetlig eller oföränderlig 
så etablerar den kategoriseringen ett tillhörigt ”vi Svenskar” som är subjekt 
i samhällsutvecklingen. Här beskriver Rose-Marie dem som flyttade in un-
der 60– och 70–talen: 

Rose-Marie: Och då när finnarna flytta hit till exempel då, dom flesta som 
kom, invandrare om en säger, dom placera man [i ett visst bostadsområde] 

                                                      
486 I detta sammanhang hör det saken till att jag som intervjuare blev inkluderad i 
”vi Svenskar”, men inte ”vi Degerforsare”. Jag kommer i detta kapitel att använda 
”invandrare” och ”Svensk” med citattecken i diskussionen av intervjucitaten för att 
markera att det är just citat, och inte i citaten versalisera de begrepp jag i min egen 
text skriver med versal.  
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på andra sidan älven, (…) och sen när dom har jobbat opp sig eller nåt eller 
kunna höjt opp sig så kanske dom köper hus och flyttar nån annan stans här. 

Begreppet ”invandrare” här skapar ett mer sammanhållet ”dom” i denna 
beskrivning än ”dom” i citatet om ortsborna ovan. Detta ”dom” beskrivs 
som en grupp som kom till orten genom likartade omständigheter, blev pla-
cerade av myndigheterna på samma plats och påverkade orten som ett kol-
lektiv. Gruppen ”Finnarna” utvidgades med tiden till ”invandrare” och 
skapade en boendekategori i orten. Denna boendekategori beskrivs som ett 
föremål för handling från t ex myndigheterna: ”dom placera man (…) på 
andra sidan älven” (i ett stigmatiserat bostadsområde) där de får börja sin 
klättring på arbetsmarknaden, och därmed också på bostadsmarknaden. 
Denna beskrivning ger alltså individerna i kategorin en möjlighet att bli 
handlande subjekt, under förutsättning att de lyckas med sina jobb.   

Det är svårt att hitta siffror på varifrån människor har flyttat så långt 
tillbaks i tiden. Andelen utländska medborgare var högre i Degerfors än i 
övriga länet och hela Sverige mellan 1973 och 1977, och en stor andel av 
dessa kom från Finland. Men den största ökningen av kommuninvånare 
under denna tid bestod av Svenska medborgare, till kommunens högsta in-
vånarantal 12 253 år 1982.487 Marianne beskriver uppdelningarna i orten 
och födelseland eller språk framstår som en viktig grund för kategorisering:  

Marianne: Det finns många med finskt påbrå här till exempel, som kom som 
stålverksarbetare då, och som har jobbat på stålverket i alla herrans år, kan 
fortfarande inte speciellt bra svenska, dom… dom har nog sin lilla klick eller 
vad man ska säga, det finns mycket jugoslaver som också kom till stålverket 
och arbeta, dom har sin lilla klick, men jag tror att det är väldigt sådär upp-
delat. 

Hon beskriver en kategorisering där de från Finland och forna Jugoslavien 
idag inte är en del av ortens vanliga sociala liv utan har sina egna nätverk. 
Om man ska tro att statistiken för arbetslöshet mellan människor med olika 
ursprung även gäller för Degerfors har de Finländska nätverken mindre re-
surser att fördela inom sig än nätverken kring fotbollsklubben som diskute-
rades i kapitel sju. Samtidigt är kategorierna inte alltid grund för fastlåsning, 
Ulf öppnar för en flexibilitet:   

                                                      
487 Statistikdatabasen, ”Utländska medborgare efter region, ålder i tioårsklasser 
och kön. År 1973 – 2014” och ” Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och 
kön. År 1968 – 2014”. Statistiska Centralbyrån, Statistikdatabasen (www.scb.se) 
2015, (hämtad 2015-10-26)  
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SL: Men är det folk på Jernverket som är invandrare? (…) 

Ulf: Ja, chefen på varmplåt, han är ju… serb, men han kom hit som barn 
med sin familj. Och sen är det väl nån jugoslav, och finnar finns det ju mas-
sor, men det räknar jag inte på det sättet, för dom märks ju inte, nej. Nej, 
det är inte många, det är ju några stycken. Mycket som är födda i Jugosla-
vien, som har varit här länge då om man säger, sextiotalet, sjuttiotalet.  

Vad gäller människor från Finland säger Ulf att han ”räknar inte på det 
sättet, för dom märks ju inte” i kontrast till hur befolkningssammansätt-
ningen ser ut i hans tidigare hemstad i Stockholmsregionen. Att en person 
bryter det mönster som Ulf förväntar sig, alltså att personer från forna Ju-
goslavien inte ska nå ledande positioner, tar han som intäkt för att de pro-
blem med rasism och segregation som han beskriver från sin forna hemstad 
inte finns i Degerfors.  

Intervjupersonernas positionering och rasifiering av sig själva snarare än 
av de andra är av intresse här. Jag uppfattar en gräns som dras kring ”oss”, 
människor som inkluderas i det Svenska, och inkluderingen av sig själv i ett 
subjekt genom objektifiering av de andra. De andra blir objekt i motsats till 
tillhöriga, legitimerade subjekt som har rätt att tala i egen sak.  

Arbetskraftshierarki 

Jörgen: En behöver inte se en invandrare som fiende i alla fall, det gör ju 
arbetsgivarna redan, när de säger namnena. Ja, de kommer inte till anställ-
ningsintervju, sen kvittar det om de är doktorer eller vad det än är, så är det 
ju. Kan de inte flytande svenska då är det väldigt svårt för dom tror jag.  

Jörgen tycker synd om de som blir diskriminerade så fort de säger sina namn 
oavsett vilken utbildning de har. Men deras marginella position på den 
Svenska arbetsmarknaden gör att hans egna möjligheter inte påverkas. Jör-
gen upplever hierarkin på arbetsmarknaden så tydlig att han inte behöver 
känna sig hotad av den. Han har tidigare talat om att han känner sig ifrå-
gasatt som arbetslös och tycker det är väldigt svårt på arbetsmarknaden, 
men i jämförelse med den kategori han beskriver här känner han sig mer 
tillhörig. Roediger488 beskriver hur den amerikanska Vita arbetaridentiteten 
har skapats kring begrepp som frihet, mäktig maskulinitet och icke-slaveri, 
och hur identiteten har sina rötter både i dominans och i en önskan att 
slippa se sitt eget lidande.489 Den Vita arbetaridentiteten i Sverige och 

                                                      
488 Roediger 1998 
489 Roediger 1998 s 186 
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Europa har inte på samma konkreta sätt skapats i kontrast till slavarbets-
kraft, utan till kolonial arbetskraft utom synhåll och till migrerad arbets-
kraft som på olika sätt utgjort en underordnad och objektifierad grupp som 
jag lyfte fram i kapitel två. Jag tror att motsvarande figurer av den starke, 
Vite mannen som det primära arbetarklassubjektet gäller även här. För Jör-
gen innebär bilden av de lidande ”invandrarna” som oavsett utbildning blir 
utan jobb att hans egen situation framstår som lite mindre dålig, lite mindre 
utanför. Bilden av att arbetsgivarna ser någon annan än han själv som fiende 
gör att han själv blir lite mer tillhörig arbetsmarknaden, även om han inte 
är där just för tillfället.  

Den grupp ”invandrare” som etableras och upprätthålls är föremål för 
handling från myndighetshåll som Rose-Marie nämnde tidigare. Andra in-
tervjupersoner vill ge myndigheterna råd:  

Thomas: Så jag tror att invandrarna själva har en stor del, jag vet inte ifall 
dom kan veta det själva det är ju liksom omöjligt, dom är nya, dom förväntar 
ju sig hjälp. Men på nåt sätt så måste dom veta innan dom kommer hit att 
dom kommer hit att dom måste komma in i det svenska samhället, innan 
liksom dom kommer hit. Är dom inte beredda på det och vill umgås med 
vänner och familjer, så kommer dom att hamna här längst nere liksom, så, 
ja, så är det ju, jag tror det.  

Att på detta sätt placera sig i en rådgivande position till myndigheterna och 
till en kategori i samhället som har etablerats som homogen, icke tillhörig 
och i behov av stöd kallar Hage för governmental belonging.490 Denna till-
hörighet till styrningen bygger på en upplevd inklusion i den styrningslogik 
som är i verket. I diskussionen om folkhemmet i kapitel sex utgjorde den 
historiska tillhörigheten till ekonomin och nationalstaten en möjlighet att 
kritisera dagens ekonomiska system. När Thomas nu ger råd till myndig-
heterna och de människor han beskriver som dåligt informerade gör han 
det utifrån en tillhörighet till både arbetsmarknaden och det nationella fäl-
tet. Han tillskriver den icke tillhöriga gruppen värderingar som är motsatta 
de han känner igen från sin arbetsmarknad som att ”förvänta sig hjälp” och 
att ”vilja umgås med vänner och familjer”. Tillskrivningen ger honom till-
fälle att uttrycka de värderingar han uppfattar på arbetsmarknaden, och 
förstärker hans upplevda rätt att bedöma och undervisa de han uppfattar 
inte delar dessa värderingar.  

                                                      
490 Hage 2000 s 45 
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Agneta är arbetslös vid intervjutillfället och har under en tid försökt för-
bättra sina möjligheter på arbetsmarknaden, bland annat genom olika ut-
bildningar: 

Agneta: Men som jag till exempel, jag tänkte ju gå en statlig utbildning, då 
vart jag tjurig, då fanns det en i Karlstad (…) men då var det för invandrare 
så då tänkte jag, jag försöker i alla fall vara en god medmänniska, men då 
kände jag det där att jaha? Då kan inte jag få gå den då? Och då vart jag 
sådär, avundsjuk, eller liksom orättvist, tycker jag. Mm. Men man måste ju 
kunna ta hand om dom man har här först, så dom får, blir utslussade i sam-
hället, och inte bara att, (…) det är fel liksom att göra så, det är fel mot dom, 
då kommer dom hit och är ja hoppfulla då, och dom ska få det bra, men det 
blir ju inte så, det ser ju, ja…  

Agneta tycker att statliga utbildningar borde gå först till henne som Svensk, 
för det är bäst för alla att ”ta hand om dom man har här först”. Agneta 
riktar sin ilska mot utbildningsanordnaren/regelstiftaren som hon menar 
prioriterar fel och därmed orsakar hennes avundsjuka trots att hon försöker 
vara en god medmänniska. Jag vill dela detta i tre delar: För det första kan 
vi tala om tillhörighet till styrningen genom att hon ger sig själv rätten att 
bedöma vad myndigheterna borde göra för De Andra. För det andra ser hon 
sin ilska och avundsjuka inte som en konsekvens av en arbetsmarknad där 
många konkurrerar om få jobb eller liknande, utan som en konsekvens av 
en av myndigheterna konstruerad orättvisa och motsägelse mot en logik att 
”ta hand om dom man har här först”. Den logiken krockar med den kapi-
talistiska logik som presenterades i kapitel sex att de mest kompetenta och 
flexibla borde prioriteras. För det tredje är den orättvisa som skapas ”fel 
mot dom”: Agneta ”försöker i alla fall vara en god medmänniska” och tän-
ker på de som drabbas av ilska och rasism, och just därför borde reglerna 
gynna (eller i alla inte missgynna) de som skulle kunna lockas av rasistiska 
tankar eftersom de upplever sig mer tillhöriga den Svenska arbetsmark-
naden och nationella fältet.  

Kombinationen av nummer två ovan, att hon rangordnar tillträdet till 
arbetsmarknaden efter grad av rasifiering och/eller inklusion på det nation-
ella fältet, och nummer tre att hon förklarar skälen till detta som ”för deras 
skull” vill jag se som ett exempel på vårdande rasism491 som jag diskuterade 
i kapitel fyra: Villkorandet av rasifierade personers tillgång till välfärds-
tjänster formuleras i termer av ”för deras egen skull”. Genom att beskriva 

                                                      
491 Mulinari och Neergaard 2012a och b 
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sig själv som en ”god medmänniska” tar Agneta avstånd från ”riktig ras-
ism” (återkommer till detta) och underförstår att godheten består i att hon 
gör en bedömning från ett fågelperspektiv vad som är bäst för alla.  

Den kapitalistiska logiken att den mest ”effektiva arbetskraften” borde 
prioriteras som beskrevs i kapitel sex eller den historiska logiken att de som 
”man har här” borde tas hand om först kan kontrasteras med en tredje 
logik, här företrädd av det dåvarande kommunalrådet Roland Halvarsson:  

SL: Ibland får man ju intrycket att, eh, Degerfors är väldigt homogent, [stäm-
mer det]? 

Roland: Det är väldigt blandat. Både Karlskoga och Degerfors var ju, fram 
till de här nerdragningarna kom, de här stora då så var det väl lite sånt här 
vad ska man kalla det för, guldgrävarland va, kom massor av folk, för det 
fanns jobb, utifrån, så att det är ju väldigt mycket uppblandat på det viset. 
Fram till dess va. Efter det, så har det ju inte kommit lika många.  

SL: Vaddå efter sjuttiotalet eller?  

Roland: Ja, kan man säga, slutet på 70. Men till exempel finns det ju en stor 
finsk koloni här, och det finns mycket jugoslaver och så vidare, som kom för 
att söka jobb på Jernverket och fick jobb då, och likadant Karlskoga va, som 
jobbade på Bofors va. (…) Sen när flyktingförläggningen och det, då bodde 
det mycket iranier här ett tag, men, då fanns ju inga jobb så dom har ju 
försvunnit nästan alltihop, det är väl några som är kvar, sen finns det ju, det 
är från lite olika ställen. Det där att det skulle vara homogent, det stämmer 
inte, det är snarare tvärt om. (…) Alla som är ifrån Degerfors har ju jobbat i 
Jernverket nån gång och att du kunde gå dit vilken tid på dygnet som helst 
till personalavdelningen i stort sett och sen börja jobba några timmar senare. 
Och det här lockade ju till sig folk utifrån va, väldigt mycket.  

Kommunalrådet Roland Halvarssons sätt att avgränsa vem som hör till or-
ten skiljer sig från Thomas och Agnetas sätt, och även från logiken i kapitel 
sex. För honom har alla boende i kommunen liknande motiv till att söka 
arbete och en bra livsmiljö. Han reagerar på en beskrivning av Degerfors 
som en homogen ort med avseende på ursprung, utan han ser snarare ett 
historiskt ”guldgrävarland” där alla möjliga har kommit och sökt jobb. Un-
der de perioder när det inte har funnits arbete har de som kommit snart 
lämnat orten igen. Han uppfattar att bilden av att Degerfors skulle vara 
homogent inte stämmer utan att det snarare är mer heterogent än andra 
platser tack vare den förmånliga arbetsmarknaden under vissa perioder.  

De tre avgränsningsstrategierna och principerna för relationen mellan 
nationell ekonomi och arbetskraft tävlar om hegemonisk konkurrens. Att 
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endast en av intervjupersonerna ger uttryck för ”guldgrävarlogiken” är ett 
uttryck för dess mer marginella position jämfört med de två andra i det 
samhällsklimat som rådde vid tiden för intervjuerna.  

Omsorg med baktanke 
Vid 90-talets mitt när kriget i forna Jugoslavien skapade flyktingar hade 
Migrationsverket en förläggning i Degerfors, och flera berättar om att det 
var en hel del bråk kring den. Anders såg beklagande på det hela: 

Anders: Tjaa, det var väl rätt så mycket invandrare som bodde på Bruket. 
Jag tyckte ju mest synd om dom för att dom hade ju inget. […] [på 90-talet] 
öste det in folk ifrån Bosnien och Serbien, eller jugoslaver, jag menar, jag 
förstår ju att dom ville därifrån, jag skulle ju inte heller vilja vara där men, 
men det är svårt att förklara för dom som är arbetslösa och så bara kommer 
dom och tar jobb … 

För egen del hade Anders inget emot flyktingarna på Bruket men han tyckte 
synd om dem, men andra i orten reagerade negativt och därför uppstod 
problem. Problemen förläggs här till samma grupp som de Anders tidigare 
beskrivit som orsak till ortens arbetslöshet. Det kollektiv som Anders skri-
ver in sig i är främst ett gott, omsorgsgivande Sverige, som från ett fågelper-
spektiv visar omsorg både om flyktingarna på Bruket och om de arbetslösa 
som i motsats till honom själv upplever konkurrens om jobben. För de ar-
betslösas skull och för flyktingarnas skull borde myndigheterna förklarat 
situationen bättre för de arbetslösa, men det är inte säkert att förklaringarna 
hade gått hem, tror Anders.  

Också Jörgen vill lösa rasismen genom bättre agerande från myndighet-
ernas sida:  

Jörgen: Men om di ska integreras i samhället så att säga då måste de ju, flytta 
på dom, (…) det skulle ju bo en familj bland massa svenskar, spri ut dom! 
Di är tvungna att lära sig svenska, då kommer de in i samhället mycket 
bättre. Och då blir det mycket mindre rasism tror jag också, så märks det ju 
inte liksom att det blir nerskräpat på olika områden. Eller gängbildning som 
oftast blir då, i och med att det är många. Det är mycket arbetslöshet när det 
är invandrare.   

Jörgens förslag till myndigheterna på detta område är betydligt tydligare än 
hans förslag vad gäller hur dagens ekonomi och hans egen arbetslöshet ska 
hanteras. Myndigheterna borde sprida ut de som kommer till Sverige och 
tvinga dem att komma in i samhället, för att på det sättet hindra problem 
som drabbar alla men särskilt de invandrade själva. ”För deras skull” borde 
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myndigheterna vara tydligare i sina krav, annars orsakar invandring rasism, 
nedskräpning, gäng och arbetslöshet. Associationen mellan en utpekad 
grupp i samhället och sociala skeenden som också skulle kunna förklaras 
av till exempel historiskt etablerade värderingsmönster, sociala eller mak-
roekonomiska problem kan ses som ett uttryck för det Philomena Essed 
kallar vardagsrasism; 492 ett oavbrutet, ofta omedvetet utövande av makt. 
Samtidigt är det ett utslag av samma vårdande rasism som jag uppfattade 
hos Agneta ovan. Men Mulinari och Neergaard493 kopplar den vårdande 
rasismen till uteslutningsrasism och uppfattar ur sina intervjuer att den är 
ett indirekt sätt att i tanken förflytta människor bort från det nationella, 
Svenska territoriet. Jörgens avsikter gentemot samhället i stort och de som 
invandrat är att bättre inordna dem i det Svenska samhället, genom att 
forma dem efter detta samhälles behov. Det liknar mer underordningsras-
ism, som Mulinari och Neergaard ser hos samhällets ”vinnare” som gärna 
vill ha rasifierad arbetskraft tillgänglig inom territoriet i egenskap av billig 
arbetskraft.  

Jörgens uttalande gör honom till en omvårdande, tillhörig person, på 
motsvarande sätt som Anders ovan uttryckte beklagande över att de arbets-
lösa blev arga för de inte förstod bättre. Liksom Anders’ beklagande över 
flyktingarna som inte hade något placerar han sig bland de goda, nationellt 
tillhöriga som talar ur ett fågelperspektiv om vad som är bäst för landet. 
Men förslaget om bättre förklaringar till de arbetslösa placerar Anders sig i 
en grupp som inte känner konkurrensen själv utan kan föra de arbetslösa 
(och ”tröga” som han säger i kapitel sju) framför sig. Han placerar sig bland 
de goda på två sätt samtidigt, med två olika representationsprinciper.  

En viktig skillnad mellan Anders och Jörgen är att Jörgen i andra sam-
manhang hör till de som inte verkar känna sig hörd i samhället. Han beskrev 
i kapitel sex och sju hur han blir diskursivt utesluten ur de samhällsgemen-
skaper som ger arbetskontakter, till exempel. Men här skriver han in sig i 
en nationell gemenskap genom kritiken mot myndigheterna. Genom tillhö-
righet till styrningen känner han en gemenskap med ”en massa svenskar” i 
det samhälle där De Andra behöver integreras. Hans egen erfarenhet av svå-
righeterna med ”att visa framfötterna” påverkas alltså inte av hans bild av 
orsakerna till sin egen arbetslöshet, utan här framstår ”invandrare” som en 
egen orsak till gängbildning och arbetslöshet.   

                                                      
492 Essed 2005 
493 Mulinari & Neergaard 2012 a/b 
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Politik 
I kapitel sex gjordes ”politik” synonymt med irrationalitet, motsatsen till 
den rationella ekonomiska logik som skulle gynna de effektiva, kompetenta 
och flexibla Svenska anställda. Både nationalistisk politik där statliga och 
privata investerare gynnar ”sina egna” och företagspolitik där en bolagsled-
ning på grund av prestige inte kan ta tillbaka beslut även om de visar sig ha 
varit dåliga. I detta kapitel har jag lyft fram den tillhörighet till styrningen 
som många intervjupersoner ger uttryck för, och även här beskrivs ”politik” 
och ”politiker” som ett kollektiv med intressen motsatta de rationellt sett 
bästa för alla, i intervjupersonernas beskrivning: 

Anders: Det är ju svårt, hela svenska politiken med invandring, den är ju 
otäck. Det är dom själva som har skapat problemena (…) 

SL: vad tänker du på för problem? 

Anders: Ja men det är ju, främlingsfientlighet och allting under nittiotalet, 
när det inte fanns nåt jobb för den vanlige svensken.   

Här är det inte De Andra som skapar främlingsfientligheten utan ”dom 
själva”; ”politiken”. Tillhörigheten till styrningen är alltså inte detsamma 
som en tillhörighet till politiken. Jag uppfattar att Anders, Jörgen, Agneta 
och flera andra ser sig som tillhöriga en grupp som borde bli lyssnade på. 
Men det finns samtidigt en viktig skillnad mellan detta och hur till exempel 
Jörgen och Agneta pratar om den diskursiva exklusion de upplever från be-
rättelserna om arbetsmarknaden: När det gäller vad politikerna borde göra 
med rasifierade människor är förslagen mycket starkare uttalade. Det kol-
lektiv som är uteslutet från arbetsmarknaden har inte samma resurser att 
framföra åsikter och påverka styrningen till fördel för alla och därmed för 
sig själva. Den rösten är inte alls lika stark som den jag uppfattar från det 
kollektiv av icke-rasifierade Svenskar som framstår i detta kapitel.  

De nationellt tillhöriga är också ett kollektiv som anstränger sig att ta sitt 
etiska ansvar och inte uttalar sig rasistiskt. Förslagen till myndigheterna 
framställs av vårdande skäl, av omsorg både om samhället i helhet och om 
de som kommer till landet. Både 2005-07 när intervjuerna gjordes och i 
skrivande stund 2015 betraktas rasism som oönskat och kopplat till grup-
per utanför det normala, som t ex Agneta gör här: 

SL: Du tror inte folk gör kopplingen mellan arbetslöshet och rasism? (…) 

Agneta: Så enkelt är det väl inte, det handlar väl mer om identitetsproblem 
hos vilsna ungdomar, som vill vara med i en grupp och känna gemenskap.  
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Objektifieringen av De Andra genom att rasifiering ställs i motsats till in-
klusion på det nationella fältet, och associationerna mellan rasifiering och 
negativa eller ibland avhumaniserande företeelser som nedskräpning, vill 
jag kalla rasistiska oavsett talarens avsikt eftersom de får exkluderande ef-
fekter.494 Både ekonomiskt och diskursivt exkluderande effekter blir följden: 
Den ekonomiska exklusionen handlar som jag har diskuterat i tidigare ka-
pitel om i vilken mån personer hålls utanför högt värderade grupper genom 
anklagelser om felaktiga strategier, attityder eller yrkesområden. Därmed 
finns personerna inte närvarande i de sociala nätverk där arbets- och före-
tagstillfällen diskuteras och fördelas, eller där verksamheter får stöd av po-
litiska institutioner som fördelar pengar. Den diskursiva exklusionen hand-
lar om att erfarenheter från en icke tillhörig grupp inte beaktas som rele-
vanta för helhetens berättelser, och inte blir underlag för gemensam hand-
ling. Nedvärderingen är inte nödvändig för att skapa exkluderande effekter, 
men den legitimerar uteslutningen och förklarar den som en effekt av de 
uteslutnas egna egenskaper eller handlingar, snarare än att egenskaperna 
skulle vara en följd av uteslutningen.  

Ulf gör en liknelse mellan relationen mellan honom och de som styr i 
landet och relationerna i en familj: 

Ulf: Jag ger ju mina barn mat först och sen så matar jag kanske grannens 
barn, men mina barn är viktigare, så kan jag se på det litegrann då (…) Nej 
det kan jag inte koppla det hur det hänger ihop med rasism eller så.  

Denna liknelse grundar sig också på samma tillhörighet till styrningen som 
Agneta hänvisade till ovan, att de styrande borde prioritera ”sina egna” om 
det finns konkurrens om resurserna. Det är en logik som kopplar ihop de 
vars tillhörighet till det nationella fältet legitimerats genom historiska pro-
cesser med styrningen och den nationella ekonomin. Men alla kollektiv kan 
förändras och avgränsas på ett annat sätt.  Den logik som Roland Halvars-
son beskriver där människor från många olika håll har kommit för att få 
jobb på verket ”vilken tid på dygnet som helst (…) och sen börja jobba 
några timmar senare” likställer alla med kapacitet att söka jobb på verket, 
medan en logik som grundar sig på nationell tillhörighet ställer olika grup-
per av arbetslösa mot varandra och legitimerar skillnadsskapande ekono-
misk-administrativa praktiker.  

                                                      
494 Miles 1989 
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Pizzerior 

SL: Det var nån som sa att det var väldigt mycket pizzerior i Degerfors? 

Jonas: Ja det kan man väl säga att det är. En hel hoper i alla fall. ja, det… ja. 
Vi är väl lata att laga mat kanske här i Degerfors 

SL: Så då blir det pizza?  

Jonas: Ja för hur dom kan överleva allihop så pass det är ju ett litet under, 
det, tio pizzerior plus några restauranger det är, på tiotusen personer, jag 
tycker det är lite mycket kanske. Men det funkar tydligen. Dom jobbar vidare 
i alla fall, allihop. 

Det är något skumt med alla dom här pizzeriorna tycker många av intervju-
personerna: Hur kan de överleva egentligen, så många i en så liten ort? Jo-
nas skyller delvis på ortsbornas dåliga matvanor, men tror mer på att det är 
någonting i själva pizzabranschen som är konstigt. Pizzeriorna återkommer 
många gånger i berättelserna, så många att det blir till en tydlig figur, en 
symbol för något man kan ifrågasätta och rikta undrande ögon mot. I ka-
pitel åtta beskrev Gunilla småföretagen i orten – kvinnorna startar butiker, 
männen rörmokeri och byggföretag och ”invandrarna” startar pizzerior. 
Pizzabranschen i Degerfors är den tydligast rasifierade delen av den lokala 
arbetsmarknaden som jag har stött på, och samtidigt den mest ifrågasatta:  

Mats: Man kan fråga sig vad dom lever på… 

SL: Pizzor?  

Mats: Det tror jag inte, för om man tittar på [en viss pizzeria] så har du i alla 
fall tre fyra stycken som jobbar där inne, så räknar 250–300–tusen per skalle, 
det måste nog dra in en miljon på den, fyra miljoner i omsättning för att få 
ihop det hela, och sen så, åker du X390, och fint, tjo och tjohej, tro att det 
är svarta pizzor där då, mmm… skratt. Ah, vad vet jag, vad vet jag? Det går 
ju inte riktigt ihop, men det är klart man ska inte tänka så mycket. Så det är, 
nä, men, jag vet inte, det verkar lite märkligt i alla fall. 

Ifrågasättandet handlar om misstankar om svarta pengar eller andra oegent-
ligheter. Flera intervjupersoner undrar om inte restaurangerna är för 
många, hur de kan ha så många anställda och tjäna så mycket pengar som 
de till och med visar upp i form av tjusiga bilar. Här kan man ana en annan 
gränsdragning kring en erkänt tillhörig befolkning än den som görs i kapitel 
sju. Det är inte bara arbetskraften människor förväntas tillhöra utan också 
en ”reguljär” dvs. skattebetalande del av ekonomin och arbetskraften. Det 
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är särskilt rasifierade personers företag som antas höra till den svarta, ore-
glerade ekonomin. Enligt Skatteverket495 finns det mycket obetalda skatter 
inom restaurangbranschen, men sådant förekommer också inom andra 
branscher till exempel bygg- och städbranschen. Byggbranschen är större än 
restaurangbranschen i Degerfors men det är inte dit Mats’ misstankar om 
svartarbete riktas. Paula Mulinari menar att det inte heller är hela restau-
rangbranschen som ifrågasätts och granskas utan framför allt den rasifie-
rade delen – som om ”svarta”/rasifierade anställda vore synonymt med 
”svart” arbete.496   

Den rasifierade arbetsmarknaden skulle kunna se annorlunda ut, tror 
Marianne: 

SL: [de som bodde på flyktingförläggningen, bodde de kvar efteråt?]  

Marianne: Jag vet inte vad de skulle göra här (SL: nä-hä?) För ja, visserligen 
startade de pizzerior då för att Degerfors är väl ett av dom kommunerna med 
mest antal pizzerior i förhållande till folkmängden [skratt] det har varit så i 
alla herrans år, så det kanske dom gör då. Men annars så vet jag inte vad 
dom skulle göra här. (…) Det fanns väl nån enstaka sån butik då just som 
sålde nånting inhemskt från deras länder, men det har inte varit nån sån ök-
ning utav såna affärer heller (- - -) Dom har ju inte skaffat sig några arbets-
tillfällen heller om dom skulle vilja bo kvar här heller så.  

Marianne har tidigare beskrivit konsumtionsutbudet i orten som tråkigt och 
kopplar här samman de många pizzeriorna i Degerfors med att ortsborna 
inte är intresserade av något mer spännande än pizza. På andra ställen bi-
drar ”invandrarna” med exotisk mat och liknande, men det kan man inte 
hoppas på i tråkiga Degerfors, tycker hon. Hon beskriver de som bor i orten 
som kulturlösa och tråkiga, och med så tråkiga ”invandrare” dras orten ner 

                                                      
495 Enligt samtal med tjänstemän på Skatteverket är restaurangbranschen, städbran-
schen, byggbranschen och andra personalintensiva branscher föremål för special-
granskning på nationell nivå sedan 2004. Rapport finns utgiven: Skatteverket, En-
heten för Grov Ekonomisk Brottslighet 2012 
496 Mulinari 2007, se också Schierup (nedan) som menar att just småföretag i ser-
vicebranschen sedan 1990–talet har blivit en lösning för den invandrade arbetskraf-
ten, en lösning som har inneburit ekonomiska problem för många. Underfinansie-
ring, konkurser, långa arbetstider och ingen a-kassa gör det omöjligt för dessa själ-
vanställda att ta sig i de sociala skyddsnäten. Stenhård konkurrens driver dem mot 
den svarta eller grå ekonomin, vilket har lett Carl-Ulrik Schierup att beskriva grup-
pen som ett nytt proletariat. Carl-Ulrik Schierup, 2006, "Den sociala exkluderingen 
i Sverige Migration, arbetsmarknad och välfärdsstat i förändring" i De los Reyes 
(red.), Arbetslivets (o)synliga murar: rapport, Fritze, Stockholm 
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ytterligare. Hon ser sig själv som en nyfiken och kulturintresserad person 
som gärna vill se lite mångkultur omkring sig i form av annorlunda mat, 
men det har de här ”invandrarna” inte kunnat bidra med. Att bidra med 
intressant kultur tycker hon vore ett tillskott till samhället, men pizza hör 
inte till de givande kulturyttringarna.  

Bengt har bott borta ett antal år och ser sig inte riktigt som en äkta De-
gerforsare, utan snarare som en storstadsbo van vid ett blandat samhälle. 
Han har uppfattat en negativ attityd bland ortsborna: 

Bengt: [Degerforsarna tycker att] en invandrare är nånting skit (…) det är 
jävligt skit att sitta på pizzan och dricka också liksom, men dom flesta sitter 
ju där och dricker för det finns ju ingen annan stans att ta vägen 

Pizzeriorna är en central del av den lokala kulturen och det sociala livet, det 
finns inte så många andra uteställen så om man inte vill sitta hemma hos 
varandra eller åka till stan och ta en dyr taxi hem så är det ”pizzan” som 
gäller. Men ändå är det de negativa omdömena som dominerar uppfattar 
Bengt, som är återinflyttad efter några års arbete på annan ort. Jonas och 
Marianne nämnde också den dåliga matkulturen som en orsak till pizzeri-
ornas fortlevnad, här antyder Bengt att det är suparkulturen pizzeriorna le-
ver på. De lever alltså för att den lokala kulturen är negativ på olika sätt – 
eller kanske vore den inte lika negativ om den inte understöddes av pizzeri-
orna? Bengt som ser den lokala kulturen med stadsbons ögon tycker att 
Degerforsarna är för negativa, de skämtar för negativt och ser allt i svart, 
tycker han. Han säger att Degerforsarna tycker att ”invandrare är nånting 
skit” men så uttalat kritiska formuleringar hittar jag inte i mina intervjuer, 
utan i allmänhet kommer kritiken mot invandring och personer från andra 
länder betydligt mer inlindat t ex i form av misstankar riktade mot pizzeri-
orna eller associationer till våld (nedan).  Att han ser ”Degerforsare” som 
ett ”infött” kollektiv som står i motsats till gruppen ”invandrare” är också 
tydligt.  

Tidigare i kapitlet visade jag att det var flera som uppfattade att det var 
bristen på arbete som skapade problem för gruppen ”invandrare”, men här 
framstår det att inte alla typer av arbete är bra. Arbetet ska vara i enlighet 
med Skatteverkets regler – vilket pizzeriorna antas inte vara – och det ska 
bidra till en positiv miljö i lokalsamhället det vill säga inte erbjuda den ohäl-
sosamma och oinspirerande mat och billiga alkohol som ortsborna efterfrå-
gar. Den rasifierade arbetsmarknaden på pizzeriorna beskrivs på detta sätt 
som en arbetsmarknad eller ett konsumtionsutbud som inte bidrar till den 
lokala och nationella gemenskapen, den framställs istället som nedbrytande. 
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Att restaurangernas och pizzeriornas utbud inte ses som en del av de strate-
gier för ”upplevelsenäring” som diskuterades i kapitel åtta är också ett 
tecken på att de liksom de ”Asiatiska tigrarna” som Susanne Johansson497 
beskrev i Gnosjö glöms bort eller osynliggörs i berättelserna om ortens nä-
ringsliv och framtid, men tar tacksamt emot deras ekonomiska insatser så 
länge de är underordnade.  

Dom finns inte här  

Eva: Vi får ju nya kulturer inpå knutarna, dom är ju inte i andra länder längre 
utan dom är ju här. Och, det är klart att alla måste ju få ta med sig sin kultur 
och sin religion det är inte, det säger ju Sveriges lag att, det ska dom ju få ha, 
det är religionsfrihet och, så är det, det är såklart att dom, ofta så blir dom 
ju faktiskt samlade på samma ställen så då är det klart att det inte blir kul-
tur… dom fogas ju ihop då, så att det blir ju, vi märker nog inte av det på 
samma sätt som du gör i Malmö, för vi har ju inte många invandrare här, i 
alla fall inte många kurder eller nånting annat.  

Lagen säger att människor får ta med sig sin kultur, men om det blir för 
många på samma ställe som till exempel i Malmö så blir det inte kultur 
längre, antyder Eva. I Degerfors är det okej för det är inte så många som är 
väldigt annorlunda. Eva tycker inte det är något fel på mångkultur, så länge 
det hålls i lagom doser är det både berikande för ”oss” och humant gente-
mot ”dom” som får ta med sig sin kultur och religion. Jag tror att det Eva 
menar med ”kurder eller nånting annat” som märks i Malmö är miljöer 
som skiljer sig från det hon känner igen som Svenska, men i Degerfors har 
inte mycket förändrats antyder hon. Också Agneta framställer Degerfors 
som i huvudsak homogent och ”Svenskt”, men många ”invandrare” i en 
ort leder till problem. I en diskussion om den flyktingmottagning som varit 
under senaste åren och hur den förändrat orten svarar hon såhär:  

SL: Är det mycket invandrare här nu?  

Agneta: Nej, det är det inte. Men i Karlskoga är det ju det. Det är ett speciellt 
område där alla är då. Och där törs ju ingen gå ut, det är mycket inbrott och 
skit, och, dom går ju in i affärerna liksom och, det har ju varit rånförsök och 
sånt. Dom måste ju hålla reda på dom som är, dom måste ju ta hand om 
dom som är här, och även, det måste finnas nån bra strategi för dom som 
kommer hit, att dom har, typ mentorer, eller ja, som visar in dom i samhället 
hur det fungerar och, vad det är som gäller här. Men om varenda människa 

                                                      
497 Johansson 2000 
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som kommer in, bara blir inslussade från nåt ställe, det är inte bra, osäkra 
vuxna, osäkra mammor och pappor liksom, och så deras ungdomar då.  

Det är våldet som karaktäriserar en blandad ort, men i lugna Degerfors 
finna det inga sådana problem, antyder Agneta. Det är den dåliga integrat-
ionspolitiken som har skapat problemen med våld och stölder, om alla som 
kommer till Sverige placeras på samma ställe så blir konsekvensen osäkra 
föräldrar och osäkra ungdomar tror hon. Detta är åter ett exempel på ”om-
sorgsrasism”, att människor som flyttar till Sverige borde få hjälp annars 
skapar de problem för sig själva och andra. Bengt beskriver här hur det gick 
till på flyktingförläggningen i Degerfors under 90–talet: 

SL: Hur märktes det här med inflyttningen [de senaste decennierna]? 

Bengt: Nä, det kom ju inga invandrare till Degerfors gjorde det inte, (SL: 
nähä?) inte vad jag har upptäckt, inte vad jag menar liksom (…) förrän på 
80–talet här, och liksom då blev det ju att dom blev, att det, invandrare blev 
tvångsflyttade hit, och då blev det liksom hets, då blev det ju en annan sorts 
hets mot varandra mer i och med att dom blev tvångsflyttade till Degerfors, 
som jag vet många, dom ordna ju invandrarförläggningar och sånt gjorde 
dom ju, liksom utan att folk ville ha dom i Degerfors. Då blev det ju mot 
viljan i Degerfors, för då blev det ju hets igen blev det ju litegrann, det gick 
inte alls då med invandrare och blöblöblö, för dom är ju väldigt tuffa vet du, 
dom är väldigt konservativa mot invandrare och sånt i Degerfors, tycker jag, 
faktiskt…  

Jag uppfattar det Bengt säger som att det var först när det blev bråk och 
hets som invandringen märktes, innan dess var det inga problem och alltså 
fanns det inga ”invandrare” då. Förläggningarna fungerade inte eftersom 
Degerforsarna är så tuffa och konservativa. På motsvarande sätt som i dis-
kussionen om pizzeriorna är det kombinationen av de negativa ”invand-
rarna” och de negativa Degerforsarna som framställs som ett problem, båda 
används för att svärta ner varandra och platsen.  

Dessa beskrivningar kom parallellt med berättelserna om pizzeriorna och 
de om finsktalande och Exjugoslaviska kolonierna i orten. Flera lyfte upp 
en koppling mellan ”invandrare” och bråk, vilket de verkar anse inte finns 
i Degerfors tack vare den homogena befolkningen. Bengt framställer det 
som att när befolkningen var homogen så var det inga bråk men sen kom 
det en förändring i hela landet, och småstadsborna kunde inte hantera den. 
Liksom jag visade i tidigare kapitel utspelas här en symbolisk strid om vil-
ken typ av ort Degerfors är. Eva och Agneta uppfattar att eftersom invå-
narna i orten i tillräcklig omfattning är ”infödda” alltså Vita så finns inga 
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problem med annorlunda människor till skillnad från situationen i Malmö 
eller i Karlskoga, men Bengt uppfattar att det finns problem på grund av 
Degerforsarnas konservativa och negativa attityder. Det avspeglar två bilder 
av det ”normala” eller värderade Sverige: antingen som i Agnetas och Evas 
berättelse ett ”infött”/Vitt Sverige med måttlig och på marginalen för ma-
joriteten berikande mångkultur, eller som i Bengts berättelse ett blandat och 
antirasistiskt Sverige där en mer blandad befolkning inte förändrar så 
mycket eftersom det finns en vilja att leva tillsammans med olika slags män-
niskor.  

Kapiteldiskussion: De Andra skapar ”oss” 
Objektifieringen och avståndstagandet som vi har sett exempel på i detta 
kapitel sker enligt samma mall som de gränsdragningsprocesser jag har lyft 
fram i tidigare kapitel. En representationsprincip för kollektivet – i detta fall 
dels nationen och dels lokalsamhället – etableras som hegemonisk vid en 
viss tid, den utgör grund för gränsdragningsprocesser som människor kan 
använda för att ge sig själv högre och andra lägre värde. Gränsdragnings-
processerna blir osynliga och värderingarna framstår som logiska. Den lo-
gik som legitimerar dagens ekonomiska värderingar för flexibilitet och ent-
reprenörskap ifrågasätter samtidigt arbetslösas erfarenheter av att framgång 
i detta system är en följd av ekonomiskt och socialt kapital. Den logik som 
legitimerar de manliga nätverkens och branschernas prioritet ifrågasätter 
kvinnornas erfarenhet av att det är möjligt att utveckla nya verksamheter 
och se platsen och ekonomin på ett nytt sätt. Och den logik som legitimerar 
rasifiering på arbetsmarknaden och i samhällsplaneringen ifrågasätter att 
andra kollektiv än de nationella eller Vithetsprioriteringen skapar, kan 
ordna samhället.   

Vissa människor som finns i lokalorten men vars (försök till) inklusion 
på det lokala och nationella fältet inte erkänns, rasifieras på så sätt att deras 
familjehistoria och andra egenskaper görs till signifikanta tecken för icke-
tillhörighet. En kategori av ”Andra” etableras, som inte har mer gemensamt 
än att deras inklusion på det nationella fältet inte erkänns. Rasifiering fram-
står som en mer trögrörlig kategorisering än avståndstagande på grundval 
av otillräcklig arbetsmarknadsmoral, men hur de förändras över tid är en 
undersökning som inte ryms inom denna avhandling.  

När de inkluderade drar en gräns kring den nationella gemenskapen un-
derstryker de samtidigt sin egen legitima tillhörighet och sin rätt att uttala 
sig om vad som är bäst för helheten: ”Governmental belonging”. Här vill 
jag koppla tillbaks till diskussionen i kapitel sex om Folkhemmet: Den 
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svunna välfärdsstaten och gemenskapen som utgjorde en figur för att kon-
trastera mot dagens värld där ekonomiska världen, individualism och kon-
kurrens istället framställs som ledstjärnor. När människor talar om sig 
själva i relation till Folkhemmet som historisk gemenskap och nationell 
framgångsberättelse, gav det en möjlighet för de arbetslösa att uttala sig om 
samhällets behov trots att de är medvetna om att de idag är ”fel” ur den 
ekonomiska maktens perspektiv, i kontrast till det utanförskap som de med 
arbete konstruerar och som diskuterades i kapitel sju. Samtidigt fick de nå-
got mer framgångsrika i dagens ekonomiska system en möjlighet att ut-
trycka kritik mot dagens system utan att deras arbetsmarknadsmoral be-
hövde ifrågasättas. Alltför uttalad kritik mot dagens ekonomiska system 
hotar tillhörigheten genom att den kritiskes ”arbetsmarknadsmoral” fram-
står som mindre trovärdig om personen skulle vara alltför tydlig med att 
det kan finnas andra samhällsvärderingar som var bättre.  

I detta kapitel visar jag hur den Vita eller ”infödda” tillhörigheten blir 
användbar som ett sätt att skapa eller understryka sin tillhörighet oavsett 
andra exklusionsgrunder, alltså oavsett om man är godkänd på arbetsmark-
naden eller uppfyller värderingar kring sökstrategier och annat så utgör Vit-
heten och kopplingen till den historiska gemenskapen en tillhörighet och en 
gemenskap. För de som inte har vunnit erkännande på arbetsmarknaden 
erbjuds en inklusion på det nationella fältet, och för de som har vunnit er-
kännande på arbetsmarknaden erbjuds dels ett tillfälle att visa sympati med 
sina Vita olycksbröder och -systrar, och ett tillfälle att framhålla sin godhet 
genom att förstå hur besvärligt det måste vara för de som upplever konkur-
rensen på arbetsmarknaden. Vitheten blir en slags kod för historisk nation-
ell inklusion i ett oproblematiskt och framgångsrikt ”vi”, vid en tid när det 
visserligen fanns Andra närvarande i det nationella rummet men de hade 
”tagits hit” och ”tagits omhand” på ett sätt så att de var till nytta för ”oss”.   

Det var ”vi” som hade det bra inom ramen för ”folkhemmet” och vissa 
av ”oss” har det dåligt idag – men om man inte är erkänd som ”infödd” så 
att man var en del av historien är det svårt att kritisera dagens situation. 
Vitheten och kopplingen till den historiska gemenskapen gör det lättare att 
göra sin kritik allmängiltig, att kritisera i namn av helheten. Hänvisningen 
till en historisk Svensk Vit gemenskap har blivit den form som kopplingen 
mellan dagens situation och historien har tagit. Men denna koppling är inte 
funktionell av egen kraft, det är de hegemoniska interventioner som kon-
junkturellt formulerar identiteter och lojaliteter som avgör.  
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Samtidigt är tolerans och inklusion värden som lyfts fram, och arbets-
kraftsinvandringen presenteras som ett gott exempel på Svensk global soli-
daritet. Den underordnade rasismen och bilden av den omsorg som visades 
gentemot människor från andra länder utgör därmed också delar av den 
historiska gemenskapen, och kan som jag visade ovan användas för att kri-
tisera situationen som den ser ut idag. Kraven som riktas mot De Andra 
formuleras flera gånger i termer av ”för deras skull”, det som Mulinari och 
Neergaard kallar omsorgsrasism. Jag vill tolka detta inte som en egen form 
av rasism bredvid uteslutnings- och underordningsrasismen, utan att just 
”godheten” är en viktig del av skapandet av Svenskhet498. Genom att det 
utanförskap som De Andra placeras i ger ”oss” dels egenskaper i form av 
god omsorg/humanitet (”det är synd om dem”), dels en överordnad och 
tillhörig position som ger ”oss” rätten att ifrågasätta och döma moraliskt 
(”de jobbar svart”) skapas hierarki och godhet samtidigt. Omsorgen ger 
också talarna en möjlighet att avgränsa sig från och moraliskt utesluta ”den 
riktiga rasismen” om vi ser på hur Agneta skiljer mellan sin oro och förvir-
rade ungdomar till exempel, eller till de arbetslösa som börjar bråka kring 
flyktingförläggningen när myndigheterna inte lyckas förklara tillräckligt väl 
för dem. Rasism förknippas i dessa berättelser med omogna ungdomar och 
otrygga människor, alltså människor som inte kan kontrollera sina hand-
lingar och känslouttryck499. Omsorgsrasismen kan kombineras med olika 
sätt att beskriva De Andra, eftersom det inte är objektet för omsorgen som 
är det viktiga utan subjektet, att göra sig själv till både överordnad och vär-
derad.  

Vilket arbete godkänns?  
Småföretag i form av pizzerior ger inte tillträde till de värderade kretsarna 
av entreprenörer i Degerfors, det framgår av det sätt de beskrivs. Pizzeriorna 
misstänks för obetalda skatter och dessutom framhåller flera intervjuperso-
ner att de bidrar till invånarnas dåliga kultur och mathållning. I kapitel sex 
och sju framhölls tillgängligheten till arbetsmarknaden, kompetens och risk-
villighet som värderade egenskaper för att bli en godkänd samhällsmedlem 
i dagens samhällsekonomi enligt de värderingsmönster som framkommer ur 
intervjupersonernas berättelser. Men för De Andra räcker inte detta, mot 
dem riktas ifrågasättanden som inte riktas mot andra företag. Om jag i ka-

                                                      
498 Se också Lundström och Hübinette 2011 för detta 
499 Se t ex Essed 2005 
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pitel åtta drog slutsatsen att moraliskt erkännande för nationellt högt vär-
derad jämställdhet inte var nödvändigt för att nå erkännande på det lokala 
ekonomiska fältet, så verkar motsatsen gälla här: Ekonomisk framgång er-
känns inte förrän den är moraliskt godkänd, och här ställs högre krav på 
rasifierade personers moraliska beteende än på dem som ses som tillhöriga 
nationen, alltså Vita.  

Vår lilla plats på jorden 
Det slog mig flera gånger vid besöken i Degerfors hur min bild av orten som 
till viss del blandad kolliderade med intervjupersonernas beskrivning av att 
det inte fanns några ”invandrare” där. Däremot beskrev de hur ortens ser-
viceutbud präglades av att De Andra hade startat en massa pizzerior. Det 
var som att det var viktigt att upprätthålla en bild av en Vit ort. Grannorten 
Karlskoga beskrevs däremot som en ort med ”invandrare”, en våldsam plats 
där invånarna inte vågade gå ut. På samma sätt beskrevs storstäderna som 
våldsamma och skräpiga på grund av deras icke-Vita befolkning. Associat-
ionerna mellan icke-homogena platser, våld och skräp återkom flera gånger. 
För att fortsätta på ett tema från tidigare kapitel om vilka bilder man vill 
förmedla av sin ort så är min slutsats att intervjupersonerna vill beskriva en 
Vit, stillsam, fredlig ort.  

Degerforsarna verkar vilja upprätthålla en plats i det ”normala” Vita 
nationella intressets perspektiv, uppfattat som en stark koppling till den 
Svenska industriepokens centrum och en viss typ av Svenskhet=Vithet som 
i intervjuernas berättelser framstår som omöjlig att ifrågasätta. Ortens sym-
boliska, Vita rasifiering är ett kollektivt kapital på det nationella fältet som 
många av intervjupersonerna (men inte alla) gärna vill bevara.  

Ansträngningarna att beskriva orten som lugn, normal och Vit ska ses i 
relation till en beskrivning av småorter som värderingsmässigt skilda från 
storstadsområden som jag har uppfattat under en lång följd av år. Place-
ringen av rasistiska åsikter i den sociala och geografiska periferin liknar det 
som händer med det Svenska mansidealet som jag lyfte fram i kapitel åtta, 
att glesbygd och småorter på avstånd från storstaden beskrivs som platsen 
för det ojämställda problemet, ”obildade Norrlänningar som rapar och fi-
ser”500, medan den ideale Svenske mannen (som då i motsats till ”Norrlän-
ningen” befinner sig i söder och/eller i storstäderna) inte behöver göra en 
särskilt stor jämställdhetsinsats för att bli hjälte.501 Den rasism som beskrivs 

                                                      
500 Lindqvist 2008 
501 Järvklo 2008 
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som ett moraliskt problem, särskilt placerat i småstäder, 502 är alltså ”looser-
rasismen”, medan ”vinnarnas rasism” som hela tiden funnits i storstäder 
och bland högutbildade osynliggörs och normaliseras.503 Den geografiska 
periferin hamnar i en paradox av att invånarna behöver hålla ihop för att 
klara sig materiellt som till exempel konsumtionsplats och företagsnätverk, 
att hålla undan oönskade invånare som är alltför fattiga, och att inte behöva 
förknippas med förändring i form av ny befolkning som leder tankarna bort 
från den tid då dessa orter hade en prioriterad plats i den nationella ekono-
miska framgångsberättelsen.  

  

                                                      
502 Molina och de los Reyes 2002 
503 Mulinari och Neergaard 2012 
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Slutkapitel 
I den här avhandlingen har jag undersökt hur den nationella gemenskapen, 
genom lokala gemenskaper, reproduceras och avgränsas i berättelser om 
arbetsliv och samhällsförändring från personer som är arbetslösa eller har 
erfarenhet av arbetslöshet i en mindre ort. Genom femton berättelser från 
människor i en mindre ort, Degerfors, har jag sökt spåren av hur klassam-
hället reproduceras i dagligt tal och hur gränsdragningar kring värderade 
och mindre värderade görs i vardagen. Jag utgår från att bedömningar om 
eget och andras värde för nationsgemenskapen är centrala i avgränsning och 
skapande av klass och tillhörighet, och att erkännande eller avvisande av 
andras erfarenheter bara är möjligt för dem som har socialt eller annat ka-
pital som är gångbart på det nationella fältet. Att ifrågasätta andras värde 
är ett sätt att understryka sitt eget värde och att ta avstånd från andras er-
farenheter ifråga om hur samhället fungerar och vad som krävs för att nå 
framgång.  

Jag kommer i detta kapitel att lyfta fram och koppla ihop svaren jag har 
funnit på mina frågeställningar genom den empiriska undersökningen mot 
bakgrund av den historiska bakgrunden i kapitel två och de teoretiska reso-
nemangen i kapitel tre och fyra och sedan sammanfatta mina slutsatser och 
dra ut några trådar kring hur dessa slutsatser kan användas idag, i det po-
litiska landskap som utvecklats sedan jag började arbeta med den här av-
handlingen.   

Tillskriven moral och respektabilitet drar gränser  
Den symboliska gränsdragningen och risken att hamna utanför de värde-
rade samhällsmedlemmarnas skara, som en följd av att de diskurser för re-
presentation av nationen och därmed prioriterad värdering på det nationella 
fältet, är i fokus för frågeställning nummer ett. Först en sammanfattning av 
den teoretiska ramen för denna fråga: 

Ett centralt argument i denna avhandling är att moral eller respektabilitet 
används för att bedöma människors värde för den nationella gemenskapen. 
God moral anses den person ha vars beteende godkänns på grundval av 
(antaget) goda värderingar, och respektabilitet uppnås när denna moral 
(och det beteende och värderingar som den bygger på) godkänns av nat-
ionen och ger utdelning i form av uppnådd legitim anställning eller annat 
yttre tecken på samhällsnytta. Det är viktigt att komma ihåg att godkän-
nandet är det centrala; vilka beteenden, och värderingar som kommer att 
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godkännas varierar med tid, plats och person. Respektabilitet har sitt ur-
sprung som ett specifikt Brittiskt begrepp med en kolonial och tidig kapital-
istisk historia som Beverly Skeggs504 utvecklar till en teori om samhällets 
misskännande och ifrågasättande av arbetarklasspersoner, och moralisk 
värdering har en ännu äldre historia som bland annat kopplar ihop kyrkan 
med staten och har bidragit till att dra en gräns kring en nationell gemen-
skap med Vit rasifiering. I Svensk kontext har begreppet skötsamhet an-
vänts för att beskriva ungefär samma sak, detta begrepp har en särskild 
historia kopplad till den Svenska arbetarrörelsen under första halvan av 
1900–talet.  

Jag drar i avhandlingen slutsatsen att det varierar vilka resurser en person 
behöver ha för att bli erkänd som värdefull för den nationella gemenskapen 
och få detta värde omsatt i ekonomiska termer såsom en position på arbets-
marknaden. Erkännandet eller misskännandet från de som har mer resurser 
reproducerar skillnad mellan värde och värdelöshet. Jag kommer att gå när-
mare in på vilka värderade resurser jag har noterat och vilken förändring 
jag har uppfattat ur de berättelser jag har tagit emot. Erkännandet/misskän-
nandet är viktigt för alla men eftersom vissa märker av det mer än andra 
skapas en lokalt och identitetsmässig viktig åtskillnad. Människor som har 
gott om resurser och blir erkända som värderade samhällsmedlemmar i 
många olika sammanhang märker sällan eller aldrig av processen, men för 
de vars resurser inte räcker för att ta sig runt i samhället – skaffa ett arbete 
om det tidigare försvinner, flytta, skaffa sociala kontakter och så vidare – 
är andras erkännande ett löpande behov.  

Mitt material tyder på att erkännandet eller misskännandet görs i relation 
till samhällets, idag i första hand arbetsmarknadens, behov. I kapitel två 
visade jag att den erkända Svenska befolkningen har etablerats genom 
gränsdragningar gentemot grupper som beskrivits som värdelösa för den 
nationella gemenskapen. I tidigare epoker när jordbruksekonomin behövde 
en bofast befolkning utsattes grupper som varit alltför geografiskt rörliga 
för olika former av förföljelse inklusive fängslande och annat, medan i tider 
då rörlighet på arbetsmarknaden har varit önskvärt har ovilja att flytta stig-
matiserats. Den symboliska och diskursiva uteslutningen har bland annat 
tagit formen av rasifiering på grundval inte bara av kroppsliga tecken utan 
lika mycket på grundval av oönskat beteende, tolkat som oönskade värde-

                                                      
504 Skeggs 2004 
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ringar och dålig moral. Även genus är en viktig vattendelare. Män och kvin-
nor har bedömts olika och särskilt fokus har legat på människors förhål-
lande till biologisk reproduktion.  

Genom en teoretisk undersökning av nationella gemenskaper, och histo-
riska exempel på detta som jag beskrivit i bakgrundskapitlet, finner jag att 
nationella gemenskaper och deras behov (av till exempel tillgänglig arbets-
kraft) kan beskrivas och avgränsas på många olika sätt genom historien. 
Genom att betrakta historiska skeenden i Sverige med denna teoretiska blick 
finner jag att dessa olika avgränsningar skapat en föreställd mer tillhörig 
Svensk befolkning, som har beskrivits som bofast – men rörlig vid behov, 
god moral – främst vad gäller ekonomisk moral, sexualmoral och lojalitet 
till arbetskamrater, och vissa kroppsliga tecken såsom ljus hud och blont 
hår. Men endast vit rasifiering har inte varit tillräckligt för att skapa av-
gränsningen, rasifiering handlar inte enbart om kroppsliga tecken utan även 
om annat. Reproduktionen av mer respektive mindre tillhörig eller värderad 
befolkning fortsätter hela tiden på grundval av historiska och nutida eko-
nomiska, sociala och diskursiva processer.  

Det kollektiva subjektet anpassas när den ekonomiska geografin 
förskjuts 
Min andra frågeställning handlar om hur lokalortens berättelser anpassas i 
relation till värderingar som uppfattas som prioriterade i relation till den 
nationella gemenskapen. Jag tar här avstamp i den narrativa teorin; genom 
att presentera berättelser där det kollektiv man skriver in sig i hamnar i ett 
fördelaktigt ljus, placeras kollektivet in i ett betydelsebärande sammanhang 
som förklarar kollektivets handlingar och de hinder man (eventuellt) upp-
fattar mot dess framgång.505  

I Degerfors har en stark kollektiv berättelse etablerats om orten och dess 
framtid. I den spelar ”Degerforsarna” en central roll, men detta subjekt vi-
sar sig inte representera orten som helhet utan i första hand de män som 
arbetar och skulle kunna arbeta på Verket (alltså Degerfors Jernverk) och i 
andra hand de familjer som är beroende av dessa.  När de tidigare verks-
anställda i Degerfors berättade för mig varför ägarna till Outokumpu valde 
att flytta halva verksamheten till Sheffield lyfte de fram att Degerfors var 
ägarens ekonomiskt mest effektiva enhet, men att nationella hänsyn tog 
överhanden. Det jag uppfattar här är att de verksanställda förlitar sig på 
den ekonomiska rationaliteten som en prioriterad värdering i den globala 
                                                      
505 Somers & Gibson 1994 
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konkurrens där stålbolagen agerar, men att andra värden nämligen ”poli-
tik” fick stå i vägen för det som egentligen hade varit bäst för alla, som de 
ser det. Berättelsen framhåller också att de tillverkningsenheter som priori-
terades framför Degerfors uppfyllde andra värden, de hade nämligen nat-
ionella lojalitetsband med (de Finska och Brittiska) ägarna. Därmed kan de 
förlita sig på att Degerfors arbetskraft vann ett slags ”moralisk seger” trots 
att arbetstillfällena försvann. Den moraliska segern och känslan av att vara 
mest värderad skapar den erkända subjektivitet från vilken det är möjligt 
att kritisera den Svenska statens bristande stöd för Degerfors stålverk. Flera 
framhåller att de nationella band till Finska och Brittiska staten som hind-
rade den ekonomiska effektiviteten från att fälla avgörandet är sämre och 
mindre pålitliga i den globala konkurrensen, men om andra ”spelar fult” så 
borde Svenska staten göra detsamma.  

”Politik” blir i denna kollektiva berättelse ett epitet för alla strategier som 
nedvärderas och ställs i motsats till ”rationalitet”. Detta säger mig att de 
aktiva handlingarna för att främja värden som står i motsättning till ”den 
osynliga handen” som sägs styra ekonomin framstår som svaga och opålit-
liga. Det som framställs som en räddning för den Svenska arbetskraften, till 
exempel de verksanställda i Degerfors, är att de rationella aktörerna på den 
globala marknaden uppfattar värdet i den kvalitet och kompetens som den 
Svenska arbetskraften besitter. Flera intervjupersoner ger uttryck för att 
Svenska ägare är särskilt benägna att uppfatta denna kompetens. Så istället 
för att de nationella banden utgör ett utslag av irrationell ”politik” visar 
Svenska ägare prov på ”rationalitet” genom att de inser det ekonomiska 
värdet av den Svenska arbetskraftens kompetens. En paradox som inte rik-
tigt alla intervjupersoner ställer upp på, men som för andra skapar en slags 
tillförsikt, och döljer ett bakomliggande antagande om att den Svenska 
kompetensen och ekonomiska effektiviteten har ett högre ekonomiskt 
värde.   

Men slutsatsen ovan att irrationella nationella band blir utslagsgivande 
trots de rationella konkurrensfördelarna när industrier konkurrerar inter-
nationellt, gör också att osäkerheten inför den utveckling där länder med 
lägre tillverkningskostnader utvecklar sin högteknologiska produktion allt 
mer blir väldigt stor. Den moraliska segern att ha varit mest effektiv kan 
inte stå emot den materiella förlusten, som dessutom på sikt riskerar att bli 
ännu större. Mitt material pekar mot att det är svårt eller omöjligt att rikta 
kritik mot en sådan utveckling, eftersom det inte finns någon värderad rat-
ionalitet ur vilken industriarbetarna i Degerfors kan etablera sitt värde och 
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få en erkänd subjektivitet. På frågan om den globala utvecklingen i allmän-
het uttryckte många en oro för allt färre arbetstillfällen i Sverige men någon 
tydlig kritik mot vare sig utvecklingen eller dess aktörer (stater, företag etc.) 
var svår att uppfatta.  

Däremot var det lättare för intervjupersonerna att vara kritiska mot den 
politiska utvecklingen i Sverige, särskilt i jämförelse med ”folkhemstiden”. 
Denna tidigare historisk period då Sverige både hade en ekonomisk fram-
gång globalt sett och då dessa personer värderades som arbetskraft kunde 
användas som utgångspunkt för en kritik mot dagens samhälle, där problem 
av olika slag tycks hopa sig. Mot en sådan bakgrund blir det lättare att rikta 
kritik mot den ekonomiska (och politiska) utveckling som tagit landet bort 
från den globala ekonomiska framgången; folkhemstiden fungerade som en 
spegel mot vilken det går att mäta dagens välfärdssamhälle.  

I det perspektivet är det också möjligt att (indirekt) kritisera dagens sam-
hälle för att det inte ser människor som de själva som något utöver arbets-
kraft. Folkhemstiden framställs som en tid när människors behov och ge-
menskapen mellan människor värderades positivt, i kontrast till i dagens 
samhällsekonomi. Men jag uppfattade att kritiken bara blir indirekt och 
inte tydlig mot dagens ekonomiska system, med dess grundläggande värde-
ringar om ekonomisk rationalitet, industriell kompetens och effektivitet. 
För att behålla sin subjektivitet som värderad industriarbetskraft uppfattas 
det som viktigt att framhålla folkhemmet som en positiv erfarenhet för lan-
det, men ändå som ”omöjlig i längden”, att den ekonomiska rationalitet 
som beskrivs som rådande idag är det ”naturliga”.  

Genom de värderade egenskaper som lyfts fram i berättelserna om stål-
verksflytten, den globala utvecklingen och folkhemstiden uppfattar jag att 
intervjupersonerna presenterar sin ort och den arbetskraft som dominerar 
där (de stålverksanställda dominerar ortens identitet men är inte nödvän-
digtvis en majoritet av de boende) på ett sådant sätt att de passar in i det 
nationella fält som prioriterar industriell ekonomi och ekonomisk rat-
ionalitet, vilket också presenteras som gångbart på en global ekonomisk 
marknad. Anpassningen av berättelserna skapar en värderad subjektivitet, 
en känsla av att ha ett värde på det nationella fältet, som rent moraliskt och 
självförtroendemässigt kompenserar för det faktum att stålverksflytten var 
en ekonomisk förlust för orten och dess arbetskraft.  

Kan jag då bidra på något vis till traditionen av Bergslagenforskning? Jag 
har inte så många slutsatser att dra om just Degerfors mer än att den struk-
turella förändring som orten genomgår inte sker utan motstånd. Det nätverk 
som fördelat de viktiga ekonomiska och sociala resurserna i orten, nämligen 
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det kring fotbollen, verkar klara sig ganska bra genom att koppla bort sig 
från Verket och istället beskriva sig själv som autonomt och flexibelt – 
samma värderingar som framhålls för värderad arbetskraft. De nya verk-
samheterna försöker slå igenom i ortens berättelser men om de inte får stöd 
av kommunen eller draghjälp av större verksamheter kan det bli svårt. Här 
kan jag stödja mig på Mona Hedfeldts och Gunnel Forsbergs undersök-
ningar506 om kvinnor i regionen som visar att det händer en hel del under 
en manligt dominerad yta. Frågan om Vithetens position i Bergslagen vore 
också intressant att undersöka närmare, den beskrivning som intervjuper-
sonerna ger att det inte finns några rasifierade människor alls är uppenbart 
motsagd, men det vore spännande att få en mer detaljerad bild av detta och 
inte minst av hur personer med migrationsbakgrund förändrar den gemen-
samma uppfattningen om regionen och blir inkluderade i officiella kollek-
tiva berättelser inom till exempel kommunala och regionala utvecklingspla-
ner.  

Det bör vara möjligt att se drag av den kamp om det lokala och nationella 
fältet som jag har försökt lyfta fram nästan var som helst i Sverige. Det som 
blir speciellt i norra och mellersta Sverige är att möjligheten till geografisk 
rörlighet slår igenom så mycket, i Skåne till exempel är avstånden så mycket 
mindre att rörligheten är mer spridd, alltså att fler kan vara geografiskt rör-
liga.  

Individer måste anpassa sig till den lokala arbetsmarknadens 
förändring 
Den tredje frågeställningen handlar om hur inklusion i eller exklusion från 
de nationella och lokala gemenskaperna påverkar människors upplevda 
möjligheter att påverka sitt arbetsliv och sin framtid. Också denna fråga 
lutar sig mot narrativ teori, som etablerar hur kollektiva och individuella 
identiteter skapar tillgång till eller exklusion från bredare gemenskaper som 
till exempel nationen.  

Genom hela intervjumaterialet när jag ställde frågor om arbetslivet åter-
kom vad jag uppfattade som försvar mot en fråga som jag aldrig ställde. 
Efter en del funderande kom jag fram till att frågan kan sammanfattas till 
ungefär ”Vad duger ni till, varför klarar inte ni er lika bra som alla andra?” 
Det ifrågasättande som hänger över arbetarklasspersoner tvingar fram en 
anpassning, och först när denna är gjord är det möjligt för dem att bli ett 

                                                      
506 Hedfeldt 2008, Forsberg 2007 



SUSANNA LUNDBERG Om tillhörighet, gemenskaper och handlingsmöjligheter  289
 

subjekt, kunna tala i egen sak och få sina erfarenheter erkända som rele-
vanta för helheten även om de inte är precis samma som vad alla andra 
tycker. Endast genom att hitta ett relevant perspektiv att utgå från går det 
att svara på frågan vad man ”duger till”, och vid behov också förklara var-
för man inte nått arbetsmarknadens erkännande.  

Hur den lokala arbetsmarknaden i Degerfors ska hitta sin roll i den nat-
ionella ekonomiska geografin är inte avgjort. Även om Verket i stor ut-
sträckning dominerar den lokala arbetsmarknaden finns det röster som ta-
lar för andra utvecklingsriktningar, och därmed också för att andra värden 
är gångbara på det nationella fältet. Dessa möjliga utvecklingsriktningar 
konkurrerar inte nödvändigtvis ekonomiskt med varandra, men väl diskur-
sivt genom frågan om vilka företag och andra initiativ som ska prioriteras 
inom den lokala politiken. Det lokala samtalet om ortens framtid formas av 
hur ortsinnevånarnas olika röster och åsikter släpps fram och tillåts påverka 
det gemensamma. Samtidigt är det lokala beroende av det nationella, både 
genom att den lokala arbetsmarknaden behöver ”passa in” i den nationella 
och genom att prioriteringar av olika slags nationalstatliga satsningar på 
allt från utbildning, transporter, näringslivspolitik och så vidare påverkar 
det lokala mycket konkret. För att bli hörd i samtalet om den lokala ut-
vecklingen krävs en erkänd subjektivitet, ett uppvisat ”värde” för gemen-
skapen.  

Ifrågasättandet av personers värde och tillräckliga anpassning får konse-
kvenser på individnivå. Dels legitimeras och förstärks utestängningen från 
arbetsmarknaden av dem som befinner sig i en situation av lång eller åter-
kommande arbetslöshet, en slags ekonomisk utestängning. Dels innebär det 
moraliska ifrågasättandet att deras erfarenheter inte tillåts bli en del av or-
tens kollektiva berättelser; en diskursiv utestängning, vilket spelar roll för 
hur ortsborna ser på och kollektivt påverkar ortens framtida utveckling. Jag 
menar att diskursiv inklusion både lokalt och nationellt är ett av ”demokra-
tins villkor”507  

Den diskursiva och ekonomiska inklusionen av personer med fast(are) 
anknytning till arbetsmarknaden visar sig av intervjuerna att döma grunda 
sig på innehav av erkänt socialt och ekonomiskt kapital, i många fall erhål-
let genom att personerna tidigt i livet eller genom sina föräldrar etablerat 
kontakter och skaffat kunskaper som kunnat omvandlas till ekonomiska 

                                                      
507 Demokratins villkor var namnet på den tvärvetenskapliga forskarskola inom Öre-
bro universitet där jag blev antagen 2003.  
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fördelar. I övergången från stålverksekonomin till dagens samhällsekono-
miska struktur har vissa kontakter och egenskaper varit möjliga att överföra 
– särskilt för männen. Det framgår att kontakterna kring Degerfors väl in-
arbetade fotbollskultur är och har varit viktiga för dem som idag har en 
trygg ställning på den lokala arbetsmarknaden, men även andra sporter och 
fritidsintressen har spelat roll, särskilt verksamheter som har krävt stort 
tidsmässigt och ibland även ekonomiskt engagemang från föräldrar. För 
flera har också egenföretagande blivit en lyckad lösning, och för dem är 
tillgängligt ekonomiskt kapital, till exempel i form av möjligheter att ta lån 
och andra ekonomiska risker, avgörande. Men eftersom resurserna som 
krävs för framgång är konsekvenser av tidigare erkänt socialt och ekono-
miskt kapitalinnehav, så döljs erkännandeprocessen och den nuvarande po-
sitionen framstår istället som att personen har ”rätt egenskaper” eller ”rätt 
vilja”. Detta är vad jag i linje med Beverly Skeggs (2004) betraktar som 
omvandlingen av klassresurser till respektabilitet eller arbetsmarknadsmo-
ral. 

Mitt material tyder också på att de lokala sociala och ekonomiska ban-
den spelar stor roll i en mindre ort vars arbetsmarknad historiskt sett varit 
relativt avgränsad från den omgivande regionen, än i en ort som är tätt in-
tegrerad med sin omgivande region. Eftersom den lokala ekonomin är så 
tätt sammanflätad och företagen är så beroende av varandra kommer 
samma värderingar att gälla på många företag, och samma sociala band 
kommer att möjliggöra eller förhindra att personer blir upptagna och vär-
derade av arbetsmarknaden. Samtidigt är avstånden till andra större orter 
så pass stora att pendling och flytt är förknippat med sociala och ekono-
miska kostnader.  

Av de ifrågasättanden som riktas mot de arbetslösa framgår att sociala 
kontakter, ekonomiskt kapital, rätt sökstrategier, och geografisk rörlighet 
är fyra ideal som framhålls för att passa in på den nationella arbetsmark-
naden så som den ser ut från dessa personers horisont, och att omöjlighet 
att uppfylla dessa tolkas av de mer etablerade som bristande vilja eller för-
måga och därmed en slags moraliska brister.  

Avgränsningsstrategierna 
Den fjärde frågeställningen handlar om hur gränsdragningen mellan de vär-
derade och de förment värdelösa görs i vardagliga kategoriseringar och be-
dömningar. Frågan är nära kopplad till den ovan om hur de ifrågasatta han-
terar situationen, men här vill jag dels fokusera på vad avgränsningen ”ger” 
till de som lyckats bättre med att få sin tillhörighet erkänd, samt hur de som 
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blir ifrågasatta försöker göra motstånd mot avgränsningen. Den som drar 
en gräns håller både andra människor ute och värderar samtidigt sig själv, 
och den som blir avgränsad kan försöka göra motstånd genom att hitta al-
ternativa diskurser. I intervjuerna har jag funnit tre huvudsakliga strategier 
som hänger tätt samman:  
 
För det första, bedömning av andras strategier: Genom att bedöma andra 
människors strategier som mindre framgångsrika på arbetsmarknaden ger 
den som har haft större framgång sig själv ett högre värde och skriver in sig 
i ett kollektiv av människor som ”har vad som krävs”. Detta ger självför-
troende och en känsla av inklusion för de inkluderade och skapar skam och 
skuld hos dem som hamnar utanför.  

Den som lyckas få ett arbete kan rikta ifrågasättanden mot andra om 
deras bristande ”envetenhet” eller att andra har ”fel inställning” till arbets-
marknaden och den anpassning som krävs. Anklagelsen handlar alltså om 
att de arbetslösa inte vill eller förstår hur man ska anpassa sig, vilket de som 
lyckats få arbete tycker att de själva har. De arbetslösas försvar att det krävs 
ekonomiska eller sociala resurser att kunna pendla, flytta, utbilda sig eller 
starta företag, eller tillräcklig inklusion i de lokala sociala nätverken för att 
kunna få jobb på den lokala arbetsmarknaden, är alternativa berättelser om 
hur anpassning går till. Men eftersom dessa berättelser/tolkningar av arbets-
marknadens funktionssätt inte erkänns av de mer framgångsrika hamnar 
skulden i de dominerande kollektiva berättelserna inte på ojämlika materi-
ella och sociala förutsättningar utan på de arbetslösas bristande förmågor, 
vilja och moral.  

De som gynnas av bibehållna genusstrukturer och därmed också bibehål-
len näringslivsstruktur i lokalorten (och även i nationen) kan rikta kritik 
mot dem som vill förändra i form av att de nya verksamheterna inte är lång-
siktiga, och inkluderar därför inte heller de nya i kommunalpolitiska ut-
vecklingsstrategier och ekonomiska satsningar. De som kan inkluderas i en 
vithet eller ”infödd Svenskhet” kan ifrågasätta andra människors försörj-
ningsstrategier ur till exempel skatte- eller hälsoperspektiv och därmed kri-
tisera dem för att bidra negativt till den lokala och nationella utvecklingen 
(mer om genus- och rasifieringsstrukturerna strax). 

 
För det andra, exklusion ur den diskursiva gemenskapen: De som ser sig 
som mer framgångsrika och har ”rätt egenskaper” behöver inte lyssna till 
eller beakta de mindre framgångsrikas erfarenheter som en del av en gemen-
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sam berättelse om samhället. Eftersom de mindre framgångsrika inte be-
traktas som subjekt med rätt att uttala sig i namn av helheten blir deras 
erfarenheter inte en del av de gemensamma erfarenheterna. Det ekonomiska 
och sociala kapital – de klassresurser – som krävs för att återfå och upprätt-
hålla sin inklusion på arbetsmarknaden i tider av förändring osynliggörs. 
Skillnaden skapar en materiell exklusion och uteslutningen från de gemen-
samma berättelserna skapar en diskursiv exklusion.  

De vars arbetsmarknadsstrategier på detta sätt blir ifrågasatta upplever 
den diskursiva exklusionen som en så stark markering att den utgör en cen-
tral del av deras klassmässiga identitet, och jag uppfattade att de i viss mån 
försöker göra motstånd genom att i samtalen med mig presentera alterna-
tiva strategier och resonera vad som brister från kollektivets sida, men ef-
tersom den diskursiva exklusionen påverkar dem tappar deras motstånd ef-
fektivitet.  

Det är inte alltid som lokalortens värderingar är viktigast för människor, 
mitt material tyder på att till exempel de kvinnor som försöker förändra det 
lokala näringslivet genom att starta butiker och verksamheter för en tillrest 
publik kan spegla sig i nationella genusideal och hitta stöd för sina erfaren-
heter där. Det leder dock inte till större ekonomisk framgång för dem än för 
de män som de pekar ut som ”gammaldags”, vilket tyder på att det kan 
finnas ett glapp mellan ideellt värderade egenskaper och ekonomiska struk-
turer. Mer om det senare i detta kapitel.  

De kategoriseringar och ovilja att interagera med människor som inte 
inkluderas i en vit, infödd Svenskhet kan i sig ses som strategier för diskursiv 
exklusion, att dra en kategoribaserad gräns för vilka man vill umgås med 
och lära känna handlar också om att inte ta del av fler erfarenheter av det 
gemensamma sociala rummet. Eftersom mitt material begränsar sig till män-
niskor som ser sig som inkluderade i en vit, infödd Svenskhet har jag inte 
fått syn på motståndsstrategier mot denna diskursiva och materiella exklus-
ion. Här skulle ett annat empiriskt material troligtvis visa på intressanta 
skillnader.  

 
För det tredje, strategiska undantag från kategoriseringarna: Bedömningen 
av människors värde för gemenskapen görs på avstånd och gäller hela ka-
tegorier, vare sig dessa representeras av personer med viss utbildning, bo-
stadsort, genus, etnicitet/rasifiering eller något annat. Den som gör bedöm-
ningen kan samtidigt välja att undanta vissa individer från kategoriseringen, 
till exempel sig själv; ”undantagen som bekräftar regeln”: 
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En av kvinnorna som beskriver sin situation som arbetslös beskriver att 
hon i motsats till de andra gjort ett aktivt val att begränsa sin geografiska 
arbetsmarknad eftersom hon har ett ansvar för sina åldrande föräldrar, till 
skillnad från de andra som vars ambitioner och strategier hon beskriver som 
felaktiga. Hon gör därmed ett undantag från den värdering om rörlighet 
som hon lyfter fram som hon motiverar med att hon har gjort valet medvetet 
– regeln säger att aktiva val är en del av en värderad subjektivitet, plus att 
omvårdnad är ett legitimt val för kvinnor.  

Det är inte ortens gryende nyorientering mot konsumtion och kultur som 
kritiseras av de dominerande männen i orten, utan konsumtion som inte 
riktar sig mot de traditionellt sett viktiga sportkretsarna (dvs. de manliga 
fotbollsnätverken) i orten, eller kultur som är alltför småskalig (vilket kvin-
nornas kulturverksamheter ofta är). Genom att undanta viss konsumtion 
från kritiken mot nyorienteringen bekräftas regeln att det är männens verk-
samheter som bedöms ha goda framtidsutsikter.  

De personer som rasifieras men har etablerade positioner inom de inar-
betade nätverken i orten – till exempel mellanchef på Verket – lyfts fram för 
att motsäga föreställningen att endast vita kan nå värderade positioner, 
detta lyfts fram som exempel på att det inte finns några fördelar för vita 
eller ortens infödda, vilket andra berättelser vittnar om.   

Uteslutningens effekter: De fattiga männen blir moraliska 
problem, de fattiga kvinnorna osynliggjorda 
Även om det teoretiskt är möjligt att skilja mellan ojämlikhetsskapande 
strukturer är det sällan rimligt att skilja på dem i praktiken. Genus, klass, 
rasifiering och så vidare skapar och formar varandra i stor utsträckning. I 
resten av denna slutdiskussion vill jag därför återgå till avhandlingens hu-
vudsyfte och ta upp några sätt på vilket den nationella gemenskapen repro-
duceras och avgränsas i relation till klass, genus och rasifiering. Först riktar 
jag fokus på hur förändrade ideal påverkar de män som tidigare värderats i 
stålverksekonomin men nu inte har resurser att förändras, och hur dessa 
skapar en karaktär som ibland får symbolisera hela orten och därmed 
skapar ytterligare låsningar.   

Mitt material tyder på att kraven på mäns och kvinnors anpassning till 
de nationella och lokala idealen skiljer sig åt, och de nationella ideal som de 
jämförs med skiljer sig åt ganska mycket. När moderna Svenska manlighets-
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ideal diskuteras är det inte ovanligt att de ställs i kontrast mot ”den obil-
dade, ohyfsade och ojämställde Norrlänningen”.508 Uttrycket är alldeles 
tydligt en markering av moraliskt avståndstagande från hela den geogra-
fiska periferin och särskilt männen där. Om vi följer Niclas Järvklo509 är den 
nye jämställde mannen en nationell högt värderad symbol och alltså en cen-
tral aspekt av den nationella identiteten. De lokala genuskontrakt som Fors-
berg beskriver510 kan inte ses isolerat utan måste relateras till värderingar i 
bredare regioner eller hela nationen. Om jämställdhet är ett nationellt ideal 
kan detta ses som en del av ett mer generellt avståndstagande från landet 
utanför storstäderna, den geografiska periferin förknippas med motsatserna 
till de värden som framhålls i det nationella fältets centrum. Men frågan 
reses då: för vilka står möjligheterna till diskursiv inklusion och därmed 
samhällsförändring öppna? Om alla som bor i periferin representeras av en 
moraliskt otillräcklig karaktär, föreställt ovillig att anpassa sig till moderna 
ideal och den moderna, flexibla och högutbildade arbetsmarknaden, blir det 
omöjligt för dem som inte vill, eller inte har de ekonomiska resurserna att 
lämna landet utanför storstaden att ta sig in på den diskursiva nationella 
arenan och påverka nationens och samhällets utveckling. Beskrivningen av 
periferin som präglad av orörlighet, låg utbildning och bristande jämställd-
het påverkar också den ekonomiska geografin på så sätt att det blir mindre 
intressant att placera verksamheter på platser som förknippas med dessa 
”gammaldags”, negativt markerade värderingar.  

På vilket sätt upplevs dessa karaktärer representera Degerfors? Det finns 
å ena sidan en grupp av ”nydanare”, främst kvinnor, som försöker omskapa 
orten till att ingå i den gryende ”upplevelsenäringen” genom småskaliga 
besöks- och kulturverksamheter, som arbetar för ortens väg mot att bli en 
nöjesmetropol. För dem finns denna typ av ”gammaldags” män i orten och 
som utgör hinder till exempel genom att prioritera annat i kommunens sats-
ningar, men de är inte tillräckligt dominerande för att hindra nydanarna 
från att se platsen och dess lokala och tillresande publik som en möjlig plats 
för kultur. Men för andra, som till exempel de som betraktar den lokala 
arbetsmarknaden som hopplös och ortsborna som ”tröga” och ovilliga att 
röra på sig eller ta till sig ortens nya verksamheter, för dem kännetecknas 
ortsborna av samma stillasittande, bristande visioner och utvecklings-
kapacitet som de obildade Norrlänningar som ”rapar och fiser och tittar på 
                                                      
508 Lindqvist 2008  
509 Järvklo 2008 
510 Forsberg 2007  
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våldsfilm” som citaten från Stockholmsbaserade mansrollsaktivister i kapi-
tel fyra talar om511. För vissa av invånarna i Degerfors representeras orten 
främst av dem som inte har möjligheten att pendla och skaffa ett välbetalt 
jobb på det sättet, och inte heller har möjlighet att ta vara på sina kontakter 
och sin driftighet och starta något eget. För dessa, relativt sett mer fram-
gångsrika invånare är orten bara en utgångspunkt för pendling, och den 
enda orsaken att de bor där är billigt boende, ”gammal vana” eller självvald 
låsthet till gamla föräldrar till exempel.  

Med sådana ”ambassadörer” är chanserna för andra ortsbor att dra 
nytta av pendlarnas kontakter och marknadsföring begränsade. De som 
haft mindre framgång på arbetsmarknaden blir därmed inte bara fast i en 
ort vars möjligheter till anställningar har krympt ordentligt, de blir också 
beskyllda för att själva vara orsaken till att de ekonomiska möjligheterna 
har flytt därifrån.  

De mindre framgångsrikas möjlighet att tala i egen sak och förklara sina 
val är avhängigt av en sådan här avhandling som placerar in dem i ett struk-
turellt orsakssammanhang. De arbetslösa männens roll i samhället synlig-
görs på detta sätt, även om det är som ett anti-ideal, ett nationellt anti-ideal:  

The paradox of the needing to name, identify, quantify and know also pro-
duced the possibility of breathing life into the figure, making it a lived possi-
bility, and thereby provoking a range of questions about why and for whom 
[the character] exists512 

Maktens blick värderar de goda och de dåliga, det behövs ideal och det 
behövs anti-ideal i den moraliska ekonomin. Moralisk värdering och dis-
kursiv exklusion flyttar blicken från den ekonomiska fördelningen till indi-
vider som är ”lyckade” eller ”misslyckade”. 

De kvinnor som inte lyckas uppfylla idealen och skaffa sig ett jobb i form 
av ett eget företag eller har möjlighet att flytta eller pendla från regionen 
förblir både osynliga och fattiga. De är varken tillräckligt jämställda eller 
tillräckligt ekonomiskt framgångsrika för att bli erkända som subjekt, och 
deras erfarenheter av och kritik mot samhället kan därmed lätt avfärdas 
med att de inte har anpassat sig tillräckligt. Kanske beror osynligheten på 
att deras situation inte har förändrats lika dramatiskt som de mindre resurs-
starka männens. De kvinnor jag har intervjuat arbetade till exempel inom 
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512 Skeggs 2004 s 3 
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textilindustrin under 80–talet, och när den lades ner gick de över till offent-
lig sektor eller dagligvaruhandeln, i den ”permanenta tillfällighet” som 
Forsberg skriver om;513 tillfälliga anställningar eller behovsanställningar 
omväxlande med barnledighet och utbildning – som många kvinnor gör. 
Fördelningen av hemarbete både i stålverksekonomin och i den nya ”flex-
ibla” ekonomin binder dem i stor utsträckning till orten.  

Skeggs pekar ut arbetarklasskvinnorna som nationens anti-ideal514, men 
jag tror att i en Svensk kontext är arbetarklasskvinnor snarare osynliggjorda 
än antiideal. Det gör det inte lättare att bli ett subjekt som kan tala i egen 
sak, men den aktiva missaktning som antiidealet får utstå slipper de. De får 
höra kritik om ortens hopplöshet och förväntas flytta eller pendla, men kan 
å andra sidan hävda att till exempel barn eller gamla föräldrar är anled-
ningen till att de bor kvar och står ut med dålig arbetsmarknad och relat-
ioner med föreställt ojämställda män. Men ett sådant beroende innebär å 
andra sidan att de skulle behöva erkänna att de är fast i genusmönster som 
inte är gångbara på det nationella fältet, och deras erfarenheter av att inte 
kunna förändra sin situation kan avfärdas som ”gammaldags”. Ensamstå-
ende kvinnor med barn är de fattigaste i Sverige, och ensamstående kvinnor 
utanför storstäderna har visserligen billigare boende men å andra sidan be-
tydligt sämre möjligheter till jobb. Idag talas det ibland om barnfattigdom 
när man egentligen skulle tala om fattiga ensamstående mammor; inte ens 
när det är de som avses så säger man vilka de är. Arbetarklassmän kan lät-
tare än kvinnorna hänvisa till en politisk arbetarklassidentitet, ett sätt att 
låta sig ingå i en positivt värderad social kategori som inte är lika tillgänglig 
för arbetarklasskvinnor.515 Möjligheterna att gå in och ut i välfärdsstatens 
kategorier öppnar för undantag som inte männen har på samma sätt, un-
dantag som tillsammans blir en permanent tillfällighet.  

När värderingarna förändras mot individualism i ekonomin och på ar-
betsmarknaden blir det de oflexibla som får ta smällarna, både ekonomiskt 
och moraliskt genom att utpekas som nationella anti-ideal eller bli osynlig-
gjorda. Handlingsmöjligheterna för de fattiga och orörliga är begränsade, 
förväntningarna att flytta till en plats med bättre arbetsmarknad kan för-
vandlas till ett hån om man inte kan skaffa bostad där. Synen på den nat-
ionella gemenskapen blir att den har svikit, men för att ställa krav på poli-
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tiken krävs att man har en erkänd subjektivitet alltså har uppfyllt de mora-
liska kraven för att inkluderas i gemenskapen. Det moraliska fördömandet 
eller osynligheten innebär att situationen som fattig och geografiskt låst inte 
betraktas av de styrande som ett gemensamt, nationellt problem utan som 
individers moraliska tillkortakommanden eller olyckliga men tillfälliga om-
ständigheter.  

I ortens nya näringslivsstruktur blir männen ifrågasatta men 
behåller pengarna  
Erkännande kan ges på flera sätt, de två sätt jag har diskuterat hittills är 
erkännande på arbetsmarknaden och erkänt goda värderingar, t ex jäm-
ställdhet. Dessa skapar utrymme för dynamik i hur erkännandet går till, 
som också förändrar människors möjligheter att bli hörda på det bredare 
nationella fältet:  

Det gamla idealet för arbetare inom stålverksekonomin var en företags-
lojal, stor och fysiskt stark man som kunde dricka hur mycket alkohol som 
helst i sitt brödraskap på Verket och inom fotbollen, men den karaktären 
uppfattas numera av kvinnorna i orten som trögtänkt och gammaldags. 
Social och ekonomisk framgång i Degerfors får en man idag genom att ha 
ett företag, ett kontaktnät inom och utom orten och regionen. Kvinnorna 
tar långsamt mer plats i den näringslivsstruktur som växer fram i liten skala, 
med ”upplevelseindustri” i form av småföretag som butiker, kulturverk-
samheter och besöksmål, men dessa nya verksamheter stöter på motstånd 
från de manliga nätverken, de rör sig inte alls i samma ekonomiska dimens-
ion och ökar endast delvis de kvinnliga företagarnas rörlighet på arbets-
marknaden i ett bredare perspektiv. Fotboll värderas fortfarande högt i or-
ten både som sport och brödraskap, och även kommunens satsningar riktas 
ditåt till exempel genom ett fotbollsgymnasium, som för all del har kvinn-
liga elever men ändå får betraktas som en del av det manliga.  

De kvinnliga entreprenörerna lyfts ibland fram som en positiv symbol för 
nationen och för regionen, de lever på tillresta besökare från hela landet och 
försöker förändra bilden av sin ort löser samtidigt sin individuella ekono-
miska situation utanför de manliga nätverk där de inte släpps in. Kvinnorna 
blir de som räddar regionens anseende utifrån den nationella värderande 
blickens perspektiv, genom att försöka modifiera bilden av Bergslagen som 
”företagarovänligt”516, men de tjänar inga stora pengar och har svårt att få 
lokalt erkännande. Männens symboliska kapital är inte särskilt gångbart på 
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det nationella fältet, medan det ekonomiska kapitalet är begränsat för kvin-
norna. Trots att de kvinnliga företagarna syns mer än i tidigare generationer 
tjänar männen fortfarande betydligt mer: Degerforskvinnornas medianin-
komst låg 2011 på 71 % av männens, en ökning från 65 % 1995 men fort-
farande ett större genusglapp än nationellt. Kvinnornas arbetsmarknad i 
Degerfors har präglats av deltider inom offentlig sektor, en arbetsmarknad 
som krympt de senaste decennierna. Inkomsterna inom upplevelseindustrin 
är små jämfört med industrin, även om självkänsla, kreativitet och möjlig-
heter att kombinera arbete och familj kan kompensera för de låga inkoms-
terna i viss mån.  

Kvinnorna i orten accepterar inte tyst ortens manlighetsideal utan kallar 
det för ”gammaldags” i samtal med mig som utomstående, de markerar att 
de gärna skulle se en förändring. Alkoholkultur på ölställena och fotbolls-
kultur som prioriteras över professionalitet på Verket är några aspekter som 
flera intervjupersoner berättar om. Både de män som lyckas på arbetsmark-
naden och de som inte lyckas beskrivs ha ”gammaldags” mansideal; ”nu-
tida” ideal krävs inte för framgång på den lokala arbetsmarknaden. Kanske 
är det så att kvinnornas bild av lyckade män och önskvärda maskuliniteter 
inte påverkar den symboliska manlighetsekonomin och männens sociala 
nätverk som ger social status och arbetsmarknadskontakter, utan där är det 
andra ideal som styr till exempel fotbollsframgångar.  

Här blir det tydligt att lokala och nationella ideal har ett samband: ge-
nom att de lokala kvinnliga företagarna speglar sig i nationella ideal för 
genusrelationer och för arbetsmarknadsframgång genom sitt kreativa före-
tagande, blir det lättare för dem att stå emot de ifrågasättanden de upplever 
från de lokala kunderna, kommunen och starka nätverk som till exempel 
fotbollskretsarna. Jag vill se det som försök till nationell diskursiv inklusion 
trots att de har svårt att få fotfäste i de lokala diskurserna. Männen behåller 
den diskursiva och politiska makten lokalt. I ortens centrala nätverk, där 
prioritering av olika verksamheter formuleras och även ekonomiska priori-
teringar görs, verkar kvinnorna inte nå in. När ordföranden i Kommunals 
lokalavdelning talar om att hon inte får stöd från de fackliga männen för 
organisationens krav på mer jämställda löner och arbetsvillkor, och när en 
kulturentreprenör upplever att kommunen prioriterar fotbollen mer än hen-
nes verksamheter är det både lokal diskursiv och ekonomisk prioritering de 
efterfrågar. Att dessa kvinnor upplever sig ha utrymme att lyfta denna kritik 
i samtal med mig som utomstående kvinna kan säkert ge dem moraliskt stöd 
i relation till de ”gammaldags” värderingar de uppfattar omkring sig, men 
pengarna kommer man inte åt på det viset.  
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De nya ekonomiskt lyckade maskuliniteterna i Degerfors – entreprenörer 
i byggbranschen, fast anställda på bra industrijobb eller kanske politiker 
med facklig koppling – är fortfarande identitetsmässigt baserade utanför 
storstaden, och påverkas därmed av en kollektiv stigmatisering av lands-
bygden även om de anstränger sig att avgränsa sig från det ”bakåtsträ-
vande” som de uppfattar hos sin hemort. Många i orten pendlar till städerna 
i regionen med bil ett par timmar per dag eller till storstäderna Oslo, Göte-
borg eller Stockholm varje vecka.517 De har pengar, men mindre än de lyck-
ade medel- och överklassmännen i storstäderna, och mitt resonemang i ka-
pitel fyra och kapitel åtta antyder att de märker av ett avståndstagande från 
nationens centrum. I dessa nätverk verkar ett manlighetsideal som gör mot-
stånd mot det nationella idealet värderas: periferin gör motstånd mot cent-
rums nedvärdering.  

Från att ha varit en plats för stolta manliga stålverksarbetare i det nat-
ionella perspektivet håller ortens representation på att förskjutas till en plats 
för en i nationellt perspektiv gammaldags manlighet, i Degerforskvinnornas 
ögon främst representerat av arbetslösa och ”loosers” som är ett hinder för 
deras företagande, och i de framgångsrika männens ögon en plats att pendla 
ut från och helst inte förknippas med. Eftersom de mer framgångsrika män-
nen pendlar ut från orten och inte verkar bli hindrade på arbetsmarknaden 
av den stigmatisering som orten fått ur jämställdhetsperspektiv, får de orör-
liga männen som enligt ortens kvinnor har samma typ av ojämställd man-
lighet som de mer framgångsrika, bära hela den negativa stigmatiseringen 
men har inte arbetsmarknadsmässig draghjälp av sina mer framgångsrika 
bröder i orten. Eftersom de mer framgångsrika männen kallar andra män 
(och kvinnor) i orten för ”tröga” och passiva kan vi ana att de inte skulle 
tipsa någon av dessa stämplade om ett ledigt jobb, till exempel. Den som 
inte tagit sig in i ortens värderade manliga nätverk genom till exempel soci-
alt och ekonomiskt kapitalinnehav hålls utanför arbetsmarknadskontak-
terna.  

Och om de två typer av arbetsliv som lyfts fram som ideala skulle förenas 
inom en familj är det svårt att se hur könsarbetsdelningen skulle kunna för-
ändras i jämställd riktning. Det manliga idealet förutsätter i praktiken en 
kvinna som tar stort ansvar i hemmet, och det kvinnliga idealet kan ge ut-
rymme för mycket hemarbete och beskrivs av kvinnorna som en frihet.  

                                                      
517 Det finns även en stor grupp kvinnor som långpendlar, särskilt till vårdjobb i 
Norge, men dessa har jag inte träffat på själv så de ingår inte i mitt material.  
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För att bli ett moraliskt godkänt subjekt i relation till det nationella vär-
deringsfältet verkar det som att framhållen jämställdhet är en faktor för 
kvinnorna. Samtidigt är jämställdhet inte viktigt – kanske rent av ett pro-
blem – för att nå framgång på det ekonomiska fältet, åtminstone för män. 
Det nationella idealet jämställt ansvar för hem och familj står för män i 
motsats till det ekonomiska idealet anpassning till den nya geografiska ar-
betsmarknaden – det är svårt att vara en jämställd långpendlare. För de 
kvinnor i upplevelseindustrin som jag har talat med finns ingen direkt mot-
sättning, eftersom ekonomisk framgång inte verkar vara öppen för dem i 
särskilt stor utsträckning. Deras företag går säkert runt, men de värderingar 
som de framhåller för sitt arbetsliv är snarare möjligheten att leva ett bra liv 
med kultur, kreativitet och nära relationer, alltså traditionellt kvinnliga pri-
oriteringar men i en ny form nämligen småföretagarens istället för hemma-
fruns.  

 
På varje regionalt värderingsfält står symboliskt kapital i form av egen-
skaper eller sätt att agera i relation till åtråvärda resurser i form av arbets-
tillfällen, sociala nätverk, ”status” eller uppskattning för sin person, och de 
regionala fälten står i relation till ett nationellt fält med sina värderingar. 
Om jämställdhet står högt i kurs och betraktas som ”utveckling” och mo-
dernitet i centrum av det nationella fältet ses bristande jämställdhet som ett 
tecken på ”gammaldags” värderingar, kanske till och med ”ursprunglig-
het”, i periferin. Den maskulinitet som Degerforsmännen värderar är inte 
alls den som Matilda Lindqvists518 Stockholmsbaserade mansaktivister 
framhåller som ideal, den känslomässigt närvarande och familjeorienterade 
mannen, dessa aktivister beskriver också ”Norrland”, alltså en plats långt 
från Stockholm och med rurala snarare än urbana karaktäristika, som plat-
sen för det stora problemet med Svensk manlighet. Den värderingsmässiga 
spänningen riktar ett moraliskt ifrågasättande från centrum mot periferin, 
som gör att de vars sociala och ekonomiska resurser är bundna dit blir än 
mer bundna, samtidigt som skillnaden i sig är en konsekvens av vilka per-
soner som har haft möjligheter att vara socialt och geografiskt rörliga.  

Idealen som skapar Svenskhet 
För att uppfylla de krav som ställs för tillträde till det nationella fältet från 
intervjupersonernas position i samhället och bli ett erkänt subjekt på den 

                                                      
518 Lindqvist 2008 
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lokala arenan krävs det alltså att man har gjort sig tillgänglig för arbets-
marknaden genom att antingen redan ha ett jobb med en trygg framtid, eller 
att man kan flytta/pendla, eller att ha det som krävs för att driva eget före-
tag. Den som blivit erkänd på detta sätt kan ta sig rätten att ifrågasätta 
andra och därigenom understryka sin egen tillhörighet.  

Men i orten finns det samtidigt andra personer som arbetar och bidrar 
till ortens och nationens ekonomi men ändå blir ifrågasatta som onyttiga 
och omoraliska. Det visar sig att det finns en överlappande organisering av 
olika ”vi” i intervjupersonernas berättelser, inte bara arbetskraften i orten 
utan att vissa i denna arbetskraft är ”mer vi” än andra. Flera av intervju-
personerna är inflyttade från andra orter och kan känna sig otillräckliga och 
utanför av den anledningen, men att ha en bakgrund i ett annat land eller 
att ha kroppsliga tecken som ger grund för rasifiering visar sig i intervjuerna 
vara mer definierande över tid än att vara inflyttad från en annan del av 
Sverige.  

De som rasifieras förväntas inte stanna och forma ortens eller nationens 
framtid och de ges därför ingen subjektivitet i relation till det lokala fältet i 
Degerfors och inte heller till det nationella. Tillhörighetsgränsen skapar ett 
”vi” som genom det erkännande, den Vithet, som förfäder etablerat ger till-
räckligt starka band till antingen lokalorten eller någon annan del av det 
nationella territoriet, och därmed upplevd och tillerkänd rätt att göra mo-
raliska bedömningar av De Andras värde för ”vår” nationella gemenskap. 
Även om en alltför stark koppling till lokalorten för de mindre framgångs-
rika på arbetsmarknaden i Degerfors utgör ett problem för dem eftersom de 
har svårt att anpassa sig när ekonomin förändras och de mer framgångsrika 
stämplar dem som orörliga och passiva, kan kopplingen till orten bli till en 
resurs och ett kapital som värderas högre än resurser som tillhör de som 
inte har etablerat en sådan. De representationsprinciper som vid ett visst 
ställe konkurrerar om hegemonisk position skapar ett utrymme för konkur-
rens om tillhörighet, värde för det nationella fältet och därmed också erkänd 
subjektivitet från vilken man kan tala i egen sak och bidra med sina erfa-
renheter. På en annan plats och vid en annan tid kan andra representations-
principer gälla och då kan Vithetskapitalet värderas lägre jämfört med 
andra typer av kapital, men bland de intervjupersoner jag mötte i Degerfors 
uppfattade jag detta mönster som dominerande men inte ensamrådande. 
Det betyder inte i sig att dessa ser ner på personer födda utanför Sverige, 
men att de rasifierade personernas subjektivitet inte värderades, varken för 
det lokala eller för det nationella fältet och att högre krav ställs på dem.  
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Det som framstår som viktigt i intervjupersonernas berättelser är dels att 
de tillhöriga upplever sig ha rätt att forma De Andra för att de ska komma 
till nytta för det nationella fält som intervjupersonerna ser sig som tillhöriga. 
De krav som ställs fyller bland annat funktionen att kravställarna etablerar 
sin tillhörighet och framhåller gemenskapens värderingar – vare sig de själva 
lyckas leva upp till dem eller inte. På samma sätt som i fallet med de arbets-
lösa som ifrågasätts om varför de inte lyckas skaffa jobb så är De Andras 
erfarenheter av att ifrågasättas moraliskt och ständigt behöva uppvisa sitt 
värde helt ointressanta för dem som ställer kraven, den som känner sig till-
hörig anser sig ha rätten att välja att döma eller godkänna, lyssna eller inte 
lyssna.  

Det andra som framstår som viktigt för intervjupersonerna är att orten 
framstår som Svensk det vill säga värderad på det nationella fältet, alltså att 
den lever upp till de krav som ortsborna uppfattar som nationellt gångbara. 
Till kraven hör dels att orten inte ska framstå som alltför blandad utan att 
de tillhöriga ska vara flest och mest synliga, och dels att ortsborna inte ska 
framstå som rasistiska utan dela de goda värderingar som tillskrivs nat-
ionen. Men eftersom det Vita perspektivet gör att intervjupersonerna upp-
lever sig ha rätten att bedöma De Andra så blir det som Mulinari och Ne-
ergaard519 kallar ”omsorgsrasism” accepterat, alltså att värdera De Andras 
värde för helheten ”för deras egen skull”. Detta både genom att den eko-
nomi som De Andra genererar avfärdas, och genom att De Andra beskrivs 
som orsaken till de tillhörigas oro, ilska och icke accepterade rasism. Den 
accepterade omsorgsrasismen placerar alltså skulden för den icke accepte-
rade rasismen på De Andra.  

Genom att den representationsprincip för det nationella fältet som prio-
riterar Vithet dominerar i intervjupersonernas berättelser om tillhörighet på 
det lokala fältet kan vi också sluta oss till att motsvarande representations-
princip påverkar de känslomässiga band som antogs vara ett egentligen 
omöjligt och irrationellt men ändå viktigt hopp och ”sista halmstrå” för den 
Svenska arbetskraften i relation till den globala utvecklingen. Vithet och 
Svenskhet antogs vara gångbart även i framtidens globala ekonomi, paral-
lellt med ekonomisk effektivitet (där den Svenska kompetensen framställdes 
som särskilt konkurrenskraftig), och mer än politiska påverkansmöjligheter 
som beskrevs som omöjligt jämfört med den ekonomiska logiken.  

                                                      
519 Mulinari och Neergaard 2012a 
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Avslutande diskussion 
Det jag har lyft fram i denna avhandling är att en nationell gemenskap binds 
samman av en idé om värde för gemenskapen och att de styrande idéerna 
om vad som utgör detta värde varierar över tid och hänger ihop med olika 
ekonomiska, diskursiva och politiska processer. De människor vars ekono-
miska och sociala resurser räcker för att etablera tillhörighet påverkas sällan 
av förändringar i vad som utgör värde eller skapar tillhörighet, men för de 
vars egna resurser inte räcker, utan som är beroende av främst arbetsmark-
nadens erkännande, blir föränderliga nationsdiskurser till en fråga om möj-
lighet till både ekonomisk och politisk/diskursiv inklusion. Med hjälp av 
Beverly Skeggs konstaterar jag att det krävs ett sådant erkännande för att 
kunna vara ett subjekt med rätt att uttala sig om helheten. Det krävs erkän-
nande för att ens erfarenheter inte ska bli avfärdade som ”personligt gnäll” 
utan tas som en del av en samhällsgemensam erfarenhet. När väl ett sådant 
erkännande etablerats kan det också användas för att bedöma andras värde 
för gemenskapen och för att utveckla sin egen självkänsla.  

Så för att vara en ”värderad Svensk”, en person vars åsikt och erfaren-
heter värderas på det nationella fältet, krävs olika saker på olika platser och 
i olika kontexter. De diskurser som dominerar förändras över tid och även 
om de personer jag talat med har väldigt litet inflytande på de hegemonier 
som formar krav och ideal på det nationella fältet så återspeglar de värde-
ringar de framhåller i intervjuerna jag gjort att de både formas av och för-
söker forma diskurserna i det lokala. Jag uppfattar att ekonomin är styrande 
i stor utsträckning och att de politiska processer de relaterar till (bland an-
nat genom att klaga på politiker på olika nivåer) beskrivs som i stor ut-
sträckning maktlösa jämfört med det ekonomiska. Men detta kan ha för-
ändrats sedan intervjuerna gjordes.  

Frågan om vad som är en ”värderad Svensk” för arbetarklasspersoner 
har historiskt diskuterats genom begreppet skötsamhet.520 En avgörande 
skillnad mellan första halvan av 1900-talet och idag är att utrymmet idag 
för arbetarklassen att etablera alternativa eller självständiga skötsamhets-
värderingar är väldigt litet. Och eftersom (den relativa) självständigheten 
från arbetsgivarna är central för skötsamhetsdiskursen så låter det nästan 
som att den har blivit omöjlig eller åtminstone starkt tillbakapressad. Vad 
konkret som ligger bakom detta får jag överlåta åt andra att svara på, men 
den politiska makt som arbetarrörelsen hade i Sverige under några decen-
nier på 1900-talet, och som medförde politisk inklusion av dess (antagna) 
                                                      
520 Se t ex Ambjörnsson 2001, Blomberg 1995, Horgby 1993 med flera 
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väljare, ser idag väldigt annorlunda ut. Behovet att anpassa sig till arbets-
marknadens och den nationella gemenskapens värderingar ligger tungt sär-
skilt över arbetarklasspersoner och rasifierade personer, och i intervjuerna 
finner jag tre konkurrerande representationer som fungerar för uteslutning 
eller inklusion på det nationella och det lokala fältet: för det första anpass-
ning till arbetsmarknadens behov genom erkänd kompetens, godkänd ar-
betsmarknadsmoral (”rätt vilja”) och geografisk rörlighet; för det andra re-
presentation av värderingar som framhålls på det nationella fältet som ex-
empelvis kvinnliga företagare som främjar och framhåller jämställdhet; och 
för det tredje Vithetsinklusion.  

Eftersom det inte finns mycket till autonom värderingsbildning för arbe-
tarklassen idag så återstår i stort sett anpassning till den ekonomistiska sy-
nen på befolkningen – alternativt den diskurs som prioriterar Vithet som ett 
både nationellt och globalt gångbart kapital. Värderingsdiskurserna som till 
exempel jämställdhet kan också vara relevanta men jag lyfte fram att en 
tillhörighet som inte fungerar i ett lokalt sammanhang inte ger tillräcklig 
ekonomisk utdelning även om den moraliska inklusionen och bekräftelsen 
kan vara nog så viktig.   

I min undersökning uppfattar jag indikationer på att Sverige är på väg 
att utveckla den struktur som Storbritannien har varit under lång tid, vilket 
Beverly Skeggs (2004) beskriver som ett väl inarbetat moraliskt avståndsta-
gande från arbetarklassen, och som hindrar deras tillträde till den diskursiva 
gemenskapen. I Svensk kontext vill jag ändå peka på det motstånd som 
finns, men samtidigt betona att krafter som understryker utvecklingen mot 
mer av moraliskt ifrågasättande framstår som mer etablerade i samhällsde-
batten, vilket jag tror påverkar människors medvetande. Det ifrågasättande 
och misstänkliggörande som jag uppfattar mot arbetarklasspersoner särskilt 
utanför storstaden både från intervjupersonernas berättelser men också i 
andra sammanhang tror jag spelar roll för deras upplevelse av handlingsut-
rymme och möjlighet att påverka sin framtid. När det mest näraliggande 
alternativet till ekonomisk nytta som erbjuds arbetarklassen är tillhörighet 
genom Vithet framstår detta som ett relevant alternativ, särskilt om det kan 
formuleras i termer som blir moraliskt godkända av centrum nämligen ifrå-
gasättande av Andras ekonomiska värde för ”oss”, och att ifrågasättandet 
av De Andras värde görs ”för deras skull”.  

I intervjuerna fann jag flera exempel på hur detta ifrågasättande av per-
soners ”samhällsnytta” eller erfarenheternas ”samhällsrelevans” fick vissa 
människor att känna sig avfärdade, medan de som tog sig rätten att avfärda 
andra med motiveringen att de själva hade klarat sig bra och alltså bevisat 
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sig värdiga kunde skaffa sig ett bättre självförtroende och känna sig mer 
inkluderade genom att markera avstånd till andra. Men de föreställt gemen-
samma värderingarna visar sig ha osynliga förutsättningar i form av er-
kända ekonomiska och sociala villkor: Det som av de mer framgångsrika 
framstår som krav på ”rätt värderingar” kan handla om i vilken grad för-
äldrar har överfört rätt sociala kontakter till barnen, det kan handla om 
pengar för att kunna pendla eller flytta, eller att de manliga nätverken och 
etablerade verksamheterna förutsätter ojämställda relationer i familjerna 
som ger männen mer tid till egen verksamhet eller geografisk rörlighet. Mot-
svarande ifrågasättande och misstänkliggörande av arbetsmarknadsvärde-
ringar och annat finns också mot rasifierade personer även om det inte är i 
fokus i denna avhandling – detta är ett fenomen som undersökts av andra.  

De som inte blir positivt värderade av de dominerande diskurserna kan 
göra motstånd genom att hitta andra diskurser att ta avstamp från. Till ex-
empel kunde de som inte lyckades få arbete hänvisa till en tidigare historisk 
period då en ”social gemenskap” rådde och fler (t ex de själva) var inklude-
rade i en ekonomisk och social gemenskap. De kvinnor som upplevde ett 
ifrågasättande i den lokala miljön hänvisade till ortens män och deras ”gam-
maldags värderingar” i motsats till de ”moderna jämställdhetsvärderingar” 
som de uppfattade på den nationella arenan.  

Värderingar kommer inte av sig själv, utan någon är alltid värderad av 
någon, för något. Den som inte betraktas som positivt värderad har också 
betydligt svårare att bidra till att forma de gemensamma nationsberättel-
serna och samhällets (ekonomiska) framtid. Endast genom att granska vem 
som har möjlighet att påverka de gemensamma berättelserna och vems er-
farenheter som tas i beaktande kan vi se hur den nationella gemenskapen är 
uppbyggd, vilka som bidrar och vilka som osynliggörs. Därmed är ifråga-
sättandet och osynliggörandet av erfarenheter en fråga om skapandet av 
klass.  

Vad behövs nu då? 
En avgörande fråga är förstås om dessa dominerande diskurser fortfarande 
är lika dominerande idag som 2005–06 när intervjuerna gjordes. Sedan dess 
till skrivande stund har Sverige bytt regering två gånger och de ekonomiska 
klyftorna i landet har ökat. De månader under hösten 2015 när jag har suttit 
med slutredigeringen av texten har relationerna mellan värderingar och kol-
lektiv i Sverige och Europa ställts på huvudet flera gånger om.  

Inte minst har Vithetskraven och legitimiteten för de exklusionsmekan-
ismer som bygger på Vithet och nationell historisk förankring stärkts rejält 
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i många lokala sammanhang och även nationellt sedan avhandlingen plane-
rades i början av 00-talet. Inte bara genom Sverigedemokraternas inträde i 
riksdagen och breddade rekrytering, utan även genom andra partiers upp-
tagande av rasistiska förklaringar och lösningsförslag. Om jag hade utfor-
mat undersökningen idag hade den forskning som undersöker ökningen av 
rasism som förklaringsgrund och politisk organisering kring detta varit en 
central del. Jag menar dock att relationen mellan nationellt dominerande 
representationsprinciper och hur värdering av människor i lokala samman-
hang består trots att representationsprinciperna ständigt förändras. Vilka 
värderingar som lyfts fram och premieras ekonomiskt och diskursivt påver-
kar vilka röster som får bidra till samhällets gemensamma diskurser.  

Det vore också intressant att undersöka andra delar av det nationella fäl-
tets utkant – inte minst subjektskapande bland människor vars framgångar 
ur ekonomiskt perspektiv är mer stabila, men där den nationella tillhörig-
heten ur Vithetsperspektiv inte är (lika) erkänd, exempelvis på platser vars 
lokala diskurser inkluderar mer blandning såsom medelklasspersoner med 
migrationsbakgrund i Malmö, Södertälje eller Botkyrka.  

Ytterligare en fråga att gå djupare in på är möjligheterna till motstånd 
mot den hegemoniska ekonomiska diskursen, gärna från starkare subjekt 
än de på en ekonomisk marginalposition. Vilka möjligheter har denna ut-
veckling att hindra eller backa det moraliska klasskapandet? Är också Sve-
rige fast i en Brittisk respektabilitets-situation? Finns möjligheter att återta 
en mer autonom skötsamhets-subjektivitet även i en global värld utan sam-
manhållen nationell ekonomi och befolkning?  

 
Mycket återstår att göra, och forskning är bara en liten del av samhället. 
Dags att gå vidare!  
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Summary 
”Let’s just sell off these backlands to whoever wants them” 
– On inclusion, communities and ranges of action 
 
 
The purpose of this dissertation is to contribute to a deeper understanding 
of how the national community is reproduced and delineated in relation to 
class, gender and racialization, based on accounts about work life and soci-
etal change told by persons currently or recently unemployed, living in a 
small town with a declining labour market. In everyday accounts about 
these topics, I find traces of how the national community is delineated, and 
how value for the community is claimed or denied. The interviewees were 
chosen to represent an economic margin: they are low skilled, with current 
or recent unemployment, and their town’s value to the national economy, 
which used to be appreciated in the Keynesian economy, is now contested. 
The reflexions on where they, their town, the country and the world is going 
reveal the values, priorities and collective identities that are key parts of the 
discursive structures and hierarchies of society.  

My research questions are: 1) what role values and valuing play in rela-
tion to the national community; 2) how are the local narratives adapted to 
fit these values; 3) how do inclusion in or exclusion from the national and 
local communities affect the experienced possibilities to form their work life 
and their future; and 4) how is the delineation done towards persons and 
ideals that are not considered sufficiently valued, and what does the deline-
ation do to those included?  

Theoretical frame  
My take-off is the notion of the nation as a social construction. I use Pierre 
Bourdieu’s view of the framing of groups and communities as a struggle for 
“vision and division”521 in the sense that the ideals and values that have 
gained hegemonic dominance at a certain time gain the power to represent 
the national community. Accordingly, the hegemonic representation is used 
to delineate the community – to exclude those who do not comply with the 
current standards by questioning them as to what “good” they can bring to 
the community. The struggle for which values ought to gain hegemonic po-
sition in the national community is an ever-ongoing linguistic-politic issue. 

                                                      
521 Bourdieu 1990:134 
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Material/economic power is one of the factors involved but is not the only 
one.  

Continuing in the conceptual world of Bourdieu, I see the nation as a 
field, where all kinds of capital – economic, social, cultural and symbolic – 
can be recognised and used to move in social space and, more importantly 
for my study, to gain inclusion or to gain the right to deny inclusion of 
others. 

The nation is by no means homogenous. Class, gender and racialization 
are the three structural dimensions I use here; they all organise and distrib-
ute resources and legitimise hierarchies. The point I am borrowing from 
Pierre Bourdieu522 and Beverly Skeggs523 is that power in society is based on 
the recognition of resources. Once recognised, resources become capital that 
can be used to move in social space. Those whose capital has earned recog-
nition by the more resourceful on the national field can transfer it into na-
tional capital or national inclusion. Recognition often works so efficiently 
that the historic processes which had been involved in the transferral of re-
sources in the past have now been forgotten; thus, the carriers of acquired 
capital appear to have been born with resources and value for the commu-
nity. Those with lower amounts of recognised resources will have to seek 
recognition repeatedly, their capital and their inclusion is never seen as “nat-
ural”.  

Just like representation, ideals and delineation changes over time, and 
every change can be a question of inclusion and exclusion in society – for 
those at the margins but not for those at the centre. The majority of society 
will be included in the national community regardless of changes, but for 
some, shifting ideals will put their priority or inclusion in question.  

Those with lower amounts of capital will need to seek recognition repeat-
edly. The implicit questions “what are you good for” and “what can you 
bring to us?” creates a need to perform “respectability” in Skeggs’ terms. 
This is traditionally a British term used to review the moral behaviour of 
the working class, and Skeggs notes how this can never be fixed, but is al-
ways a matter of recognition by the national community. The Swedish 
equivalent is “Skötsamhet”. This term has the same function but with the 
important difference that, historically, it has been connected to the labour 
movement organizations and strives, which has made the moral standard 

                                                      
522 See Bourdieu (1993 [1972, 1979], 1985, 1990) 
523 In particular Skeggs 2006 
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more autonomous than its British equivalent and also more efficiently exe-
cuted on those considered a shame to the working class communities.  

The delineation towards those undesired is made through regulations and 
priorities within nation state authorities and in everyday speech. I look at 
the latter and attempt to find out what values are used to separate those 
praised from those belittled. Parallel to the individual judging/recognizing 
is a collective geographical process, where a town such as the one I am stud-
ying seeks to establish an identity. The representation of a town is important 
in the struggle for economic priority and to attract investors, visitors and 
residents. How inhabitants identify their town or region is an important 
part of the continuous struggle for a position on the national, geo-
graphic/economic field.  

In the frame of capital and ideals, Connell’s concept of hegemonic mas-
culinity and emphasised femininity fit well, and the term racialization is 
used to describe how bodily, linguistic or other symbols are given value in 
a certain field. Gender ideals change with the economy and with other heg-
emonic representations. In Sweden, gender equality has gained the position 
of a national ideal, despite statistics about gender wage gaps, men taking a 
low share of family leave and other forms of unpaid care work. This na-
tional ideal has become a part of the racialization structures and the belit-
tling of peripheral regions. Whiteness (seen not as the colour white but as 
the top of the racialization hierarchy) has been seen as a neutral part of the 
national identity for a long time, and Whiteness capital is interwoven almost 
seamlessly with national capital.  

Historical frame 
To frame the empirical investigation properly, I look at history to find traces 
of the delineation of the population through the last 1½ centuries. The “dis-
covery of the population” in the 18th century524 and later the development 
of industrial society made regulations on the movement and behaviour of 
the population necessary. Authorities were more eager to make regulations 
directed to the poor and the racialised and geographical mobility and vari-
ous forms of “immoral behaviour” were in focus. Poverty, racialization and 
accusation of bad morality constitute one another, so much so that descrip-
tions of, for example, sexual or economic behaviour were included in racial 

                                                      
524 Sunesson, 'Socialt Arbete', in Brante, Johansson and Sunesson eds., Diskussioner 
Om Samhällsvetenskap, Gränser, Innehåll Och Framtid (Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten, Lunds universitet, Lund 2004), s 89  
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descriptions of the Jews, the Roma and the Sami. The descriptions form a 
reification of the “Swedish population” as an ethnic group with certain 
physical, moral and economical traits. The recognised, “normal” Swedish 
population was the opposite of the out-groups described in police reports, 
and government plans. Racialization, poverty, morality and domicility 
form, lock and constitute each other, and are used together to establish and 
legitimise the delineation between what is valued and recognised as the 
“real” national population.  

As time and the industrial society moved on, some of the traits described 
as delineators changed in form, but not in kind. The discursively prioritised 
patterns of behaviour, connected or ascribed to persons with certain social, 
cultural, economic and racial/national capital, change with the needs of the 
industry. In times of labour shortage, geographical mobility is belittled, in 
times of economic transformation, geographical and branch loyalty are por-
trayed as reluctance to change. However, the racialised work force, often 
imported labour, who have adapted more to the needs of the industry, have 
remained secondary and have climbed less in career and income than the 
White population. The ideal worker changes with time but it always re-
quires economic, social and national/racial capital to fulfil the ideals.  

Methodology and analytical tools 
My study uses tools from the social constructivist toolbox, with concepts 
like narrative identity, emotionally important conflicts and creation of “us” 
and “them”. The methodological inspiration comes from writers such as 
Somers & Gibson,525 Fairclough,526 and Wetherell & Potter.527 I have con-
ducted 15 interviews with people living in Degerfors, born in the 60’ies, 
without higher education and with experience the Swedish labour market 
and of unemployment. The town was chosen because it is located in a region 
where many industries have closed, but the town still has a significant steel 
works, meaning the labour market is restructuring but has not fallen as deep 
as many others.  

The interviews were approximately one hour long and focused on ac-
counts of the labour market and the changing society, and in this material, 

                                                      
525 Somers & Gibson 1994 
526 Fairclough 1992 
527 Wetherell & Potter 1992 
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I found descriptions of collective value, collective identities and their con-
nection to power structures in society, and the range of action perceived by 
the interviewees.  

I have analysed the interviews in their present and historical context. The 
collective narratives that form in the group of interviewees, and the hetero-
geneities between townsmen are important points of analysis. The historic 
context forms a background to how inclusion in the national and local com-
munities has been formed historically.  

Main results and analysis 
The questioning of those at the margin of the community, those less fortu-
nate in the labour market and other parts of the national (and local) field, 
is an integrated part of how the interviewees (and all of us) present their 
world and the future. Who is to be “counted” as a valued member of soci-
ety, who counts as “us” or “the others” and who should have a say about 
the common future.  

The recognition or misrecognition creates a differentiation well known 
by those symbolically excluded, who find their reasons for unemployment, 
their reasons not to move or commute or their accounts about poverty un-
heard or not understood by those better off. Skeggs528 makes the point that 
only those whose morality or respectability is recognised are granted a sub-
jectivity and a voice – that is, get the right to have their experiences taken 
as part of the community’s common experiences. When misrecognised, the 
narratives from those less fortunate become excluded from the common 
narratives around society and its future, which becomes a kind of discursive 
exclusion. 

The resources needed for a person to be recognised as a valued member 
of society vary and so do the possibilities to have this recognition converted 
into economic resources, such as a position in the labour market. What is 
important is not to ask what behaviour or assets that separate the fortunate 
from those less fortunate, but to see the questioning as such as creating the 
separation between “us” and “the others”. The interviewees who have had 
slightly better luck in the labour market feel it is their right to judge those 
less lucky, to dismiss their failed efforts as misguided. Moreover, they accuse 
people of “lacking ambition”, having “too high expectations” or being “in-
flexible”. The lowest common denominator in the accusations I see is that 

                                                      
528 Skeggs 2006   
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of inadaptability to the needs of the labour market, in terms of the right 
geographic flexibility and the right attitude = morality.  

The belittling or ascription of undesired morality also does something 
important to those passing the judgement: it underscores their inclusion and 
recognised subjectivity. This recognition is used to build confidence and (if 
needed) compensate for other lacks. With the recognised subjectivity comes 
a right to accept or deny listening to the alternative explanations from “the 
others” for lacking success in the labour market, for example.  

However, at the same time, the recognition from society for successful 
labour market strategies demands from them a returned recognition of the 
economic values in use, even if these values are negative from other perspec-
tives. Those more fortunate have a hard time criticizing the system that rec-
ognised their efforts and morality because criticism can put the recognition 
so yearned for at risk. In the interviews, I perceive the criticism leaking in 
the shape of phrases starting with “well, it’s only me but…“ and other for-
mulations revealing that critique is there but cannot be expressed too viv-
idly.  

Who can influence the changing local labour market? 
With the creation of “us” and “the others”, how do the interviewees look 
at their local and regional labour market, and who is allowed into the com-
munity, to shape its future?  

The main employer, the steel works, is cutting down and changing the 
profile of its labour towards more engineers. The informal fellowship of 
former millworkers connected through the football club, shares economic 
opportunities in the new economic structure. Small companies in construc-
tion work, industry mechanics and the like, create a labour market for these 
men, based on social bonds inside and outside the town.  

The newly emerging branches, such as tourism, culture and restaurants, 
run by entrepreneurs who are women or racialised, are not included in the 
fellowship. Therefore, they do not get prioritised by the town’s powerful 
networks. The resources distributed and the official plans prioritise the in-
dividuals and capacities recognised in the old economy.  

During the mills era, towns in mid-Sweden were their own economies 
where labour, social networks and companies were based in a relatively 
small area. Today, with the changing economy, those with social networks 
and economic capacity to move or commute do not see the town as a labour 
market any more. Their accusations of unwillingness to move or commute 
towards others comes as moral accusations, and the efforts to explain what 
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resources this geographical flexibility takes remain unheard, in the recently 
explained logic. The more fortunate, those with connections to jobs and 
business opportunities, are eager to describe those “locked” in the local as 
an undesirable collective with the “wrong” attitudes.  

Gender norms changing but economic cleavages remaining  
The ascription of old-fashioned attitudes to the periphery from the nation’s 
centre is another effect of the hierarchies in the national field. Many of the 
women I talked with describe the local men as backwards and expect me, 
as a visitor expected to share dominating Swedish values of gender equality, 
to find the local gender norms “exotic”. Their criticism, in combination 
with their choice to stay in the local community, can be read as a protest 
not only to the gender norms but also to the presumed notion from the 
national field of them as passive accepters of the local norms and thus a 
description of the town and region as backwards altogether.  

This shows the connection between local and national norms: when the 
women regenerators don’t get the social and economic support they need 
from the male local networks they use national resources instead. They are 
only partly dependent on the local discursive community: their customers 
come from other parts of the region and the country, and to some extent 
they can use regional/national networks to obtain the discursive support 
they need. However, once convinced, the local customers and administra-
tive support are more economically reliable than the national ones, so the 
support from other places does not seem to cover what is lost in the local.  

Despite the visibility of today’s women entrepreneurs in the national and 
the local field, the men still make more money. The discrepancy between 
men’s and women’s incomes in the town I studied is larger than in other 
parts of the country, and the branches emerging turn over less money than 
the hard industry and the construction business where many men are active.  

The ideals creating Swedishness 
Subjectivity in the national community presumes recognised resources on 
the national field, including the recognised work life values and norms of 
equality, which have been discussed in the previous section. On top of this, 
I noticed how the interviewees put effort into delineating towards people 
not recognised as White, and how this misrecognition devalues resources 
otherwise recognised as creating value for the community. For example, res-
taurants owned by racialised persons were not regarded as part of a valuable 
local labour and consumption market, but as contributing to bad nutrition 
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and alcohol habits, and the owners were suspected not to pay taxes. The 
suspicion of not paying taxes was not directed towards other branches, de-
spite statistics showing the same likeliness.  

The misrecognition of resources held by the racialised is done through 
the same mechanisms as those delineating class resources: the White inter-
viewees feel it is their right to review the strategies and resources of those 
considered “not-us”. Their review is at the same time a tool to mark and 
reinforce the speaker’s own subjectivity, and this creates exclusion from the 
discursive community.  

The right to shape the “not-us” into something valuable for the commu-
nity seemed important to the interviewees. The perceived mouldability of-
fers the interviewees a reinforced recognition of their subjectivity, and a 
chance for them to declare the values of the community – regardless if they 
fulfil them or not. This is the same thing that happens in relation to the 
unemployed: the experiences of the “not-us” of difficulties in the labour 
market and of being distrusted are neglected.  

If it seemed important for the more well-off men to present the small 
town as a labour market not worth maintaining, and for the women to pre-
sent it as a place not as backwards as the national story about small towns 
go, it seemed important for the White interviewees to present it as White, 
as a place without the “chaos” and “violence” they had heard about from 
mixed cities and regions. This can be seen as another way to seek recogni-
tion in the national field, and the price is paid by those racialised, who are 
excluded from the local discursive community to maintain a White identity.   

The delineation of the racialised creates an accessible subjectivity for the 
Whites, on top of the one that (for some) comes from recognised labour 
values and capacities. It also offers more room for criticism of the national 
field, partly because, for my interviewees, their Whiteness is harder to ques-
tion than other signs of inclusion, and also because it gives those relatively 
more successful a chance to criticise society despite the recognition needed 
from the economy to maintain their subjectivity.  

Concluding reflexions 
My main argument in this dissertation is that a national community is con-
nected through the idea of value for the community and that the dominating 
ideas concerning this value change over time in accordance with economic, 
political and discursive processes. It is crucial for individuals to gain recog-
nition in relation to the values of the national community – this recognition 
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is a condition for access to the labour market and to the discursive commu-
nity, creating a common narrative regarding the future of the community. 
The values and the community are not homogenous; there is room for com-
peting values and thus competing subjectivities.  

Throughout Swedish history, the labour movement has been successful 
in its efforts to create and gain recognition for values at the national field. 
This contrasts to the British field that Skeggs describes, where capitalist val-
ues have dominated more exclusively. However, the creation of value and 
hegemony from the Swedish labour movement is currently less autonomous, 
and the ideal of Skötsamhet does not form an alternative to the values of 
adaptability formed by capitalist needs. The alternatives that I find in the 
interviews are the discourse of gender equality, which is used by the women 
entrepreneurs to compensate for the lacking local support, and that of 
Whiteness, which shapes and delineates a community connected to national 
history and bridges the otherwise important gap between those more and 
less fortunate in the labour market.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Detta är en grov planering som gjordes inför intervjuerna. Den kom att följa 
med och användas i viss mån, men eftersom intervjuerna hade mycket av 
samtalskaraktär var det ofta vissa teman bredde ut sig på bekostnad av 
andra, och frågorna kom att formuleras olika i varje intervju.  
Inledning: 

Berätta om ditt arbetsliv 
När du har varit arbetslös, vad har du gjort då? 
Hemma  
med vänner/anhöriga 
i relation till arbetsmarknaden 
Finns det jobb här att söka?  
Vilken slags jobb har du sökt? 
Kan du berätta om det sociala livet på ditt (tidigare) arbete? 
Mellan de anställda 
Mellan chefer och anställda 
Dina kontakter med arbetsförmedlingen och andra myndigheter, 

hur tycker du det fungerar här? 
Bemötandet från personalen? 
Verksamheterna? 
Reaktioner från utomstående på att du har kontakt med arbets-

förmedlingen? 
 

Globalisering: 
När nu företagen flyttar runt i världen och så, hur tror du det på-

verkar Sverige? 
Andra sätt som ”omvärlden” påverkar ”Sverige” – resor, teve…  
Människor som flyttar i världen, hur ser du på det?  
Om det kom ett fantastiskt erbjudande om jobb i säg Danmark, 

skulle ni flytta då? Pendla kanske? 
Tror ni Östeuropa kommer att utvecklas till en likadan arbets-

marknad som här? Andra delar av världen? 
Ordet ”globalisering”, vad betyder det för dig? 

 
Kollektiva identiteter, representation 

När du säger ”vi” i samhället, vilka tänker du på då? 
”vi” mot ”dom som bestämmer”  
”vi i Sverige” mot ”andra” 
Om man säger ”vanligt folk”, vilka är ”vanliga”? 
Ordet ”arbetarklass”, hur associerar du kring det? 
Ordet ”mångkulturellt” hur associerar du kring det? 
Ordet ”Folkhemmet” vad betyder det? 
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Orten 

Hur skulle du beskriva Degerfors? 
Vad är det för typ av människor som bor här?  
 

Förändringen 
Hur föreställde du dig ditt arbetsliv när du gick i skolan? 
Blev det så? 
Hur var ditt arbetsliv under nittiotalet? Märkte du av ”krisen” för 

egen del? 
Varför tror du arbetslösheten i Sverige är högre nu än på 80–ta-

let?  
Tror du vissa människor blir arbetslösa lättare än andra? – utbild-

ning, uppförande, män/kvinnor etc.?  
Vad tror du krävs för att alla ska få jobb? 
Är du uppvuxen här i Degerfors, hur var det när du var yngre? 
Eller: När du flyttade hit, vad var skälen? Hur upplevde du orten 

som ny? 
Har orten förändrats sedan dess? 
Har befolkningen förändrats på något sätt? 
En period under 90–talet var det stor inflyttning, märktes det här i 

orten? 
Tycker du att samhället i stort har förändrats före och efter ”kri-

sen”? 
Hur? Exempel! Lång berättelse…  
För alla i landet, eller för dig / er här särskilt? 
Har ordet ”Folkhemmet” förändrat sin betydelse, eller vad bety-

der det idag? 
 
Hopp, framtiden 

Om du får spå in i framtiden, vad hoppas du ska hända i ditt eget 
liv? 

Vad hoppas du ska hända på arbetsmarknaden? 
Vad hoppas du ska hända i samhället? 
Om du vore statsminister, vad skulle du göra då? 
För vem skulle du förbättra? 
Finns det nån som inte skulle behöva få det bättre? Varför? 
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Bilaga 2: Intervjupersonerna 
Samtliga intervjupersoner utom de som intervjuats i egenskap av lokalpoli-
tiker och fackföreningsledare är födda på 1960–talet i Sverige. De hade vid 
tiden för intervjun erfarenhet av arbetslöshet eller anställningslöshet vid 
sjukskrivning de senaste tre åren, eller var fortfarande arbetslösa. Samtliga 
bodde vid tiden för intervjun i Degerfors. Ingen av dem har examen från 
högre utbildning. Samtliga namn på intervjupersonerna är påhittade av mig, 
däremot har personerna intervjuade i egenskap av lokalpolitiker och fack-
föreningsledare fått behålla sina verkliga namn.  
 

Intervjupersoner 

Ingela Eget företag Inflyttad inom Sverige 

Agneta Arbetslös Född i kommunen 

Thomas Eget företag Inflyttad inom Sverige 

Eva Utbildning Inflyttad från regionen 

Elisabeth Eget företag Född i kommunen 

Gunilla Deltidsarbetslös Född i kommunen 

Rose-Marie Arbetslös Inflyttad från regionen 

Johan Arbetslös Född i kommunen 

Mats Arbetslös Inflyttad från regionen 

Marianne Arbetslös Född i kommunen 

Ulf Arbetslös Inflyttad inom Sverige 

Jörgen Arbetslös Född i kommunen 

Anders Arbete Född i kommunen 

Jonas Eget företag Född i kommunen 

Bengt Arbetslös Född i kommunen 

Personer intervjuade i egenskap av lokalpolitiker och fackföreningsledare 
Barbro  
Johansson 

Kommunal Inflyttad från regionen 

Bjarne  
Rasmussen 

Socialdemokrat,  
Järnbruksklubben 

Inflyttad från regionen 

Roland  
Halvarsson Vänsterpartist Född i kommunen 
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Bilaga 3: Inbjudningsbrev 
Detta är ett av de sätt jag använde för att kontakta intervjupersoner. Brevet 
skickades till personer vars adress jag fått via en arbetsmarknadsverksam-
het, via fackklubben Järnbruksklubben och via Degerfors näringslivsenhet. 
Det andra sättet var genom affischering på anslagstavlor på biblioteket och 
vårdcentralen i Degerfors, den vägen fick jag endast en kontakt som ingick 
i urvalet. Formuleringen där var likartad.  
 
 
Örebro 19/1 2006 
 
Hej! 
 
Jag heter Susanna Lundberg och är doktorand i sociologi på Örebro Universitet.  

Du får det här brevet för att Du är en person som jag skulle vilja intervjua. Jag 
har bett Din arbetsförmedlare eller utbildningssamordnare att ge det här brevet till 
personer som hör till den grupp som jag är intresserad av att ha med i mitt forsk-
ningsprojekt. Jag kommer inom några dagar att ringa upp alla som har fått brevet, 
och fråga om jag får boka tid för en intervju.  
 
Projektet handlar om arbetsliv och samhällsförändring, och jag har valt att studera 
Degerfors eftersom samhället här förändras på flera olika sätt. Frågorna kommer 
att handla om Ditt arbetsliv, Din bakgrund och om hur Du ser på samhället och 
framtiden här i orten. Du kommer att vara helt anonym, det är bara jag som vet 
vilka personer som är med.  
 
Intervjun tar ca en timme och sker på en plats i Degerfors som vi bestämmer tillsam-
mans. Det är helt frivilligt att vara med, Din arbetsförmedlare eller utbildningssam-
ordnare kommer inte att få veta om Du tackar ja eller nej.  
Har Du frågor är Du välkommen att ringa eller maila mig! 
 
Susanna Lundberg 
doktorand i sociologi 
Örebro Universitet 
susanna.lundberg@sam.oru.se 
040 – 12 63 71  (arbetsplats i Malmö) 
019 – 30 14 30  (arbetsplats i Örebro) 
0734 – 33 78 39  (mobil) 
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