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Förord 
 
Den här studien ingår i Karlstads universitets och fakultetens för samhälls- och 
livsvetenskaper satsning på mångvetenskaplig forskning om "uthålliga livsmiljöer 
och komplexa nätverk".  
 
Målet med fakultetens satsning är att stimulera forskning och samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer så att Karlstads universitet effektivt kan bidra till 
och bli en motor i det långsiktigt hållbara utvecklingsarbetet i regionen.  
 
I mötet mellan forskare från olika ämnen och forskningstraditioner uppstår nya 
sätt att problematisera det komplicerade växelspelet mellan olika sektorer av vår 
tillvaro. Problemen kan omformuleras, nya möten och kontakter vänder 
invanda tankegångar mot nya och innovativa riktningar och beredskapen att 
möta framtida utmaningar såväl för forskare som för regionala aktörer stärks 
och uppgraderas. 
 
Förhoppningen är att studien ska fungera som en plattform för den viktiga 
diskussionen kring uthållig regional utveckling för kvinnor, män, barn och 
gamla och stimulera innovationer och forskning som garanterar en framtid där 
utveckling och tillväxt balanseras mot uthållig miljö för människor och natur. 
 
Bakgrunden till detta projekt är ett samarbete med Bengt Dahlgren, 
Länsstyrelsen i Värmlands län. Studien har delfinansierats av länsstyrelsens 
regionala utvecklingsmedel inom ramen för EUs strukturfondsprogram Mål-2 
Västra. 

 
Karlstad 2007-12-18 
 
Björn Arvidsson, Svante Karlsson, Gunilla Lönnbring, Martin Stolare 
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Förändring och kontinuitet i vardagslivets Värmland 

Björn Arvidsson, Svante Karlsson, Gunilla Lönnbring & Martin Stolare 
 
Det här projektet tar sin avstamp i vardagslivets Värmland. Med utgångspunkt i 
några värmlänningars berättelser diskuteras hur livet kan gestalta sig idag i 
Värmland. En utgångspunkt har också varit att diskutera hur det historiskt har 
sett ut, men också hur det kan tänkas se ut i framtiden. Hur kommer Värmland 
att se ut vid slutet av 2030-talet? Hur kommer värmlänningen att leva då?  
 

Bilder av Värmland 
 
Djupa skogar, mörka vatten och ett folk som utan att darra på manschetten kan 
ljuga ihop en skröna om det skulle behövas. Ett bedövande vackert landskap, 
där kulturarvet är en levande och påtaglig del av människors vardag. Det är 
Geijer, Tegnér och Fröding. Det är Lagerlöf och Tunström. Det är sagornas 
Värmland. Som kontrast till denna bild kan man lägga en annan. Värmland som 
en tragisk utdöingsbygd med nedläggningar, arbetslöshet, utflyttning och 
förlamande social kontroll. Ett landskap i framtidsskugga långt bort från de 
centrala besluten och långt från politikens och ekonomins centra. Eller man kan 
förstås också lyfta fram en tredje bild, som handlar om Värmland som en 
dynamisk region med tillväxtambitioner och innovativa näringslivsstrukturer. 
Flera bilder är således levande idag och alla kan vara sanna – eller falska – 
beroende på vilken utsiktspunkt man har som betraktare. Det är möjligt att se 
den ena bilden, det är också möjligt att se den andra, men det är svårt att ha 
flera bilder framför sig samtidigt. Detta har inneburit att beskrivningen av 
Värmland trots allt tenderar att fastna vid det stereotypa.  Det är viktigt att 
komma bort från enkla föreställningar om regionen. Risken är nämligen att 
dessa likriktar tanken och på så sätt hindrar landskapet och dess invånare från 
att utvecklas. Värmland är inte en homogen plats med en enda överordnad 
identitet. Det har den sannolikt aldrig varit och med all säkerhet är den inte det 
idag och inte heller imorgon. 
 
Alla människor i Sverige lever i ett spänningsfält mellan det gamla och det nya. 
Värmland är dock en plats som med stor kraft varit utsatt för en enhetlig och i 
värsta fall schablonmässig beskrivning både vad det gäller kultur och natur. 
Värmland har omfattande landsbygdsområden och inflyttningen har varit 
relativt liten. Särskilt på landsbygden har de boende någon anknytning till 
bygden som kan gå långt tillbaka i tiden. För många är det anknytningen bakåt 
som ligger till grund för dagens försörjning och sätt att leva: Bostad, utkomst 
och förmögenhet har formats av tidigare generationer. Eller tvärtom: Tidigare 
generationers brist på resurser och fattigdom präglar nutidens situation (Bjerén 
1989). Detta skulle också kunna utryckas som att nu=då/sedan, det vill säga att 
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vårt vardagsliv är ett resultat av tidigare generationers handlingar, men också 
något som påverkas av föreställningar om framtiden. 
 
Det är möjligen inte heller alldeles långsökt att tänka sig, att vissa näringars 
dominans har underlättat en etablering av en syn på Värmland som ett landskap 
utan större pluralism. Skogen och stålet, bruken och jorden har varit och är 
fortfarande viktiga för värmlänningarnas försörjning och sätt att leva. Men 
denna dominans har också inneburit svårigheter för andra försörjningsstrategier 
att ta form, att förse unga välutbildade kvinnor med en arbetsmarknad, att 
motivera unga män till högre utbildning och att vara grogrund för en kulturell 
och etnisk mångfald. 
 
Ytterligare en faktor som talar för att bilden av Värmland i högre grad än för 
andra landskap varit ensidig är dess perifera ställning. Platser perifera från 
huvudstad och centrum i allmänhet och gränstrakter i synnerhet tenderar att 
profilera sig och kontrastera sig kulturellt (Nordmark 2003). I regioner nära 
centrum är behovet av att göra så mindre. Den egna kulturen upplevs som 
självklar och ohotad och behöver e inte manifesteras på något särskilt sätt. 
Därmed kan man kosta på sig att vara öppen för andra kulturella strömningar. 
Med detta sagt har inte värmlänningen varit helt passiv i skapandet av bilden av 
landskapet och dess invånare, utan snarare fungerat som medproducent. 
  

Förändring och sega strukturer  
 
Utgångspunkten i arbetet med denna studie har således varit att lyfta fram 
mångfaldens Värmland; den som finns representerad socialt, ekonomiskt, i 
naturtyper och i kontakten med omvärlden. De livsberättelser (presenteras i 
slutet av rapporten) som är utgångspunkt för de vetenskapliga texterna för oss 
in i denna mångfald. Både det föränderliga och det stabila. Värmland betonas. 
Värmland har, liksom alla svenska regioner och landskap, varit och är en del av 
omfattande generella samhällsförändringar; strukturer i omdaning som påverkat 
människors liv i arbete, familj, fritid, utbildning, kultur och natur. Det enda 
sättet att förstå dessa strukturer är att se hur människor samverkar med dem i 
sin vardag. Strukturer har inga andra arenor än i människors handlingar. Om än 
vi påverkas och styrs av dem, så är vi inte deras fångar. Denna interaktion 
tydliggörs i de berättelser som framträder i intervjuerna. Dessa berättelser är här 
inga illustrationer, de är inga personliga kuriositeter, de är inga sidoordnade 
släktkrönikor. De är inget mindre än berättelser om Värmland i all sin 
mångfald. Det är berättelser om en plats med skilda ekonomiska och sociala 
förutsättningar, som i värmlänningars vardagsliv och med människors 
kreativitet och egna krafter får ett lokalt utfall. 
 
Värmland är ett landskap som således inte har en enda tydlig identitet. Att på 
samma gång betona det föränderliga som det kontinuerliga lyfter fram 
komplexiteten. För samtidigt som starka krafter verkar för omvandling finns 
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det också parallellt på alla platser seglivade och långsiktiga strukturer, vilka kan 
vara synnerligen livskraftiga på regional och lokal nivå. I dessa sega strukturer, 
som kan ha sitt ursprung långt tillbaka i tiden och i andra platser, finns grunden 
för en förståelse av samtiden. Denna ibland häpnadsväckande seghet vittnar om 
det förflutnas makt över nutid och framtid. Detta gör att en märklig 
osamtidighet kan uppstå. Den kan förstås som ett möte mellan olika kulturella 
principer, där några kan ha sina rötter i en äldre tradition och som innebär att 
vardagsliv måste begripas utifrån andra principer än den dominerande. 
Historiska tolkningar kan ligga till synes dolda, men ändå vara drivande sociala 
krafter. Ett sätt att förstå en region eller plats är att dra fram de dolda 
traditionerna och värdena liksom tankar om samtiden och framtiden i ljuset och 
göra dem tillgängliga för analys. Genom generationer av värmlänningars 
berättelser om sitt liv ges en inblick i de villkor, som formar mångfaldens 
Värmland. Med den tyske filosofen Ernst Blochs begrepp kan man säga att en 
märklig osamtidighet kan uppstå. 
 
Ett exempel på detta samspel mellan dåtid, nutid och framtid är järnbrukens 
ställning i Värmland. I ett historiskt sammanhang måste bruken, och särskilt de 
som överlevde 1800-talets bruksdöd, närmast betraktas som 
moderniseringscentra (Ericsson 1997). Det vi förknippar med det moderna 
samhället kom nämligen tidigt till uttryck där. Kanske kan man se dem som 
modellverkstäder med sitt tidigt utvecklade välfärdstänkande, om än med 
patriarkala förtecken. Bruksnäringen var kunskapsintensiv med ett starkt 
beroende av teknikutveckling och genom sina produkter var den kopplad till ett 
globalt nätverk. Idag uppfattas bruksamhällena med dess näring som 
otidsenliga. Vi har glömt bort att brukssamhällena med dess särskilda 
ekonomiska och sociala ordning fungerade effektivt fram till 1970-talets 
strukturkriser (Lundberg 1997). I brukssamhällena lever också bruken kvar om 
kanske inte som arbetsgivare men som grundsten för de kulturella mönstren; de 
följer med in i framtiden. Vår kollektiva glömska är påtaglig då samtidens 
historia tecknas. 
 
Vissa saker förändras medan andra, i alla fall utifrån den tid en individ själv kan 
överblicka, tycks bestå. Det är måhända lätt att i en tid som präglas av 
föreställningar om förändring, globalisering och omvälvningar bortse från att 
livet också går sin gilla gång. Allting förändras inte oavbrutet för alla hela tiden i 
Forshaga, Sysslebäck, Karlstad och Säffle. Kontinuiteten är satt på undantag i 
samtida samhällsbeskrivningar.  
 
Om man nu avser att på samma gång betona det föränderliga och det 
kontinuerliga framstår det som synnerligen svårt att säga något om framtiden. 
Vad vet vi idag om hur samspelet mellan dessa två aspekter kommer att bli? På 
vilket sätt kommer samhället att förändras och på vilket sätt kommer det att 
bestå? Om 30 år ler man säkert åt de förutsägelser som görs i denna studie. 
Förutsägelser om hur livet skall gestalta sig bortom nuet är ju inte möjliga i 
annat än allmänna ordalag. Kanske är det oftast så det enda vi vet om framtiden 
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är att den inte blir som vi tror. Istället bör man se framtidsbilderna som ett sätt 
att få syn på sin egen samtid i det att nutiden framträder så mycket tydligare i 
framtidens ljus. Ambitionen blir då att idéerna om framtiden skall generera en 
diskussion om hur vi vill att samhället skall förändras och om hur livet i 
Värmland kan vara i slutet av 2030-talet. 
 

Studiens genomförande 
 
De texter som här presenteras har tagit sin utgångspunkt i intervjuer som gjorts 
med ett antal värmländska familjer. Urvalet av intervjupersoner är inte 
representativt utan har utförts selektivt med ambition att spegla en mångfald 
vad gäller olika platser, yrken, generationer och kön. Egentligen kan de 
intervjuade inte sägas representera några andra än sig själva. Intervjuerna är 
utförda av journalisten Annika Lindqvist under våren 2007 i 
intervjupersonernas bostad – i något fall valde intervjupersonen sin arbetsplats 
för intervjun. 
 
Studien är ett tvärvetenskapligt projekt och forskare från disciplinerna biologi, 
kulturgeografi, sociologi, historia och folkhälsovetenskap har medverkat. 
Texterna är baserade på de deltagande forskarnas tidigare studier. Exempel på 
teman som behandlas är utbildning, demografi, företagande och folkhälsa.  
 
Att vara en del av ett demokratiskt samtal om Värmlands framtid har varit det 
övergripande syftet med denna studie. 
 

Referens 
 
Bjerén, G. (1989) Kvinnor i Värmlands glesbygd. Försörjningsstrategier för skogsbygdens 
kvinnfolk. Rapport till Regionalekonomiska enheten, Länsstyrelsen i Värmlands 
län 
 
Nordmark,. D. (red.) 2003. Vad är värmländskt? I: Mångvetenskapliga studier i den 
regionala identiteten. Karlstad 
 
Ericsson, C. 1997. Vi är alla delar av samma familj. I: Patronen, makten och Folket 
vid Nyby bruk 1880-1940. Stockholm. 
 
Lundberg, B. 1997. Förbrukade orter? I: Bergdahl, E., Isacson, M. & Mellander, 
B. (red). Bruksandan - hinder eller möjlighet? Smedjebacken. 
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Identitet, provinsialism och rörlighet 

Sune Berger 
 

En ny regional indelning? 
 
Den värmländska identiteten är stark. Det finns en stolthet över att vara 
värmlänning. Stoltheten grundar sig i hög grad på historien, den värmländska 
kulturen, framför allt de värmländska författarna, de industriella traditionerna, 
naturen med alla sevärdheter. Men det finns också en provinsialism. Den har 
tagit sig uttryck i främlingsfientlighet och rasism såväl historiskt som i vår egen 
samtid. Värmlänningen är starkt medveten om sin identitet men inte alltid 
medveten om den värmländska provinsialismen. Rörlighet och öppenhet för 
omvärlden är en del av lösningen på problemet. 
 
Just nu diskuteras den s.k. Ansvarsutredningen (SOU 2007:10), som förespråkar 
en förändring av den regionala indelningen av Sverige. Meningarna om 
värmländsk tillhörighet i en större region avfärdas ofta med att ”Värmland är 
väl bra som det är”, som Sara Kelly, numera boende i London, uttrycker det. 
Att Värmland skulle gå upp i en större region skulle ju kunna innebära att det 
specifikt värmländska går förlorat. En komplikation i sammanhanget är att den 
aktuella utredningen handlar om en ny länsindelning medan det är landskapet 
Värmland som har den starka förankringen i folksjälen. Att t.ex. Degerfors 
kommun tillhör Örebro län, men landskapet Värmland ställer ibland till 
problem när det gäller tillhörighet. För att dra en parallell till en annan del av 
Västsverige är det svårt att föreställa sig att dalslänningar, västgötar och 
bohuslänningar känner identitet med den nya storregionen Västra Götaland. 
Landskapen med rötter i medeltiden har med andra ord en starkare förankring i 
folks medvetande än 1600-talsindelningen i län. 
 
Forskningen kring identitet visar att människor ofta har en starkare känsla för 
plats än för administrativa regioner (Paasi 1984, Häkli & Paasi 2003). 
Storkommunreformen 1952 skapade 1 037 primärkommuner i landet och den 
senaste kommunreformen i början av 1970-talet visade att människor var starkt 
engagerade för de kommuner som skapades 1952. Även om många såg den nya 
reformen som nödvändig, särskilt med tanke på elevunderlag för skolan, var 
motståndet på sina håll mycket starkt. Även i Värmland fanns motståndet och 
när man tittar tillbaka på de kommunreformer som genomförts sedan 1862 är 
det betydande förändringar som skett ifråga om omflyttning och urbanisering 
(Kåpe 2006). 1862 års reform, som i stort följde den kyrkliga indelningen, låg i 
sina huvuddrag kvar fram till storkommunreformen 1952 då antalet 
landskommuner reducerades till en tredjedel i jämförelse med den tidigare 
numerären (Wallin 1966). 
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Det som lyfts fram av Ansvarsutredningen handlar i första hand om en 
specialiserad sjukvård, högre utbildning och infrastruktur, frågor som kanske 
kräver större regioner. Men motståndet liknar i många fall det som gällde för 
den senaste kommunreformen. Samtidigt finns det en medvetenhet om att man 
måste utvidga regionerna såsom Helena Strandberg uttrycker det i intervjun: ”så 
att folk kan transportera sig smidigt åt olika håll”. 
 
Uppdelningen av ansvar på den regionala nivån har aktualiserats genom att det i 
många län har skapats regionala samverkansorgan. Efter vissa födslovåndor 
skapades Region Värmland som ett gemensamt organ för de värmländska 
kommunerna och med landstinget som huvudsaklig finansiär. Från 2007 har 
region Värmland tagit över ansvaret för flera regionala insatsområden, som 
tidigare hanterades av länsstyrelsen. Det gäller bland annat fortsättningen på det 
regionala utvecklingsarbete som utmynnade i RTP, Regionalt tillväxtprogram 
för länet. Region Värmland får också ansvaret för det nya 
strukturfondsprogram som omfattar perioden 2007–2013 och där man kommer 
att samverka med Dalarnas och Gävleborgs län. Denna region, som för övrigt 
enligt EU-vokabulär är en s.k. Nuts II-region, Norra Mellansverige, är ur 
värmländsk synpunkt knappast ett gångbart alternativ som ny storregion i den 
nya regionindelningen. De alternativ som diskuterats är istället, dels ett 
samgående med Västra Götaland och dels att länkas österut mot Örebro län 
och eventuellt ytterligare något län längs den s.k. Tillväxtkorridoren. Det senare 
begreppet har varit föremål för en hel del marknadsföringsinsatser, men saknar 
hittills tillräckligt stöd från korridorens ändpunkter Stockholm och Oslo. 
Tillväxtkorridorens förverkligande kräver betydande infrastruktursatsningar för 
att kunna förverkliga en regionförstoring med ökade möjligheter till pendling till 
arbete, service och utbildning. Det handlar om väg- som järnvägssatsningar och 
för att åstadkomma detta krävs att betydande ekonomiska investeringar 
kommer från både den svenska och den norska nationella nivån, även om såväl 
kommuner som regionala organ verkar villiga att pröva nya finansieringsformer 
för en förbättrad infrastruktur. 
 
Den starka värmländska knytningen till Norge har under senare år intensifierats 
genom den ökade gränshandeln, arbetspendlingen, norsk bosättning i Sverige 
och fler norska företagsetableringar i Värmland. Gränshandeln har stimulerats 
av nya köpcentra i Töcksfors och Charlottenberg, vilket också lett till fler 
arbetstillfällen inom handeln. Nu följs dessa etableringar av hotellbyggen i 
anslutning till köpcentra. Vissa gränskommuner som Årjäng och Eda har en 
omfattande gränspendling, som innebär att 12–14 procent av de sysselsatta i 
respektive kommun arbetspendlar till Norge. Samtidigt som dessa kommuner 
utgör en svensk glesbygdsperiferi ingår således kommunerna i Oslos 
pendlingsomland (Grenseindeks og Grense-Swot 2006). Att norska medborgare 
inte bara köper fritidshus i Värmland (se t.ex. Berglund 2005) utan också i 
ökande utsträckning skaffar sig permanentboende har ibland förvånat svenskar, 
men det är uppenbart att såväl naturen som de ekonomiska förutsättningarna 
tilltalar norrmännen. De över 100 norskägda företagen i Värmland 
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representerar en betydande utvecklingspotential och finns inom skilda 
branscher. De största företagen (mer än 200 anställda) finns inom metall- och 
verkstadsindustrin. För en del av dessa är den värmländska marknaden också en 
inkörsport till EU-marknaden. 
 
Med förbättrade möjligheter till person- och godstransporter kan det svensk-
norska utbytet öka i framtiden och bli en viktig del av utvecklingen i den region 
som nu går under namnet Inre Skandinavien. Samarbetsprojekt inom 
strukturfondsprogrammet Interreg II A har visat på viktiga samarbetsområden 
(Berger et al. 2005, Forsberg et al. 2006). 
 

I strukturomvandlingens spår.  
 
Den värmländska näringslivsutvecklingen och arbetsmarknaden är på många 
sätt en spegel av den nationella utvecklingen. Under 1950- och 1960-talen 
skedde en snabb omfördelning av befolkningen, vilket innebar minskning på 
landsbygden och inflyttning till expanderande industriorter. De svenska 
exportframgångarna hängde till stor del ihop med lönsamma branscher som 
skogsindustrin, samt järn- och stålindustrin. Dessa branscher var tillsammans 
med en framgångsrik verkstadsindustri väl representerade i Värmland. 
Välfärdssamhället krävde också nya tjänster och med dessa ökade behovet av 
nya grupper i arbetslivet. Kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden i större 
omfattning än tidigare inom den statliga, kommunala och landstingskommunala 
verksamheten. Den offentliga sektorn fortsatte att expandera under 1970-talet, 
men inom industrin kom de internationella framgångarna att hejdas och en 
omfattande strukturomvandling inleddes. De värmländska bruks- och 
industriorterna drabbades hårt av nedläggningar, ägarbyten och 
strukturförändringar (Berger 1973, Lundberg 1991). Medvetenheten om att 
man i högsta grad levde i en internationell konkurrens blev ytterst påtaglig till 
följd av energikris, nya råvaruproducenter och nya industrinationer. Samtidigt 
som nya arbetstillfällen skapades inom den offentliga sektorn så blev det 
uppenbart att industrisysselsättningen skulle fortsätta att minska. Det innebar 
att många bruksorter gick en oviss framtid till mötes. Alternativa 
sysselsättningar för avskedade industriarbetare var närmast obefintliga om man 
inte var beredd att flytta och det var i allmänhet inte de av bruksandan starkt 
präglade arbetarna. De hade i många fall ett långt yrkesliv på bruket bakom sig, 
men hade i allmänhet inte den formella utbildningsnivå som krävdes inom den 
föränderliga arbetsmarknaden. 
 
Det som var mycket påtagligt under industrikriserna på 1970- och 1980-tal-en, 
inte minst i Värmland, var ovilligheten att flytta. Speciellt bruksorterna var 
starkt präglade av de historiska traditionerna och dit hörde bland annat en stark 
bindning till bruksföretagen och bruksorterna. Till och med kortare pendling 
eller flyttning bedömdes av många som orealistiska alternativ till den närhet 
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man haft till sin tidigare arbetsplats. Rivaliteten mellan bruksorter bidrog 
säkerligen också till motståndet. 
 
I hela västvärlden bröts den tidigare inflyttningen till storstäderna genom en 
”grön våg”, som under 1970-talet innebar en omfattande utflyttning till lands-
bygden. Detta skedde samtidigt som en hundraårig industriexpansion bröts och 
den rika världen blev medveten om att energiresurserna inte var obegränsade. I 
Sverige inriktades regionalpolitiken på en utlokalisering av statliga verk och 
Karlstad gynnades genom att tilldelas vissa enheter med anknytning till 
försvaret. Detta bidrog till att Värmland vid sidan av de traditionella 
industrijobben också kunde öka antalet offentliganställda, vilket gav 
sysselsättning främst till den kvinnliga arbetskraften. Högskolan i Karlstad 
etablerades 1977 och blev också en injektion för länet även om arbetstillfällen 
för akademiker i Värmland i huvudsak fanns i Karlstadsregionen och då särskilt 
hos de regionala myndigheterna. 
 
Sedan dess har visserligen industriproduktionen effektiviserats och 
mångfaldigats, men sysselsättningen ökar inte. Expansionen har istället skett 
inom den privata tjänstesektorn, medan den offentliga sektorns expansion 
hejdades i början av 1990-talet. Speciellt har vården rationaliserat, vilket lett till 
en hel del utslagnings- och sjukskrivningsproblem bland personalen. Den gröna 
vågen avtog mot slutet av 1970-talet och flyttströmmarna vände återigen, vilket 
resulterade i en ogynnsam åldersfördelning och låga födelsetal framför allt i de 
östra och norra delarna av länet, vilket bidrog till fortsatt befolkningsminskning. 
Från början av 1990-talet har flyttströmmarna blivit mer dubbelriktade. Vissa 
mindre orter och landsbygder har en viss, om än något svag, befolkningstillväxt 
genom föryngring och inflyttning, medan andra fortsätter att minska och åldras. 
Karlstad satsar för närvarande på attraktivt vattennära boende för att locka 
inflyttare både från övriga länet och från andra delar av landet. Konkurrensen 
om inflyttarna är emellertid hård och speciellt ungdomarna som är en rörlig 
grupp har höga krav på t.ex. studiemiljö, fritidsaktiviteter och nöjesliv. 
 

Att känna sig hemma. 
 
Vad är det som gör att vi människor både har behovet att ha ett närområde som 
vi känner oss hemma i och samtidigt vill utforska det okända och det 
annorlunda. Det är inte alltid som dessa behov finns hos en och samma individ. 
Några är mer hemmaorienterade, andra släpper gärna förankringen för att 
utforska det okända (mor och dotter Strandberg/Kelly hör till den senare 
kategorin). Men det är inte helt ovanligt att det finns ett både och.  
När kulturgeografer beskriver känslan för platsen så är den ofta förknippad 
med fysiska och sociala bindningar. Barndomens och uppväxtårens landskap 
sätter sin prägel på individen och här finns såväl negativa som positiva 
reaktioner på den fysiska omgivningen. ”Om man är uppväxt vid Vänern vill 
man gärna bo vid vattnet”, säger Sara Kelly. Ett skogslandskap kan framkalla 
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såväl starka känslor av tillhörighet som avståndstagande. Det gäller också 
småstäder som kan betraktas som både idyll och tristess beroende på vem som 
uttalar sig. Storstaden representerar både spänning/attraktion och 
ensamhet/kaos. Ljudbilder från storstäder respektive tystnad i glesbygder kan 
framkalla helt olika känslor beroende på erfarenheter, ålder, yrkesbakgrund etc. 
Allt större uppmärksamhet har under senare år ägnats människans respons på 
olika typer av stimuli. Inte minst medie- och informationssamhällets kaskader 
av budskap ställer ökade krav på vår förmåga att stänga ute, sortera och 
bearbeta information. 
 
Mycken forskarmöda har ägnats åt att närma sig platskänslans innebörd. Är det 
det fysiska landskapet eller de sociala relationerna som skapar känslan och 
minnet av platsen? Särskild uppmärksamhet har ägnats människor som flyttat 
och mist sin lokala identitet. Särskilt långväga emigranter har vittnat om 
platslöshet och avsaknad av kulturell och social förankring (Relph 1976). Både 
migrationsforskningen och skönlitteraturen ger oss exempel på dessa problem. 
Bland svenska forskare kan nämnas Andersson (1987) och Niedomysl (2006), 
och bland internationella forskare har särskilt Edward Saids verk fått starkt 
genomslag (se t.ex. Said 2000). Det för svenskar kanske tydligaste exemplet på 
migrationens konsekvenser ger Vilhelm Moberg i sitt utvandrarepos.    
Den historiska samhörighet som kan knytas till en plats eller en region hör 
delvis samman med graden av kunskap om omgivningen. Det handlar ofta om 
att den lokala eller regionala tillhörigheten blivit ett idealiserat sakförhållande 
som man inte behövt motivera. Det bara är si eller så. Ändå är det högst 
påtagligt att kunskapen och medvetenheten om andra länder och kontinenter 
ökat genom social rörlighet, masskommunikation och utbildning. Det ligger 
naturligtvis ett värde i den samhörighet och identitet som man kan känna i ett 
lokalsamhälle eller i en region, men i just detta förhållande ligger också den 
största faran att det uppstår intolerans och en negativ mikronationalism. ”Vi” 
och ”dom” kan vara oförargliga distinktioner men kan också leda till uppenbara 
konflikter såsom vi sett det utvecklas, t.ex. på Balkan eller i det forna 
Sovjetunionen. Historia, språk, religion och litteratur kan vara bärare av 
kulturella identiteter som i vissa situationer övergår från positiva 
identitetsmarkörer till provokativa symboler. 
 
Att gå från självständighet till att bli en del i en större enhet kan uppfattas som 
att det ”egna” går förlorat. I geografiska sammanhang kan det betyda att vi gått 
från ”Gemeinschaft” till ”Gesellschaft” (Tönnies 1957) på det sätt som skett 
med de svenska socknarna, landskommunerna och småstäderna när de blev 
delar av en storkommun. Begreppen betecknar övergången från den agrara 
bygemenskapen och grannskapet till ett industrialiserat och mer rörligt och 
opersonligt samhälle. Det har varit nya realiteter, inte minst ekonomiska, som 
lett till denna utveckling. I stort har vi accepterat dessa realiteter, men nu väntar 
något annat. Även grunden för den regionala identiteten föreslås nu bli 
förändrad. Sjukvård, utbildning och kommunikationer kräver nya rationella 
lösningar. På samma sätt som kommunreformen för trettiofem år sedan skulle 
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lösa underlaget för kommunala åtaganden förväntas nu en ny regionindelning 
av landet lösa de regionala uppgifterna. Närhetsprinciperna krockar med de 
ekonomiskt rationella lösningarna. Mentalt fungerar vi fortfarande som om 
”Gemeinschaft” vore en realitet men vi har blivit en del av ett mycket större 
sammanhang och i våra vardagliga handlingar är vi en del i ett vidgat territorium 
genom arbets- och serviceresor, genom vidgade nätverk i arbete och på fritid 
och genom informationens och varuflödenas globalisering. 
 

Försörjning och rörlighet. 
 
Diskussionen om rörlighet och identitet innehåller ett antal paradoxer. 
Värmlänningen har ju historiskt, trots sin starka känsla för landskapet, varit 
villig att söka sin försörjning i andra geografiska miljöer. 1800-talets kriser inom 
jordbruk och industri innebar såväl långväga arbetsvandringar som emigration. 
Värmlänningar var eftertraktad arbetskraft i den tidiga sågverksindustrin i södra 
Norrlands kustorter. De värmländska kvinnorna vandrade till Kristiania och tog 
anställningar som pigor och hembiträden. Som framgår av intervjun med Sara 
Kelly arbetade Saras mormor i London som nanny och kokerska före andra 
världskriget. En parallell är dagens värmländska ungdomar, främst unga kvinnor 
som invaderat restaurang- och hotellbranschens serviceyrken i Oslo och som 
utgör en ny ”service class” i den starka norska ekonomin. Ungdomar i 
Värmland ser också London som en attraktiv arbetsmarknad inom 
servicesektorn. 
 
Under det tidiga 1970-talet erbjöd den starka västsvenska verkstads-, bil- och 
varvsindustrin goda arbetsmöjligheter för de värmländska männen och i vissa 
kommuner utvecklades en omfattande veckopendling från värmländska 
kommuner till bland annat Trollhättan och Göteborg. Den expanderande 
offentliga sektorn innebar ökad sysselsättning för kvinnor. Nu, en generation 
senare, kan vi se hur byggnadsarbetare och sjukvårdspersonal utgör ett 
motsvarande tillskott till den norska arbetsmarknaden och vi kan också 
konstatera att gränsen skapat rika arbetstillfällen inom handel, 
fastighetsmarknad och turism. Gränsen blir på det sättet en resurs som skapar 
såväl investeringar som arbetstillfällen. Som intervjun med familjen 
Leandersson visar så har Norge under lång tid varit en viktig del i familjens 
försörjning. 
 
På vilket sätt kommer värmlänningarna att försörja sig om ytterligare en 
generation? Hur kommer relationerna mellan tillverkning och service att 
förändras? Vad kommer det i så fall att betyda för könsrelationerna på 
arbetsmarknaden? Kommer den manliga arbetskraften att bli mer sysselsatt i 
servicesektorn eller kommer den att sakna de kvalifikationer som efterfrågas 
där? Vilka möjligheter kommer att finnas för den kvinnliga arbetskraften som 
numera dominerar den högre utbildningen? Kommer de att stanna kvar i 
regionen eller lämnar de länet? Det finns således två utmaningar: Se till att få de 
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högutbildade kvinnorna att stanna kvar, t.ex. genom att erbjuda 
högkvalificerade jobb inom industrin och se till att den manliga arbetskraften 
blir mer anpassad till servicesektorns behov.  
 
Kommer den värmländska identiteten att förändras och i så fall i vilken 
riktning? Kommer regionförstoringen att fortskrida eller kommer klimathot och 
miljökrav att leda till minskat resande och fler lokala arbetsmarknader? En 
regionförstoring med förbättrad infrastruktur kan leda till en vidgad och mer 
differentierad arbetsmarknad. En förbättrad energi- och transportteknik skulle 
kunna underlätta en sådan utveckling. En regionförstoring som har betydelse 
för befolkningen kan också innebära ett mer finmaskigt transportnät inom länet 
med tätare trafik och bättre tvärförbindelser. Speciellt kan detta innebära 
möjligheter att bygga ihop kvinnornas nuvarande mindre 
arbetsmarknadsenklaver med männens större.  
Man kan tänka sig att nuvarande naturresurser i form av landskap för 
produktion får ökad betydelse för hälsa och rekreation och leder till ett 
naturnära boende. Vi ser redan nu att den värmländska glesbygden är en 
attraktiv tillgång för människor från de tätbefolkade delarna av Europa. Antalet 
inflyttade holländare och tyskar har ökat snabbt under de senaste åren och vi 
kan förvänta oss ytterligare inflyttning. Kommer också befolkningen i de 
svenska storstadsområdena att upptäcka fördelarna med den värmländska 
naturen och kulturen? Oavsett om den värmländska autonomin består eller om 
Värmland kommer att ingå i ett annat regionalt sammanhang så kommer den 
värmländska identiteten att bestå, men förhoppningsvis också tillföras en ökad 
öppenhet mot omvärlden. 
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Flykten från skogsbygden - en sanning med modifikation? 

Ann-Kristin Högman 
 
En viktig målsättning med dagens regionalpolitik är att skapa ett hållbart 
samhälle, där människor kan leva och verka i alla delar av landet under goda 
ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden. Ekonomisk hållbarhet 
innebär att människor ges möjlighet till varaktiga försörjningsmöjligheter och 
att verksamheten på sikt blir självbärande. Social hållbarhet handlar om att ha 
ett samhälle som bygger på delaktighet, likvärdighet, trygghet, tillgång till service 
och livslångt lärande. Ett varsamt nyttjande av naturen och dess resurser 
behövs för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle (Glesbygdsverket 2006). 
 
En förutsättning för hållbara lokala samhällen är naturligtvis att människor 
väljer att bo kvar eller flyttar in. För att få en hållbar befolkningsstruktur och att 
glesbygden skall överleva krävs att fler flyttar dit men också att fler barn föds. 
En viktig förutsättning är skapandet av goda livsmiljöer, som lockar unga 
människor att stanna kvar och bilda familj. Befolkningsstrukturen varierar stort 
i olika regioner och prognoser visar att dessa skillnader kommer att öka. Störst 
är skillnaderna mellan storstadsregionerna och övriga landet. Storstäderna har 
en yngre befolkning och fler människor föds än dör. Dessa regioner lockar till 
sig unga kvinnor och män från olika delar av landet och en stor del av dem som 
är födda utanför Sverige väljer att flytta till storstäder. Den äldsta befolkningen 
finner vi i vissa delar av landet som Norrlands inland, delar av Bergslagen samt i 
en del mindre regioner i de södra och mellersta delarna av landet. Färre väljer 
att flytta dit och få barn föds (SCB 2006). 
 
Under 1990-talets senare hälft minskade invånarantalet i Värmland, men denna 
negativa trend tycks ha stannat av under 2000-talet eftersom 
befolkningssiffrorna har legat tämligen stabilt. Detta trots att andelen personer 
som flyttat från länet till andra delar av landet ligger högre än de som flyttar in 
och att länet har ett födelseunderskott. Under det senaste decenniet har 
emellertid antalet personer som invandrat till Värmland varit större än de som 
utvandrat. Denna bild överensstämmer med utvecklingen i landet i stort, där 
invandringen är den främsta orsaken till befolkningstillväxten. I jämförelse med 
övriga landet har länet en något äldre befolkning, men de lokala skillnaderna 
inom Värmland är tämligen stora (Hagsmo et al. 2006,1). 
 
Här kommer vi att titta litet närmare på de tre värmländska kommunerna 
Hagfors, Årjäng och Hammarö, tre orter med olika demografiska regimer, där 
familjerna Ronacher, Leandersson och Strandberg lever sina liv. Tanken är att 
beskriva orternas befolkningsstruktur, att reflektera kring orsaker till de 
skillnader som förekommer och att slutligen måla upp ett scenario över hur 

                                                 
1 www.scb.se 2007-06-24 
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befolkningsutvecklingen kan komma att se ut om trettio år. Inledningsvis ska vi 
granska några av de viktigaste demografiska knäckfrågorna som Värmland, 
Sverige och stora delar av världen ställs inför inom en snar framtid. 
 

En åldrande befolkning. 
 
I takt med att befolkningen blir allt äldre kommer många regioner att få 
problem med att försörja en åldrande befolkning. Från 2020 och några 
decennier framöver kommer de offentliga utgifterna för pensioner, sjukvård 
och äldreomsorg att öka, eftersom 40-talisterna då börjar komma i den ålder då 
vårdbehovet ökar. På grund av att de flesta europeiska länder, samt länder som 
Japan och Kina idag har mycket låga födelsetal kommer den grupp av män och 
kvinnor som befinner sig i arbetsför ålder att ha fler äldre människor att 
försörja. Ukraina, Slovakien och Tjeckien är de europeiska länder som har 
extremt låga födelsetal; kvinnorna där föder i genomsnitt 1,1 barn. Sverige 
ligger emellertid bättre till, då varje kvinna i genomsnitt föder 1,8 barn och från 
2002 har antalet födda barn ökat konstant2. 
 
Orsaker till de låga födelsetalen är flera. Barnafödandet äger rum senare i livet 
bland annat på grund av en förändrad livsstil. Kvinnor och män vill hinna med 
olika saker i livet innan barn sätts till världen. Studietiden har förlängts och de 
flesta vill ha en ekonomisk trygghet innan det första barnet föds. Medel-åldern 
på förstföderskor i Sverige är idag 29 år. Kvinnor i storstadsregionerna föder 
barn senare i livet i jämförelse med landet i övrigt, storstadskvinnan föder sitt 
första barn då kvinnan i övriga Sverige föder sitt andra. För trettio år sedan låg 
åldern för förstföderskorna på 24 år. Ser man emellertid litet längre tillbaka i 
tiden låg medelåldern för första barnets födelse runt 27–28 år, ett ofta förbisett 
faktum. Ändå var födelsetalet betydligt högre än idag vilket berodde på att 
kvinnorna födde barn under hela sin fruktsamma tid och att en del av 
kvinnorna födde ett stort antal barn (SCB 2006, SCB 2002). 
 
Trots att storstadskvinnan i genomsnitt föder barn senare i livet och att störst 
andel barnlösa kvinnor finns i denna region, har storstadsregionerna ett stort 
födelseöverskott. Detta kan förklaras av att åldersgruppen 25–44 år är betydligt 
större i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö i jämförelse med 
övriga landet. Glesbygden åldras allt mer och fler flyttar till storstadsregionerna. 
Det är en dyster bild som ibland målas upp där framförallt skogslänen 
successivt töms på sin befolkning. En stor del av 1800-talet och hela 1900-talet 
har kännetecknats av en omflyttning av människor från landsbygd till städer 
och tätorter. År 1800 bodde en tiondel av landets befolkning i städer eller 
tätorter, vid förra seklets början cirka en femtedel medan motsvarande siffra 
idag ligger på drygt 80 procent (SCB 2006, Kåpe 2006). 
 

                                                 
2 www.scb.se 2007-06-25 
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Denna trend fortsatte oavbrutet fram till 1970-talets gröna våg, då riktningen 
tillfälligt ändrades i boende- och flyttningsmönstren i stora delar av västvärlden 
och mindre orter och landsbygd fick ta emot en större andel av en yngre 
befolkning. Under 1980-talet koncentrerades åter befolkningen mot tätorterna 
och sedan mitten av 1990-talet har glesbygdens befolkning minskat med en 
tiondel. Snabbast växer regionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö och 
endast ytterligare ett fåtal större städer som Umeå och Halmstad uppvisar en 
positiv befolkningsutveckling (Westlund & Pichler 2000, 3). 
 
Unga kvinnor och män samt småbarnsfamiljer är de grupper som oftast flyttar. 
Motiven är många. En del flyttar för att få arbete, andra söker sig till 
universitets- eller högskoleorter för att läsa vidare. Ytterligare ett viktigt motiv 
är önskan att byta miljö och uppleva något annat i livet. Städerna har sedan en 
lång tid tillbaka haft en större attraktionskraft på kvinnorna än männen. 
Förutom att sysselsättning kunde erbjudas stod städerna för ett mer spännande 
liv i kontrast till de, i mångas tycke, tunga och monotona sysslorna på 
landsbygden. I den allmänna debatten framstår skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors flyttningar som stora, kvinnorna drar och männen blir kvar. I 
statistiken framgår emellertid att gruppen kvinnor som lämnar glesbygden idag 
inte är så mycket större. 22 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20–29 år 
lämnar inlandets skogslän i jämförelse med 17 procent av männen 
(Glesbygdsverket 2006). Motsvarande andelar som flyttar från Värmland var 13 
procent respektive 10,5 procent4.  
 

Bruksmiljön. 
 
Hagfors är den kommun som har den lägsta andelen yngre män och kvinnor. 
Här finner vi den äldsta befolkningen i Värmland, medelåldern är 46,5 år. 
Under de senaste trettio åren har befolkningen minskat från drygt 18 000 till 
13 000 invånare och orten har fortfarande den största utflyttningen av alla 
kommuner i Värmland. Orten drabbades hårt av de strukturrationaliseringar 
som drog fram över den svenska stålindustrin under 1970- och 1980-talen och 
arbetslösheten ligger fortfarande betydligt över riksgenomsnittet5. 
 
Situationen var emellertid en annan då familjen Ronacher anlände till Hagfors. 
Under 1950- och 1960-talen hade Hagfors en gynnsam befolkningsutveckling. 
Industrin blomstrade och orten hade stor brist på arbetskraft, vilket ledde till att 
representanter för företagen åkte till våra nordiska grannländer, samt till 
Västtyskland och Österrike för att värva arbetskraft. Under efterkrigstiden 
övergick Sverige till att bli ett land med stor invandring, efter att under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet ha varit ett land med en så stor utvandring 

                                                 
3 www.scb.se 2007-06-23 
4 www.scb.se 2007-06-19 
5 www.scb.se 2007-05-20 
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så att många liknade den vid en åderlåtning. Redan under andra världskriget 
ökade efterfrågan på arbetskraft på grund av den svenska mobiliseringen och 
detta behov stärktes under decennierna efter krigsslutet. Direkt efter andra 
världskriget åkte flera svenska företag ut i Europa och försökte värva arbetare. 
Detta mötte kritik både i värvarländerna och hemma, vilket ledde till en mer 
organiserad invandring i form av bilaterala avtal under slutet av 1940-talet med 
bland annat Italien, Västtyskland och Ungern.  
 
Under 1950-talet kom ett annat system att tillämpas. Företag, intresserade av 
anställning av arbetskraft från andra länder, kontaktade AMS som i sin tur tog 
kontakt med arbetsmarknadsmyndigheten i det aktuella landet. Om samtycke 
fanns etablerades kontakter mellan de svenska företagen och den lokala 
arbetsförmedlingen i sändarlandet. Under 1950-talets början rekryterades ett 
stort antal arbetare inom metall-, skogs-, textil- och konfektionsindustrin, samt 
hotell- och restaurangbranschen från Västtyskland, Österrike, Belgien, Holland 
och Italien. En liberalare invandringspolitik började föras genom olika åtgärder. 
Visumtvånget för invandrare från utomnordiska länder kom successivt att 
avskaffas och rätten att erhålla arbets- och uppehållstillstånd underlättades. 
Passtvånget mellan de nordiska länderna avskaffades och genom en 
överenskommelse 1954 skapades en gemensam nordisk arbetsmarknad, vilket i 
och för sig inte var något nytt eftersom detta var en praxis som hade utvecklats 
under andra världskriget.  
 
Vid mitten av 1960-talet ökade kritiken från fackligt håll mot den liberala 
invandringspolitiken. En tillbakagång inom textil- och konfektionsindustrin, 
samt en tillfällig ökning av arbetslösheten i samband med en lågkonjunktur 
1966, bidrog till en uppstramning. 1967 började en begränsning ske av den 
utomnordiska invandringen och 1969 antog riksdagen nya riktlinjer som 
innebar att utomnordiska arbetssökande var tvungna att ha fått arbetstillstånd 
och bostad innan de lämnade hemlandet. 1969–1970 var invandringen 
fortfarande rekordhög. I Sverige rådde högkonjunktur och detta lockade till sig 
arbetskraft från Jugoslavien och framförallt från vårt grannland, Finland. 
Genomgripande strukturomvandlingar av jordbruket ägde rum i Finland och 
100 000 personer åkte över för att söka lyckan i Sverige, bland annat i 
Värmlands brukssamhällen (Nilsson 2004, Lund 2005). 
 
1950-talets värvningsresor kom att bli en möjlighet till ett bättre liv för familjen 
Ronacher från Zell am See i Österrike. Den då 16-årige Othmar, hans äldre 
bror Herbert och deras far Jacob fick alla jobb på järnverket i Hagfors. Alla tre 
jobbade på valsverket Sultsau Werfen då de blev värvade av Uddeholmsbolaget. 
Flera företag från länder som stod utanför kriget åkte runt till krigsdrabbade 
länder och rekryterade arbetskraft. Låga löner i hemlandet och betalda resor till 
de nya länderna var avgörande för beslutet att ta det stora steget att lämna sin 
hembygd. 
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Den negativa befolkningstrenden kan kanske komma att vända inom en snar 
framtid. Hagfors blev utsedd till Årets Företagarkommun 2006 och antalet 
företag har ökat stort under senare tid6. Under de senaste åren har också 
holländarna upptäckt Värmland och många har flyttat till Hagfors och 
Munkfors. 150 fastigheter hade sålts till holländare som flyttat på grund av att 
de ville lämna trängseln i hemlandet och komma till ett liv nära naturen. Många 
av holländarna är dessutom entreprenörer som bidrar till utvecklingen av 
området (Andersén & Engström 2005). 
 

Gränsbygden. 
 
Årjängs kommun, där familjen Leandersson bor, är en av de kommuner i 
Värmland som har haft en mycket stabil befolkningsutveckling under de senaste 
trettio åren. Detta trots att kommunen ligger utanför den mer expansiva 
Karlstadsregionen. Invånarantalet minskade kontinuerligt under hela 1900-talet 
men kom att stabiliseras under 1970-talet och framåt. Idag flyttar något fler in 
än ut och födelsetalet ligger relativt högt. Invånarantalet har legat strax under 
10 000 invånare och under hela 2000-talet har något fler personer flyttat in än 
ut. Kommunens invånare har en relativt hög medelålder, 44 år, men födelsetalet 
är högre och barnaföderskorna något yngre än genomsnittet i landet7.  
 
Det finns flera skäl att unga människor kan stanna kvar eller återvända. 
Arbetslösheten ligger under riksgenomsnittet och arbetsmarknaden skiljer sig 
från många andra glesbygdskommuner8. Närheten till Norge har lett till en livlig 
gränshandel med shoppingströmmarna främst riktade från Norge till Sverige. 
Som vi har sett har denna utveckling lett till att Emma Leandersson från 
Lennartsfors fått arbete i ett nytt köpcentrum i Töcksfors. Fadern Jan och 
brodern Markus är två av de cirka 3 000 personer från Värmland som pendlar 
till Norge för att arbeta. Näst efter Västra Götaland kommer de flesta av 
norgependlarna från Värmland. Jan och Markus jobbar som byggnadsarbetare 
och åker på söndagar de tretton milen till Oslo, för att återvända till 
Lennartsfors på torsdag kväll. Lönerna är högre än på svenska sidan och de har 
en lång helgledighet.  
 
De flesta svenskar arbetar i Oslo, Østfold, Akershus och Hedmark. Cirka 5 000 
arbetspendlare från Sverige arbetar i Oslo kommun. I gränskommunerna Eda, 
Strömstad och Årjäng står utpendlarna till Norge för drygt 10 procent av 
sysselsättningen i respektive kommun. Strömmen åt det motsatta hållet är 
däremot inte så stor. Ungefär 500 personer från de nämnda fylkena pendlar till 
Sverige för att arbeta, naturligt nog på grund av den goda arbetsmarknaden i 
Norge och det begränsade utbudet i Sverige (Tema Nord 2005).  

                                                 
6 Dagens Nyheter 2006-09-06 
7 www.scb.se 2006-05-20 
8 www.svensktnaringsliv.se 2006-06-21 
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Kontakterna med Norge är förstås ingen modern företeelse. Gränshandeln har 
pågått i många århundraden och handeln med timmer, järn, oxar och hästar har 
haft stor betydelse. Värmlänningarna åkte emellertid i större utsträckning till 
Norge och handlade än tvärtom. En av de mer betydelsefulla marknaderna var 
Momarken i Østfold (Olausson 1997). Passhandlingar från 1700-talets mitt 
berättar bland annat om personer från Fryksdals och Nordmarks härader som 
arbetsvandrat till Norge. Det var män som sökte arbete som bland annat 
timmerkörare eller tröskare. Vid denna tid och under första hälften av 1800-
talet var de flesta av arbetsvandrarna fryksdalingar, men bilden förändrades 
under 1800-talets andra hälft, då även fler människor från härader i västra 
Värmland började röra på sig. Befolkningstillväxt och proletarisering var 
pådrivande faktorer, men även gynnsamma förhållanden på mottagarorterna 
drog. Under 1900-talets början fortsatte arbetsvandringarna. Männen arbetade 
på byggen, med vägarbete, dikning, nyodling och som skogsarbetare. Dessutom 
medförde industrialiseringens genombrott en utökad arbetsmarknad. De flesta 
av de yngre arbetsvandrande kvinnorna kom att arbeta som hembiträden i 
Kristiania eller som pigor på landsbygden, men några hade även arbete på 
fabrik (Eles 1974). 
 
1956 kom den 17-åriga Edith Johannesson, Markus och Emmas mormor, till 
Värmland från det fattiga Lofoten. Hon hade inte tänkt stanna, men blev kvar 
för att hon träffade sin förste man, Lennart. Då var det lätt att få arbete och 
hon började med att arbeta som piga på olika gårdar. Den ekonomiska 
utvecklingen hade kommit längre i Sverige och då var priserna betydligt lägre i 
Norge, vilket innebar att många från den svenska sidan åkte över gränsen för 
att handla. Detta var en trend som höll i sig en bra bit in på 1970-talet. 
 

Kranskommunen i hjärtat av regionen. 
 
Hammarö, där Helena och Göran Strandberg bor, har tillsammans med 
Karlstad och övriga kranskommuner haft en positiv befolkningsutveckling 
sedan 1960-talet och är en av de få värmländska kommuner, tillsammans med 
Karlstad och Forshaga, där fler föds än dör. Hammarö är dessutom den 
kommun i Värmland som har den yngsta befolkningen. Medelåldern ligger strax 
under 40 år och här finns också störst andel familjer med barn under 18 år9. 
 
Utvecklingen i Värmland visar samma mönster som i övriga landet. Människor 
dras från glesbygden till länens centralorter med omnejd. Näst efter 
kommunen, som är den största arbetsgivaren, finns på Hammarö två stora 
företag, Stora Enso Skoghall AB och AKZO Nobel Base Chemicals, vilka 
sammanlagt sysselsätter drygt 1 100 anställda. Ett relativt stort antal småföretag 

                                                 
9 www.scb.se 2007-05-20 
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har även etablerat sig i kommunen10. Närheten till regionens centrum gör att 
Hammarös invånare även har en större arbetsmarknad inom räckhåll. Helena 
arbetar på länsarbetsnämnden och tillsammans med många andra Hammaröbor 
pendlar hon in till Karlstad. 
 
Storstadsområdena drar i sin tur till sig många kvinnor och män. En stor andel 
av unga flyttare beger sig främst till Göteborg och Stockholm11. Många väljer 
också att söka sig till större städer utanför Sveriges gränser. Helena och Görans 
dotter Sara flyttade till London för att plugga på universitetet, träffade sin 
blivande man där och flyttade så småningom till den brittiska huvudstaden och 
bildade familj. Idag är antalet personer som lämnar Sverige större än på mycket 
lång tid, knappt 45 000 kvinnor och män lämnar landet. Senast så många 
människor utvandrade var 1892, då en procent av befolkningen flyttade främst 
till Amerika för att söka sig ett bättre liv långt borta från fattigdom och 
arbetslöshet. Idag är karriär och utbildning vanliga orsaker till emigrationen och 
de flesta av emigranterna tillhör medel- och överklassen. Hälften av 
utvandrarna är svenskfödda men många flyttar också tillbaka till sina forna 
hemländer12. Storstäderna lockar och de mest attraktiva länderna för svenska 
medborgare att utvandra till är USA, Storbritannien och Nordirland följda av 
Norge och Danmark (SCB 2006). 
 
Den största invandringen går till storstäderna, där Malmö ligger i täten följd av 
Stockholm. Storstäderna har höga andelar av invånare med utländsk bakgrund. 
I Stor-Stockholm har 25 procent denna bakgrund, Malmö 23 procent och 
Göteborg 20 procent (SCB 2006). Av de värmländska kommunerna ligger Eda 
på samma nivå som storstadsregionerna med 21 procent av befolkningen födda 
utomlands, främst i Norge. Den kommun som har flest personer födda utanför 
Norden är Karlstad. Kranskommunerna har emellertid en relativt låg andel av 
befolkningen som är födda utanför Sverige13. 
 
Av dem som invandrade till Sverige hade drygt hälften familjeskäl, därefter var 
arbete, studier och humanitära skäl orsaker till invandringen: 17 procent av 
invandrarna var återvändande svenskar, 14 procent kom från övriga Norden, 28 
procent från Europa och 42 procent från övriga världen (SCB 2005). 
 
Den utlandsfödda befolkningen är viktig för befolkningsutvecklingen i landet. 
Under det senaste decenniet har befolkningen ökat med cirka 200 000 invånare 
och denna ökning består till absolut största delen av invandring och som 
tidigare nämnts gör invandringen till Värmland att befolkningskurvan inte pekar 
nedåt. 2005 fick Glesbygdsverket ett regeringsuppdrag att utreda hur långt 
integrationen av utrikes födda invånare har kommit i gles- och 
landsbygdsregionen. Få invandrare flyttar till glesbygd- och landsbygdsområden 
                                                 
10 www.svensktnaringsliv.se 
11 www.scb.se 2007-06-10 
12 Svenska Dagbladet 2007-06-25 
13 www.fhi.se 
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men många av dem som hamnat i mindre kommuner och stannat kvar har 
lyckats etablera sig och trivs med sina nya liv. Syftet med uppdraget var att 
skapa ett diskussionsunderlag för hur landets nya invånare ”skulle kunna bidra 
till arbetskrafts- och kunskapsförsörjningen, till serviceunderlag, till skatteuttag, 
till serviceutbudet, till branschbredden etc.” Detta är ett led i integreringen och 
på så sätt kan förutsättningarna för ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle 
förbättras (Glesbygdsverket 2005). 
 

Värmland om trettio år. 
 
Befolkningsutvecklingen i Värmland har varit tämligen stabil under 2000-talet 
men betydande lokala skillnader förekommer. Som i många andra län befinner 
sig en stor del av den unga befolkningen i regionens centrum med 
arbetstillfällen, universitetsliv, kulturutbud m.m. I Karlstad och 
kranskommunerna finns också en större andel barnfamiljer. Denna 
befolkningsstruktur kommer förmodligen att bestå de närmaste decennierna 
eftersom alla prognoser pekar mot en fortsatt befolkningskoncentration runt de 
större städerna. 
 
Trots att Årjäng ligger långt från regionens centrum uppvisar kommunen 
tillsammans med andra gränskommuner i landet en relativt dynamisk 
utveckling. Närheten till Norge ger möjligheter till olika slags sysselsättning 
både hemma och på andra sidan gränsen. Unga människor kan få arbete i något 
av de köpcentra som växer upp som svampar ur jorden. Andra finner arbete i 
kommunerna på andra sidan gränsen och i den norska huvudstaden om de vill 
ta del av storstadens utbud. Den utvidgade regionen kan i framtiden komma att 
erbjuda ett ännu större utbyte mellan Norge och Sverige än vad vi ser idag.   
 
I likhet med många gamla bruksorter i landet har Hagfors uppvisat en negativ 
befolkningsutveckling. De som lämnar samhället är fler än de som flyttar in. 
Befolkningen blir allt äldre och få barn föds. Ett ljus kan emellertid skönjas i 
tunnelns mynning, eftersom företagsklimatet tycks ha förbättrats. Hagfors och 
Munkfors har också lyckats locka till sig kvinnor och män från det tättbefolkade 
Holland, vilka längtar efter fin natur och lugnet långt borta från storstadens 
hets. Det är kanske här en del av lösningen för en regional hållbar utveckling 
går att finna. Att erbjuda ett gott företagsklimat för de människor från när och 
fjärran som längtar efter närheten till naturen och ett alternativt liv. Dagens 
konsumenter har blivit allt mer kritiska till massproducerad mat som fraktas 
runt jordklotet och efterfrågan på närproducerade råvaror med hög kvalitet 
ökar. Värmland har en stor potential att medverka i denna utveckling med sin 
långa tradition av ekologisk odling och om trettio år kan länet vara ledande i 
landet. 
 
Ytterligare en möjlighet är att på ett bättre sätt tillvarata de resurser som de män 
och kvinnor som invandrat tidigare till Sverige utgör. Många har inte fått tillfälle 
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att komma ut på arbetsmarknaden eller arbeta med det yrke som de har 
utbildning för. Drygt hälften av personer som är födda utanför Sverige bor i 
storstadsregionerna och en stor majoritet stannar kvar. Ett framtidsscenario 
vore att många värmländska kommuner lyckades locka till sig våra nya 
medborgare, genom att skapa ett gott företagsklimat och kunna ta vara på olika 
kompetenser som finns. Fördelarna är många för alla parter. De värmländska 
kommunernas befolkning föryngras, serviceunderlag och tjänsteutbud 
förbättras och skatteunderlaget ökar.  I en liten kommun är möjligheterna för 
individen att bli sedd större och avståndet till myndigheter mindre vilket borde 
underlätta integrationen, förutsatt att de nya och gamla invånarna bemöter 
varandra med respekt. Dagens beslutsfattare anser att en ökad 
arbetskraftinvandring är en av framtidens lösningar på vårt kommande 
arbetskraftsbehov, vid sidan av ett bättre utnyttjande av den befintliga 
arbetskraften. Som tidigare nämnts minskar andelen kvinnor och män i 
arbetsför ålder på grund av en åldrande befolkning och invandringen kan lindra 
de problem som förväntas följa i kölvattnet av denna utveckling14. Detta är en 
lösning som både gynnar landet och de människor som saknar 
försörjningsmöjligheter.  
 
Ibland kan det emellertid tyckas att en alltför negativ bild av den framtida 
befolkningsstrukturen målas upp. Landet kommer att översvämmas av 
orkeslösa gamlingar som betungar samhällsekonomin och tar resurser från de 
unga. I den allmänna debatten ses ofta personer över 65 år som tärande. Vi 
glömmer emellertid att de flesta 70-åringar är friska och pigga. Sociologen Lars 
Tornstam menar att våra värderingar styr hur statistiken tolkas. Han anser att 
även den icke-produktiva gruppen barn måste tas med i beräkningen då 
försörjningsbördan diskuteras. Tornstam menar att försörjningsbördan kommer 
att vara relativt konstant över tid. Idag är kvoten för förhållandet mellan 
försörjare per försörjd högre än den var på 1980-talet men också högre än vad 
den kommer att vara om 20 år, eftersom den då kommer att ligga på samma 
nivå som 1980 (Tornstam 1992). 
 
Många av dagens pensionärer har också sparade medel som kan användas till 
konsumtion och köp av tjänster. Nutida pensionärer reser betydligt mer och 
längre bort i jämförelse vad deras gamla föräldrar någonsin kunde drömma om. 
Frågan är om framtidens pensionärer kommer att åka lika långt. I kampen mot 
växthuseffekten kommer flygresorna att minska drastiskt och ersätts av mer 
miljövänliga kommunikationssätt. Detta kommer troligen att medföra att den 
stora tämligen välbärgade gruppen av 40-talister kommer att välja att turista mer 
i närområdet. Den värmländska turistindustrin kommer att bäras upp av denna 
grupp, samt av stressade storstadseuropéer som vill njuta av stillheten på 
landsbygden. Många av 40-talisterna kommer också att återvända från 
storstaden till sin barndoms bygd då de pensioneras och tillsammans med de 

                                                 
14 SOU 2006:87 
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nya gröna vågarna och våra nya medborgare kommer de att bidra till en hållbar 
regional utveckling. 
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Vägval och företräden - kommunikationer i ett tidsperspektiv 

Hans Olof Gottfridsson 
 
Samhällsutvecklingen har under främst senare delen av 1900-talet för många 
människor inneburit en ökad tillgänglighet till platser och aktiviteter som är 
belägna på längre avstånd från hemmet än tidigare. Utvecklingen fram till idag 
har lett till ett samhälle där livet, i motsats till tidigare då det organiserades efter 
geografisk närhet, numera bygger på funktion och där verksamheter ofta 
samordnas till större centra för att uppnå effektivitetsvinster (Wilhelmson 
1994). Att bo, arbeta och göra sina inköp på geografiskt helt åtskilda platser 
utgör idag en relativt vanlig livsstil och rörlighet har i många fall blivit normen i 
samhället.  
 
Det dagliga livet för många värmlänningar inbegriper ett antal kortare eller 
längre resor av olika karaktär, för flertalet är också dessa resor fler och längre än 
för ett antal decennier sedan. Den vanligaste resan en ordinär veckodag i 
Värmland är en arbetsresa, något som i hög grad också kännetecknar 
vardagslivet för familjen Högberg/Hofmann. Fler värmlänningar pendlar idag 
jämfört med förr och många reser också längre till sin arbetsplats än för några 
decennier sedan. Omkring en femtedel av de förvärvsarbetande i länet har idag 
sin arbetsplats i en annan kommun än där man bor och pendlingsavståndet 
inom exempelvis Karlstadsregionen (Karlstad, Kil, Grums, Hammarö och 
Forshaga kommuner) har i det närmaste fördubblats under de senaste 50 åren1 
(Bebyggelseutveckling 2000).  Fler reser också längre för att göra sina inköp och 
utföra sina fritidsysselsättningar än några årtionden tidigare. Förklaringen till 
denna utveckling är i hög grad den ökade tillgången till bil. 
 

Bilen och kollektivtrafiken på 1970-talet. 
 
Den senare delen av det förra seklet innebar bilens stora genombrott i Sverige. 
På endast några få årtionden i det närmaste tiodubblades antalet personbilar i 
landet och bilen blev snabbt i det närmaste allmängods Bilismen i Sverige 
1973). Ett slående exempel på biltrafikens explosionsartade genomslag är att på 
knappt två decennier, från mitten av 1950- till början av 1970-talet, hade bilens 
andel av det totala antalet personkilometer i landet ökat från en tredjedel till 
över 80 procent (SOU 1976:8). Värmland följde utvecklingen i landet som 
helhet och från 1950-talet, då det i länet fanns en bil på omkring var tjugonde 
värmlänning, hade 1970 andelen bilar i länet ökat till en bil per tre personer, en 
siffra i paritet med landet som helhet vid samma tid (Ståhl 1970).  

                                                 
1 Bebyggelseutveckling [2000-01-25] 
(www.s.lst.se/org_verk/plan/publikationer/los/bebyggelseutv.htm) 
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Bilen, fri från tidtabeller och fastlagda resrutter, möjliggjorde för individen att 
själv välja tid och plats för sitt resande. För många människor betydde och 
betyder fortfarande bilen frihet och självständighet. Priset för denna utveckling 
kom dock till stor del att betalas av kollektivtrafiken och de som var beroende 
av den.  
 
År 1970 hade kollektivtrafiken i landet genomgått ett första stålbad. Antalet 
tåglinjer och avgångar hade minskats avsevärt under de föregående årtiondena 
då resandeunderlaget, främst för resor under 100 km, sjunkit kraftigt (Sveriges 
järnvägar 1970). Samma utveckling gällde för busstrafiken även om 
linjenedläggningen inte var lika omfattande, bland annat beroende på att många 
tåglinjer ersatts av busstrafik (SOU 1978:8).  
 
På länsnivå genomfördes under åren innan 1970 flera nedläggningar av tåglinjer 
och exempelvis Fryksdalsbanan halverades under de två föregående 
decennierna antalet resenärer (Det moderna Sverige – Svealand 1970, Forsaeus 
1996). Vid början av 1970-talet bedrevs dock fortfarande persontrafik förutom 
på Fryksdalsbanan och stambanorna mot Göteborg (Norge/Vänerbanan), Oslo 
och Stockholm (Värmlandsbanan) också på Årjängsbanan, Inlandsbanan och 
Bergslagsbanan2. Så sent som 1960-talet bedrevs också persontrafik inte bara på 
det statliga järnvägsnätet i Värmland, utan också på det privatägda Nordmark-
Klarälvens Järnväg (N.Kl.J) och i princip samtliga kommuncentra i länet kunde 
nås via järnväg.  
 
På N.Kl.J-banan hade persontrafiken upphört 1970. Persontransporter med 
järnväg i länet inkluderade trots detta ännu de flesta kommuncentra i länet.  
Undantagna var Hagfors, Munkfors, Forshaga och Skoghall vilka tidigare 
servats av N.Kl.J:s trafik. Idag, nära fyra decennier senare, bedrivs endast 
persontrafik på Fryksdalsbanan, Norge/Vänerbanan, Värmlandsbanan och 
delar av Inlandsbanan/Bergslagsbanan3 och därmed kan numera också Filipstad 
och Årjäng läggas till de länscenter i Värmland som inte längre har 
persontågtrafik.  
 
Liksom tågtrafiken sattes busstrafiken i länet under hård press av den 
framväxande bilismen. GDG Biltrafik AB4– det dominerade trafikbolaget inom 
busstrafiken i Värmland och stora delar av västra och mellersta Sverige5 – 

                                                 
2 Fryksdalsbanan (Kil – Sunne – Torsby), Norge/Vänerbanan (trafik till och från Göteborg), 
Värmlandsbanan (trafik till och från Stockholm/Oslo), Årjängsbanan (Arvika – Årjäng – Mellerud), 
Inlandsbanan (Kristinehamn – Storfors – Filipstad – Lesjöfors), Bergslagsbanan (Kil – Deje – Molkom 
– Hällefors).  
3 Inlandsbanan/Bergslagsbanan (Kristinehamn – Hällefors – Borlänge). 
4 GDG, omvandlades 1990 till SWEBUS AB. Detta bolag är idag Sveriges största bussbolag. 
5 GDG (Göteborg – Dalarna – Gävle) bedrev busstrafik förutom i Värmland också i dåvarande 
Göteborg och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län, Örebro län, Kopparbergs län, Västmanlands 
län och Gävleborg län. 
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halverades från mitten av femtiotalet och fram till 1972. Den väglängd bolaget 
trafikerade och antalet bussar bolaget hade i trafik minskade med omkring en 
tredjedel (Holvid m.fl. 1983). 
 
Redan på 1950-talet hade den första kritiken mot bilens negativa miljöeffekter, 
både vad gällde dess inverkan på det fysiska landskapet och naturen, gjort sig 
hörd i USA. Även det ökande antalet olyckor kopplade till bilismen väckte oro 
hos många. En liknande debatt följde i Europa och Sverige under 
nästkommande decennier (Jamison 1998). Även den värmländska debatten kom 
tidigt att inkludera kritik mot biltrafiken, såväl vad gäller dess inverkan på 
landskapsbilden, höga döds- och olyckstal och ett ökat rattfylleri i länet (Ståhl 
1970). I takt med att tillgång till bil i en allt högre grad kom att uppfattas som 
den allmänna normen i samhället uppkom också problem på mer allmänna 
plan. För de grupper i samhället som av olika skäl inte utvecklade samma 
flexibla livsstil som övriga uteblev inte bara fördelarna med ett större 
geografiskt område inom vilket det vardagliga livet kunde levas utan på sikt och 
i takt med centraliseringar av verksamheter minskade och försvann också den 
service man tidigare haft tillgång till i närområdet (Hagman 2000). 
 
Kollektivtrafikens kris ledde sedermera till ett ökat samhällsengagemang från 
statens sida. I ett första läge beslöts att införa ett bidragssystem där medel sköts 
till länen för att upprätthålla trafik på linjer som gick med förlust (1973). Senare 
kom genom beslut i riksdagen hela ansvaret för upprätthållandet av en 
fungerande kollektivtrafik i respektive län att läggas på landsting och kommuner 
(1978). I uppdraget ingick att upprätta länstrafikbolag och som en direkt följd 
av detta bildades Värmlandstrafik AB som idag fortfarande ansvarar för 
kollektivtrafiken i länet (1981)6. 

Förhållandet mellan bilen och kollektivtrafiken idag. 
 
År 1970 pekade prognoser på att vid sekelskiftet skulle bilinnehavet i länet 
uppgå till en bil per 1,65 invånare (Ståhl 1970). Utfallet i praktiken blev något 
lägre, en bil på varannan värmlänning. Trots en något försiktigare utveckling än 
prognostiserat är bilen, och kommer sannolikt att så förbli, det viktigaste 
fortskaffningsmedlet för många av länets invånare även i fortsättningen. 
Bilinnehavet är också högre i länet än i landet i stort och enskilda kommuner 
som Torsby och Årjäng tillhör de absolut biltätaste i Sverige7 (SCB 2007). 
Resvaneundersökningar visar också att boende i Värmland utför fler resor med 
bil än i landet i genomsnitt och trafikprognosen för framtiden spår ytterligare en  

                                                 
6 Bolaget ägs till 50 % av Landstinget i Värmland och kommunerna i länet delar på resterande 50 %. 
Värmlandstrafiks främsta uppgift är att svara för arbets- och skolpendling i länet och idag ”ägs” alla 
tillstånd till linjelagd persontrafik i länet av bolaget. Detta gäller både linjelagd buss- och tågtrafik 
7 SCB, Bilinnehav per 1000-invånare [2007-06-22] 
(www.scb.se/gemensamma_filer/_Dokument/ntal1_1_2006.xls, 2007.  
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ökad biltrafik i länet (Länsplanerna för regional transport-infrastruktur i 
Värmlands län 1998-2007 och 2004-2015). 
 

 
Karta över tåg- och busslinjenätet i Värmland 1971 (Sveriges kommunikationer 1971) 
 
 
I motsats till biltrafiken som har sin grund i det individuella resandet, gör det 
delvis glest befolkade Värmland att det i flera fall är svårt att få ett bärkraftigt 
resandeunderlag för kollektivtrafik. Resandet med kollektivtrafiken i Värmland 
har visserligen sakta ökat sedan mitten av 1990-talet, men jämförelser med 
förhållanden på nationell nivå visar att resandet med buss och tåg är lägre i 
Värmland än i Sverige i genomsnitt. Detta förhållande gäller även om 
Stockholm, som har ett resmönster som skiljer sig från övriga landets, 
exkluderats. Sammanlagt svarar kollektivtrafiken i Värmland idag för c:a 10–12 
procent av det totala resandet i länet (Börjesson & Eriksson 2000). Vanligast är 
skol- och arbetspendling. De mest intensiva pendlingsstråken med buss i länet 
går främst från Skoghall, Grums, Forshaga, Kil och Molkom in mot Karlstad. 
Med tåg sker pendling främst på sträckorna Kristinehamn–Karlstad, 
Charlottenberg–Karlstad och Torsby–Karlstad. En absolut majoritet av de 
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kollektiva resorna i länet görs med buss. Störst potential för framtiden kan dock 
antas finnas hos tågtrafiken i länet, dels för att trafikformen genom sin 
snabbhet kan bidra till en regionförstoring vad gäller arbetspendling (Länsplan 
för regional transport-infrastruktur i Värmlands län 2004-2015), dels för att tåg 
av många uppfattas som ett fullvärdigare alternativ till bilen än bussen och 
därmed har större förutsättningar att ta upp konkurrensen om resenärerna 
Börjesson & Eriksson 2000, Olsson m.fl. 2001). 
 
I en samlad redogörelse av kollektivtrafiken i länet, gjord av Länsstyrelsen i 
Värmland (SOU 1976:8) i början på 1970-talet, beskrevs situationen som att 
andelen som reser med kollektivtrafiken är liten och de ekonomiska ramar som 
finns på området är små. Målsättningen för verksamheten är följaktligen 
därmed också låg. Några år senare konstaterar Svenska Kommunförbundet i sin 
tur att förutsättningarna att arbetspendla med kollektivtrafik i länet främst är 
begränsat till de större tätorterna och de orter som ligger längs ett antal av de 
mer trafikerade regionala linjerna (Kollektivtrafiken i Värmlands län – Standard 
och kostnader 1979). Den utveckling som skett på området sedan dess har, 
trots satsningar inte ändrat på dessa förutsättningar. Drygt tre decennier senare 
konstaterar Länsstyrelsen i den upprättade länsplanen (1998–2007) att 
pendlingsmöjligheterna för dem som bor bortom de stora vägarna och de större 
tätorterna och saknar bil är mycket begränsade.  
 

Resandet i framtiden. 
 
I Värmland bor en större andel av befolkningen i glesbygd jämfört med Sverige 
i genomsnitt även om andelen minskat från drygt en tredjedel till en fjärdedel 
sedan 1970 (Länsplan för regional transport-infrastruktur i Värmlands län 2004-
2015). För att behålla en befolkningsbalans i länet där invånare kan bo kvar 
utanför tätorterna och försörja sig krävs förutom lokala arbetsmarknader 
möjlighet att kunna resa till arbetsplatser utanför den egna hemkommunen.  
 
Att resa är oberoende av syfte inte en helt neutral handling då olika färdmedel 
tar olika resurser i anspråk inte minst ur miljösynpunkt. Att det finns en konflikt 
mellan ökad pendling och mål som god miljö och säker trafik tas upp av bl.a. 
Nutek (Nutek R 2001:17). Att öka arbetspendlandet särskilt med bil medför 
kostnader i form av ett ökat antal olyckor, större markanspråk för nya 
trafiksystem och en högre miljöbelastning (t.ex. utsläpp och buller). En 
konsekvens av detta, vilket också konstateras i den statliga utredningen 
Kollektivtrafik med människan i centrum (SOU 2003:67), är att kollektivtrafikens 
andel av det totala resandet måste öka om viktiga samhällsmål inom 
miljöområdet skall kunna uppnås.  
 
Är det då möjligt att få värmlänningar att i framtiden lämna bilen hemma och 
resa kollektivt istället? I vårt samhälle finns ett komplext samspel mellan tydliga 
och mindre tydliga villkor som fungerar som förstärkare eller hinder för 
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människors resvanor och färdmedelsval. Hit hör exempelvis trafiksystemens 
uppbyggnad, den geografiska uppdelningen mellan boende, arbete, service och 
fritid samt individers varierande resurser och krav. Till detta kan också kopplas 
konkurrerande intressen mellan exempelvis tillväxt, effektivitet och miljöhänsyn 
samt svårigheter att förutse konsekvenser av beslut och att olika fysiska 
strukturer finns kvar långt efter den tid för vilka de en gång skapades.  
 
För att en utveckling mot ökat resande med kollektivtrafik skall bli möjlig krävs 
en fördjupad och mer allomfattande förståelse av de sammansatta 
förutsättningarna i vardagen som sätter ramen för pendlares färdmedelsval. En 
viktig utgångspunkt som bör betonas är att förflyttningar är ett medel för 
människor att uppfylla sina behov i vardagen. Kravet på kommunikationer är 
därmed en funktion av individen och dennes dagliga aktiviteter (Jones m.fl. 
1992). Som en konsekvens av detta kan inte en resa eller ett val av färdmedel 
ses som isolerade företeelser. De är delar i uppfyllandet av ett antal sociala och 
biologiska behov som försörjning, hälsovård, fritid eller socialt umgänge och 
måste därför studeras i ett sådant sammanhang. Förutsättningen kan tyckas 
självklar men får till konsekvens att det är individen, hushållet eller gruppen och 
deras behov som är utgångspunkten. Forskning behöver därför ske ur ett ”nära-
individen-perspektiv” där vad som genererar behovet av kommunikationer är 
det som i högre grad än idag får styra hur kollektivtrafik skall utformas för att 
bli framgångsrik. För en familj i Högberg/Hofmanns situation blir resultatet en 
kollektivtrafik som i högre grad utgår från vardagens komplexa passning av 
arbetstider, stopp vid förskola, ärenden vid linjedragningar, utformandet av 
tidtabeller och uppbyggnaden av trafiksystemet än idag.  
 
Med tack till: Håkan Alexandersson, Björn Fura och  
Sven-Ove Svensson. 
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Förändring i cirkel eller spiral? Lägre utbildning i går, i dag, 
i morgon 

Martin Stolare 
 
Kerstins och Jan Ch:s föräldrar hade bestämt sig. Barnen skulle få det bättre än 
vad de själva hade haft det. Kerstin och Jan Ch skulle inte behöva slita som 
städerska eller plåtslagare. De skulle avancera socialt och utbildning var den 
hävstång som skulle användas för att lyckas med det. Ett sådant synsätt var inte 
föräldrarna ensamma om att ha, utan det delade de med många i 
efterkrigstidens Sverige. Man förenades i idén om utbildning som självhjälp, 
genom denna kunde den enskilde skaffa sig ett bättre liv. Det var också på ett 
utvecklat skolsystem som det goda samhället skulle byggas. Till solens rike, som 
låg där bortom bergen, fanns det bara en väg och den hette utbildning.  
 
Idag är denna attityd inte lika självklar. Det faktum att Elin inte använde sina 
konkreta skolprestationer (läs betygen) utan högskoleprovet som inträdesbiljett 
till högre studier är i sig ett ifrågasättande av skolans roll i samhället. Skolan har 
inte längre samma tydliga auktoritet eller monopol på kunskap som tidigare. 
Den är konkurrensutsatt. 
 
Ser man på skolan ur detta perspektiv, som en hävstång för klassresan, är det 
intressant att uppmärksamma frågan kring skolans sammanhållenhet. Det 
handlar då om hur länge eleverna får ta del av ett gemensamt stoff innan det är 
dags att skilja dem åt, det vill säga differentiera dem. I vilken mån är 
differentieringen egentligen en förutsättning för den enskildes möjligheter till 
klassresor? Kan det vara så att sammanhållenheten medfört att kraften 
försvunnit ur skolan? När de många har en gemensam grund att stå på 
försvinner möjligheten för de få att använda den som sin hävstång. Frågan 
kring skolans sammanhållenhet kontra differentiering, blir ett dominerande 
tema i denna artikel. Till detta skall ett andra tema länkas vilket indirekt berör 
skolans eventuella differentiering och det gäller vem som skall få styra skolan 
och på så sätt tillåtas forma skolans yttre organisation men också inre struktur. 
 

Differentieringens långa historia. 
 
Allt sedan 1900-talets början eller egentligen före dess har det funnits de som 
kämpat för en gemensam bottenskola för alla svenska barn, strävanden som 
intensifierades efter andra världskrigets slut. Men när Jan Ch klev in igenom 
Herrhagsskolans portar låg grundskolan ännu ett knappt decennium bort. 
Skolan var vid slutet av 1950-talet inte gemensam för Sveriges elever. Detta var 
ju parallellskolans tid. För en sentida betraktare som inte upplevt detta 
skolsystem kan det vara svårt att greppa. Man vet inte riktigt vad de olika 
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skolformerna innebar och hur de var länkade till varandra. Där fanns 
folkskolan, med dess småskola. Men också real-skolan, den kommunala 
mellanskolan, samrealskolan, korrespondensrealskolor och gymnasier. Vid sidan 
av detta fanns fackskolor samt landstingsdrivna och kommunalt drivna 
yrkesskolor. Man får heller inte i sammanhanget glömma flickskolorna. Det 
kallas parallellskolans tid eftersom utbildningen följde olika spår, där det var 
svårt att byta från det ena spåret till det andra. Uppdelningen av eleverna 
skedde tidigt, egentligen redan i vaggan. Få var de flickor och pojkar från 
arbetarklassen som erhöll möjligheten att läsa vidare på gymnasiet och ta 
studenten. Istället var det reserverat för de bättre bemedlade i samhället. Jan Ch 
bröt här ett mönster, eftersom hans föräldrar var så måna om att han skulle läsa 
vidare. Här började han sin klassresa. 
 
Grundskolan har en lång bakgrundshistoria. En utgångspunkt är 
efterkrigstidens stora skolutredningar. Mest känd av dessa är 1946 års 
skolkommission där riktlinjer drogs upp för den grundskola som knappt 20 år 
senare sjösattes. Fram till dess genomfördes ett storskaligt enhetskoleförsök, så 
när väl grundskolan realiserades 1962 hade en 9-årig sammanhållen skola i 
praktiken redan funnits en tid i många värmländska kommuner. Drivkraften 
bakom reformeringen av skolan var till delar ideologisk. Att systemet upplevdes 
som orättvist har redan antytts. Det hindrade den så kallade begåvningsreserven 
att läsa vidare och på så sätt sades systemet utgöra en hämsko på 
samhällsutvecklingen. De samhälleliga realiteterna talade också för grundskolan. 
Allt fler sökte vidare till realskolan, vilken inte stod pall för trycket. Realskolan 
hotade att sprängas inifrån (Richardsson 2004). 
 
När man säger att grundskolan infördes 1962 så måste man komma ihåg att det 
var en annan grundskola än den vi har idag. Grundskolan var sammanhållen 
fram till och med årskurs 7. Därefter differentierades eleverna. De kunde välja 
olika kurser och i grundskolans sista år fanns det nio olika varianter att välja på, 
bland dem de gymnasieförberedande som 9g. Den som Kerstin gick. Graden av 
sammanhållenhet ökades dock efterhand (Marklund 1985). På så sätt blev 
grundskolan 1980 det Fritjuv Berg och andra kämpar för folkskolan hade 
önskat vid 1900-talets inledning – en bottenskola, gemensam för alla svenska 
elever. 
 
Differentieringsfrågan har också blivit aktuell för gymnasierna. En rad reformer 
genomfördes under 1960-talet som syftade till att skapa en integrerad 
gymnasieskola. Innan dess fanns bland annat läroverkens gymnasier, 
handelsgymnasier som under en tid ombildades till fackskolor, flickskolorna 
och inte minst de kommunala yrkesskolorna. De senare är värda att säga något 
om.  
 
Under 1950-talets andra hälft hade det vuxit fram yrkesskolor i många 
värmländska kommuner. Dessa yrkesskolor var anpassade till de lokala 
förhållandena och de skulle vara ett stöd för det lokala näringslivet. I Värmland 
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kom därför många att kopplas till bruksnäringen. I länet fanns det åtminstone 
15 kommunala yrkesskolor. Flera av dessa var små, med en eller två årskurser 
och hade lokala kursplaner1. Gymnasiereformerna under 1960-talet ändrade 
förutsättningar för dessa kommunala yrkesskolor, möjligheterna till lokal 
infärgning av verksamheten beskars (Olofsson 2005). 
 
I intervjun med Kerstin framgår det att hon var en av de första som läste vid 
Nobelgymnasiet. Skolan hade öppnats omkring 1970. Den hade en direkt 
föregångare i yrkesskolan i Älvsbacka, där utbildning mot de praktiska yrkena 
under landstingets regi hade bedrivits allt sedan 1930-talet3. Att Kerstin valde 
hemteknisk linje gör henne typisk. Vid yrkesskolorna och sedan de praktiskt 
inriktade gymnasierna fanns det en mycket markant könsuppdelning. 
Husmodersidealet hade visserligen börjat klingat av men det tycks som om det 
brukspräglade Värmland hade en senare utveckling än andra landsdelar i det 
avseendet (Forsberg 1997).  
 
Under 1990-talets första år omdanades gymnasieskolan. Inte bara det att man 
fick en ny kursplan 1994; åren innan hade andra förändringar gjorts. Bort togs 
det traditionella linjesystemet, programgymnasiet kom i dess ställe och det 
gamla relativa betygssystemet ersattes av ett målstyrt. Dessutom blev de tidigare 
tvååriga praktiska utbildningarna nu treåriga. Motivet till det senare var att man 
ville skapa en gemensam bas för alla gymnasieelever. Man ville inte riskera att 
någon hamnade i en återvändsgränd som hindrade dem från att fortsätta till 
högre studier. Reformen måste tolkas som ett försök att minska 
differentieringen av gymnasieskolan och göra den mer sammanhållen.  
 
Det är här debatten kring differentiering befinner sig idag. Det handlar i 
grunden om hur sammanhållet gymnasiet skall vara. Att frågan kring 
differentiering förflyttats till att gälla gymnasiet förklaras rimligen av den ökning 
av utbildningsnivån som ägt rum under de senaste 40 åren. Men också av 
upplevelsen att samhället idag kräver längre utbildning än tidigare. I realiteten 
går vi nu mot en 12-årig bottenskola. Reaktionerna på den alltmer 
sammanhållna gymnasieskolan har inte låtit vänta på sig. Röster har höjts för att 
de skoltrötta eleverna inte skall behöva läsa tre år. Om man ändå skall ha ett 
praktiskt yrke, varför skall man då läsa så mycket teoretiska ämnen? Den 
nuvarande regeringen ser framför sig en tredelning av gymnasieskolan. Vid 
sidan av studie- och yrkesförberedande program skall det utvecklas ett 
lärlingsprogram där utbildningen till största delen förläggs ut mot företagen. 
Man vill också minska de teoretiska delarna för den som inte läser 
studieförberedande program. En återgång till ökad differentiering av 
gymnasieskolan anses således som nödvändig. 

                                                 
1 Länsskolenämnden för Värmlands län, detta arkiv innehåller allt material som behövs för att skapa 
sig en bild av Värmlands moderna skolhistoria. Arkivet återfinns vid Värmlands arkiv, Karlstad 
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Från centralstyre till lokaltstyre. 
 
Folkskolestadgan från 1842 fastslog att skolan var ett uppdrag för socknen. 
Omvittnat är sockenstämmornas tveksamhet inför att bidra ekonomiskt till 
anställandet av lärare och byggandet av skolhus. Man höll i pengarna och den 
hemundervisning som föregått folkskolan uppfattades kanske som tillräcklig. 
Den svenska folkskolan smög igång, utvecklingen var långsam. Staten försökte 
genom olika åtgärder skärpa kvaliteten, till exempel genom inrättandet av 
folkskoleinspektörer 1882. Värmland fick tre folkskoleinspektörer med varsitt 
bevakningsområde. I realiteten var det emellertid inte förrän efter första 
världskriget som folkskolan blev likvärdig i riket. Genom inrättandet av 
länsskolenämnden 1958 skärptes den centrala kontrollen av skolan. 
Länsskolenämnden, med länsskoleinspektören i spetsen, blev en instans mellan 
skolorna ute i kommunerna och Skolöverstyrelsen (SÖ) i Stockholm 
(Richardsson 2005). Länsskolenämnden hade att ansvara för samordningen av 
verksamheten i regionen. Resultatet blev ett centralstyrt system. Det var till 
länsskolenämnden som skolorna skulle vända sig när frågor uppstod kring hur 
reglementet skulle tolkas. Nämnden hade ett finger med i det mesta. Den hade 
avgörandet vid tillsättningen av lärare. De lokala skolstyrelserna kunde komma 
med förslag i frågan, men det låg på länsskolenämnden att fatta beslut. Det var 
också till länsskolenämnden man skulle vända sig som enskild lärare om man 
önskade semester eller om man ville åka på skolresa med sin klass2. 
 
Så hände det plötsligt. På den socialdemokratiska partikongressen 1990 
deklarerade den dåvarande skolministern Göran Persson att Skolöverstyrelsen 
och länsskolenämnden skulle läggas ned. I dess ställe skulle ett nytt verk inrättas 
– Statens skolverk (Skolverket). Det fanns en bakgrund till beslutet. Under en 
tid hade styret av skolan uppfattats som onödigt byråkratiskt. Och efter att 
skolan fullständigt kommunaliserats (1989) framstod SÖ som överspelat. Staten 
skulle inte längre styra skolan med regler utan med mål (Hjort 2006). I snabb 
följd fick vi nu skolpeng, som skapade en helt ny situation på skolans område i 
det att grunden gavs för ett marknadstänkande inom skolans område, och en ny 
målstyrd läroplan. Så här i efterhand kan det tyckas som om förändringen gick 
snabbt och att mycket hände mellan åren 1989–1994. I praktiken hade dock en 
decentralisering av skolan påbörjats långt tidigare, redan under slutet av 1970-
talet (marklund 1989). Därför är det lite missvisande att sätta 1991, det år som 
de anställda vid länsskolenämnden i Karlstad packade ihop och stängde igen, 
som en avgörande punkt. 
 
Efter detta har skolan tydligare än tidigare blivit en kommunal fråga. Att ha en 
utvecklad och god skola har blivit en hjärtesak för lokalpolitiker. Intressant är 
att studera den utveckling som skett vad det gäller antalet gymnasieskolor i 
länet. Under 1950- och 1960-talen, då Jan Ch och Kerstin gick i skolan, var 
antalet gymnasier få. Det rörde sig om ett handfull, alla placerade i de större 
                                                 
2 Länsskolenämnden för Värmlands län 
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orterna. Det var därför som Jan Ch fick finna sig att inackorderas i Hagfors. 
Situationen i dag är en annan. Nu finns det 20 kommunala gymnasier och även 
på mindre orter som Eda, Grums och Årjäng. Floran av friskolor ökar också 
hela tiden. Krav har också kommit på att den statliga kontrollen av skolan 
måste skärpas. Likvärdigheten upplevs nämligen som hotad. Den nuvarande 
regeringen har som ambition att stärka kontrollerna av skolan och vill göra det 
genom att grunda en inspektionsmyndighet. 
 

Framtidens skola i Värmland. 
 
När man ser framåt, är det naturligt att sätta framtiden i relation till historien 
och samtiden. Vår bild av det som vi tror kan hända påverkas naturligt av det vi 
ser just nu och det vi upplevt tidigare.  
 
Här har två perspektiv översiktligt lyfts fram vilka även i framtiden kommer att 
vara aktuella. Det har handlat om skolans differentiering och om styret av 
skolan. På båda dessa områden kan vi se en pendelrörelse. Under 
efterkrigsdecennierna som sammanfaller med uppbyggandet av 
välfärdssamhället fanns det en stor tro på centralstyrning av skolan och 
ambitionen var att skapa en sammanhållen skola. Frågan är om det vi ser i dag 
är en återgång till ett normalläge eller om pendeln kommer att slå tillbaka åt 
andra hållet. Pendeln för differentiering respektive decentralisering är heller inte 
alldeles synkrona och de kan inte avgjort kopplas till varandra, varför 
utvecklingslinjerna kan se lite olika ut. 
 
Så om framtidens skola i Värmland. Det finns inget som tyder på att 
utbildningstiden kommer att bli kortare. Upplevelsen är att kraven på individen 
växer. Receptet mot detta har varit ökad utbildning. Således finns det tecken på 
att grundskolan och gymnasieskolan tillsammans bildar en gemensam 
bottenskola. Vad som talar mot en sådan utveckling är inte bara svårigheten att 
få eleverna motiverade utan också hur det skall finansieras. Skolan kostar 
pengar, i vissa värmländska kommuner står den idag för en tredjedel av 
budgeten. Har vi utrymme att satsa ytterligare medel på skolan i relation till 
andra ansvarsområden? 
 
Försöken att från statens sida återta kommandot över skolan kommer troligen 
att misslyckas. Resurser finns inte längre till att återupprätta eller att inrätta ett 
modernt SÖ. Det största hindret för detta är emellertid av kulturell art. 
Medborgarnas utbildningsnivå, deras förmåga att se sig själva som individer har 
medfört ett annat förhållningssätt till statliga auktoriteter. Frågan är också hur 
länge skolan kommer att vara statlig. Möjligen kan skolan istället utvecklas 
lokalt, regionalt inom ett europeiskt eller internationellt ramverk. 
Privatiseringen av skolan kommer att accelerera. Vi kan idag se ett ökat antal 
friskolor. Att de skulle bli färre finns det inga tecken på. Kommunala skolan 
kommer samtidigt i större utsträckning gå mot självstyrelse, det vill säga att 
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skolledningen tillsammans med lärarlagen och inte minst vårdnadshavarna 
driver sin egen skola utan direkt inblandning av de lokala politikerna. Skolorna 
kommer att vara profilerade, precis som idag. Men inte bara efter en idrottslig-, 
pedagogisk- eller religiös inriktning utan också tematisk. Kanske får vi uppleva 
internationellt orienterade skolor eller skolor som tydligare än andra applicerar 
ekologiska perspektiv på skolans ämnen. Eller varför inte en historisk skola, där 
det historiska perspektivet får prägla skolans hela verksamhet? De traditionella 
kommunala skolorna, de vi har idag, kommer att finnas kvar i begränsad 
omfattning. I sin Roy Anderssonskt färgade miljö samlar den de elever som 
kommer från de utbildningsmässigt och ekonomiskt missgynnande grupperna i 
samhället. Och på så sätt får vi uppleva en återfödelse av ett 
parallellskolesystem. Paradoxalt nog kan detta gynna ett fåtal av de 
missgynnade. Nämligen de som lyckas bryta det klassiska utbildningsmönstret 
för sin grupp. Om detta är bra för samhället i stort är emellertid en annan sak. 
 
Skollandskapet i Värmland kommer att förändras. Goda och utvecklade skolor 
etableras i bygder under utveckling. Kanske ligger de i Gunnarskog, Lekvattnet 
eller varför inte i Rämmen. Där vi kan finna kolonier av nya värmlänningar, 
kanske de som fått fly från södra Europa som följd av det försämrade klimatet 
där. I dessa skolor kommer kulturerna att blandas, på samma sätt som de gjorde 
i de amerikanska svenskbygderna under andra hälften av 1800-talet. Men med 
den skillnaden att det nu är Värmland som är framtidslandet.  
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Utbildningen och kunskapernas olika dimensioner över tid 

Thomas blom 
 
Universitet? – nä, dä ä allt bättre och jobbe på Rajjon. Här tjäner en bra mä 
pänninger och ja trivs bra på spinnsal.  
 

Inledning. 
 
Under 1970-talets inledande år såg det ljust ut för brukssamhället Älvenäs, vid 
Norsälvens mynning två mil utanför Karlstad. Regionens livsnerv var Svenska 
Rayon som med sina dryga 1 000 anställda gick för högtryck. Företaget startade 
sin verksamhet 1942 och var unikt såväl nationellt som internationellt med sin 
konstfibertillverkning. Företagets kunder fanns i flertalet länder runt om i 
världen. Företagets specifika nisch innebar också att en spetskompetens 
utvecklades inom det kemiska området, vilket bland annat lockade arbetskraft 
till företaget från såväl andra delar av landet som från utlandet.  
 

 
Figur 1. Svenska Rayon som regional utvecklingsmotor när det begav sig. 
 
Status bland invånarna i Älvenäs och Vålberg under företagets mest expansiva 
period under 1960- och de inledande åren på 1970-talet var att ha egen villa, en 
ny Volvo 140 och en båt förtöjd i Norsälven. Huvuddelen av de ungdomar som 
gick ur grundskolan i det närbelägna samhället Vålberg siktade på en karriär 
inom verkstads- eller byggbranschen. De tvååriga yrkesinriktade utbildningarna 
vid Nobelgymnasiet i Karlstad eller den verkstadstekniska 



 37

gymnasieutbildningen vid Gruvöns bruk i Grums upplevdes som nyckeln till 
framgång. Ett arbete vid Svenska Rayon eller Gruvöns bruk var för många 
detsamma som trygghet fram till pensionen. 
 
Tanken att skaffa sig en högre teoretisk utbildning upplevdes således mycket 
fjärran för flertalet av de ungdomar som växte upp under denna tid i många av 
de processindustritunga regionerna i såväl Värmland som andra delar av vårt 
land. Likaså föräldrarnas stöd i valet för ungdomarna att investera i en teoretisk 
utbildning var ofta litet. Dock gav Hermods brevkurser vissa möjligheter för 
förkovran för främst 1920- och 1930-talister som ändå ville investera i en 
(vidare)-utbildning vid sidan av sitt ordinarie arbete, utan att fördenskull 
påbörja en högskoleutbildning. Den akademiskt formella kunskapen värderades 
således inte alltid särskilt högt i många av de tillverkningsintensiva samhällena, 
utan istället var det den hantverksmässiga kunskapen och kompetensen som 
främst var i fokus.  
 

 
 
Figur 2. Antal nybörjare vid Karlstads universitet. Total samt fördelade efter geografisk 
hemvist, läsåren 1999/00 – 2005/06. Källa: Åresredovisning 2006 Karlstads universitet. 
 
Under 1980- och 1990-talen betonades starkt betydelsen av att ungdomarna 
efter avslutad gymnasieutbildning fortsätter att studera inom högskolan. Nya 
högskolor och universitet etablerades i landet och den tidigare 
utbildningsministern Thomas Östros hade som målsättning runt sekelskiftet att 
minst 50 procent av ungdomarna bör ha påbörjat en högskoleutbildning innan 
de nått 25 års ålder. Idag har denna målsättning övergivits och allt färre, relativt 
sett, väljer att skaffa sig en högskoleutbildning. Är detta ett tecken på att dagens 
ungdomar inte längre vill förkovra sig eller är det dagens utbildningsstruktur 
som kanske inte helt korresponderar med den efterfrågan som avnämarna 
söker? 
 
Den relativa avmattningen av intresset för högre studier framgår bland annat av 
redovisningen i figur 2, som visar på antalet nybörjare vid Karlstads universitet 
perioden 1999–2005. Den tidigare relativt sett ständigt ökade efterfrågan av 
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högre utbildning under främst 1980- och 1990-talen nådde en stagnationsfas 
under 2000-talet inledande år. Den situation som statistiken för Karlstads 
universitet visar är jämförbar med trenden för landet som helhet. 
 
Med denna problematik som utgångspunkt är syftet att med föreliggande artikel 
föra en diskussion kring synen på utbildning och kunskap i förändring från 
dåtid till framtid. Den geografiska utgångspunkten i diskussionen är Värmlands 
län. 
 

Platsen som kunskapsbärare. 
 
Även om vi enbart tänker oss tillbaka dryga trettio år i tiden så kan vi, i relation 
till idag, notera stora skillnader vad gäller såväl synen på kunskap och utbildning 
liksom på det sätt kunskap och kompetens har en tydlig rumslig lokalisering. 
Visserligen talar vi idag om ”The Paper Province”, ”The Packaging Arena”, 
”Compare Karlstad” och ”Måltidsriket” i Värmland och om övriga 
kunskapsintensiva och regionrelaterade verksamheter generellt, där ofta 
högskolor och universitet utgör viktiga noder. Dock, under den period då 1930-
talisterna befann sig i medelåldern och stålverken, pappers- och massabruken 
liksom annan processindustri gick för högtryck och våra svenska varor stod sig 
väl i den internationella konkurrensen handlade det oftare om vad som kan 
benämnas redskapsspecifik kompetens, sektorspecifik kompetens och 
regionspecifik kompetens.  
 
Redskapsspecifik kompetens uttrycker att kopplingarna mellan människor och 
redskap är särskilt betydelsefulla. Inom t.ex. hantverksyrkena ”lär man sig in” i 
en verksamhet. Den sektorspecifika kompetensen bygger på den information 
som cirkulerar inom eller genom kopplingar mellan definierade sektorsgränser. 
Regionspecifik kompetens innebär att lokalt och regionalt bundna resurser är 
viktiga och att de inte utan problem kan tänjas ut geografiskt. Det kan vara 
fråga om mer eller mindre oupplösliga samband mellan särskild 
yrkeskompetens och specifika lokala och regionala resurser. Vissa regioner har 
därmed fått en tydlig identitet genom sin produktion av vissa varor eller tjänster 
(Andersson m.fl. 1984). Dock har denna ofta geografiska kunskaps- och 
kompetens relationen, där den specifika platsen med dess särprägel, alltmera 
tappat i betydelse ur ett näringslivsperspektiv och globaliseringsprocessens 
effekter har istället på olika sätt givit avtryck på den lokala arenan.  
 
Om vi för ett ögonblick återvänder till Älvenäs och rekapitulerar livet i detta 
regionspecifika kompetenscentra kunde vi konstatera att företagets direktör 
bodde i den största och högst belägna villan i samhället. I fallande skala bodde 
därefter de olika divisionscheferna i allt ”mindre” bostäder fram till att 
”arbetarbostäderna” tog vid. ”Kunskap är makt” är ett talesätt som inte minst 
stämde in i många av de gamla bruksmiljöerna såväl i Värmland som på andra 
platser i vårt land. Denna makt var ofta personifierad i en eller ett fåtal 
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personer, som ändock utgjorde en del av samhället. Visserligen fanns det ett 
tydligt ”socialt avstånd” mellan ledning och arbetare, men den geografiska 
platsen var samtidigt den gemensamma arenan som utgjorde grunden för de 
lokala utvecklingssträvandena.  
 
Idag bor sällan representanterna i företagsledningarna i det samhälle företaget är 
etablerat utan ”brukspatronen” är istället i stora stycken virtuell med en 
komplex ägostruktur med hemvist i ett flertal länder. Den lokala och regionala 
identiteten är borta och har istället ersätts av en global fjärrstyrningsstruktur. 
Kunskapen och kompetensen har därmed i många stycken tappat den regionala 
och lokala närheten. 
 
Denna förändring över tid har inneburit att den arbetsmarknad som ofta stått 
och i viss mån ännu står till buds för de unga som väljer att bo kvar i de gamla 
bruksorterna är dels könssegregerad, dels traditionell, även om förändringar kan 
märkas framför allt inom näringar som relaterar till turism, kultur och 
utbildning. Bruket och tillhörande underleverantörer på orten har företrädesvis 
varit en arena för männen, medan kvinnorna haft sin sysselsättning inom vård 
och omsorg samt administrativt arbete. Denna något generaliserade bild finns i 
viss utsträckning kvar, dock med den skillnaden att bruket, i den mån de finns 
kvar, efterfrågar en helt annan yrkesprofil och kompetens än tidigare. Den allt 
snabbare utvecklingen inom samhället i allmänhet och i synnerhet inom 
processindustrin har inneburit att efterfrågan på högskoleutbildad personal med 
spetskompetens ökat betydligt. Samtidigt som civilingenjörer och civilekonomer 
efterfrågas så minskas också den totala arbetsstyrkan, allt medan 
produktiviteten ökar. Det finns inte längre någon automatik i att efter 
grundskolan eller efter en yrkesinriktad gymnasieutbildning påbörja ett arbete 
på bruket och sedan stanna kvar där till pension. Samtidigt som efterfrågan på 
högskoleutbildad personal ökar snabbt i flertalet av yrkesområden finns det 
också en viss tröghet i denna förändring, sett ur ett individperspektiv. Ofta 
saknas traditionen i en ”etablerad” bruksort att skaffa sig en högre utbildning 
och blotta tanken att kanske behöva flytta från orten för att få ett arbete är för 
många främmande (Blom 2001). Det är således inte den geografiska sträckan till 
platsen där den högre utbildningen erbjuds som är den primära barriären för att 
skaffa sig en högre utbildning, utan istället ligger problematiken i att komma 
över det mentala och sociala avståndet och att tänka i andra banor och se nya 
möjligheter. Denna problematik framgår också tydligt av den statistik som 
redovisar benägenheten för de boende i Värmland att investera i en högre och 
också längre eftergymnasial utbildning. 
 

Utbildningsklimatet i Värmland. 
 
I tabell 1 redovisas andelen invånare i länet med minst treårig eftergymnasial 
utbildning fördelat på kön. Karlstad och Hammarö kommuner är de enda 
kommunerna i länet som kan matcha rikets genomsnittliga nivå. I samtliga 
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kommuner uppvisar kvinnorna en högre formell utbildningsnivå. Sunne 
kommun visar på den största relativa skillnaden mellan könen på nio procent 
medan Filipstads kommun redovisar den minsta relativa differensen med tre 
procent. Noteras kan samtidigt att Danderyds kommun uppvisar den högsta 
relativa utbildningsnivån i landet bland invånarna i åldern 25–64 år 2006 som 
har minst en treårig eftergymnasial utbildning. Där har 53 procent av männen 
och 49 procent av kvinnorna investerat i en eftergymnasial utbildning på minst 
3 år (SCB 2007). 
 
Tabell 1. Formell utbildningsnivå i Värmlands län 2006 i 
åldern 25-64 år. Källa: SCB 2007. 

 
 
Om vi återvänder till Värmlands län framgår tydligt att det geografiska 
avståndet till Karlstads universitet således inte är den primära orsaken till 
benägenheten att skaffa sig en högre utbildning. Trots att det bara är cirka 30 
kilometer mellan centralorten i Grums kommun till Karlstads universitet, har 
endast 8 procent av invånarna valt att skaffat sig en högre utbildning. 
Situationen är även jämförbar över tid. Rangordningen mellan kommunerna är i 
det närmaste oförändrad om vi går tillbaka till statistik från 1988. Skillnaden är 
dock den att den totala relativa utbildningsnivån har höjts överlag, men de 
inomregionala skillnaderna är fortfarande konstanta (Blom 1996). 
 
Orsakerna till det utbildningsklimat vi idag ännu ser i många regioner kan 
således i flera hänseenden härledas till traditionen och de sociala strukturernas 
överlevnadsstyrka över tid. Jag vill dock hävda att det inte längre är fruktbart att 
enbart föra en diskussion om bruksandans ”kraftfulla grepp” och att hänvisa till 
att man här upplever ett problem som då ofta relateras till synen på akademisk 
utbildning. Vi bör därför istället accentuera diskussionen om hur vi kan möta de 
behov som lokalt finns och inte alltid utgå från en, för landet som helhet 
önskvärd ”normalmodell”, där utbildningsnivå och efterfrågan på formell 
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akademisk kunskap utgör det allenarådande måttet på framgång. Vi kanske 
mera behöver lägga vikt vid att diskutera vad begreppet kunskap innebär? Är 
det så att vi kanske i allt för hög utsträckning ensidigt fokuserat den formella 
akademiska utbildningens betydelse för att utveckling överhuvudtaget skall 
kunna ske? Jag vill därför allt tydligare i debatten lyfta fram betydelsen av att vi 
inte ytterligare polariserar kunskapsbegreppet. Viktigt är att istället kunna skapa 
en vidare syn och en öppenhet om den formella kunskapens betydelse som 
sådan, liksom hur vi formar framtidens utbildningssystem. Inte sällan ställs den 
formellt akademiska kunskapen mot den informella, ofta direkt yrkesrelaterade 
kunskapen, som utvecklats och förädlats under många år. Denna ibland direkta 
diskvalificering av den yrkesrelaterade kunskapen kan på flera sätt utgöra såväl 
ett hot som en resignation för såväl enskilda individer som för hela regioner. I 
dagens alltmera komplexa samhälle där olika kunskaper och kompetenser 
efterfrågas och där lösningar på problem allt tydligare kräver en helhetssyn är 
det viktigt att också kunna erbjuda såväl flexibla utbildningslösningar som att 
ständigt föra en diskussion om kunskapens och kompetensens olika betydelser 
för att skapa en önskvärd positiv regional och lokal utveckling. Till dessa 
diskussioner måste också hänsyn tas till sociala relationer och individens känsla 
för den fysiska platsen då det i samverkan skapar vår identitet och trygghet 
(Blom 2001). Jag vill utifrån denna utgångspunkt betona vikten av också lyfta 
fram betydelsen av att kunna hantera olika former av kunskaper. 
 

Fyra nyanser av kunskap. 
 
Kunskap och dess olika innebörder har diskuterats alltsedan antiken. Platon 
(427–347 f. Kr.) diskuterade skillnaderna mellan att veta och att tro, mellan att 
ha kunskap och att ha åsikt. För att ha kunskap om ett visst fenomen skulle 
man, enligt Platon, kunna ange goda skäl för det man tror eller håller för sant. 
Kunskap kan således ur detta resonemang relateras till sann berättigad tro 
(Gustavsson 2000). Dock finns i Platons resonemang en viss komplikation. Å 
ena sidan ställs vetskap och tro mot varandra medan vi å andra sidan säger att 
kunskap är detsamma som tro, bara om den är sann, det vill säga berättigad. 
Mycket av den västerländska kunskapsteorin utgår från denna definition, om vi 
förenklar resonemanget något. Det vill säga att om vi kan ange goda skäl för det 
vi tror är sant så är det kunskap. Vad som anses vetenskapligt belagt och således 
”sant” varierar dock över tid. Det ”sanna” gäller tills att ny kunskap skapas 
genom nya ”upptäckter” och den gamla kunskapen därmed revideras eller 
förkastas. Aristoteles (384–322 f. Kr.) benämnde denna teoretiska abstrakta och 
säkerställda kunskapen för episteme (Kronberg 2004).  
 
Formell kunskap definierar vi vanligtvis idag som den kunskap som på något 
sätt förvärvats genom någon typ av professionell förmedling. Formell kunskap 
inhämtas framförallt inom grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det är 
således fråga om en form av strukturerad kunskap som förmedlas av 
professionella utbildare och utbildningsorganisationer. Det som betecknas och 
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innefattas i formell kunskap kan sammanfattningsvis sägas vara den typ av 
kunskap som i samhället allmänt anses vara verifierad och ”godkänd”. Det är på 
något sätt fråga om en kunskap som legitimerats genom samhällets 
utbildningssystem.  
 
För att återgå till Aristoteles menade han att den teoretiska kunskapen dock inte 
är nog för att skapa en bättre värld. Till episteme lade han därför till techne, 
som innefattar det praktiska kunnandet. 
Techne illustrerar ytterligare en nyans av kunskapsbegreppet som vi idag 
vanligen benämner som ”hantverksmässig kunskap”, ”vardagskunskap” eller 
”tyst” kunskap, även om den inte på något sätt är tyst i ordets direkta 
bemärkelse. Denna kunskap är särskilt intressant då den innefattar många olika 
delar som bygger på skilda erfarenheter där praktiken är i fokus. Här i ligger 
exempelvis betydelsen av att i ökad utsträckning tillvarata sådana kvalifikationer 
som förvärvats genom yrkeskunnandet.  
 
Läkarutbildningen och lärarutbildningen är tydliga exempel på utbildningar där 
traditionell akademisk vetenskap möter den hantverksmässiga kunskapen och 
den kompetens som där successivt utvecklats. Andra yrkesgrupper där denna 
kunskap är av stor betydelse är inom till exempel kockyrket. Denna 
kunskapsform kan definieras som att den byggs upp av erfarenheter eller 
förmedlas från individ till individ (mästare till lärling) och är inte tydligt 
institutionaliserad.  
 
I det dagliga livet kommer vi ständigt i kontakt med ett antal problem som vi på 
olika sätt måste finna lämpliga lösningar på. Genom egna tidigare erfarenheter 
eller med hjälp från någon annan individ, direkt eller indirekt, skaffar vi oss 
efter hand en kunskapsbank som bygger på beprövad erfarenhet. Det är således 
fråga om kunskap som består i att vi i praktiken kan göra vissa bedömningar 
och genomföra olika uppgifter med gott omdöme och med skicklighet och 
insikt. Teoretisk insikt utgör inte grunden för sådan kunskap även om insikt kan 
utgöra ett stöd för verksamheten (Molander 1992).  
 
Kännetecknande för techne är att denna kunskap inte grundas på formulerade 
teorier eller generella formulerade regler. De regler vi som individer följer eller 
stöder oss på i den praktiska verksamheten kan tillämpas och förstås på rätt sätt 
endast om vi övats in i verksamheten och redan delvis behärskar den. Att 
kunskap i handling och omdöme i stor utsträckning kan upplevas som ”tyst” 
betyder därmed inte att den inte kan beskrivas. De handlingar som utgör 
kunskap kan beskrivas på ett obegränsat antal sätt beroende på 
beskrivningsmetoder, språk och syfte. Att något utgör tyst kunskap innebär 
således inte att språket är oviktigt inom verksamheten. Vi talar om vad vi gör 
och vi ger råd. Språket spelar här en betydande roll i att förmedla denna 
kunskapsform (Molander 1992). 
 



 43

En problematik i diskussionen om kunskapsformer är att vi ofta lyfter fram en 
relativt stereotyp och dualistisk bild av världen där vi ställer teori mot praktik, 
tänka mot göra, själ mot kropp och ande mot materia. Dessa olika dualistiska 
uttryck gör också att vår kunskapssyn blir något snäv (Gustvasson 2004a). Det 
är därför viktigt att i ökad utsträckning finna relevanta pedagogiska former för 
hur olika kunskaper kan komplettera varandra. Vi behöver både veta och 
kunna.  
 
Ett tydligt exempel på hur olika kunskapsformer måste korrespondera med 
varandra är vid golfspel. Det är en sak att kunna allt om golf i teorin, men det är 
en helt annan sak att utöva sitt teoretiska vetande i praktiken. Att spela golf är 
således en avancerad konst i att kombinera flera kunskaper.  
 
Det konstnärliga kunnandet kan mycket väl inbegripas i techne. Jag har dock 
här valt att belysa denna kunskapsform separat. Låt mig inleda med en metafor 
som kan illustrera något av de olika perspektiv som konsten och vetenskapen 
har:  
 
En konstnär och en vetenskapsman delar tågkupé. Genom fönstret ser de en 
hage med betande får.  
– Fåren ser nyklippta ut, säger konstnären.  
– Hm … ja åtminstone på den här sidan, svarar vetenskapsmannen.9  
Detta exempel visar på hur olika vi kan se och uppfatta samma saker och 
förnimmelser. Forskare vill ofta strikt skilja mellan vetenskap och konst och 
mellan kunskap och konst. Kunskap betraktas då som den säkra beskrivningen 
av verkligheten medan konsten är ett uttryck som inte har med kunskap att 
göra8. 
 
Den utpräglade vetenskapsmannen med sitt inskolade vetenskapliga paradigm 
tar ingenting för givet utan drar enbart slutsatser från det iakttagna, om vi låter 
oss generalisera en smula. Konsten kommunicerar med ett helt annat språk än 
vetenskapen. Konstprofessor Birgitta Watz (2004) menar att det vetenskapliga 
paradigmet är som ett par färgade glasögon som ger en speciell färg åt allt man 
ser. Dessa vetenskapliga glasögon får man under sin utbildning och dem kan 
man inte ta av sig hur som helst. Konstnärer däremot övar sig att se 
mellanrumsformer, se pausens möjligheter och betydelsen i att se helheten 
genom andra strukturer än de på ytan direkt synliga. Konstnärer är mera som 
stigfinnare som söker nya vägar och som kanske i vissa fall kan vara inspiratörer 
till den akademiska kunskapen och människan i vardagslivet. Genom 
experiment och studier i olika material och uttryckssätt kan vi öva oss i att 
reducera våra uttryck och vårt formspråk så att vi kan improvisera fram nya 
konstverk och skapa ny design, fortsätter Watz. Den konstnärliga kunskapen är 
därför viktig för att lära oss att våga lämna likformigheten och det logiska 
tänkandet för att härigenom skapa möjligheter för kreativitet och därmed vår 
lockelse att söka ny kunskap.  
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Den fjärde nyansen av kunskap jag här avslutningsvis vill belysa och som på 
något sätt utgör en viktig grundfaktor för att de tre tidigare nämnda 
kunskapsformer skall vara berikande och utvecklande, är det som Aristoteles 
benämnde som fronesis. Detta begrepp kan närmast översättas i betydelsen 
”praktisk klokhet” (Gustavsson 2004a). Inom bland annat vårdutbildningar, 
men också inom juridiska och ekonomiska utbildningar, talas allt oftare om en 
etisk kunskap eller praktisk klokhet där det gäller att på ett insiktsfullt sätt tolka 
situationer och med gott omdöme agera utifrån vad som upplevs mest lämpligt 
utifrån det uppkomna problemet. Denna klokhet kan vi erhålla genom att ta till 
vara de många erfarenheter som livet ger, varför den samtidigt är tydligt 
integrerad i den enskilda individens personlighet. Fronesis är ur ett perspektiv 
en form av kunskap, men av annat slag än den som representeras av 
vetenskapen och konsten och skulle därmed kanske kunna benämnas som 
dygdkunskap (Gustavsson 2004b). 
 
För att kunna utöva ett yrke professionellt krävs dels att det finns en tydlig och 
stimulerande relation mellan tidigare tre nämnda kunskapsformer, dels att man 
har ett etiskt förhållningssätt till sin profession – fronesis.  
 
Det är därför av stor vikt att ständigt kunna utveckla ämnen/kunskapsområden 
som tar sin utgångspunkt i den komplexa samhällstruktur vi alla utgör en del av. 
I dessa möten av olika kunskaper, kompetenser och traditioner är det samtidigt 
viktigt att ett kritiskt förhållningssätt till den utveckling som sker ständigt finns 
närvarande i den vetenskapliga dialogen. Det är samtidigt viktigt att inte 
förringa andra kunskaper utan mera se dem som en tillgång för att berika den 
traditionella akademiska kunskapsformen. 
 

Läsåret 2037/2038. 
 
Låt oss med denna bakgrund försöka att blicka trettio år framåt i tiden. Genom 
att ta utgångspunkten i de trettio år som varit och dagens situation kan kanske 
följande scenario bli en realitet.  
 
Värmland utgör en del av ett storlän bestående av de tidigare Värmlands, 
Örebro och Dalarnas län med knappt 1 miljon invånare. Nära sextio procent av 
invånarna i åldern 25–64 år har en högre utbildning förvärvad på högskolenivå. 
Synen på den högre utbildningen har dock förändrats i takt med 
samhällsutvecklingen i stort vilket bland annat inneburit att högskoleutbildning 
nu är mera regel än undantag för dem som lämnar gymnasieskolan. Flexibilitet 
och kontinuerlig kompetensutveckling är självklarheter inom såväl den 
offentliga verksamheten som inom den privata näringen. Den högre 
utbildningen i regionen sker i nära samverkan med såväl övriga lärosäten inom 
och utom landet som med det omgivande samhället i övrigt. 
Universitetsutbildningen är dels specialiserad i olika nischer som präglas av 
spetskompets på hög internationell nivå, samtidigt som helhetsperspektivet 
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tryggas genom samverkan. De tidigare ofta tydligare ämnesdisciplinära 
undervisningsområdena har givit vika för problembaserade temaområden där 
naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap arbetar nära sida vid 
sida. Det flexibla lärandet är väl utvecklat tekniskt, vilket innebär att 
utbildningen kan erbjudas utan restriktioner avseende tid och plats.  
 
Seminarieverksamheten som mötesplats utgör dock en viktig bas i 
kunskapsutvecklandet. Yrkeskunnandet tillsammans med teoretisk kunskap och 
konstnärliga perspektiv utgör den helhet som skapar den ”praktiska klokhet” 
som krävs för att vidareutveckla ett långsiktigt hållbart samhälle i demokratisk 
anda, varför också synen på kunskap och utbildning förändrats sedan början av 
sekelskiftet. Technekunskapen har därmed fått en renässans och den tidigare 
ofta generella och slentrianmässiga åtskillnaden mellan teori och praktik samt 
tänkandet och görandet ses numera som en naturlig helhet som endast 
tillsammans kan skapa en positiv utveckling. 
 
Mycket har således förändrats under de sextio år som förflutet sedan 1970-talets 
brukskulturandas sista skälvande decennium. Men, den lokala identitetens 
betydelse för individens livsrum och platskänsla är fortfarande i hög grad i 
fokus och utgör således en mycket viktig byggsten för en fortsatt positiv 
samhällsutveckling. 
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Värmländsk företagsutveckling 

Svante Karlsson & Gunilla Lönnbring 
 
Näringslivet i en region påverkas och är beroende av de förutsättningar som 
finns inom regionen, men också av händelser och beslut som äger rum utanför. 
Det kan röra sig om tillgångar på naturresurser som skog, vattenkraft och 
mineraler eller marknadens förväntningar och krav. Därmed kan vi ana att en 
region står i ett slags rumsligt beroendeförhållande till det fysiska landskapet 
inom dess gränser och marknader och institutioner utanför. Avgörande är att 
förstå att regionens geografiska läge och interaktion med omgivningen spelar 
roll, men det handlar också om att ha förståelse för den mer svårfångade 
kulturens betydelse i fråga om lokal och regional näringslivsutveckling, eftersom 
det måste finnas någon som förvaltar de möjligheter som föreligger. 
Entreprenörens roll är därför av intresse när en plats eller regions 
näringslivsutveckling skall ägnas intresse.  
 
Ett exempel på en värmländsk utvecklingsdynamik där en plats och ett företag 
förenas är Sälboda i södra delarna av Gunnarskogs församling i västra 
Värmland. Platsens fysiska möjligheter har på olika sätt utgjort en av grunderna 
för en entreprenörskapsdriven näringslivsutveckling. Ursprungligen rörde det 
sig i Sälboda, i likhet med många andra platser i Värmland, om att tämja 
vattenkraften för att utvinna energi att driva produktionen med. I dag utgörs de 
fysiska resurserna framförallt av de goda lerjordarna och skogsmarken och 
entreprenörskapet handlar idag om att ständigt göra justeringar av 
produktionen samtidigt som en kontinuerlig omvärldsbevakning är närvarande. 
 
Folket i byarna Bjälverud, Brättne, Gravås, Kettersrud och Sätered runt Sälboda 
gård har genom tiderna sett många företagsverksamheter med utgångspunkt i 
vattenkraft och det omgivande landskapet komma och gå. Järnbruk, sågverk, 
träsliperi, pappersbruk, sulfitfabrik, kraftproduktion, handelsträdgård och 
rävfarm är några exempel på vägen till dagens inriktning mot modernt 
skogsbruk och storskalig grisproduktion. Gårdens utveckling sammanfaller väl 
med Värmlands förhållandevis långa industriella historia; en historia som på 
många sätt kommit att prägla länets utveckling och som tar utgångspunkt i just 
de inomregionala förutsättningarna samtidigt som den anpassat sig till de 
omgivande marknadernas krav och behov. 
 
Redan under medeltiden började det värmländska bergsbruket att etableras där 
mineraltillgångarna och transportmöjligheterna var goda. Vid den tiden var 
särskilt de östra delarna platser som gynnades. Senare när efterfrågan på 
sågverksprodukter ökade under första hälften av 1800-talet kom större delen av 
länet att inkluderas i den framväxande industriella ekonomin, men framförallt 
växte näringsliv och bosättning fram där vattenkraft fanns. Eftersom Värmland 
uppvisade talrika vattendrag var länet särskilt gynnat vid tiden för den tidiga 



 48 

industrialiseringen som krävde vattenkraft för att driva produktionen och 
således gav industrialisering upphov till många småorter som låg utspridda likt 
noder i det omgivande jordbruks- och skogslandskapet. Detta gällde särskilt den 
tidiga pappers- och massaindustrin som var arbetskraftkrävande.  
 
Än i dag följer bosättningsstrukturen den tidiga industrins lokaliseringsmönster. 
Orter som slutar på fors, som till exempel Hagfors och Åmotfors, uppvisar 
därför såväl en lång industrihistoria som bosättning, även långt efter att den 
ursprungliga lokaliseringsfaktorn - vattenkraften - spelat ut sin egentliga roll för 
dessa platsers nuvarande näringsliv. 
 
Den tidiga industriella verksamhet som sågverken och pappersbruken utgjordes 
av kom tidigt att bidra till en framväxt av en regional verkstadsindustri under 
den senare delen av 1800-talet (Ramberg 1991). Denna verksamhet lever 
tillsammans med pappers- och massaindustrin alltjämt kvar. Den kanske största 
och avgörande skillnaden är att anläggningarnas storlek och antal radikalt 
förändrats från många små anläggningar till ett fåtal stora. Därmed uppvisar 
Värmland i dag några av de största pappers- och massabruken i världen 
förutom världsledande verkstadsindustri för tillverkning av pappers- och 
kartongmaskiner.   
 
Värmlands tidiga industrialisering som medförde en tidig inriktning mot 
råvaruförädling, en industrigren som uppvisade stor dynamik runt sekelskiftet 
1900, har på många sätt gett upphov till ett industrihistoriskt arv som 
fortfarande präglar delar av länet. Under början av 1900-talet sjönk dock 
tillväxttakten och en nödvändig breddning av den industriella basen gick relativt 
långsamt i termer av produktions- och sysselsättningsökning. Värmland var en 
av de sju län som under andra hälften av 1900-talet kunde uppvisa en 
minskande befolkning (Karlsson 2007). Östra Värmlands bruksorter kom att 
drabbas av befolkningsminskning under andra hälften av 1900-talet, medan den 
slog särskilt hårt mot västra Värmland under 1950–1975. 
Strukturrationaliseringen inom jord- och skogsbruket fick konsekvenser 
framförallt för denna typ av landsbygdsområden (Christensson 2005). 
 
Tillbakagången inom svensk industri, som på allvar påbörjades i mitten av 
1970-talet, kom också att drabba östra Värmlands kommuner med viss typ av 
näringslivsstruktur med ett storföretagsberoende inom traditionella näringar. I 
östra Värmland finns också en ägarstruktur när det gäller skogsmark som 
präglas av fjärrägd bolagsskog. Västra Värmlands näringslivsstruktur 
karaktäriseras däremot mer av en varierande industri med många småföretag. I 
väster fick råvaruproduktionen aldrig något riktigt fotfäste  (Karlsson 2007). 
 
Idag är den råvarubaserade industrin i form av pappers- och massaindustrier 
fortfarande en central del av länets näringsliv. Dessa verksamheter är att 
betrakta som världsledande inom sina speciella nischer. Framgångsrika 
verkstadsindustriella företag har växt fram liksom IT-företag med i vissa fall en 
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särskild inriktning mot processindustrin. Detta skogsindustriella kluster kan 
betraktas som ett innovationssystem med såväl företagsintern forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som näringslivsanknuten forskning vid Karlstads 
universitet. 
 
I Sunne återfinns branschklustret Graphic Valley i miljön kring BrobyGrafiska 
med huvudsaklig inriktning mot förpackningstryck och förpackningsdesign. 
Inom klustret finns utbildning och inkubatorverksamhet för nystartade företag. 
I Sunne finns också en KY-utbildning med inriktning mot grafisk industri och 
design, som en del av det framväxande innovationssystemet The Packaging 
Arena (Christensson 2005). 
 
Dessa nedslag i den värmländska industrihistorien ger vid handen att regionen 
bär på ett industriellt arv som i vissa avseenden kan betraktas som en belastning 
och i andra avseenden som en tillgång.  
  

Nyföretagandet i Värmland. 
 
Nyföretagandet i Värmland var under 2006 på en något lägre nivå än i riket i 
övrigt jämfört med året innan. Nyregistrerade företag per 1 000 invånare var i 
Sverige 6,3 vilket blir knappt 60 000 företag. Några värmländska kommuner 
som ökat sitt nyföretagande är Storfors och Karlstad, medan Arvika och Sunne 
minskade något1. Sunne ligger dock bäst till bland de värmländska kommunerna 
när det gäller näringslivsklimat, enligt Svenskt Näringslivs ranking 20072 och 
har i många år haft en topposition bland landets kommuner. Eda var sämst i 
landet.  Enligt 2006 års ranking var Årjäng bäst i Värmland, enligt samma 
ranking. 
 
Jämför man mäns och kvinnors företagande finner man att det går nästan tre 
företag som drivs av en man på varje företag som drivs av en kvinna. Ser man 
till nystartade företag går det knappt två män på varje företagerska i landet som 
helhet. Trots dessa ökande siffror när det gäller kvinnors företagande kommer 
det att dröja 80 år innan kvinnors företagande är i kapp männens. Sannolikt 
spelar ett gott företagsklimat en viktigare roll i kvinnors nyföretagande än för 
mäns. När det redan finns många företagare i en kommun finns det också 
inspirerande förebilder för nya företagare. Kvinnor har ju också sitt lönearbete 
och sin kompetens till övervägande del inom offentlig sektor, som hittills varit 
ett område som gett få nya, privata företag. Lagstiftning har förstås varit ett 
självklart hinder för etablering inom till exempel sjuk- och hälsovård, samt inom 
skola och barnomsorg, men där finns också färre stöd- och nätverkskontakter. 
 
                                                 
1 http://www.jobs-society.se/kommunbaro_2006   20070511 
2 http://svensktnaringsliv.se/multimedia/00008/enbart_rankinglistan_857a.pdf   20070511 
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Intressant är också att det huvudsakliga skälet för människor att starta företag 
inte är att tjäna grova pengar. Att få förverkliga sina egna idéer och att få arbeta 
självständigt är de allra viktigaste motiven för att vilja bli företagare. Det är 
också en central kunskap om man vill stödja nyföretagande på statlig och 
kommunal nivå; självfallet är företagande en försörjningsstrategi, men det 
handlar inte bara om pengar som drivkraft.        
 

Värmland och företagandets jordmån. 
 
Vad kännetecknar då en plats med gott företagarklimat? Och hör Värmland dit? 
Har Värmland en chans att med sitt förhållandevis perifera läge någonsin på 
allvar kunna konkurrera med regioner med mer traditionell företagsekonomisk 
dynamik?   
 
Värmland har definitivt en stark ställning när det gäller de traditionella 
näringarna, som har utvecklats kring exempelvis skogen och pappret, stålet och 
verkstadsindustrin. Här finns stora, och i många fall internationellt arbetande, 
framgångsrika kluster och innovationssystem med utgångspunkt i ett samarbete 
mellan forskning, näringsliv, politiska och andra offentliga aktörer. De har visat 
sig ekonomiskt framgångsrika och har en stor potential att utveckla kreativa 
både forsknings- och produktionsmiljöer.  
 
En värdering av klusterarbetet (Ramböll Management 2007) som länsstyrelsen 
och Region Värmland i samarbete med Nutek låtit göra visar detta. De 
värmländska klustren The Paper Province, The Packaging Arena, Måltidsriket, 
Stål och verkstad och IT-företag inom Compare och IUC Wemland visar ökad 
försäljning, ökade investeringar, fler nya jobb, minskade kostnader och ökad 
konkurrenskraft som en följd av samarbetet.  
 
Vad det gäller småföretagandet menar vi, att också detta har gynnsamma 
förutsättningar i stora delar av länet. Värmland har en kontinuitet av 
företagsamhet, vilket berättelsen om Sälboda gård utanför Arvika visar. 
Landsbygdens tidiga industrialisering och jord- och skogsbrukens centrala 
ställning för människors överlevnad är grundläggande för företagandets 
jordmån (Lönnbring 2003). Sälboda gårds månghundraåriga industrihistoria 
liknar Värmlands med sin anknytning till tidig industriell verksamhet.  
 
I Värmland kan man urskilja en ovan beskriven traditionell näringslivsgräns 
mellan öst och väst; mellan bruken och egenverksamheten. Den östra delen, 
med en relativt liten andel småföretag, har en brukskaraktär. Den västra delen 
med en högre andel små, medelstora och större företag har en tradition av 
egenverksamhet inom jord- och skogsbruk (karlsson m.fl. 1999). Även om 
arbetet på kommunal nivå när det gäller näringslivsutvecklande åtgärder har en 
betydelse för näringslivsklimatet, finns det också en jordmån för företagande 
som är bunden till platsens tradition. Företagandet betraktas som mer positivt 
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för det lokala på platser med en mer individualiserad tradition och kultur och 
där individuella initiativ och nya försörjningsstrategier uppmuntras. Såsom på 
de platser, där egenverksamhet i form av exempelvis jord- och skogsbruk varit 
förhärskande försörjningsformer. På bruksorterna, där en mer kollektivistisk 
organisering varit den vanliga, har individuella initiativ haft svårare att göra sig 
gällande. Även om vi vill lyfta fram att bruksorterna i Värmland också förändras 
har de ändå haft ett tungt bagage när det kommit till att etablera goda 
förhållanden för små företags etablering. 
 
Det finns alltså ett platsbundet socialt kapital som är viktigt att förstå för att 
man ska kunna analysera ekonomiska framgångar i olika regioner och på olika 
platser. Sådana analyser har gjorts av det småföretagstäta nordöstra Italien 
(Putnam 1996). Kärnan i denna företagsekonomiskt framgångsrika miljö är att 
det här finns en förening mellan individualitet och egensinne å ena sidan och 
samarbete och gemenskap å andra sidan. Traditionellt rurala strukturer med 
rötter i små jord- och skogsbruk kan leva vidare i nya former, exempelvis nya 
former av egenverksamhet inom turism eller annan småföretagsamhet. Även i 
studier av småländska Gnosjö (Berggren m.fl. 1998) har samma mönster 
framkommit. Normer av ömsesidighet byggs upp genom täta kontakter och 
utbyten; normer som kräver efterlevnad. Studier av värmländska Årjäng 
(Karlsson & Lönnbring 2001) har visat samma kulturella och sociala kapital, 
som gynnar företagsamheten. Individualitet och envishet i förening med 
samarbete och ömsesidighet är centrala för god jordmån. Att ta saken i egna 
händer och att själv lösa de problem som uppstår i vardagen har varit självklara 
inslag i landsbygdsboendet, men också beroendet och samarbetet i både 
ekonomiskt och socialt avseende. Hjälplöshet har aldrig varit någon 
framgångsrik strategi för landsbygden.  
 
Bruksorterna, som en gång stod för en mycket framgångsrik social och 
ekonomisk ordning, har en annan typ av socialt kapital som i stället traditionellt 
har haft starka inslag av kollektiva lösningar. Bruksorternas anställda fick betala 
ett visst pris för att bli delaktiga i brukets omsorgspaket (Bursell 1997). Det var 
ett system som sände ut signaler som: ”Ta inga egna initiativ, tro inte att du är någon, 
gör som du blir tillsagd, försök inte att förändra något …” (Christensson 2005). 
 
Brukssamhällena var strängt socialt skiktade och soloprestationer sågs med 
misstro. Bruksandan var både en arbetets kultur men också en särskild 
uppsättning normer och värderingar (Isacsson 1997). Denna kultur var en dålig 
plantskola och lärmiljö för småföretagande och privata initiativ (Gustafsson 
1986). Det traditionella beroendet av bruksföretaget har ibland lett till en 
oförmåga att handla på egen hand hos både politiker, tjänstemän och anställda 
när de gamla försörjningsstrategierna faller. Detta sociala kapital har varit och är 
i viss mån fortfarande ett bekymmer i värmländska bruksorter, även om 
förändringar och ett målmedvetet arbete håller på att omvandla bruksandan på 
många håll.  
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Värmland har en god jordmån för företagsamhet i det sociala kapital som varit 
ett dominerande inslag på värmländsk landsbygd. När traditionella små jord- 
och skogsbruk inte längre kan skapa försörjning finns en värderingsmässig 
beredskap för att fylla egenverksamheten med nytt innehåll.  
 

Framtidens utmaningar. 
 
Värmland har på många sätt ett framgångsrikt näringsliv som ofta har en bas i 
de traditionella näringarna. Det är också av vikt i ett framtidsperspektiv att 
regionens aktörer uppmärksammar andra arenor för tillväxt och nyskapande 
inom näringslivet bland annat i arbetet med styrande dokument om tillväxtens 
förutsättningar och i det konkreta arbetet. Detta av minst två skäl. För det 
första kan nya arenor skapa nya möjligheter för nya grupper att arbeta och 
starta företag. Värmland har inte råd att inte ta tillvara exempelvis invandrares, 
ungas och kvinnors kompetens. Länet kan gå miste om kunskap, idéer, 
utveckling, smarta lösningar, kreativitet och tillväxt. Alldeles självklart är det 
bättre att använda alla innovativa krafter i Värmland än en begränsad del. Och 
forskning visar, att exempelvis välutbildade kvinnor flyttar om de inte har en 
jämställd arbetsmarknad att gå till. En del av detta framtidsarbete ligger inte 
enbart inom näringspolitikens område utan handlar också om nödvändigheten 
att skapa bättre villkor för både män och kvinnor när det gäller välfärd och 
hälsa, arbete och föräldraskap, utbildning och politisk representation. 
Ojämställda regioner lever farligt, menar vi. 
 
På nya arenor kan, för det andra, också innovationer och kreativa miljöer 
uppstå utan bindning till traditionella lösningar och organiseringar. Exempel på 
sådana nya arenor, som både kan utgöra en arbetsmarknad för kvinnor och 
skapa nya kombinationer av samarbeten är wellness/grön omsorg, 
upplevelsesektorn med exempelvis måltiden i centrum, vård och omsorg i nya 
organisationsformer och entreprenöriella turism- och kultursatsningar. Vi 
menar, att det storskaliga näringslivet definitivt kommer att ha en stark ställning 
i länet inom en överskådlig framtid. Men samtidigt som budenheten till rent 
fysiska förutsättningar (som exempelvis vattenkraft) för näringslivet minskar, 
kommer också andra faktorer att spela en ökad roll. Entreprenören, som kan se 
möjligheter att kommersialisera förut inte ekonomiskt värderade varor och 
tjänster, kan komma att få en ökad betydelse. Nischföretagande, 
varumärkesbyggnad och alternativ energiproduktion kan utgöra andra exempel 
på nya typer av företagande. 
 
Johannisson och Lindmark (1996) menar, att det finns en paradox i en alltmer 
internationaliserad värld; betydelsen av småföretagens regionala och lokala 
förankring tycks öka. Forskarna framhåller, att småföretagen behövs och att de 
finns på alla platser, men att det också är främst utanför städerna som 
småföretagen svarar för en stor del av de nya arbetstillfällena. Företagens och 
företagarnas knytning till en viss plats är en unik social resurs och 
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småföretagarna startar ofta sin verksamhet på den plats där de känner sig 
hemma.  
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram en kanske något ovanligare fråga i diskussioner 
om näringslivets utveckling: Är en hög andel företagare med självklarhet bättre 
än en lägre andel? Alla goda argument för nyföretagande är kända, men hög 
andel egenföretagare kan också dölja andra problem på arbetsmarknaden. 
Länder med en lägre ekonomisk utveckling har ofta många företagare, varav 
många sysslar med en relativt ineffektiv produktion. Att starta eget kan för 
många vara den enda möjligheten för människor som inte kan eller har 
möjlighet att arbeta som anställda; snarare än en drivkraft för entreprenörskap 
och kreativa lösningar. Och kan det vara så att utveckling och tillväxt inom en 
del av regionen skapar avveckling inom en annan? Det gör att 
tillväxtdiskussionen också har problematiska ingångar om man vrider och 
vänder på den. Att betrakta nyföretagande som en lösning på allehanda 
samhällsproblem kan vara en alltför lättvindig syn på samhällsutveckling.  
 
Företagsamhet är centralt för Värmland i olika organisationsformer, inom olika 
branscher, i stora och små organisationer, ägda och drivna av både män och 
kvinnor, yngre och äldre, invandrare och svenskfödda, på olika platser i 
Värmland. Ett mångfaldens näringsliv menar vi stärker regionen och gör den 
mindre sårbar. Men kanske ska man också problematisera entreprenörskapets 
självklara ställning på piedestalen. Entreprenöriella skäl och konsekvenser kan 
vara värda att analysera både lokalt och regionalt.  
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Upplevelser i tid och rum 

Thomas Blom 
 
 
”Resor är för yngre personer en del av uppfostran, för äldre en del av erfarenheten” (Francis 
Bacon, 1561–1626, engelsk filosof och statsman). 
 

Inledning. 
 
Turismnäringen idag utgör en av världens största näringar och är samtidigt den 
snabbast växande. Med syftet att ge ett visst perspektiv på näringens 
ekonomiska betydelse för landet vill jag presentera följande statistik.  
I Sverige ökade turistnäringen under 2006, i relation till 2005, sin totala 
omsättning med nära 11 procent till drygt 215 miljarder kronor. Turistnäringens 
exportvärde, det vill säga vad utländska besökare spenderar i Sverige, ökade 
med nästan 20 procent och är för andra året i rad större än personbilsexporten. 
Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar minskar 
har turistnäringen bidragit med nästan 50 000 nya heltidsarbeten sedan 1995, 
vilket är en ökning med nästan 50 procent. Av totalt drygt 150 000 sysselsatta 
(årsverken) inom turistnäringen 2006, tillkom flest nya jobb inom hotell och 
restaurangbranschen, som ökade med drygt 9 200 heltidsjobb1. 
 
Vad klassificeras då som turism? Det finns idag ett flertal definitioner som på 
olika sätt försöker fånga innebörden av vad som turism/turist står för. I 
definitionerna ligger ofta underförstått betydelsen av det som exkluderas och 
således inte kan betraktas som turism eller turist. Turism innebär någon form av 
förflyttning i rummet, från hemorten till en eller flera besöksorter och åter hem 
igen. Den inkluderar bortavaro under en viss tid. Det ställs även i de flesta 
definitionerna krav både på en viss minimitid, t.ex. minst 24 timmars bortavaro 
från hemmet och på en viss maximitid, t.ex. högst ett års bortavaro från 
hemorten. Denna restriktion i tid blir dock något komplicerad då det idag är 
möjligt att resa ”över dagen” (s.k. ”dagscharter”) från Sverige till ett antal 
destinationer i mellersta och södra Europa.  
 
Vidare innehåller begreppet ofta ett avståndskriterium. Statistiska Centralbyråns 
resvaneundersökning utgår från att resan ska vara längre än tio mil för att 
definieras som turistresa. Andra definitioner har andra avståndsangivelser och 
tidsrestriktioner, varför det därmed är svårt att ge en exakt och allmängiltig 
definition av en ”turistresa”.  
 

                                                 
1 Nutek 2007 www. nutek.se 
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Andra kriterier som används är att bortavaron från hemmet ska vara frivillig 
och att de pengar som spenderas på besöksplatsen inte ska vara intjänade där. 
Resans syfte är således viktig i floran av olika definitioner. Den tidigare 
Turistdelegationen beskrev turism som:  
”Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 
för kortare tid än ett år för affärer, fritid eller andra syften”2.  
För att turism över huvudtaget ska kunna äga rum måste det finnas fyra 
grundläggande förutsättningar (Weaver & Lawton 2005). 
• Det måste finnas en attraktion som drar till sig resande. 
• Möjligheter att ta sig dit (transportmöjligheter). 
• Bekvämligheter, kost och logi, vid resvägarna och platsen. 
• Individer som har tid, lust och råd att åka. 
 
Skillnaden mellan turistnäringen och de flesta andra näringar är att turismen 
distribuerar konsumenter till produkten (resmålet), medan andra näringar 
vanligtvis distribuerar varor till marknaden från den plats där varorna 
tillverkades. En turisttjänst produceras samtidigt som den konsumeras och kan 
således inte lagras och användas vid ett senare tillfälle. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att turism kräver dels en destination, dels 
människor med sociala och ekonomiska förutsättningar för att kunna ta sig till 
denna destination. Det behövs också informations- och 
kommunikationsteknologi som sammanför turisterna med turistmålen.  
 
Ser vi till resande och turism ur ett historiskt perspektiv framgår att 
innovatörerna till de ofta längre resor dagens ungdomar företar har sitt 
ursprung bland adelssöner och den nya borgarklassens och storböndernas söner 
från främst 1600-talets England, vilka begav sig ut på s.k. bildningsresor. Det 
betonades att det var av vikt att genomföra ”The Grand Tour” (Den stora 
resan) med syftet att lära sig om livet innan de återvände och tog över 
familjeegendomen. Ur detta uttryck kan för övrigt det engelska ordet tourism 
härledas och det svenska orden turist och turism. Grand Tour kan sägas vara en 
av de mera betydande länkarna mellan medeltiden och dagens turism3. 
Beträffande medeltiden och definitioner var det under denna tid i stor 
utsträckning kyrkan som styrde och kontrollerade människornas vardag och 
världsuppfattning och Jerusalem ansågs som världens centrum. Den lediga tid 
människor hade till sitt förfogande skulle främst ägnas åt religiösa aktiviteter 
och härifrån kan det engelska ordet ”holidays” härledas från ”holy days”, d.v.s. 
de heliga dagar man inte arbetade utan skulle ägna sig åt kontemplation och bön 
(Dillard 1977). 
 
Syftet med föreliggande artikel är dock inte att belysa turismens utveckling från 
antiken och fram till idag, utan istället reflektera över dess utveckling från 1970-

                                                 
2 Nutek 2007 www.nutek.se 
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talet fram till idag och med denna kunskap i bagaget också försöka sia något om 
framtiden för denna alltmera betydande näring.  
 

En näring att räkna med. 
 
Från att vi tidigare främst semestrat inom Norden och Europa kunde Vingresor 
1971 erbjuda charter till Gambia och Sri Lanka. Interrailkortet infördes med ett 
nästan magiskt och romantiskt skimmer över sig. Under 1970- och 1980-talet 
tågluffade hundratusentals européer varje sommar med Interrailkortet runt i 
Europa. Ryggsäck, sovsäck och kondomer var standardutrustningen. Den som 
besökt flest länder under en månad var vinnaren. Kvantitet stod således före 
kvalitet i många fall.  
 
Den femte lagstadgade semesterveckan 1978 och en relativt förbättrad 
hushållsekonomi hos det stora flertalet i landet tillsammans med allt förbättrade 
kommunikationsmöjligheter, inte minst gällande flyget, innebar att intresset för 
resandet ökade betydligt under detta decennium. I början av 1980-talet kunde vi 
resa till bl.a. New York under en weekend och till Dominikanska Republiken i 
Västindien för en tvåveckors solsemester. Vi vidgade våra vyer betydligt och 
turismen blev en näring på frammarsch att räkna med. 
 
I Värmland såg man också potentialen i att utveckla turismnäringen. Ett av de 
större turismprojekten under de inledande åren av 1980-talet var att tillskapa en 
skidanläggning i Branäsberget vid Sysslebäck. Såväl på det lokala planet som 
regionalt och på riksnivå diskuterades utvecklingsmöjligheterna i denna nordliga 
del av länet. Sommaren 1985 gav regionalpolitiska nämnden på Statens 
industriverk (SIND) en rekommendation till regeringen angående 
Branäsärendet. De ansåg att Branäs inte skulle få något lokaliseringsstöd. 
Sveriges Turistråd menade att planen måste utredas ytterligare ett och ett halvt 
år. Dessutom befarade Turistrådet att Branäs troligen skulle få ekonomiska 
svårigheter i och med att det inte fanns underlag för ännu en skidanläggning i 
Sverige3. Idag har vi facit i hand och kan konstatera att satsningen var lyckad 
och anläggningen är mycket välbesökt och ytterligare stora investeringar inför 
framtiden planeras. Säsongen 2006/2007 hade Branäs 205 000 besökare vilken 
är jämförbart med Stöten i Sälenfjällen. Det gör att Branäs nämnd säsong var 
den nionde mest besökta skidanläggningen i landet4. 
 
Vid dåvarande Högskolan i Karlstad såg man vikten av att turismnäringen 
behöver akademisk utbildad personal för att kunna möta den framtida 
efterfrågan av kvalificerad arbetskraft inom näringen. De första kurserna i 
turism startades 1984 och något år därefter etablerades också ett 

                                                 
3 VF 1985.06.28 ”Nej till Branäs från Statens Industriverk… men Värmland litar på regeringen”. 
4 SLAO 2007 www.slao.se (Svenska liftanläggningars organisation) 
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sammanhängande program med fokus turism. Turismundervisningen har 
därefter utvecklats starkt under årens lopp och idag bedrivs utöver 
grundutbildningen också en betydande forskningsverksamhet inom turism och 
resande vid Karlstads universitet. 
 

Att skapa en upplevelse. 
 
Enkelt uttryckt kan sägas att turismnäringens utveckling över tid är en direkt 
spegling av den samhällsutveckling vi lever i. I vår alltmera utpräglade 
postindustriella värld där å ena sidan innovationer av olika de slag ständigt 
presenteras för oss i syfte att underlätta vår vardag, ökar å andra sidan samtidigt 
de stressrelaterade sjukdomarna hos oss och vi drivs ständigt av en längtan att 
under vår fritid söka positiva upplevelser som ger oss såväl en fysisk som 
mental rening. Under de senaste trettio åren kan vi se hur turismnäringens 
utveckling är ett tydligt resultat av vår ständiga längtan och efterfrågan av att 
söka upplevelser, och det för den enskilda individen upplevda annorlunda, som 
ger denne tillfredsställelse och en variation och ett avbrott i de vanliga 
vardagsrutinerna. Vi söker oss ofta till det för oss nya, spännande och 
annorlunda som på olika sätt väcker vår nyfikenhet, men också ökar vår 
kunskap om natur och kultur. Många upplevelser uppstår genom vår längtan av 
att skämma bort oss själva, att ge efter för begär och för en kortare eller längre 
tid lämna den kanske rutinpräglade tillvaro många lever i7. Som turister söker vi 
också ofta motsatser under vår vistelse. Vi söker det vi i vanliga fall inte möter i 
vår egen vardag och det vi upplever som ”normalt” i vårt liv. Som resenär, 
upptäcksresande, besökare eller turist – vi benämner oss något olika beroende 
av syfte med vår resa – kan vi säga att vi har vissa grundläggande behov som 
turismkonsument och som utgör en grund för vår upplevelse.  
 
Dessa behov kan delas in i följande fyra grundläggande beståndsdelar som 
tillsammans kan sägas utgör utgångspunkt för individens (konsumentens) 
turismupplevelse (Kamfjord 1993, 1999).  
• Se-upplevelsen betonar främst den passiva sightseeingen eller upplevelsen av en 

sevärdhet på avstånd. Till denna upplevelse bör också övriga våra övriga 
sinnen som hörsel, smak, känsel och lukt tillföras då de enbart tillsammans 
kan ge oss en total helhetsupplevelse av en företeelse. 

• Vara-upplevelsen är en utvidgning av se-upplevelsen och lyfter fram aspekter 
som atmosfär och välbefinnande. Den besökande är också här närvarande 
med alla sina sinnen och får på detta sätt en upplevelse vars kvaliteter är 
beroende av såväl tidigare erfarenheter som intressen och kunskaper om 
platsen. 

• Göra-upplevelsen lyfter fram alla former av aktiviteter, organiserad och 
oorganiserad. Här ingår olika aktiviteter som exempelvis att fiska, plocka bär, 
utöva sportaktiviteter och att äta. 
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• Lära-upplevelsen omfattar alla former av organiserat och oorganiserat lärande 
inom vilket det kan ingå en stor mängd av olika natur- och kulturrelaterade 
attraktioner. Oavsett vilka resor vi än företar finns i olika stor utsträckning 
någon form av lärande. 

 
Ovan redovisade upplevelseaspekter utgör givetvis viktiga ingredienser i hela 
den produktutvecklingsprocess som finns inom turismnäringen i dess ständiga 
kamp att finna nya intressanta produkter som förväntas locka till sig turister. 
Det gäller å ena sidan att tillmötesgå den redan befintliga efterfrågan hos 
turismkonsumenterna, men å andra sidan finns här också utmaningen i att 
skapa ett nytt utbud som väcker intresse och som genererar en ny efterfrågan 
som kanske tidigare saknades.  
 
Sedan 1970-talet kan vi lite slarvigt säga att ”världen har krympt”. Detta i 
bemärkelsen att det dels skett något av en revolution inom transportnätet, med 
särskild tonvikt på flyget och dess alla destinationer, dels att ”nya” regioner i 
världen utvecklats som utpräglade turismmetropoler som lockar mängder av 
besökare varje år. Dubai och Las Vegas är ett par tydliga exempel på detta. 
Charterturismen, som har sin grund i 1950-talet, finns visserligen kvar i många 
stycken men har utvecklats till att samtidigt som resan i sig själv är relativt 
homogen till sin karaktär, gällande slutdestination och transportmedel, är den 
synnerligen heterogen då det gäller valalternativ för den enskilda turisten att 
kunna skräddarsy sitt eget program under sin vistelse på destinationen. Den 
ofta tidigare enbart ”se”– och ”vara upplevelsen” har kompletterats med ”göra” 
och ”lära” där det egna engagemanget som turist fått en allt större betydelse.  
 
Nämnda fyra faktorer har dock i huvudsak ett utpräglat konsumentperspektiv, 
där fokus är inriktad på vad turisten önskar eller finner intressant när denne 
anländer till attraktionen.  
 
En framgångsrik turismnäring bygger dock på att det finns en nära relation 
mellan konsument och producent där ett mer eller mindre utpräglat samspel 
äger rum och vars gemensamma syfte är att skapa en helhetsupplevelse som 
innebär tillfredsställelse för båda ingående parter. Jag vill därför hävda att en 
viktig ingrediens i den positiva utveckling som hittills skett inom turismnäringen 
under de senaste decennierna är att turismproducenterna blivit allt mera duktiga 
i att på ett professionellt sätt kunna ta emot besökare. Om vi navigerar oss fram 
till den officiella web-platsen för Turism i Värmland 2007 välkomnas vi av 
följande text:  
 
”Vi värmlänningar vill att du ska trivas hos oss. Här finner du spännande aktiviteter både 
på land och på vatten. Sjöar, berg och dalar gör Värmland till ett inbjudande landskap med 
vyer som heter duga, och det talas ofta om vackerheta i Värmland. Här kan du leva nära 
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naturen eller köpa med dig en del av Värmland hem på shoppingturen. Evenemangen avlöser 
varandra och sommartid blommar kulturen ut i full blom”5. 
 
Sammantaget kan sägas att texten syftar till att stimulera besökarens alla sinnen 
för därigenom kunna erbjuda en multisensuell helhetsupplevelse. 
Marknadsföringen för Selma Lagerlöfs Mårbacka är ett tydligt exempel på hur 
våra olika sinnen lyfts fram i betydelsen att uppleva platsen: 
”Lär känna Selma Lagerlöf; inte bara som författare utan också som kvinna och företagare. 
Det är lätt att bli inspirerad av hennes framåtanda. Gå en promenad i den vackra 
trädgården och njut av blommor, kryddväxter och alla fruktträd eller följ med på en guidad 
visning av Mårbacka. Upplev atmosfären som omgav Selma Lagerlöf med de vackra 
möblerna och konstverken från hennes levnadsdagar”6. 
 
Mångfald och flexibilitet är således betydelsefulla ingredienser inom dagens 
turismnäring sett utifrån ett producentperspektiv där bland annat följande 
frågeställning är av central betydelse: Hur kan vi möta kundens behov på bästa 
sätt med syftet att tillfredsställa dennes förväntningar? 
 
När vi i egenskap av turister inleder en konsumtion av turistiska produkter finns 
där alltid ett antal aspekter (mera eller mindre tydligt) närvarande som på olika 
sätt påverkar oss som konsumenter och som indirekt också avgör om vi får den 
positiva helhetsupplevelse vi förväntar oss. 
 
Till skillnad från de ovan presenterade fyra mera tydligt konsumentrelaterade 
upplevelsefaktorerna se, vara, göra och lära utgår följande aspekter främst från 
ett producentperspektiv. För att kunna tillmötesgå konsumentens olika behov 
krävs såväl kunskap som kompetens för att bedriva en turismrelaterad 
verksamhet. Följande fem aspekter kan därför sägas utgöra något av en 
”checklista” att kunna förhålla sig till i arbetet att såväl initiera, förvalta som att 
vidareutveckla en turistisk produkt. 
• Platsen: Hur är den fysiska miljön vi kommer till utformad. Det kan här vara 

allt från av människan skapade konstruktioner av nöjesfält, restaurangmiljö 
eller hotellrum till naturens egna fysiska skapelser. Stilhistoria, arkitektur och 
inredningens design är exempel på några faktorer som har betydelse för våra 
upplevelser. 

• Mötet: Vår relation till såväl den lokala guiden på plats och den service som 
där erbjuds, som relationen till och förhållandet med lokalbefolkningen är 
central inom turism. Den sociala miljön är således mycket viktig där 
umgängesregler och etikettmönster utgör betydelsefulla faktorer. 

• Produkten: Turistattraktionen som sådan är givetvis avgörande för lockelsen 
att attrahera besökare. Men, i produkten ingår också faktorer som exempelvis 
informationsmaterial och transporter och hur dessa förmedlas till kunden. 
Vid köp av till exempel en charterresa ingår t.ex. ett antal olika delfaktorer i 

                                                 
5 www.varmland.org 
6 www.selmaspa.se 
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den produkt vi som konsumenter handlat av arrangören. Mat och logi ingår 
också som en viktig del inom denna aspekt. Produkten kan således sägas 
utgöra den samlade helhet som uppstår i samspelet mellan konsument och 
producent. 

• Stämningen: Här betonas hur vi uppfattar allt från kulturhistoria på plats till 
kommunikationen med dem vi på olika sätt får en relation till på besöksmålet. 
Stämningen är också i hög grad beroende av hur vi uppfattar aspekterna 
Rummet, Platsen samt Mötet. Förutsättningar för syn, hörsel, smak, känsel 
och lukt utgör här viktiga ingredienser för att skapa en för kunden 
helhetsupplevelse. 

• Styrsystemet: I denna aspekt finner vi de grundläggande faktorer som krävs för 
att ur ekonomisk och juridisk synvinkel kunna driva en turismverksamhet 
(gäller inte enbart verksamheter relaterat till turism utan omfattar givetvis all 
affärsmässig verksamhet). Förutom grundläggande företagsekonomi omfattas 
även marknadsföring, arbetsrätt, arbetsmiljö etc. Utan ett fungerande 
styrsystem i grunden saknas förutsättningarna för att driva en livskraftig 
affärsverksamhet oavsett inriktning (Gustafsson 2004). 

 
Viktigt i sammanhanget är att det ständigt finns en tydlig relation mellan de fem 
aspekterna då ingen aspekt kan uteslutas och således inte heller kompenseras av 
någon annan.  
 
Om vi nu både ser till de faktorer som vi som konsumenter främst lyfter fram 
för att söka en helhetsupplevelse och till de faktorer, här benämnt aspekter, 
som producenten bidrar med i processen krävs att ett tydligt väl integrerat 
samspel äger rum vid mötet mellan konsument och producent, för att en för 
båda parter gynnsam balans skall uppstå. Helhetsupplevelsen av den totala 
turistiska produkten nås därför endast om samtliga ingående faktorer 
samvarierar på ett tillfredsställande sätt. På detta sätt skapar vår vistelse på en 
specifik plats eller i en region en positiv helhetsupplevelse som innebär att 
attraktiviteten ytterligare förstärks och kan därigenom kanske locka till sig ännu 
fler besökare. 
 

Tid och rum och turistiska produkter. 
 
Om vi för ett ögonblick reflekterar över vilka turistiska produkter vi efterfrågar 
för att få den helhetsupplevelse vi önskar har tiden och platsen här en viktig 
betydelse. Vi besöker gärna platser med historiska förtecken och platser som 
har en specifik identitet och kulturhistoria. Det kan vara fråga om gamla 
kulturbygder, industrihistoria som antika och medeltida lämningar.  
 
Ett bra exempel på denna form av attraktioner erbjuds i Brunskog i Värmland. 
Här har man varje år i juli månad alltsedan 1963 arrangerat ”Gammelvala” (Den 
gamla världen). Här får vi som besökare ta del av gamla tiders arbetsmetoder, 
redskap, måltidskultur etc. Samtidigt som vi å ena sidan ständigt efterfrågar det 
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”senaste” gällande dator, TV, bilar etc. är vi å andra intresserade av den tid som 
varit och den kultur som då var förhärskande. Även om vi idag under en 
kortare weekend eller under en tvåveckorsperiod reser till andra länder och 
kontinenter för att ta del av den kultur och natur som där finns söker vi oss 
också till det lokala och unika i vår närmiljö. Vi lockas bland annat av lokala och 
historiskt relaterade mattraditionen.  
 
En intressant iakttagelse i detta sammanhang är att när vi går till vår butik och 
handlar våra livsmedel på hemmaplan eller besöker vår kvarterskrog föredrar vi 
ofta svenskproducerade råvaror. Men när vi är på semester, såväl utomlands 
som i andra regioner i Sverige, vill vi istället prova på andra ”kök” och deras 
läckerheter. Regionala och lokala produkter ”laddade” med identitet är således 
en turismprodukt som det finns en stor potential i. Vi säljer här inte endast 
maten som sådan utan också välbefinnande och upplevelse. Visst smakar väl 
sillen och potatisen bättre på Västkusten med en vy över havet och doften av 
tång och hur ofta tillreder vi pitepalt som värmlänning? Fram till 1800-talets 
slut var motti (nävgröt) med fläsk vardagsrätten framför alla andra i Finnskogen 
i Värmland. För en tid sedan såg jag följande marknadsföring för denna 
nordvärmländska läckerhet: ”Ni är välkomna till Karmenkynna och Kvarntorp för att 
avnjuta denna rätt. För bara 80 kronor får ni äta så mycket ni vill. Till motti o fläsket får 
ni lingon, lingondricka alternativ mjölk.”. Skulle vi betala 80 kronor för motti med 
fläsk på en lunchrestaurang en novemberdag i Jönköping? Sannolikt inte, men 
om vi befinner oss i norra Värmland en solig julidag under semestern är vi 
sannolikt villig att betala 80 kronor eller kanske t.o.m. 100 kronor för denna 
måltid. Vi betalar då för något mera – vi betalar för en helhetsupplevelse. Vi 
lyssnar till myterna, känner röken från den karaktäristiska Rökstugan och får en 
känsla av hur man levde på 1700- och 1800-talet i Finnskogen. På avstånd hör 
man en varg yla. Ja, då stiger givetvis priset på motti med fläsk! Å ena sidan är 
vi intresserade av det lokala och regionala med dess unika identitet. Men, å 
andra sidan, efter att kanske intagit en lokal måltid till lunch så återvänder vi 
inte sällan till multinationella kedjor som McDonalds, Burger King och Pizza 
Hut för att äta nästa måltid. Här känner vi igen oss. En BigMac smakar i stort 
sett likadant oavsett om vi äter den i Säffle eller i Hong Kong. Här är vi som 
turister således synnerligen motsägelsefulla! Men … varför inte under ett 
turistbesök i ett nedlagt stålverk få med sig en unikabox med den mattradition 
vi hade på t.ex. 1940- eller 1950-talet och vi får som 1960-talist eller 1970-talist 
en känsla av hur föräldrarna inte bara jobbade utan också vad de åt under 
frukosten och lunchen. På detta sätt erhåller man en tydlig helhetsupplevelse 
med lokal identitet i autentisk miljö. Vi upplever platsen med alla våra sinnen!  
 
Om vi tittar i hyllorna i våra mera välsorterade livsmedelsbutiker finner vi ett 
stort antal produkter som har en tydlig lokal och regional identitet, åtminstone i 
namnet. Några exempel är värmlandskorv, pitepalt, Frödinge ostkaka, skånsk 
blodkorv, Kvibille ost, surströmming från Ulvön, falukorv, kroppkakor från 
Öland, räkor från västkusten, Wasa knäckebröd från Filipstad, goudaost, 
wienerschnitzel, budapest- och schwarzwaldbakelse.  
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Turismupplevelserna har följaktligen på ett mångsidigt sätt ofta en tydlig 
koppling till den tid som varit men har samtidigt paketerats i en form som 
passar dagens livsmiljö. 
 

Framtidens turism med fokus på Värmland. 
 
Hur kommer då framtidens turism att gestaltas? ”Vi får den turism och de 
turister vi förtjänar”, kanske den något cyniske skulle svara med en viss skepsis i 
tonen. Det är givetvis omöjligt att ge ett konkret svar på det som gäller 
framtiden, samtidigt som turism är en del i den ständigt pågående 
samhällsutvecklingen. Turismen är en samhällelig företeelse som på ett 
komplext sätt speglar de behov och den efterfrågan av såväl varor, tjänster som 
sociala relationer vi har. Det sker samtidigt en allt tydligare differentiering av 
turismprodukter och upplevelser och därmed också av turistgrupperingar i vårt 
västerländska samhälle (Reader & Walter 1993). 
 
Vi lever alla mera eller mindre i symbios med internationella butikskedjor, 
globala underhållningskanaler och i en dynamisk konsumtionskultur där 
varumärkena anger tillhörighet och status. Estetiken är likformigt disneyfierad 
och hyllar minnet av en epok, trygg – homogen och kontrollerad – som kanske 
aldrig funnits. Är kanske denna artificiella värld ett uttryck av vårt ständiga 
sökande efter något nytt och unikt i en värld många uppfattar som turbulent 
och identitetslös? Kortare arbetstider, längre semester, högre utbildningsnivå, 
ökad och mera lättillgänglig information, sänkt pensionsålder, stabilare 
ekonomi, förbättrade kommunikationer (åtminstone mellan de större noderna) 
är några väsentliga faktorer som skapar gynnsamma förutsättningar för vårt 
ökande resande och våra val av framtida resmål, dock ännu huvudsakligen för 
människorna i den kapitalstarka delen av vår värld. Kulturens ökande betydelse, 
upplevelser, personlighetsutveckling, kunskapsinhämtning är andra faktorer 
som påverkar våra resemönster, liksom vår ständiga strävan att finna det vi 
uppfattar som det nya, unika och autentiska. Kommer det att vara den 
geografiska eller är det den mentala begränsningen som kommer att avgöra vårt 
framtida turistande? 
 
Är det kanske så att ”The World Is Not Enough”, för att karikera en känd 
Bond-filmtitel? Turistat överallt på jorden? Är det rymdturismen som lockar? 
Sannolikt enbart för en mindre skala av entusiaster. Sett utifrån ett värmländskt 
perspektiv är det främst kulturen, dock i symbios med naturen, som jag 
upplever har den turistiska potentialen. Helhet och mångfald är viktiga 
ingredienser för att kunna tillaga en turistisk upplevelse som tilltalar många olika 
människor. Visserligen fokuseras idag mycket på shoppingturism, med fokus 
kanske på välfyllda plånböcker från vårt västra grannland, men samtidigt har vi 
ett miljöansvar där konsekvensen är att resa kortare och framförallt 
miljövänligare.  



 64 

 
Vilka förutsättningar har vi då framledes för att kunna skapa en livskraftig 
turismnäring i vårt län? Sol, bad, snö, kultur, natur, shopping, evenemang av 
olika de slag har under lång tid varit viktiga faktorer att locka besökare. Denna 
trend kommer sannolikt inte att förändras drastiskt under de närmaste 
decennierna. Dock har vi en intressant utmaning i att kombinera de olika 
förutsättningar som redan finns som ett aptitligt sätt. Vattenpark, skidtunnel, 
linneväveri, köpcentra och skidanläggningar är enbart några exempel på 
specifika attraktioner som upplevs ”vara värt en resa till Värmland”. Denna resa 
kanske företas i form av chartertåg som på ett miljövänligare sätt transporterar 
turister såväl till Värmland som runt i vårt landskap. Under resan får turisterna 
såväl se, vara, lära och göra liksom att helhetsupplevelsen bygger på en långt 
utvecklad professionalism i att betona platsen, mötet, produkten, stämningen 
och styrsystemet. 
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Värmländsk natur - värd att skydda och vårda 

Björn Arvidsson 
 
Ur natursynpunkt är Värmland ett väldigt speciellt landskap1. Skälet till detta är 
att här finns allt ifrån en stor inlandsskärgård med många arter som man enbart 
träffar på vid våra kuster och taigabarrskog som innehåller arter som normalt 
sett bara finns i Norrland. Södra Värmland präglas av skärgård och öppna 
odlingsmarker med ett stort inslag av lövträd. När man färdas norrut ökar 
inslaget av barrskog och myrar. I norra Värmland finns en del ganska orörda 
barrskogsområden kvar även om det mesta brukats enligt moderna principer 
(kalhyggesbruk). För att exemplifiera mångfalden i Värmland kan man ta 
fågelfaunan. I Vänerns skärgårdar finns silvertärna, storskarv, roskarl och 
havsörn som annars enbart återfinns vid våra kuster. I norra Värmland finns 
både dalripa, lavskrika, videsparv och slaguggla som är typiska för den 
norrländska taigan. Den värmländska naturen är som all annan natur en 
produkt av klimat, markförhållanden och äldre generationers idoga arbete och 
nyttjande av de resurser naturen erbjuder. I norra Värmland finns otaliga spår 
av tidigare utnyttjande där svedjebruket var ett viktigt inslag som skapat den 
natur vi ser idag (Blad 1995, 2004). I den värmländska skärgården finns också 
många spår av tidigare generationers användning av naturen i form av gamla 
åker- och slåttermarker som betats av kreatur. Den biologiska mångfald som 
idag finns är således till stor del beroende av hur naturen använts tidigare av 
människan. Många av dessa spår har dock sakteliga försvunnit när 
markanvändningen förändrats och därmed har också den biologiska 
mångfalden utarmats. Samma sak har hänt i hela Sverige i takt med att 
landsbygden avfolkats och ett storskaligt bruk av våra jordbruksmarker och 
skogar blivit regel. Sverige har tillsammans med de flesta länder i världen skrivit 
på en konvention att bevara den biologiska mångfalden. För att kunna göra 
detta är det viktigt att förstå hur naturens resurser använts tidigare av 
människan. En förutsättning för att bevara den biologiska mångfalden i 
framtiden är att förstå att ekologiska system är synnerligen dynamiska och att 
människan är en mycket viktig del i den dynamiken. 
 
Många människor har också insett att det sätt vi använder naturens resurser på 
idag inte är hållbart i ett längre perspektiv. För att få ett samhälle som är mer 
hållbart har Sverige ställt upp 16 miljömål som skall nås inom 10–20 år2 
(Miljömålsportalen). Bland dessa finns många mål som berör Värmland och 
som kan kopplas till bevarandet av biologisk mångfald, bl.a. ”ett rikt 
odlingslandskap”, ”myllrande våtmarker” och ”levande skogar”. Många av dessa mål 
kräver förutom att områden undantas från hårt utnyttjande genom 

                                                 
1 Länsstyrelsen i Värmland http://www.s.lst.se/ 
2 Miljömålsportalen http://miljomal.nu/ 
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skyddsåtgärder, också en aktiv återställning och skötsel. ”Ett rikt 
odlingslandskap” kräver aktiv skötsel med slåtter och efterbete vid rätt tid och 
med rätt metoder, något som Lars Risberg i Bogen tagit fasta på.  
 
Kunskapen om hur man bör gå tillväga är gammal men har till stor del glömts 
bort, och när Lars Risberg ville börja slå ängsmarker sitt närområde i Bogen så 
fanns inga beskrivningar hur man bör gå tillväga. Kunskapen om tidigare 
generationers bruk av naturen har ganska snabbt försvunnit i takt med att äldre 
generationer försvunnit och yngre generationer flyttat vidare till tätorter där den 
typen av kunskap inte är viktig.  
 
Naturområden kan skyddas på olika sätt. I Sverige finns idag 28 nationalparker 
och ungefär 2700 naturreservat3. Skillnaden mellan dessa skyddsformer är att 
nationalparker måste ligga på statlig mark, vara stora och orörda områden som 
representerar svenska naturtyper och beslutas av riksdagen. Naturreservat är en 
mer flexibel skyddsform som kan variera till ytan och vars syfte kan vara allt 
ifrån att bevara biologisk mångfald till att gynna det rörliga friluftslivet. I 
Värmland finns inga nationalparker men 87 naturreservat. Dessa omfattar allt 
ifrån Vänerskärgården till relativt orörda barrskogar i norr. Många områden är 
också s.k. Natura 2000-områden, i hela Sverige finns 4100 sådana områden och 
i Värmland 136 (se figur 1). Dessa områden har pekats ut med utgångspunkt 
från  
 
EU:s habitat- och fågeldirektiv och målet är att genom skötsel och skydd skall 
samtliga habitat inom EU:s verksamhetsområde kunna bevaras. En del av 
Natura 2000-områden är naturreservat men många är inte det. Här har istället 
olika typer av skötselavtal med markägare upprättats. Tanken med olika typer 
av naturvårdsavtal är att involvera markägare mer i bevarandearbetet, något 
som många markägare uppskattar. Idag finns också en skogsbrukslag där 
skogen skall skötas på ett sådant sätt att den långsiktigt ger god avkastning utan 
att hota den biologiska mångfalden. Huruvida man tar tillräckligt stor hänsyn 
för att bevara biologisk mångfald är väl något som behöver undersökas och det 
behövs också mer forskning för att hitta bra modeller där dessa motstående 
intressen kan fungera.  
 

En tillbakablick  
 
Den första dokumenterade naturvårdsinsatsen är från 1700-talets början då 
fisket av flodpärlmussla föreslogs avvecklas under en tid eftersom arten höll på 
att dö ut, d.v.s. avkastningen från pärlfisket var lägre än kostnaderna (Awebro 
1995). Att skydda naturområden började man med i början av 1900-talet när 
den första naturvårdslagen kom. Som ett resultat av detta avsattes de första 
nationalparkerna 1909 (nio parker) med tonvikt på stora orörda fjällområden 

                                                 
3 Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/sv/ 
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som Abisko och Sarek (Naturvårdsverket 2007). Sverige var därmed först i 
Europa (i USA finns parker som är äldre) med att avsätta nationalparker. Under 
samma tid började man avsätta naturminnen, som ofta utgjordes av 
punktobjekt som stora ekar etc. På 1960-talet kom en ny naturvårdslag och en  
 
ny myndighet med ett övergripande ansvar för naturvård (Naturvårdsverket  
2007). I den nya lagen infördes en ny skyddsform, naturreservatet, som kunde 
ligga både på privat eller statlig mark. Att avsätta reservat på privat mark krävde 
dock att pågående markanvändning inte försvårades. Detta innebar att det var 
svårt att skydda skogsmiljöer eftersom det då framväxande skogsbruket hade 
rationaliserats med följd att kalhyggesbruket blev vanligt. Många värdefulla 
skogsmiljöer blev inte heller skyddade eftersom staten inte anslog tillräckliga 
medel för inköp av skogsmarker. Arbetet med att skapa reservat var intensivt 
under 1960- och 1970-talen då man framförallt arbetade med att skydda 
skärgårdsmiljöerna i södra Värmland.  
 
Till varje reservat fogades också en skötselplan som beskriver vilka åtgärder 
som skall utföras för att ett reservat skall behålla de värden som var motivet till 
att det avsattes som skyddat område. Naturvården under denna tid präglades av 
ett musealt tänkande såtillvida att man ofta ansåg att det räckte med ett skydd 
och en del smärre åtgärder för att behålla naturvärden. Många gånger fanns en 
idé att om man uteslöt mänskliga aktiviteter skulle naturvärden bevaras. Synen 
på ekosystem under denna tid präglades av tanken att dessa var stabila och 
oföränderliga under förutsättning att människan inte tilläts bedriva annan 
verksamhet än bär- och svampplockning. Människan betraktades alltså som ett 
oönskat störningsinslag och inte som en naturlig del av olika ekologiska system. 
Insikten att människan så länge hon funnits också har haft en enormt stor 
inverkan på ekologiska system var dålig, och att människan under en mycket 
lång tid hade varit en stor kraft som danat naturen. Många skötselplaner var 
också formulerade så att de saknade tydliga, uppföljningsbara mål. Detta sätt att 
tänka finns fortfarande kvar hos många myndigheter och organisationer som 
håller på med naturvård (väl förankrat i dåtidens naturprogram på TV). Under 
de senaste trettio åren har naturvårdsbiologin vuxit fram som en viktig 
vetenskap. Denna förenar ekologi och olika samhällsvetenskaper, och 
förståelsen av ekosystem har också ökat rejält under denna tid. Människans roll 
har blivit tydligare genom denna nya vetenskap, och insikten att alla ekosystem 
är påverkade av mänskliga aktiviteter har klarlagts. Som i många andra 
sammanhang tycks dock inte moderna vetenskapliga rön ha nått fram till olika 
myndigheter. Vetenskapliga rön ställer också nya krav på hur myndigheter skall 
sköta avsatta naturreservat, något som också ställer krav på ökade ekonomiska 
resurser. 
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Figur 1. Naturreservat i Värmland. Källa: Länsstyrelsen i Värmland 
 

Framtiden  
 
Kan man klara de miljömål som satts upp i en värld som kommer att förändras 
rejält under de kommande åren? Vilket sätt skall man arbeta på för att klara 
målen så långt det överhuvudtaget är möjligt? Forskare inom 
naturvårdsbiologin förespråkar en modell som kallas adaptiv förvaltning 
(Groom m.fl. 2006).  Denna modell bygger på att all natur egentligen är skapad 
eller åtminstone ordentligt påverkad av människan. Modellen bygger på att man 
genom att undersöka vilka störningar som givit upphov till ett områdes 
naturvärden (mänskliga aktiviteter är en form av störning) också kan förstå hur 
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det skall skötas i framtiden för att bibehålla sina värden. Modellen innebär att 
man ställer upp tydliga utvärderingsbara mål, och att man undersöker 
måluppfyllelse kontinuerligt. Om naturvärden förändras i en riktning man inte 
önskar så skall skötseln av reservatet förändras. Det är en dynamisk form av 
skötsel som är resurskrävande men förmodligen helt nödvändig i många 
områden.  
 
Förhoppningsvis har man om en generation gått helt och hållet från den 
museala tanken med olika former av skydd till ett mer adaptivt synsätt. Ett 
sådant förhållningssätt förutsätter att en större del av samhället är involverad i 
skydd och bevarandearbetet. Den typ av myndighetsutövning som sker idag, 
d.v.s. att länsstyrelsen bestämmer blir förmodligen omöjlig eftersom ansvaret 
inte kan ligga enbart på en myndighet utan måste ligga på mer sammansatta och 
lokalt förankrade grupper. Ett exempel på en sådan gruppering skulle kunna 
vara intressenterna i det tilltänkta biosfärområdet Finnskogen som består av 
myndigheter, kommun, lokala grupper, universitet m.fl. En liknade adaptiv 
skötsel sker i Kristianstad vattenrike, som är Sveriges för närvarande enda 
biosfärområde (Olsson m.fl. 2004). I Sverige har denna typ av förvaltning ännu 
inte kommit speciellt långt om man jämför med USA, där det finns flera 
exempel på sådana grupper (Groom m.fl. 2006). På det hela taget krävs ett mer 
vetenskapligt synsätt när områden skall skyddas och bevaras. Idag är insikten 
betydligt mycket större att ekologiska system är dynamiska (inte stabila) och 
kraftigt påverkade av oss själva. Man skulle till och med kunna säga att de flesta 
miljöer som vi anser värdefulla är rena kulturprodukter. För att dessa områden 
skall kunna bevaras kommer det att behövas kunskap om hur dessa skapats 
genom en interaktion mellan naturgivna (jordmån, klimat) och kulturgivna 
(markanvändning) processer. Den gamla tanken att skilja ut oss själva från 
naturen är naturligtvis ingen framkomlig väg när det gäller bevarande. Om en 
generation har man skapat strukturer som gör att vetenskap och 
myndighetsutövande går hand i hand på ett fruktbart sätt. Arbetet med detta 
har redan kommit igång genom att kontaktytorna mellan forskare och 
tjänstemän ökat under senare år. En förutsättning för en fungerande naturvård i 
framtiden är att det arbete som sker på ideell basis fortsätter och utvecklas 
ytterligare. För att detta skall kunna ske måste det även om generation vara 
möjligt att vara bosatt på landsbygden, d.v.s. vi måste få till infrastrukturer som 
möjliggör detta. Var vi bor och arbetar i framtiden är alltså en viktig fråga för 
naturvården. Många markägare är intresserade att sköta naturen på ett sätt som 
gynnar biologisk mångfald men naturligtvis måste samhället bära en del av 
kostnaderna för detta. 
 
Hur skall man då i framtiden kunna bevara den biologiska mångfalden när vi nu 
med stor säkerhet kan säga att klimatet kommer att förändras inom kanske en 
till två generationer. Om man tittar tillbaka kan man konstatera att granen, som 
idag är det dominerande trädslaget i Värmland, vandrade in under 800-talet. 
Detta tycks ha skett i samband med att klimatet då blev kallare vilket gynnade 
granen och missgynnade de lövträdsarter som då dominerade i Värmland. Det 
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finns också misstankar att människan hjälpt granen på traven genom det 
skogbete som förekom då (Lindblad 2005). Granen vandrade då söderut med 
en hastighet av ca 3 mil/100 år. Förändringen av klimatet var säkerligen 
långsammare då än vad den kommer att vara i framtiden. Om ett varmare 
klimat leder till att granen drar sig norrut igen så kommer mycket av den 
biologiska mångfald som är kopplad till skogsmark i norra Värmland, som vi 
idag lägger stora resurser på att bevara, sannolikt att minska eller försvinna helt. 
Frågan är vilken naturvårdsstrategi skall vi ha i ett landskap som sannolikt 
förändras radikalt på några generationer. Detta har varken forskare eller 
myndigheter ännu tagit till sig. Man kan konstatera att Värmlands natur 
kommer att förändras men hur och med vilken hastighet detta sker är ännu 
svårt att förutsäga. Men det är hög tid att fundera på denna fråga för framtida 
generationers möjligheter att leva och verka i Värmland. 
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Värmländsk kultur och identitet i förändring 

 

Svante Karlsson 
 
Värmland är ett län, en region och ett landskap som förknippas med kultur 
uttryckt som litteratur, konst och musik. Denna kultur ligger till grund för delar 
av den regionala identitet som kan relateras till Värmland, men kulturen och 
därmed identiteten är i fallet Värmland inte entydig. Snarare framträder olika 
bilder av den värmländska kulturen och identiteten, bilder som lever sida vid 
sida när fenomenet skärskådas. Bilden eller berättelsen om Värmland och dess 
kultur och identitet varierar dessutom beroende på vem som berättar, men ofta 
är några delar återkommande oberoende av tid och rum. När den traditionella 
och kanske i vissa fall också dominerande bilden av den värmländska kulturen 
träder fram blir Fröding, Geijer, Lagerlöf och Tunström ofta delar av 
berättelsen. Folklustspelet Värmlänningarna och en och annan skröna om 
någon brukspatron eller präst är andra återkommande inslag. Sagan och dikten 
blir därmed centrala delar i den värmländska identiteten formad av till exempel 
Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga. Denna kultur reproduceras ständigt och 
ger dessutom legitimitet åt historieberättande, ofta på bred dialekt, där den 
värmländska kulturen och identiteten under folkhemsepoken spred sig ända in i 
riksdagshuset. Statsminister Tage Erlander och talmannen Karl-Erik Eriksson, 
med ursprung i Ransäter respektive Arvika, kunde i egenskap av just 
värmlänningar tillåtas att av och till på ett levande sätt berätta historier i 
sammanhang där det kanske annars inte tillåtits. 
 
Regional identitet och kultur har i spåren av en tilltagande regionalisering inom 
EU alltmer kommit att inta en central roll i diskussioner omkring regional 
utveckling och planering (Hermelin 2007). I Värmland har satsningar på 
regional kultur och identitet under senare år kommit att ingå i flera olika 
regionala utvecklingssammanhang. I Sunne har till exempel EUs strukturfonder 
finansierat utveckling av Västanå Teatern och Berättarladan genom ett projekt 
som handlade om att göra teater av Selma Lagerlöfs litteratur. Lagerlöfs 
framskjutna position märks också genom Selma Lagerlöfs litteraturpris som 
sedan1984 delas ut i samband med Kulturveckan i Sunne, ett arrangemang som 
genom bred medverkan förenar kultur och lokal utveckling (Rudérus 2003). Ett 
annat regionalt exempel där kultur ingår som del av ett regionalt 
utvecklingsarbete är Film i Värmland, en av Region Värmlands basenheter 
(Westlindh & Hagsmo 2005). Arrangemangsföreningen Galaxen, med säte i 
Arvika, hör också till den skara som uppfattat kulturen som en möjlighet i fråga 
om lokal och regional (näringslivs)utveckling. Genom projekten Virgo och 
Musikstaden som drevs i början på 2000-talet har man försökt att dels 
vidareföra erfarenheter från Arvikafestivalen in i näringslivet genom att 
stimulera ungt entreprenörskap och dels att genom särskilda insatser stärka 



 72 

festivalens konkurrenskraft. Galaxens projekt har delfinansierats av EUs 
strukturfondsprogram. Därmed framträder i någon mening en slags 
postmodern ordning som betonar kulturen som en möjlig väg i det regionala 
utvecklingsarbetet. I sammanhanget framträder produktion av atmosfär, 
symboler, stämningar, upplevelser och händelser, till skillnad från den moderna 
ekonomins produktion av materiella varor och tjänster (Löfgren 2004).  
 
I det följande skall värmländsk kultur diskuteras i ett sammanhang av regional 
utveckling. Syftet är att visa exempel på förändring och kontinuitet inom det 
regionala kulturlivet och då särskilt musiklivet. Ambitionen att skapa perspektiv 
och uppmuntra till reflektion kring hur kultur relaterad till plats och region är 
något som förändras mellan olika generationer, även om det gamla mycket väl 
kan leva vidare, om än i förändrad form, vid sidan av det nya. 
 
I likhet med det mesta som har med människor att göra handlar kultur- och 
musikliv om något som är i rörelse och förändring. Att värmländsk kultur verkligen 
skulle vara något blir därför på sätt och vis en främmande tanke (hur gärna vi än 
skulle vilja att Frödings och Lagerlöfs berättelser skulle kunna ge innehåll och 
mening även i en oviss framtid). Med och motkrafter, kulturkonservativa 
strömningar och kulturradikala strömningar sida vid sida är verkligheten om 
kultur skall ägnas intresse. Men faktum kvarstår, arvet efter de värmländska 
klassikerna lever vidare och än låter ljudet av spelet och skratten över de 
värmländska nejderna. Kanske dessutom intensivare än någonsin genom den 
postmoderna tidens upplevelseorienterade livsstilar där musikfestivaler och 
konserter är framträdande inslag. 
 
Sinnebilden av värmländsk kultur relaterar inte sällan till företeelser och 
kulturyttringar som växte fram under 1800-talet. Vid den tiden uppvisade 
Värmland en dynamisk utveckling där naturresurserna järn och skog var de 
regionala förutsättningar för framsteg. På många platser växte bruksherrgårdar 
och nya industrier fram som blev ett slags knutpunkter där olika kulturer 
möttes. Vid herrgårdarna växte därmed ett slags nytt Värmland fram där 
borgerskapets vanor och idéer var centrala inslag. Den värmländska allmogens 
kultur, av möjligen mer provinsiell karaktär, utmanades eller om man så vill 
kompletterades. Polskorna, nävgröten och de gråa timmerhusen som växt fram 
i mötet mellan natur- och kulturlandskap fick konkurrens av kulturyttringar från 
platser och sammanhang med helt andra förutsättningar. Lomjansguten, 
uppväxt i Gräsmark, som vandrat runt med sin fiol kom tidigt i kontakt med 
konstmusiken och borgerskapets salonger. Kanske kan han ses som en 
personlig bärare av den förändring det värmländska musiklivet genomgick 
under 1800-talet, något som professor Lars Zetterqvist utvecklade i omvänd 
ordning genom att efter avslutad karriär vid musikkonservatoriet i Stockholm 
återvända till Värmland och folkmusiken.  
 
Intressant är att många av figurerna i de värmländska författarnas dikter, sagor 
och skrönor ofta kom just från herrgårdsmiljöerna (eller kyrkorna och 
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prästgårdarna). En miljö som uppvisade en förhållandevis kort historia och som 
på många vis snarare än att vara genuint värmländsk istället kan ses som en 
slags knutpunkt för olika kulturmöten. Kanske är det just det som är det 
värmländska, inte i så fall unikt för Värmland, men en viktig del i den 
värmländska kulturen och identiteten? Om kulturen ses som en process snarare 
än ett materiellt utfall framstår kulturmötet som en av de viktigaste 
drivkrafterna för att upprätthålla en levande och vital. Men om 1800-talets 
kulturmöten med framgång ägde rum i bruksherrgårdarnas salonger, var sker i 
så fall vår tids viktiga kulturmöten som för musiklivet framåt? 
 
Eftersom generationsperspektivet är det överordnade perspektivet i 
föreliggande rapport kan det vara intressant att närma sig Folket Hus och 
folkparkerna och de kulturyttringarna som ägde rum där eftersom de 
fortfarande hade en stark ställning för omkring en generation sedan 
Anläggningarna växte fram på de platser där bruk och industrier fanns och är 
således genuint förknippade med industrisamhället, men också med arbetarna. 
Vi kan därmed ana att folkparkerna var särskilt talrika i ett län som Värmland. 
Intressant med såväl Folkets Hus som Folkets Park var att de etablerades och 
drevs av sin egen målgrupp, det vill säga att arbetarna skapade anläggningarna 
och drev dem för att fylla ett eget behov. Dansen och därmed dansmusiken 
blev centrala inslag. De flesta som växte upp under 1900-talet, men kanske 
framförallt under efterkrigstiden och de följande rekordåren under 
folkhemsepoken var delar av denna folkparkskultur, som åtminstone i någon 
mening kan relateras till det specifikt värmländska.  
 
En framväxande dansbandskultur med utvecklingslinjer som både kan ledas till 
svenska schlagers och vistraditioner och engelsk/amerikansk pop och 
rockmusik växte fram i miljön runt folkparkerna. Sven-Ingvars och Vikingarna 
är exempel på sådana band men också ett stort antal mer eller mindre lokala 
och regionala dansband fanns vid sidan om. I dag finns inte mycket kvar av den 
verksamhet som bedrevs av folkrörelserna och dansbandsmusiken är inte längre 
något som går hem lika brett i de värmländska stugorna. I stället har 
dansbandsmusiken kommit att bli något av en slags subkultur som intresserar 
vissa grupper och de flesta folkparkerna för en tynande tillvaro bakom 
flagnande färg och igenväxande parkeringar. Emellertid är de båda 
publikdragande arrangemangen Fryksdalsdansen och Arvikafestivalen 
lokaliserade vid folkparker. Båda arrangemangen drar runt 20 000 besökare och 
kan därmed ses som förnyare av folkparkernas verksamhet. 
 
En liknande, men i många fall ändå annorlunda musikrörelse med relation till 
Värmland, och då särskilt de västra länsdelarna, är frikyrkorörelsen. I likhet med 
Folkets Hus och Folkets Park byggde föreningarnas medlemmar upp lokaler för 
att tillfredsställa egna behov. Talrika missionshus vittnar ännu om den 
väckelsevåg som nådde Värmland under 1800-talets slut. Centralt inom 
frikyrkorörelsen var och är sången och musiken. En musik som inte bara hörde 
hemma inom bönehusen, utan tonerna från läsarsångerna kunde höras även ute 
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i de värmländska stugorna. Arvet efter frikyrkorörelsens musikliv märks idag då 
flera värmländska musiker bär på ett ursprung och skolning från just 
frikyrkorörelsen. (Gunner & Halvardsson 2006) 
 
Till 1970-talet och det värmländska musiklivet hör också ”studion i Koppom” 
som den ofta omtalas som. I likhet med entusiasterna kring Torfolks gård i 
Munkfors som flyttade till Värmland för att odla ekologisk mat flyttade ett gäng 
musikentusiaster från Stockholm till Koppom i Eda kommun. Idén var att 
erbjuda en stimulerande miljö långt bort från det urbana livets buller och stress. 
Många tongivande och idag klassiska inspelningar har gjorts i Silence studion 
och på sätt och vis kan man se en koppling mellan mycket av 1970-talets 
proggmusik och Värmland. Intrycket förstärks också av den värmländska 
förankringen av proggband som till exempel Arvika Gammeldansorkester 
(AGO) och Träd, gräs och stenar. Med 1970-talet kom musiklivet i Värmland 
på allvar att bli del av en allt mer internationaliserad kultur där det kan vara 
svårt att se varifrån idéer och influenser kommit ifrån. 
 
Med 1970-talet kom musiklivet i Värmland att på allvar bli del av en mer 
internationell kultur även om livet på de värmländska bruksherrgårdarna förstås 
också var påtagligt internationellt genom flöden av kapital, människor och 
idéer. Den ökade internationaliseringen hade inte nödvändigtvis att göra med 
längre aktionsradier av människor genom att till exempel distribution av musik 
sökte sig allt längre bort utan snarare handlar det om att tekniken och de 
musikaliska influenserna hade ursprung allt längre bort, eller åtminstone 
inkluderade allt fler avlägsna platser. Denna utveckling hade som nämnts redan 
kunnat skönjas tidigare genom bland annat elektrisk förstärkning av instrument 
och förstärkning av sångstämmor med allt kraftfullare förstärkare och högtalare. 
Intressant, och värt att nämna när internationalisering av det värmländska 
musiklivet kommer på tal, är den motkultur som växte fram under 1970- och 
1980-talet. Motkulturen handlade om att unga musiker med intresse för lokal 
och regional musikkultur reste runt och lyssnade på de gamla spelmännens 
musik, nedtecknade denna och framförde den i nya konstellationer på nya sätt. 
Ett exempel på sådan musik med värmländsk anknytning är bandet Groupa. 
Genom denna motkultur kom musik som i vissa fall var hotad att dö ut att 
rekonstrueras och omformas in i nya tider på nya platser. Allmogens traderade 
kultur från landsbygden in i medelklassens urbana drömmar om livet på landet 
och tider som flytt? 
 
1990-talet är intressant eftersom ny teknik på allvar får sin spridning ut till 
garagebanden ute i det värmländska landskapet. Det blir då möjligt att för 
överkomliga kostnader göra egna inspelningar och experimentera med nya ljud 
och tekniker. DaBuzz, som Annika Thörnvist är en del av kan ses som ett 
exempel på hur just tillgången till ny teknik gör det möjligt att vara med i den 
moderna musikindustrin även utanför de urbana områdena. Med ny teknik, 
tillgänglig för nya grupper har det blivit möjligt att inte bara skapa musik utan 
också att sprida den. 
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Om vi önskar att blicka in i Värmlands framtida musikliv kan det vara intressant 
att reflektera hur musik distribueras och hur innovationer sprids. På Folkets 
Park handlade det i huvudsak om att musiken producerades samtidigt som den 
konsumerades. Det handlade således om live-musik som, åtminstone långt 
tillbaka i tiden framfördes relativt oberoende av omfattande infrastruktur 
(genom att den var akustisk och att orkestrarna inte krävde omfattande 
transportlösningar). Detta skiljer sig markant från förhållandena på till exempel 
Arvikafestivalen som istället uppvisar band från hela världen som åtminstone 
delvis bygger på samplat (inspelat) ljudmaterial. Därmed kan inte bara band och 
artister från hela världen uppträda i Arvika utan även enskilda ljud från världens 
alla hörn kan återuppstå.  
 
Spridning och rörelse är viktiga inslag för att närma sig framtidens musik. Men 
det kan också tänkas uppstå en slags motreaktioner där inspirationen söks i det 
nära och platsbundna eller historiens rötter framför Internet och platser långt 
borta. Sådana tendenser kan spåras bakåt till 1970-talets folkmusikvåg och 
dagens intresse för spelmansmusiken som inte minst kommer till uttryck i 
Berättarladan i Sunne. Kanske kan framtidens värmländska musik åter ta 
utgångspunkt i det platsspecifika. 
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Regional mat och livsmedelsproduktion – mellan trender och 
traditioner på de Värmländska köksborden. 

 
 

Sune Berger & Svante Karlsson 
 
 
Maten på de värmländska köksborden har sedan 1970-talet påtagligt förändrats. 
Borta är mycket av den gamla traditionella husmanskosten. In på bordet har i 
stället den massproducerade färdigmaten kommit. Förändrade resvanor, sätt att 
organisera produktionen och förändrade transportmöjligheter har medfört 
förändrade matvanor. Mat från alla världens hörn, både när det gäller råvaror 
och tillagningssätt, har under de senare åren gjort sitt intåg i de värmländska 
köken. Ett förnyat intresse för lokal och regional mat och allt mer 
miljömedvetna konsumeter ser ut att återigen förändra maten på våra bord. I 
detta kapitel kommer mat och livsmedel att diskuteras. Syftet är att skapa 
perspektiv på utveckling och förändring i Värmland och något visa hur vår mat 
och dryck ingår i och påverkas av förändringar inom näringslivet, 
forskningsläget inom till exempel medicin och folkhälsa, men också av trender 
och traditioner i vid mening. 
 
Jordbruks- och industrisamhällets matvanor präglades av kraftig kolhydratrik 
mat, vilket delvis hängde samman med att hårt kroppsarbete krävde höga 
kaloriintag. Mjöl- och mjölkprodukter hörde också till vardagsmaten. Men trots 
strukturomvandlingen som innebar att den värmländska mannen delvis 
lämnade det hårda skogsarbetet när maskiner tog över mycket manuellt arbete 
inom jordbruk och industri skedde ingen omedelbar förändring av matvanorna. 
Många fortsatte helt enkelt att äta den kraftiga maten även efter att det hårda 
arbetet försvunnit. Det har i folkhälsoundersökningar konstaterats att de unga 
värmlänningarna, särskilt männen, drabbas av övervikt till följd av bristande 
motion och felaktiga kostvanor. Jämförelser mellan sex mellansvenska län visar 
att andelen män som är överviktiga eller kraftigt överviktiga är störst i 
Värmland och uppgår till 57 procent. Även de värmländska kvinnorna toppar 
statistiken med 43 procent. För män är andelen kraftigt överviktiga 10 procent 
och för kvinnor 11 procent1. Värmland och norra Sverige kännetecknas 
dessutom av höga frekvenser av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och 
övervikt. ”Mycket talar för att regionala skillnader i matvanor kan förklara en 
hel del av de regionala skillnaderna”2. Studier har visat att man köper mer mat 
som innehåller mycket mättat fett, d.v.s. djurfetter från mjölk, ost och kött, 
mindre frukt och grönsaker samt oftare väljer mat som är extra saltad. Således 
                                                 
1 Liv och hälsa år 2000. Landstingen i Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Sörmland och 
Uppsala län. 
2 Sveriges nationalatlas: Folkhälsa och sjukvård, 2000. 
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kan vi här ana ett slags regionalt arv när det gäller matkultur, något som vi kan 
relatera till både arbetets innehåll i industrisamhället men också till de lokala 
och regionala förutsättningarna som gällde jordbruket. 
 
Den strukturella förändringen som ägt rum inom det svenska näringslivet under 
efterkrigstiden har i många avseenden inneburit att arbetsplatser förflyttats från 
land till stad. Detta har bland annat möjliggjorts genom en 
storleksrationalisering av jordbruksföretagen och en stark expansion av 
industriföretagen. Detta innebar att många småskaliga jordbruksföretag, 
baserade på familjemedlemmars deltagande i produktionen i hög grad 
försvunnit till förmån för storskaliga, i det närmaste industriliknande 
produktionsenheter. Kvar i dag finns endast en bråkdel av de jordbruksföretag 
som fanns i början av 1970-talet. Denna utveckling har inneburit att variationen 
av livsmedelsprodukter i någon mening minskat när produktionen 
standardiserats. Många lokala produkter och varumärken försvann därmed till 
förmån för nationellt gångbara varumärken och strömlinjeformade produkter 
under folkhemsepoken. Övergången från småskaliga familjejordbruk till mer 
storskaliga industriliknande verksamheter fick också ett utfall i landskapet 
genom att gårdarnas byggnader blev större, åkrarna blev större och åkerholmar, 
diken och odlingsrösen grävdes bort. Således kom den förändrade matkulturens 
materiella utfall inte bara gälla köksborden utan också det omgivande 
kulturlandskapet. 
 
Fram till för cirka trettio–fyrtio år sedan fanns det i Värmland fortfarande ett 
antal små aktörer inom livsmedelsproduktionen som uppträdde på mer eller 
mindre lokala marknader. Bland dessa verksamheter märktes bland annat 
bryggerier, slakterier och mejerier. Under 1960-talet fanns till exempel flera 
bryggerier i värmländska städer som försörjde ett begränsat omland med 
drycker. En del av dessa bryggerier kom att köpas upp för att läggas ned av den 
framväxande bryggerijätten Pripps. Andra kom inte att klara den hårdnande 
konkurrensen som var ett resultat av några stora bryggeriföretags satsningar på 
stordrift inom såväl produktion som distribution. En liknande utveckling kom 
att ske inom såväl slakteri- som mejerinäringen, där emellertid både lokala 
mejerier och storskaligt slakteri länge fanns kvar inom länet. 
 
Den värmländska matproduktionen innehåller i dag en del stora företag. OLW, 
ägt av norska Maarud och Wasabröd i Filipstad ägt av italienska Barilla är 
tillsammans med Löfbergs Lila och Konsum Värmlands charkfabrik i Karlstad 
de största. En strukturell omvandling av LRF:s produktionsled innebar för 
Värmlands del att Scans slakteri i Kil lades ned till förmån för en 
sammanslagning av slakteriverksamheter i Västsverige. Då hade redan 
koncentrationstendenserna pågått sedan 1970-talet genom bildandet av Scan 
Väst 19733 (Forsberg 1989). Motsvarande tendenser fanns inom bland annat 
mejeri och kvarnverksamheterna. Av mejerierna i Värmland märks framförallt 
Milkos anläggning i Karlstad, men småskaliga uppstickare dyker av och till upp. 
Ett sådant exempel återfinns i Värmlands Nysäter där småskalig mjölkhantering 
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övergått i nischsegmentet Turkisk Yoghurt, efter att en rad satsningar på lokal 
mjölkproduktion misslyckats. 
 
Trots rationaliseringar och utflyttning av anläggningar från länet spelar den 
värmländska livsmedelsindustrin fortfarande en viktig roll ur 
sysselsättningssynpunkt. Medan en rad traditionella industribranscher minskat 
sin absoluta och relativa del av industrisysselsättningen har livsmedelsbranschen 
ökat sin andel även om sysselsättningen i absoluta tal gått ned3. Detta är en 
utveckling som mycket väl kan komma att fortsätta genom de förändrade 
matvanor vi ser konturerna av i kölvattnet av ett ökat miljömedvetande. 
 
Matvanorna har inte bara förändrats i hemmen utan också restauranger och 
snabbmatställen har blivit en del av en globaliserad matkultur i Värmland. 
Intressant med pizzeriornas intåg i Sverige är att man kan urskilja ett slags 
spridningsmönster från stad till land. De första pizzeriorna började dyka upp i 
Sverige under 1970-talet. Bland de första märktes bland annat Alfie och Napoli 
i Karlstad och Domino i Arvika. Då, under 1970-talet, representerade pizzan ett 
nytt och exotiskt inslag för den hungrige värmlänningen. De nya pizzeriorna 
spred sig från städerna och ut på mindre orter under 1980-talet för att i dag 
finnas också på landsbygden. Vi kan numera beställa pizza i såväl Stommen i 
Gunnarskog som i Lämbacken i Östmark. Den mer traditionella grillkorven 
har, också som ett resultat av förändrade matvanor, förflyttats från den 
traditionella korvkiosken till bensinstationerna.  
 

Miljötänkande, kvalitet och småskalighet.  
 
Under 1970-talets ”gröna våg” kom unga entusiaster till landsbygden för att 
söka ett alternativt levnadssätt. Många av de kollektiv, enskilda familjer eller 
individer som prövade att flytta från urbana miljöer återvände ganska snart, 
men en del blev kvar. Så var det med några entusiaster som slog sig ner på 
gården Torfolk i Munkfors kommun i Klarälvdalen 1976. Ytterligare en familj 
anslöt 1984. Tillsammans har man nu, trettio år efter starten, etablerat en 
högkvalitativ produktion av bland annat sylt och grönsaker som saluförs på den 
egna gården, i livsmedelsbutiker i Värmland och övriga landet. 
Miljöengagemanget har varit vägledande och resulterat i att man nu är inriktad 
på ekologisk produktion och Krav-godkända produkter. Det fanns en hel del 
skeptiker i grannskapet när man startade sin verksamhet, men nu har man ett 
gott renommé inte bara regionalt och nationellt utan företaget har också en 
omfattande utbildningsverksamhet internationellt. Man hjälper bland annat 
företag i utvecklingsländer att producera och saluföra sina jordbruksprodukter. 
Detta sker genom företaget Grolink som arbetar över hela världen med 
utvecklingsfrågor inom ekologiskt jordbruk (Thunberg 2005). 
 

                                                 
3Sveriges Nationalatlas: Industri och service, 2000.  
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Kvalitetstänkande har blivit centralt i dagens diskussion om mat. Miljö- och 
klimataspekter (Sjöström m.fl 2007), hälsa och upplevelser förknippas idag med 
mat i betydligt större utsträckning än för en generation sedan. Det märks inte 
minst på antalet nyutgivna kokböcker och matlagningsprogram i TV. GI-
metoden, för att undvika vissa produkter som vitt bröd, potatis och socker, 
diskuteras ständigt i media tillsammans med andra mattips för att undvika 
övervikt. Den närproducerade maten lyfts ofta fram när frågan om miljö- och 
energifrågor kopplas till produktion och distribution av livsmedel samtidigt som 
vi kan se en ständig ström av varor från utlandet. Influenserna från andra länder 
kom redan på 1970-talet då pizzeriorna etablerades, men det är först under det 
senaste årtiondet som medelhavsmat, thaimat eller sushi blivit begrepp och den 
nyttiga olivoljan, de franska ostarna och de exotiska kryddorna blivit en naturlig 
del av det svenska och värmländska köket.  Apropå ostar så finns det nu några 
gårdsmejerier i Värmland som saluför utmärkt getost som mycket väl kan 
konkurrera med den provencalska. Ett annat exempel är kryddodlaren Magne 
Haugen i Årjäng, som inte bara levererat färska kryddor till Nobelmiddagen i 
Oslo, utan också säljer sina kryddor till stjärnkrogar i Provence. Gårdsrökerier 
som röker lammsalami, skinka och vilt som Sörtorps Gårdsrökeri i Visnum Kil 
producerar också produkter som har en marknad även utanför Värmland. Det 
här är exempel på hur värmländska småföretag skulle kunna konkurrera på en 
större marknad. 
 

En regional och global matkultur – för alla sinnen.  
 
Frågan är om Sverige och Värmland har förutsättningar att, i en värld som 
enligt prognoserna kommer att bli utsatt för både extrem torka och 
översvämningar, klara sig bättre än andra. Om så blir fallet finns här en nisch 
för såväl traditionell jordbruksproduktion som mer specialiserade matvaror av 
typ vilt, bär, svamp och fisk. Redan nu finns en positiv bild hos värmlänningen 
av det som är närproducerat. Det gäller såväl Värmlandskorv och Vänergös 
som Värmlandspotatis och värmländska jordgubbar. Men man är också villig att 
pröva det som invandrarna för med sig. Ett exempel är de inflyttade holländare 
som börjat saluföra holländska ostar i Värmland. Det kanske går bättre än för 
den ”gröna vågare” som på 1970-talet försökte sig på att sälja franska ostar i 
handelsboden i Älvsbacka. Det blev ingen långvarig affär, kanske var tiden inte 
mogen och marknaden alltför lokal och dessutom fanns inte Internet. Det är 
däremot en försäljningskanal som de holländska osthandlarna boende på 
värmländsk landsbygd utnyttjar, förutom att förgylla torgbilden i Karlstad. 
 
Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007–2013 (Regeringskansliet 2007) 
visar en möjlig väg även för den värmländska landsbygden genom att betona 
målsättningar som förbättrad konkurrenskraft och tillväxt, ytterligare 
miljöanpassning och ett diversifierat landsbygdsföretagande. Det senaste 
årtiondets statistik över värdet av livsmedelskonsumtionens andel av hushållens 
totala konsumtion visar att denna sjönk efter EU-inträdet och sedan legat på en 
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oförändrad nivå4. Oavsett om detta beror på ökade löner eller sjunkande 
livsmedelspriser så kan man konstatera att detta torde kunna skapa utrymme för 
dyrare och eventuellt kvalitetsmässigt bättre livsmedel. Här finns ett framtida 
utrymme för värmländska småföretag som producerar kvalitativt högvärdiga 
produkter.  
 
Globaliseringen av matproduktion och distribution innebär en fortsatt 
ägarkoncentration och under senare år har ett antal detaljhandelskedjor med 
utländsk bakgrund etablerat sig i Värmland (t.ex. Lidl). Små lokala producenter 
har svårt att konkurrera prismässigt och måste förlita sig på kvalitetsmedvetna 
konsumenter, en grupp som hittills varit begränsad, men stadigt växer. Den 
ekologiska produktionen har fortfarande svåra betingelser, men produkterna 
tenderar att få allt större utrymme. Inom vissa produktområden som kaffe har 
dessutom rättvisemärkningen ökat på senaste tiden. 
 
Det finns en intressant koppling till turism och upplevelse förknippad med mat. 
Det har talats mycket om Grythyttans betydelse för denna koppling och 
diskussioner har förts om att på ett tydligare sätt se det värmländska matklustret 
som en del i upplevelseindustrin. Kopplingen mellan lokala matleverantörer och 
hotell- och restaurangbranschens marknadsföring av det värmländska natur- 
och kulturlandskapet har redan gett en del positiva resultat. Kombinationen mat 
och kultur har lanserats genom bland annat musik- och teaterresor samt genom 
veckoslutsresor till värmländska herrgårdsmiljöer där matupplevelser är ett 
viktigt lockbete. Värmland är inte ensamt om att lansera regional mat. Runt om 
i landet uppmärksammas och marknadsförs regionala specialitéer. 
Kulturgeografen Susanna Heldt-Cassel (2004) har i sin avhandling analyserat 
hur skärgårdens delikatesser blivit en viktig del av en turistisk attraktion. 
Matmässor för att att lansera regional matkultur och presentera småskaligt 
mathantverk sker allt oftare med hjälp av stjärnkockar och matkändisar. Ett 
exempel på ett nationellt nätverk är Eldrimner, ett nationellt centrum för 
småskaligt mathantverk, som har som målsättning att öka antalet 
mathantverkare i landet från 1000 idag till 10000 år 20175. Etnologen Anna 
Burstedt (2006) diskuterar matminnen och hur de: … förankras i tid och rum 
genom att minnen förkroppsligas och gestaltas i form av smak, lukt, känsel och 
hörsel11. Men som hon också påpekar är det synintrycken och språket som 
används för att förmedla matminnen. Burstedt använder en beskrivning från 
Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt”, där han genom att doppa 
en madeleinekaka i lindblomste framkallar minnen (Proust 1973). Man kan 
fråga sig vilka matminnen de som är unga i Värmland idag kommer att ha om 
trettio år. Är det den genuina värmländska kosten från det tidiga 2000-talet som 
kommer att göra dem nostalgiska eller är det ”den etniska maten” som 
förmedlar dofter från en globaliserad matkultur?  
                                                 
4 SCB 
5 Smaklust – en upplevelsemässa om Sveriges Mathantverk www.smaklust.se Annonsbilaga, 
Dagens Nyheter 2007-08-20, se även boken Smaklust – en upplevelsekartbok över Sveriges 
mathantverk. Eldrimner, 2006). 
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I hälsans tecken 

Marina Kalander Blomqvist 
 
Synen på vad hälsa är varierar och hör ihop med våra värderingar och 
kulturmönster. Begreppet hälsa används ofta och i många sammanhang utan att 
man preciserar vad man egentligen menar. I litteraturen hittar vi ett flertal, för 
att inte säga otal, olika synsätt på vad hälsa egentligen är. Hälsa kan definieras 
som frånvaro av sjukdom eller från ett humanistiskt synsätt, då man utgår från 
hela människan och hennes del i ett större sammanhang (Socialstyrelsen 2005). 
WHO antog år 1948 en definition, som senare kritiserats för att vara utopisk:  
Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, 
psykiskt och socialt och ej enbart frånvaro av sjukdom. De flesta av oss 
instämmer nog i denna kritik. I det kommande kapitlet diskuteras hälsan ur ett 
sjukdomsperspektiv, ohälsa, det vill säga beskriven som förekomsten av olika 
sjukdomar och besvär.  
 
Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet hos en befolkning. I 
begreppet ingår såväl summan av individernas hälsa som hälsans fördelning i 
befolkningen. När man studerar folkhälsan framgår det tydligt att faktorer som 
livsvillkor och levnadsvanor har stor betydelse (Socialstyrelsen 2005). Man 
brukar tala om ”hälsans bestämningsfaktorer” (figur 1). 
 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. Källa: Modell efter Svanström & Haglund, Social 
medicin, Karolinska Institutet 
 
Som framgår av figuren är vår hälsa beroende av ett samspel mellan en rad olika 
omgivande faktorer. Vi känner till att Värmland ligger högt vad gäller ett antal 



 83

osunda levnadsvanor. Om detta är ett uttryck för tradition, okunskap eller har 
andra orsaker är svårt att svara på. Det rör sig om flera olika faktorer som 
bidrar till värmlänningarnas dåliga hälsa, i jämförelse med övriga riket. 
Värmlänningarna röker mer, snusar mer, dricker mer alkohol, har sämre 
matvanor, motionerar mindre, har lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet, för 
att ta några exempel, än övriga riket1. Samtliga faktorer betecknas som 
riskfaktorer för dålig hälsa. Vi kan med andra ord se ett klart samband mellan 
den höga andelen hjärt- och kärlsjukdomar i Värmland och ett antal 
riskfaktorer. 
 
Hur har det då sett ut över tid? Hur såg det ut för trettio år sedan, under 1970-
talet och hur kommer det att se ut om trettio år? Det är inte helt enkelt att få 
fram data för att beskriva värmlänningarnas hälsa under 1970-talet, då man inte 
hade den teknik i form av datorer och program, som kunde matas med ny 
information kontinuerligt. Samtidigt saknades rutiner för att på annat sätt spara 
data om befolkningens hälsa. Hur situationen ser ut i dag är däremot enklare att 
beskriva och framtiden kan vi sia om med hjälp av avancerade 
prognosprogram. Som framgår av kommande kapitel har det även skett stora 
förändringar vad gäller sjukvården och dess fördelning av vårdgivare i länet. 
 

1970-talet. 
 
Hälso- och sjukvården var på 1970-talet indelat i fem sjukvårdsdistrikt. Varje 
distrikt hade ett akutsjukhus: Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och 
Torsby. Under 1970-talets mitt fanns det 14 så kallade läkardistrikt (kan 
jämföras med dagens vårdcentraler) med totalt 26 distriktsläkare anställda 
(Fakta 1975). Värmland hade då en befolkning på omkring 283 000 personer 
(SCB 2007). 
 
Under 1970-talet avled ca 300 per 100 000 kvinnor i Värmland i hjärtinfarkt 
(något färre i riket), mot drygt 500 per 100 000 män och år i Värmland och 
omkring 450 per 100 000 i riket. Andelen döda i hjärtinfarkt sjunker visserligen 
från 1980-talet och framåt, men Värmland ligger över riksgenomsnittet under 
hela denna tidsperiod. Som tidigare nämnts är värmlänningarna utsatta för 
många riskfaktorer, som kan förklara den höga andelen hjärt- och 
kärlsjukdomar bland män, i förhållande till övriga riket. Cancer och hjärt- och 
kärlsjukdomar har en topp under 1970-talet men börjar minska och har fortsatt 
så ända in på 2000-talet. Antal sjukdagar per år var under åren 1978–1980, 18 
för kvinnor och 20 män (Landstinget i Värmland 1990).  
 
Hög konsumtion av alkohol har, som vi alla säkert känner till, en negativ effekt 
på hälsan. Alkoholen beräknas vara den tredje största riskfaktorn i 
industriländerna, enligt den så kallade Global Burden of Disease studien (Babor 
m.fl. 2003). Under 1970-talet låg försäljningen av alkoholhaltiga drycker, 
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beräknat i liter hundraprocentig alkohol (per invånare 15 år och äldre) på 
omkring 7,5 liter. Under 1970-talets slut tenderade försäljningen att sakta 
sjunka. Värmland ligger högt i konsumtion av alkohol i förhållande till de flesta 
andra län (CAN 2005). 
 

2000-talet. 
 
Under 2000-talet förändras sjukvårdsdistrikten och man drar ner på antalet 
distrikt och akutsjukhus. Kvar blir akutsjukhusen i Karlstad, Torsby och Arvika. 
I maj 2007 uppgick antalet vårdcentraler i länet till 35 i varierande storlek och 
antalet familjeläkare/distriktsläkare till omkring 1501. Antalet invånare låg i 
december 2006 på drygt 273 000, alltså färre än under 1970-talet (SCB 2007). 
 
Landstinget har fått mycket kritik för nedläggningarna av sjukhusen i 
Kristinehamn och Säffle. Debatten kring dessa nedläggningar har pågått ända 
sedan beslutet togs år 2001. Monika Ekström, landstingsråd (v), menar att:  
Sådana förändringar berör själ och hjärta hos invånare, man får en känsla av att 
det handlar om liv och död men så är det ju inte. Det handlar hela tiden om 
prioriteringar. Händer något riktigt allvarligt måste ändå skadade eller svårt 
sjuka transporteras till Centralsjukhuset i Karlstad, där specialistvården finns.  
Under 2000-talets början får sjukvården även mycket kritik för sin bristande 
tillgänglighet och sina långa väntetider. Landstinget inför olika metoder för att 
minska köer och tillgänglighet såsom vårdgaranti, familjeläkarsystemet, 
tillgängligheten på vårdcentralen ses över och då främst 
telefonframkomligheten. Monika Ekström menar att framkomligheten på 
telefon är själva nålsögat och något vi måste förbättra. ”Många gånger handlar 
det om hur man organiserar arbetet och vi får lära av andra som lyckats lösa 
problemet”, tillägger Monika Ekström. Familjeläkarsystemet har inte blivit 
någon framgång utan istället skapat problem. ”Det kan vara svårt att få en 
familjeläkare i sin egen kommun och så skall det ju inte vara”, menar Ekström. 
 
Under 2007 införs så kallade divisioner istället för de tidigare 
länsverksamheterna. Länsverksamheterna ska grupperas i syfte att förbättra 
samverkan. Även de tidigare länsverksamheterna hade ett ansvar för att 
samverka men det krävs en divisionalisering för att tydliggöra ansvaret. Det 
andra argumentet är att minska det operativa trycket på landstingsledningen. 
Frågor som berör flera länsverksamheter lyfts ofta till landstingsledningen. I 
den nya organisationen ska fler beslut kunna tas på divisionsnivå och inte 
behöva lyftas till landstingsledningen2.  
 
Värmlänningarnas hälsa fortsätter att vara sämre än rikets i genomsnitt. 
Fortfarande ser vi en betydligt högre andel med hjärt- och kärlsjukdomar, och 

                                                 
1 www.liv.se 
2 www.liv.se 
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Figur 2. Antal patienter/100 000 med sjukdomar i cirkulationsorganen, 1998-2005 (hjärt- 
och kärlsjukdom), jämförelse mellan Värmland och riket. Källa: Socialstyrelsen 
 
som framgår av figur 2, förefaller skillnaden ligga ganska konstant i jämförelse 
med riket. Andelen män med hjärt- och kärlsjukdomar är fortsatt högre än 
bland kvinnor (Socialstyrelsen 2007). Cancersjukdomarna har minskat men från 
2000-talets början ser vi en oroande tendens till ökning av lungcancer bland 
kvinnor. En förklaring kan vara den tidigare höga andelen rökande kvinnor, 
som nu får konsekvenser. Rökningen har minskat under ett flertal år, men 
under de senaste fem–sex åren ser vi en gradvis ökning bland, framför allt, unga 
kvinnor3. 
 
Under 1970-talet börjar den psykiska ohälsan att bli allt vanligare och idag är 
det den vanligaste diagnosgruppen tillsammans med muskuloskeletala 
sjukdomar Socialstyrelsen 2005, Lundberg 2003). Skillnaderna mellan de 
”gamla” och ”nya” sjukdomsgrupperna är främst deras möjligheter att mätas. 
Tidigare har sjukdomar kunnat mätas genom EKG, blodtrycksmätning, 
blodprover etc. men dessa nya ”icke kroppsliga” åkommor är däremot 
svårmätbara, då de bygger på patientens egna subjektiva upplevelser. 
 
En ny form av psykisk ohälsa gör sin entré under slutet av 1990-talet, 
”utbrändheten”. Andelen som får diagnosen har ökat stadigt och är idag den 
näst vanligaste orsaken till sjukskrivning efter sjukdomar i rörelseorganen. 
Bland kvinnor är det den vanligaste (Lundberg 2003). Utbrändhet och andra 
relaterade diagnoser, utmattningssyndrom etc. är de sjukdomstillstånd som har 
högst andel långtidssjukskrivna. Att ”gå i väggen” blir allt vanligare, med långa 
sjukskrivningsperioder som följd, vilket också Siv Fallqvists berättelse visar. Siv 
var ju sjukskriven i mer än sju år innan hon orkade gå tillbaka till arbetslivet. 
 
Fram till år 2020 beräknar SCB att andelen personer 70 år och äldre i Värmland 
kommer att ligga ungefär tre procent högre än i dag och andelen 80 år och äldre 
på omkring samma nivå, sex procent av befolkningen (SCB 2007). Vi kan då 
anta att utvecklingen ytterligare tio år fram i tiden, till 2030-talet, inte kommer 
att förändras nämnvärt, då man spår en ökning i dödlighet i vissa 

                                                 
3 Liv & Hälsa 2000 och 2004 
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välfärdssjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar etc. För hälso- och 
sjukvårdens del kommer detta dock att innebära ökade kostnader, då framsteg 
inom medicin och opererande specialiteter innebär större och fler möjligheter 
att bota eller förlänga överlevnaden för allt fler sjukdomar och besvär. 
 

 
Figur 3. Medellivslängd för män resp. kvinnor, åren 1969-2005. Källa: Regionfakta 
 
Medellivslängden har ökat sedan 1970-talet, men vid en jämförelse mellan riket 
kan vi se att bland männen är förhållandet nästan konstant medan vi kan ana att 
medellivslängden bland värmländska kvinnor närmar sig riksgenomsnittet (figur 
3). Skillnaden idag är cirka 0,5 år mellan värmländska kvinnor och rikets 
(Regionfakta 2007). 
 
Sjukskrivningarna börjar minska efter att ha ökat mycket kraftigt från 1990-
talets slut. Mellan åren 1997 och 2002 ökade antalet nya sjukfall med en 
varaktighet på minst 28 dagar med 60 procent. Från och med senare delen av 
2002 kan man dock se att antalet minskar med någon procent varje år. Ser vi 
tillbaka till år 2003, i september, låg ohälsotalet på 43,3 dagar per år att jämföras 
med 39,5 dagar per år i april 2007. Det går dessvärre inte att göra en direkt 
jämförelse med vad som på 70-talet betecknades som ”antal sjukdagar” per år, 
då definitionerna skiljer sig åt (Lundberg 2003). 
 

Den framtida hälsan. 
 
Sjukvården strävar mot en allt mer centraliserad specialistvård och antalet 
sjukhus kommer med all sannolikhet inte att öka utan snarare minska. 
Vårdcentralerna kommer därför att ha en bredare kompetens och därmed ta 
fler av de patienter som tidigare slussats vidare till specialistsjukvård på 
sjukhusen. Monika Ekström ser en framtid med utvecklad närsjukvård i större 
samverkan med kommunerna. Hon är tveksam till att vi kommer att ha kvar tre 
akutsjukhus, och sjukvården måste bli bättre på att anpassa vården efter 
sjukligheten i länet.  
 
Den egna hälsan kommer att ligga mer i händerna hos patienten. Livsstil och 
levnadsvanor påverkar allt mer individens kroppsliga hälsa vilket innebär att 
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läkarnas roll kommer att förändras från att vara den läkande till att fungera även 
som rådgivare och coach. Det blir allt vanligare att man ser till samspelet mellan 
psyket och kroppen och hur människan som organism samspelar med sin miljö 
(Bengtsson & Morén Hybinett 2004). Vi kommer att behöva koncentrera oss 
mer på hälsofaktorer och salutogenes, vad som ger oss hälsa, än på patogenes, 
varför vi är/blir sjuka. Ny forskning kommer att kräva att ny kunskap integreras 
i den kliniska vardagen, framför allt när det gäller samspelet mellan psyke och 
kroppslig hälsa den så kallade psyko-neuroimmunologiska forskningen 
(Bengtsson & Morén Hybinett 2004).  
 
Patientrollen kommer att förändras; man är mer välutbildad, påläst om sin 
sjukdom/diagnos, känner till sina rättigheter men också skyldigheter, i betydligt 
större omfattning än tidigare. Framtidens sjukvård kommer att i högre grad 
sätta patienten i centrum och låta henne vara den man är, där varje individs 
speciella egenskaper, resurser och sårbarhet beaktas. Det är viktigare att bli 
betraktad som människa än som symtomet eller kroppsdelen man söker vård 
för (Bengtsson & Morén Hybinett 2004). 
 
En stor utmaning för hälso- och sjukvården men också andra samhällsaktörer 
är hur vi skall komma till rätta med den allt ökande andelen med psykisk ohälsa 
bland annat i form av den tidigare beskrivna diagnosen ”utbrändhet”. Vi kan gå 
tillbaka och fundera kring vad Siv Fallqvist tidigare berättat för oss om hur 
maskinerna tar över allt mer och de få personer som finns kvar skall hinna med 
i den takt som mekaniseringen av olika arbetsmoment innebär. Vi tvingas vara 
”uppkopplade jämt” som Siv beskriver det, vilket skapar stress som i sin tur i 
många fall leder till ren psykisk utmattning, hjärnan hänger helt enkelt inte med 
längre.  Ser vi framåt är det inte troligt att den tekniska utvecklingen skall 
avstanna utan snarare tvärtom, vilket får en att fundera över hur detta kommer 
att fortsätta påverka oss. Kommer hjärnan att ”hinna ikapp” eller kommer ännu 
fler att må sämre. Men problemet med den psykiska hälsan är inte enbart 
relaterad till ny teknik och informationsflöde utan är komplext och omöjligt att 
ge enkla förklaringar till. Varför kvinnor drabbas i högre grad än män och 
framför allt varför unga kvinnor, 18–25 år, lider av nedsatt psykiskt 
välbefinnande till 35 procent, är en viktig fråga som hälso- och sjukvården står 
inför. Den psykiska ohälsan kommer att vara vårt största folkhälsoproblem 
inom de närmaste årtiondena menar flera forskare4. 
 
Hjärt- och kärlsjukdomarna kommer att öka även de kommande årtiondena. 
Som framgår av figur 4 kommer detta att ske oavsett en minskning av 
riskfaktorer men då i betydligt lägre grad5. Cirkulationsorganens sjukdomar hör 
till de sjukdomar som bidrar till den höga sjukligheten och låga 
medellivslängden i Värmland. Om vi lyckas få värmlänningen att se över sina 

                                                 
4 Sven Bremberg, Karolinska Institutet, Kristian Wahlbeck, Helsingfors Universitet, Danuta 
Wasserman, Karolinska Institutet, föreläsning vid NHV, Göteborg, april 2007. 
5 LiV, Forskning och folkhälsa. Egna beräkningar. 
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levnadsvanor kan vi till och med minska antalet diabetiker till en lägre nivå än 
idag.  
 

 
Figur 4. Prognos över hjärt- och kärlsjukdomar i Värmland fram till 2020, beräknat med 
oförändrade riskfaktorer, minskning samt ökning. Källa: LiV, Forskning och Folkhälsa 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att värmlänningens levnadsvanor har stor 
betydelse för hur deras framtida hälsa kommer att se ut. Faktorer som rökning, 
matvanor och motion kan påverka behovet av den framtida vården, var resurser 
ska satsas och hur detta ska ske. Sjukvården och framförallt de före-byggande 
hälsoinsatserna har stor betydelse för värmlänningens framtida hälso- och 
sjukvårdsbehov. Monika Ekström säger också att det är i det förebyggande 
folkhälsoarbetet som de stora vinsterna kan göras vad det gäller kostnaderna för 
framtidens hälso- och sjukvård. ”Landstinget vill egentligen inte ha några patienter utan 
friska värmlänningar!” 
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Framåt- och tillbakablickar i ett Värmlandsperspektiv. 
Bakgrund till möjliga forskningsfrågor 

 

Björn Arvidsson, Svante Karlsson, Gunilla Lönnbring & Martin Stolare 
 

En tillbakablick 
 
Förändring och kontinuitet har varit ett genomgående tema i rapportens olika 
kapitel. Det kan tyckas som paradoxalt, men mitt i all förändring kan man se 
tydliga drag av kontinuitet. Vid det yttre är Värmland något annat idag än vad 
det var för en generation sedan. Bruken och industrierna spelar inte samma roll, 
Billerud och Uddeholmsbolaget ”äger” inte längre Värmland och jordbrukets 
betydelse har minskat ytterligare. I stället har i stället nya näringar kommit. 
Värmlänningarna har fått söka sig andra försörjningsstrategier på andra platser. 
Ser man till det nära livet, hur det är att vara människa i Värmland, kan man se 
en stor kontinuitet. Vi föds, växer upp, bildar familj, arbetar och dör precis som 
tidigare. Vardagens stora frågor och händelser är fortfarande de samma.  
 
Förändringarna i Värmland, som i många avseenden träder fram i de yttre 
skillnaderna mellan nu och då skulle kunna vara fall för en kollektiv 
identitetskris. Det mesta tyder emellertid på att den värmländska identiteten 
fortfarande är stark. Det finns en stolthet över att vara värmlänning. En stolthet 
som grundar sig på historien, den värmländska kulturen, framförallt de 
värmländska författarna, de industriella traditionerna och det omgivande fysiska 
landskapet. Identiteten, en fråga om vem man är och vart man är på väg, tycks 
förändras långsamt, och kanske just därför har värmlänningarna hanterat 
återkommande kriser och förändringar. Genom att veta vem man är, eller 
kanske vem man vill vara, kan framtidens oförutsägbarhet hanteras.  
 
En stark identitet som är relaterad till plats och region kan ha en baksida som 
kommer till uttryck i en provinsialism. Den har tagit sig uttryck i 
främlingsfientlighet och rasism såväl historiskt som i vår egen tid. 
Värmlänningen är starkt medveten om sin regionala identitet, men inte alltid 
medveten om den värmländska provinsialismen. Rörlighet och ökad öppenhet 
inför det okända och omvärlden är del av lösningen på problemet, något som 
kanske också kan bidra till lösningen av de demografiska problem Värmland 
brottas med. 
 
Under 1990-talets andra hälft minskade befolkningen i Värmland, under det 
senaste decenniet har emellertid denna utveckling avstannat. Fortfarande finns 
ett födelseunderskott i länet och fortfarande är det fler som flyttar från 
Värmland än vad det är som flyttar dit. Istället är det den ökade invandringen 
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som kan förklara att antalet boende i länet inte minskar. Den värmländska 
befolkningen är även äldre än rikets genomsnitt, om än skillnaderna inom 
regionen är stora. I tätorter bor de unga, medan de äldre blir kvar på 
landsbygden. 
 
Rörligheten västerut är omfattande. Omkring 3000 personer boende i länet 
arbetspendlar till Norge. Det är till Oslo, Østfold, Akershus och Hedmark man 
söker sig. Rörligheten inom regionen har tilltagit. Rörligheten har blivit något av 
en norm, som innebär att man arbetar, bor och handlar på skilda platser. En 
femtedel av de förvärvsarbetande har till exempel sitt arbete på annan ort än sin 
bostad. Bilen är viktigt förklaring till denna tilltagande rörlighet. De boende i 
Värmland åker dock mindre kollektivtrafik än vad som är fallet för rikets 
genomsnitt. En orsak till det kan vara svårigheten att bygga upp ett 
funktionsdugligt och attraktivt kollektivtrafiknät i glesbebodda områden.  
 
Utvecklingen av den lägre utbildningen kan relateras till den demografiska 
förvandlingen. Landsbygdens avfolkning, inflyttningen till tätorter har medfört 
en process där mindre landsortsskolor har fått läggas ned. Eftersom skolan 
numera i större utsträckning än tidigare är centraliserad har nedläggningarna 
inte sällan givit upphov till animerade lokalpolitiska diskussioner. Därtill skall 
läggas att den kommunala skolan idag är konkurrensutsatt. Antalet friskolor i 
länet ökar kontinuerligt. Etableringen av dessa har i grunden förändrat 
skollandskapet i regionen och grundskolan är sammanhängande, och numera så 
nära kopplad till gymnasieskolan att man kan tala om en 12-årig bottenskola. 
Kritiska röster mot denna utveckling har dock börjat höjas med innebörden att 
det finns fördelar med ett mer differentierat skolväsende. 
 
Efter att ha vuxit under decennier har intresset för högre studier i Värmland, 
liksom i andra regionen, stagnerat under 2000-talet. Tendensen att gå vidare till 
högre studier varierar mellan de olika värmländska kommunerna. Avståndet till 
universitet och högre studier kan emellertid inte enkelt mätas efter en fysisk, 
geografisk skala utan det handlar i stor utsträckning om mentala avstånd. För 
att möta de behov som finns lokalt bör man försöka hitta flexibla modeller som 
inte i allt för stor utsträckning enbart relaterar till formell akademisk kunskap. 
Nya dimensioner av kunskap måste lyftas fram. 
 
Värmland har alltjämt en relativt könssegregerad arbetsmarknad, exempelvis 
med kvinnor inom den offentliga sektorns vård- och omsorgsverksamheter och 
med män inom tekniska yrken och industriell produktion. Fortfarande är de 
värmländska basnäringarna, med exempelvis pappers- och massaindustrier och 
verkstadsindustri, centrala för regionens arbetsmarknad men nu alltmer som 
globala och världsledande aktörer inom ramen för klusterbildningar, 
innovationssystem och kompetenscentra. De värmländska bruken och 
bruksorterna har förändrats. Vissa tidigare bruksorter har numera ett betydligt 
mer differentierat näringsliv, medan andra, där fortfarande en arbetsgivare 
dominerar orten, har fått se en ökad koncentration och ägande och kontroll 
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försvinna från bygden. Mindre tjänsteproducerande företag med 
företagssatsningar inom upplevelseturism, wellness, kultur, vård- och omsorg i 
nya organisatoriska former och alternativ energiproduktion kan också komma 
att utgöra en betydande del av värmländsk arbetsmarknad. Utöver mångfald i 
näringar kan det också medföra en mer jämställd arbetsmarknad, som 
inkluderar fler värmlänningar. Nya branscher och nya företag kan utgöra en 
arbetsmarknad för många entreprenöriella krafter, som av tradition inte haft sin 
försörjningsbas inom de traditionella basindustrierna. Det är exempelvis en 
övervägande del kvinnor som startar nya företag inom den växande 
wellnessbranschen. 
 
Naturen runt större orter har förändrats från åker, ängsmark och skog till mark 
för handel, småskalig industri och boende. Detta kommer till uttryck genom 
nya villa- och industriområden som likt ringar på vattnet omger de tidigare 
stadsbildningarna. Samtidigt har allt mer värdefull skogsmark skyddats genom 
reservatsbildningar och naturvårdsavtal. Mängden skog har generellt ökat, både 
med avseende på innehåll av ved och areal genom omfattande plantering på 
gammal åkermark. Skogslandskapet har därigenom förändrats från 1960- och 
1970-talens jättelika kalhyggen i framförallt Klarälvdalen till ett mer 
naturvårdsanpassat skogsbruk reglerat av en ny skogsbrukslag där produktion 
och naturvård skall ha lika vikt. Utnyttjandet av naturresurser har också 
förändrats från att vara en del i den råvaruförädlande industrin i ett 
produktionslandskap till att också bli del i en upplevelseorienterat 
konsumtionslandskap. Ett hett konfliktämne som uppstått är hur vi skall 
förvalta de stora rovdjuren, speciellt tydlig i Värmland genom vargfrågan. 
 
Värmländsk kultur kan inte ses som något entydigt. Den värmländska kulturen, 
i vid mening, är tvärtemot i ständig tillblivelse, något som inte minst kommer 
till uttryck när ett generationsperspektiv anläggs. De yngre framväxande 
generationerna kan ses som skapare av den nya kultur som ständigt växer fram. 
Arvikafestivalen är ett exempel på nya kulturyttringar. En viktig faktor för 
kulturens tillblivelse är tillgängligheten av ny teknik och nya möten. Även om 
kulturen i Värmland förändras är vissa bilder av och föreställningar om den 
värmländska kulturen dock tydligare och starkare än andra. Folkmusiken, 
dansbanden och berättelserna om bruken och herrgårdslivet hör dit. 
 
Maten på de värmländska köksborden har förändrats. Detta gäller både 
maträtternas innehåll och tillagningssätt. Förändringarna är nära relaterade till 
begreppet rörlighet. Maträtternas råvaror har kommit att färdas allt längre och 
genom värmlänningarnas ökade utlandsresande har också ingrediensernas 
sammansättning och tillagningssätt förändrats. Den ökade invandringen av 
utlandsfödda spelar också roll när matvanornas förändring diskuteras.  
Kontinuitet uppvisas dock när det gäller vissa maträtter. Bland dessa märks 
nävgröt med fläsk som blivit en del av, inte bara den värmländska matkulturen, 
utan också turism- och upplevelseindustrin. 
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Värmlänningarnas hälsa fortsätter att vara sämre i en nationell jämförelse och 
Värmland ligger högt vad det gäller förekomsten av ett flertal osunda 
levnadsvanor. Om sen detta beror på tradition, okunskap eller annat är svårt att 
svara på, men sannolikt är det komplexa samband det rör sig om. Exempelvis 
röker och snusar värmlänningarna mer, dricker mer alkohol, motionerar 
mindre, äter sämre och har lägre utbildningsnivå än övriga riket. En ny form av 
psykisk ohälsa, utbrändhet, gör sin entré under 1990-talet i hela landet och 
utgör en stor andel av gruppen långtidssjukskrivna. Hälso- och sjukvården har 
centraliserats och sannolikt kommer utvecklingen att gå mot en alltmer 
centraliserad specialistvård. Synen på hälsa, patient- och läkarrollen är under 
förändring. Kunskap om livsstilsfaktorers hälsopåverkan, patientens 
egenansvar, kunniga och pålästa patienter kommer att påverka vårdens 
organisering och lokalisering i framtiden.  
 

Framtiden 
 
Att säga något om framtiden är svårt. Det är alldeles uppenbart att mycket i vår 
tillvaro formas av tillfälligheter. Saker som vi idag uppfattar som perifera kan 
visa sig få avgörande betydelse på samhällsutvecklingen och omvänt. Här 
handlar det därför inte så mycket om att hitta rätt i sina prognoser utan att som 
framhölls i inledningen, få framtidsscenariot att spela rollen som ljussättare av 
vår egen samtid. Det är på detta sätt som den framtidsorienterande 
diskussionen om möjliga scenarier skall uppfattas. 
 
De berättelser de intervjuade personerna delgivit oss uppvisar på olika sätt att 
rörlighet är ett markant inslag i de flesta värmländska familjernas vardagsliv. 
Det kan gälla arbetspendling till jobbet eller resor för att besöka släkt och 
vänner. Rörligheten har förändrats radikalt bara på den korta tidsperiod som 
behandlas i denna bok. Det är sannolikt att rörligheten, det vill säga 
värmlänningarnas aktionsradie under ett dygn, ett år eller ett helt liv kommer att 
öka. Trots det rimliga i ett sådant antagande är det inte omöjligt att vi kommer 
att se familjer eller individer som organiserar sig i en sorts motreaktion mot 
rörlighetskulturen genom att försöka leva sina liv på en mer begränsad yta. 
Kanske kan varianter av den så kallade gröna vågen utvecklas där nya 
värmlänningar försörjer sig av vad det lokala har att ge? Således skulle en slags 
dualism mellan lokal försörjning å ena sidan och regionförstoring å den andra 
sidan uppstå. Hur som helst kan det, när det gäller värmlänningarnas rörlighet 
konstateras att folk har flyttat och flyttar alltjämt, något som framförallt gäller 
de unga. Nya grupper har flyttat in vilket pekar på den dynamik som också hör 
till bilden av Värmland. Det handlar då inte bara om flyktingar, 
arbetskraftsinvandrare och fritidstorpare från överbefolkade länder i Europa 
(eller Norge) utan också om en slags kunskaps- och kapitalinvandring från 
England, Norge och Tyskland under bruksepoken. Intressant när det gäller 
befolkningsdynamik är vad det ökade resandet och ett internationaliserat 
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arbetsliv får för effekter på till exempel äktenskap. Kommer fler värmlänningar 
att gifta sig med någon från ett annat land i framtiden? 
 
Den värmländska befolkningen blir på vissa platser allt äldre samtidigt som det 
på andra istället finns påtagligt många unga människor. Generellt kan sägas att 
den åldrande befolkningen återfinns i de norra delarna och de unga i Karlstad. 
Förändrade försörjningsmöjligheter och förutsättningar för högre utbildning är 
några av orsakerna. Den ojämna fördelningen av gamla respektive unga är en 
utmaning för Värmland och värmlänningarna. Detta gäller oavsett om man är 
satt att organisera välfärd, driva företagande eller som enskild planera sitt 
familjeliv. En del av utmaningen har inte nödvändigtvis att göra med 
flyttningar, utan snarare med att folk stannar kvar på platser där 
försörjningsmöjligheterna försvunnit. En möjligen provocerande tanke skulle i 
sammanhanget kunna vara att mer eller mindre direkt tvinga bort folk från 
avkrokarna i skogsbygderna om de inte själva kan ta ansvar för sin försörjning 
och välfärd. I ett historiskt perspektiv har det ju inte varit självklart att man 
kunnat bo var man önskat, utan det har i många avseenden handlat om att 
befolkningens bosättningsstruktur följt arbetsplatsernas lokaliseringar. Kort 
sagt, där det funnits arbete har det också funnits folk. Detta perspektiv skiljer 
sig från senare tids, möjligen marginella, men intressanta trend att snarare flytta 
för livsmiljöns skull oberoende om försörjningsmöjligheter ges eller inte. Att 
som ung flytta från möjliga försörjningsmöjligheter inom gränshandeln i 
Charlottenberg till arbetslöshet inom mediasektorn i Stockholm för den urbana 
pulsen och trendiga atmosfärens skull kan utmanas. Eller som holländare flytta 
från sitt välbetalda arbete i Amsterdam för att starta pensionat i Lekvattnet. 
 
Något som vi ser som viktigt är individers möjligheter att transportera sig. Om 
som många förutspår, kostnader för transporter kommer att öka i framtiden, 
kan det utvecklas en mer lokal arbetsmarknad med nya mindre företag som 
sysslar med välfärd och regional turism. Kanske blir det också så att man 
arbetar hemifrån i större utsträckning för att minska antalet resor till 
arbetsplatser som ligger i tätorter en längre bit bort. Fler mindre företag kan 
också leda till ett ökat utbildningsbehov och kontinuerlig kompetensutveckling 
för de som startar och driver företag. Gissningsvis kan då detta ske på distans 
genom skräddarsydda kurser som kan påbörjas vid vilken tidpunkt som helst. 
Karlstads universitet och andra utbildningsanordnare kan då se en relativt ljus 
framtid an förutsatt att man kan möta framtidens behov. Distansstudier är 
viktiga redan idag och de ökar hela tiden. Inga tecken finns på att dess betydelse 
minskar i framtiden. Hos den mer individuellt tänkande människan tycks det 
finnas en särskild lockelse i denna typ av studier. Ett tecken på detta är att 
antalet som studerar på distans ökar mest bland studenter som bor nära 
universitet. 
 
En annan fundering om framtiden är om Norge fortsatt kommer att vara en 
viktig arbetsmarknad för värmlänningar och om norrmännen kommer att 
fortsätta frekventera värmländska köpcentra. En förutsättning för det 
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sistnämnda är nog att transportkostnaderna hålls nere. Många av oss kommer 
ihåg ”margarinresorna” till Norge på 1960- och 1970-talen vilket visar att det vi 
ser nu inte behöver vara beständigt. Det räcker med att invånarna i Norge 
bestämmer sig för att landet skall gå med i EU för att förutsättningarna för 
handeln skall förändras i grunden. Sveriges och Norges ekonomier kan komma 
att flätas ihop mer med utjämnade konsumentpriser som följd. I ett sådant 
scenario kommer Värmland att behöva många nya företag som sysslar med 
annat än handel. 
 
En möjlighet till ny företagsverksamhet kan vara förvaltning av naturresurser. 
Om man tror att lokalt förankrad och driven skötsel av naturresurser, så kallad 
adaptiv förvaltning, kommer att blir ett viktigt sätt att bevara naturen, uppstår 
ett behov av lokala aktörer på området. Det skulle då leda till att små lokala 
företag får uppdragen att genomföra åtgärder i olika naturområden, och det 
skulle åtminstone kunna bli en del av försörjningen får ett antal personer 
bosatta på landsbygden. Behovet av skötsel kan bli stort om målsättningen att 
bevara den biologiska mångfalden bibehålls. Frågan om förvaltning av 
naturresurser kan också komma att aktualiseras om produktionen av lokal mat 
ökar. Kan det vara så att 1960- och 1970-talens granplanteringar, som radikalt 
förändrade landskapsbilden, kommer att återgå till åker eller betsmark? Det kan 
uppstå en kamp om hur jorden skall brukas. Här kan skogsindustrin komma i 
konflikt med lokala matproducenter och de som vill använda skogen för att 
framställa drivmedel. I en sådan situation kan det vara nödvändigt att hitta fram 
till nya förvaltningsstrategier. 
 
Frågan är om denna adaptiva förvaltning kommer att spridas till andra områden 
av samhället. I takt med att det offentliga i form av stat och kommun drar sig 
tillbaka får det privata kliva i dess ställe. Skolfrågan i norra Värmland är ett 
exempel på det. Inte alla ser med ogillande mot denna utveckling samtidigt som 
farhågor finns kring hur den demokratiska insynen och styret av förvaltningen 
skall kunna upprätthållas. Det finns en risk i att Värmland blir mer partikulärt, 
att det sönderdelas och där gränserna för den upplevda gemenskapen går 
närmare det egna livet. Där man inte känner solidaritet med majoriteten av 
medborgarna utan bara med dem som står närmast en själv. 
 
En allmänt spridd uppfattning idag är att klimatet kommer att förändras snabbt, 
och detta får naturligtvis konsekvenser även för Värmland. Nu diskuteras hur 
vattenståndsförändringar i Vänern och de större älvarna kan komma att 
påverka. En effekt av en uppvärmning kommer att bli ett torrare 
Medelhavsområde vilket man tror skall resultera i att människor bosatta i södra 
Europa flyttar norrut inom EU. Redan idag sker en inflyttning av bland andra 
holländare till mellersta och norra Värmland. Man kan gissa att fler kommer 
förutsatt att de som redan flyttat in lyckas etablera sig. En inflyttning kan ha en 
positiv effekt på befolkningsstrukturen i Värmland genom att föryngra 
befolkningen och öka antalet invånare i arbetsför ålder. Ur välfärdssynpunkt är 
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detta i ett värmländskt perspektiv önskvärt om vi skall klara vård, omsorg och 
andra viktiga samhällsfunktioner. 
 
Dessa sammanfattande tillbakablickar och utblickar mot framtiden ger upphov 
till en rad funderingar om möjliga forskningsfrågor. Ett tänkbart forskningsfält 
med relevans för förändring och kontinuitet kan vara att ta utgångspunkt i den 
värmländska landsbygden. 
 

Framtida forskningsfrågor 
 
Den svenska landsbygden står inför utmaningar som bland annat orsakas av en 
åldrande befolkning, ojämn könsfördelning, generell befolkningsminskning och 
centraliserad administration, produktion och konsumtion. Detta gäller över hela 
inlandet med undantag i vissa tätortsnära landsbygdsmiljöer1. Utmaningarna 
kommer till uttryck i en allt mer krävande produktion och förvaltning av till 
exempel välfärdstjänster (vård, skola och omsorg) och fysiska livsmiljöer (natur- 
och kulturlandskap). Emellertid uppvisar också landsbygden en stor 
utvecklingspotential när det gäller den pågående omställningen i riktning mot 
ett förment mer hållbart samhälle. Utvecklingspotentialen är relaterad till ett 
ökat användande av biobränslen och andra förnyelsebara energislag, liksom att 
kunna erbjuda en god livsmiljö som alternativ till det urbana samhällets 
avigsidor. Möjligheterna kommer till uttryck i bland annat god råvarutillgång 
och befintlig infrastruktur som möjliggör naturresursanvändande. Svårigheter 
föreligger när det gäller socialinfrastruktur. 
 
En förändrad och utökad naturresursanvändning kan emellertid i vissa fall te sig 
problematisk både sett ur det nationella och lokala perspektivet. För det första 
kan olika lokala kulturer och praktiker förhindra ett specifikt resursutnyttjande 
till förmån för ett annat, exempel på detta kan vara olika mentala föreställningar 
om vad till exempel skog och mark skall, eller inte skall, användas till. I det 
sammanhanget framstår Värmland som problematiskt därför att landsbygden 
under lång tid uppvisat en tillbakagång och därmed kan uppfattas som 
tillhörande det förgångna. En lång historia som innehåller centraliserad 
storskalig förädlingsindustri kan också försvåra en hållbar landsbygdsutveckling. 
Andra möjliga problem för det lokalas åtnjutande av de möjligheter som t.ex. en 
ökad biobränsleanvändning ger har att göra med resurstillgången. Detta kan ses 
från flera håll, bland annat mot bakgrund av specifikt lokala kulturer som kan 
komma till uttryck i det sociala kapitalet och naturligtvis också vilka fysiska 
realiteter som lokalsamhället omfattas av, det vill säga; vilka reella 
förutsättningar föreligger i lokalsamhället att tillgodogöra sig naturresurserna? 
För det andra kan ett kompetens- och arbetskraftproblem uppenbara sig genom 
att den yngre delen av befolkningen valt att bosätta sig i urbana områden eller 

                                                 
1 Kåks, H. & Westholm, E. (2006) När långt borta blir nära: om rörlighet och lokalsamhällets framtid. 
Institutet för framtidsstudier. Gidlunds 
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sökt sig till utbildningar utan relevans för naturresursförvaltning. Detta 
förhållande kan ses som ett resultat av en långt driven urbanisering och är 
samtidigt att betrakta som en betydande utmaning. Landsbygdsbefolkningens 
möjligheter och föreställningar påverkas således inte bara av det lokala 
sammanhanget utan också de bilder av landsbygden som framförallt yngre 
människor i urbana miljöer uppvisar spelar roll. 
 
På ett övergripande plan handlar ett framtida hållbart naturresursutnyttjande 
som gagnar lokalsamhället om vem som äger tillträde till det lokala 
handlingsrum som naturresurserna befinner sig i. I sammanhanget blir det 
väsentligt att studera ägandet, eftersom det är just ägandet och de praktiker som 
kan relateras till det, som ger inträde till de flesta av landsbygdens naturresurser. 
Härvidlag kan ansatsen vara baserad på samhällets institutioner i vid mening. 
Detta kan innebära att såväl olika juridiska ramverk (Jordabalken, PBL, etc.) 
som mer informella aspekter av samhällets institutioner kan spela roll och ägnas 
intresse. Emellertid måste också olika förvaltningsformer studeras oberoende av 
ägande. I sammanhanget kan ägandet få en undanskymd roll i analysen till 
förmån för det lokala uttryckt som platsen. En förvaltningsform som kan vara 
av intresse att närma sig när forskning om landsbygdsutveckling och kulturella 
förståelser av naturresurshantering kommer på tal är adaptiv förvaltning, det vill 
säga en lokalt förankrad driven skötsel av till exempel skog, mark, vindkraft 
eller turism. Frågan om förvaltning av naturresurser kan också komma att 
aktualiseras om produktionen av lokal mat ökar. 
 
Förvaltningen av naturresurserna måste sättas i sitt sammanhang och relateras 
till andra samhälliga institutioner på den värmländska landsbygden. Även på 
områden som vård, skola och omsorg finns behov av flexibla 
förvaltningsformer, möjliga att förankra i de rådande lokala förhållandena. 
Skolväsendet, för att bara peka på ett område, hittar nya förvaltningsformer där 
vårdnadshavare tillsammans med skolans personal erövrar mer framträdande 
roller än vad de har i traditionellt kommunalt förvaltade skolor. I förlängningen 
innebär det att det lokala politiska systemets makt beskärs. 
 
Ett i sammanhanget intressant perspektiv skulle kunna vara att undersöka om, 
och i så fall i vilken utsträckning, det finns ett för flera samhällssektorer 
sammanfallande mönster när man talar om adaptiv förvaltning i bred 
bemärkelse. Förekomsten av vad som skulle kunna kallas lokala 
förvaltningskulturer i det gränsöverskridande perspektiv som här antytts ställer 
krav på en bred forskningsansats. Ett mångvetenskapligt angreppssätt är 
nödvändigt för att frågor av den typen skall kunna diskuteras. 
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Bilaga. Intervjuer med familjer 

Annika N Lindqvist 
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Familjen Leandersson 
 
I tio års tid har Jan Leandersson från Lennartsfors åkt  
till Norge för att arbeta som montagebas på byggen.  
Hans dotter Emma behöver inte åka över gränsen för att jobba. Norrmännen 
kommer till henne i stället, på Olav Thons köpcenter i Töcksfors. 
 
Det är långtifrån fullt på köpcentrets parkering, men nästan alla bilar som står 
där är norskregistrerade. Tjugotvååriga Emma Leandersson har jobbat på Duka 
sedan starten hösten 2005. Hon är fast anställd som biträdande butikschef, men 
har bara femtio procents tjänst. Efter ett tag på Duka började hon dessutom 
jobba femtio procent som säljare på Dressmann, och kommer på så sätt upp i 
heltid. 
– Det blev lite tråkigt efter ett tag att bara hålla på med porslin, det är kul att 
jobba med kläder också. 
– På måndagar och tisdagar jobbar jag på Duka, det är då det är mest 
pappersarbete. På Dressmann jobbar jag varannan vecka onsdag–torsdag och 
varannan vecka fredag–söndag, berättar Emma. 
Hennes mamma Ing-Mari Leandersson har varit sjukskriven sedan december 
2005 efter en stroke, men är anställd på Kötthallen ett stenkast från köpcentret. 
Till Kötthallen kommer norrmännen framförallt för att handla tobak och kött, 
mest fläskkött. 
Hon gillar de norska kunderna. 
– Det är bra folk, glada och trevliga, tycker Ing-Mari. 
– Norrmännen kommer ju hit för att handla, tar det som en trevlig utflykt, 
påpekar Emma. 
– Det är klart de blir glada när de ser priserna här. En snusask är dubbelt så dyr 
i Norge, och ett cigarrettpaket kostar 70–80 kronor. Norska, tillägger Jan 
Leandersson, som är Emmas pappa och Ing-Maris man. 
Det har inte alltid varit billigare att handla i Sverige. Under lång tid gick 
strömmen av köpsugna åt andra hållet, från Sverige till Norge. Så var det 
definitivt när Emmas mormor Edith Johannesson kom till Värmland 1956. 
Sjutton år var hon och det var inte meningen att hon skulle stanna, hon skulle 
bara hälsa på en kusin som hade flyttat till Sverige. Men hon mötte Lennart, han 
som blev far till Ing-Mari och Ing-Maris lillasyster Annika, och blev kvar. 
– Det var väl både kärleken och det att det var lätt att få jobb som gjorde att jag 
stannade. De första åren jobbade jag som piga på gårdar, säger Edith 
Johannesson. 
Hon är uppvuxen i Lofoten i Nordnorge, som var fattigt också med dåtidens 
norska mått. Men även centralare delar av Norge låg långt efter Sverige i 
ekonomisk utveckling, och priserna var därefter. 
– Mjöl, margarin och socker … Det var sånt som man åkte till Norge och 
handlade. Det var så mycket billigare där, och kursen var fördelaktig för den 
som hade svenska pengar. 
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– Jag kommer ihåg att en av mina bröder som var på sjön kom och hälsade på 
oss när vi bodde i Uddevalla några år. Han bad mig gå och köpa 
cigarrettpapper. Då kostade ett paket fyra kronor. Jag bad expediten skriva det 
på en lapp att det verkligen var så dyrt, för annars skulle han nog inte tro mig. I 
Norge kostade ett paket 85 öre då! berättar Edith  
Och på allhelgonadagen, som är helgdag i Sverige men inte i Norge, kunde det 
vara kö av svenska bilar från Töcksfors ända till gränsen åtta kilometer bort, 
precis som de norska bilisterna idag står i kö för att komma till Sverige på 
skärtorsdagen. 
Någon gång mot slutet av sjuttiotalet lönade det sig inte längre att handla i 
Norge. Strömmen av köpsugna sinade först och ändrade sedan riktning. På 
senare år har shoppingturismen från Norge ökat oerhört. Den norske 
miljardären Olav Thon som äger köpcenter i såväl Norge som i Strömstad 
öppnade ett nytt köptempel i Töcksfors 2005 och ett i Charlottenberg 2006. 
Dessutom är det norskt kapital bakom flera av butikerna i köpcentren. Båda 
Emma Leanderssons arbetsgivare, Duka och Dressman, hör till norska 
koncerner.  
Också privatpersoner från grannlandet investerar i Sverige. 
– I Lennartsfors köper de nästan vartenda hus som är ledigt och använder till 
fritidshus. Priserna blir väldigt höga, säger Jan Leandersson. 
Precis som de butiksanställda är han beroende av den goda norska ekonomin. 
Sedan tio år tillbaka är han montagebas på norska byggen. 
Just nu bygger han lägenheter i Oslo. 
– De tre första åren byggde vi bara kontor, sen var det idrottshallar. Men just 
nu är det bara lägenheter i Oslo. Det behövs. De har inte satsat på bostäder 
förut och det är väldig bostadsbrist. Jag ser inte att den minskar heller, för alla 
vill ju dit. Hur de nu kan ha råd att betala två miljoner norska för 35 kvadrat 
som det skulle kosta där vi byggde senast. 
Han ser inga tecken på att den norska ekonomin skulle försvagas.  
– Byggena står och väntar på rad. Jag har inte varit hemma en dag för att det 
inte finns jobb. När vi är klara i Oslo ska vi med en gång till Kongsvinger och 
bygga skolor. 
Han är anställd av ett norskt företag och betalar skatt där. Till skillnad från en 
del andra svenskar som jobbat på andra sidan gränsen har han inte haft några 
problem med trygghetssystemen. 
– Det återstår väl i och för sig att se den dag man ska hem till Sverige och jobba 
igen. Men jag tror att de som har råkat illa ut är sådana som inte har haft 
ordentliga anställningsvillkor.  
Han började sitt yrkesliv på ElektroMekan i Årjäng, det var där han och 
arbetskamraten Ing-Mari fattade tycke för varandra och där jobbade också Ing-
Maris mamma Edith Johannesson. Därefter arbetade han på sågen i Töcksfors i 
rätt många år fram mot slutet av åttiotalet. 
–  Sen blev det väldigt dåligt med jobb i Årjängs kommun. Jag fick kontakt med 
en dykare som undrade om inte jag kunde jobba ihop med honom. Jag tog de 
certifikat som krävdes och sen jobbade jag med honom över hela Sverige. De 
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sista två åren var vi Karlskrona och byggde sjöfartsmuseet, det var sjuttiotvå mil 
hemifrån. 
Det är betydligt längre än de tretton milen till Oslo, men han är ändå hemifrån 
söndag kväll till torsdag eftermiddag. 
– Vi börjar sju på morgnarna. Måndag och tisdag jobbar vi till sex, onsdag 
jobbar vi till sju och på torsdag åker vi hem vid två. Då har vi gjort 37 timmar, 
som är arbetsveckan i Norge.  
– Nästan alla mina killkompisar jobbar i Norge. Det är bättre betalt, och så är 
nästan alla jobb måndag–torsdag med långa helger, säger Emma. 
Markus, hennes äldre bror, jobbar också i Norge, på samma bygge som pappa 
Jan. Det gör Stig Johannesson också, som är gift med Jans svärmor Edith. 
– Han jobbade i skogen förut, men de behöver ju inga huggare längre, så då tog 
jag med honom till Norge, säger Jan. 
De bor på det som på norska heter brakkerigg, en samling av baracker. Var och 
en har eget rum med 24 kvadrat, pentry, dusch och toalett. 
För att undvika de dyra livsmedelsbutikerna i Norge köper de med sig 
frukostmaten från Sverige och lagar överhuvudtaget ingen mat på kvällarna. 
– Ing-Mari gör i ordning matlådor åt mig. Det är bara att vrida av locket och se 
vad det är i lådan, berättar Jan. 
I Årjängs kommun finns en stark tradition av att männen jobbar borta och att 
kvinnorna tar hela ansvaret för hem och barn. 
– Men det är många yngre som har varit med mig i Norge och jobbat först och 
sen slutat när de har fått barn, påpekar Jan. 
För familjen Leandersson var det inte så. Emma och Markus var fortfarande 
små när Jan började ligga ute i veckorna. 
– Det berodde väl både på att det var så ont om jobb hemma och att lönen var 
mycket bättre, säger han. 
Det har fungerat bland annat genom att Ing-Mari var hemma med barnen. 
– Jag började jobba igen 1996, när Emma var elva. Då jobbade jag i en 
tobaksaffär, och jag har jobbat deltid, säger Ing-Mari. 
Arbetsfördelningen finns kvar, även sedan barnen blev stora. 
– Markus kommer fortfarande hem till mamma med tvätt, fast han bor i egen 
lägenhet i Årjäng. Emma tvättar sina kläder själv, men Markus kommer med 
bilen full med tvätt, upplyser Jan och Ing-Mari ler generat. 
Emma bor också i egen lägenhet i Årjäng och även om hon vet att också de 
tjejkompisar som åkt till Norge för att arbeta på restaurang tjänar bra, så har 
hon själv inga planer på att ge sig dit. 
– Jag har ju jobb här.  
Vintern efter att hon tagit studenten från handelsprogrammet på 
Solbergagymnasiet i Arvika 2004 åkte hon till Stöten i Sälen och jobbade en 
säsong med att sälja liftkort och stå i receptionen.  
– Det var roligare att komma tillbaka hit igen när man hade varit borta ett tag. 
Arbetslös har hon aldrig varit. Redan i högstadiet började hon jobba extra i 
Trollhallen i Årjäng och sedan på mammas arbetsplats Kötthallen. 
– Jag började med sommarjobb och sen fick jag börja jobba extra på helger. 
Det är så man gör här. 
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Hon kör alltid bil från lägenheten i Årjäng till jobbet i Töckfors.  
– Det går buss, men de har lyckats lägga busstiderna så att de inte stämmer med 
arbetstiderna. Folk jobbar ju så oregelbundna tider här. Jag slutar sju ibland och 
åtta ibland. 
Också Ing-Mari och Jan är beroende av bil. Till och från Lennartsfors går det 
knappt några bussar alls.  
För några år sen åkte Emma och hennes kompisar ofta till Askim på norska 
sidan för att roa sig. 
– Nu är vi på Hawaii i Årjäng ibland, annars åker vi till Arvika. 
Till Årjäng kommer en del norrmän, men i Arvika är det nästan inga norskar 
alls. Och fastän Emma genom åren har haft rätt många norska tjej- och 
killkompisar så vet hon ingen jämnårig som är ihop med någon från Norge. 
– Det är lite konstigt. När jag växte upp var det ganska många som gifte sig 
med norskor, påpekar Jan. 
Han och Ing-Mari blev ett par 1979 när båda jobbade på ElektroMekan. 
Fast egentligen träffades de långt före det. 
– Vi har legat på BB ihop i juli 1958. Det är bara en vecka mellan oss, berättar 
Ing-Mari förtjust. 
Det var på den tiden det fanns BB i Årjäng. Nu är det skralt med sjukvården, 
tycker de.  
– Det finns ju inga läkare på vårdcentralen i Årjäng, man måste till Arvika. 
Och när Ing-Mari fick en stroke 18 december 2005, när bägge ungarna skulle 
flytta hemifrån samtidigt och ha hjälp med det, när arbetstiden på Kötthallen 
hela tiden hade ökats och jobbet blev stressigare och stressigare och när hon 
stod mitt i julstädningen och bakningen, då fick Jan följa med henne två gånger 
samma dag till sjukhuset i Arvika. 
– Hon hade börjat prata dåligt, ansiktet var snett och armen hade börjat domna. 
Men läkaren som vi träffade tyckte inte att det var nåt och sa att vi skulle åka 
hem igen. På hemvägen blev hon tystare och tystare, så till slut ringde jag på 
ambulans. Vi kom in till samma doktor i Arvika som sa: ”Men du som var så 
pigg när du var här!” berättar Jan bittert. 
Nu går hon på kontroll i Arvika var fjortonde dag. Hon gjorde ett försök att 
börja jobba igen i höstas. 
– Det gick inget bra. Två månader försökte jag, sen kände jag att det inte gick. 
Jag vet faktiskt inte om jag kommer att kunna börja jobba igen. 
Jan tycker att både vården och rehabiliteringen verkar fungera bättre i Norge. 
– Jag fick göra sex–sju stygn i en fingertopp i Norge. Det var bara att åka ner till 
legevakten. Är det bråttom så kommer du in med en gång, det är hur smidigt 
som helst. 
– Och jag tycker att arbetsgivarna verkar vara mer noga med att få folk tillbaka i 
jobb. Har du skadat en hand så du inte kan vara ute så kan du kanske jobba 
inne på kontoret. Om du bara kan göra nånting så vill arbetsgivaren ha dig 
tillbaka i jobb. 
Förr spelade Ing-Mari teater med Gustavsfors-amatörerna, men den föreningen 
är inte aktiv längre och nu skulle hon ha svårt att orka med i alla fall. 
– Jag gör väl ingenting nu.  
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– Fiskar gör du väl ganska mycket? säger Jan. 
Han både fiskar och jagar och tillbringar mycket tid i skogen. 
De är överens om att det är på tok för mycket varg och lodjur i skogen och att 
rovdjuren har minskat stammen av älg och rådjur kraftigt. 
– Förr när man åkte bil såg man ofta djur som sprang över vägen. Det ser man 
nästan aldrig nu, säger Emma. 
– Nej, det kommer man nog inte att göra i framtiden heller. De har ju ingen 
koll på hur många vargar som finns! säger Jan. 
I hans närmaste skogar har vargen hittills inte etablerat sig, det är bara strödjur 
som passerar. 
– Jag hoppas att de inte kommer hit. Jag tycker personligen synd om jägare som 
inte kan släppa sina hundar, tycker synd om dem som har jakten som 
livskvalitet, säger Jan. 
Stämningarna mot varg är ungefär likadana på ömse sidor gränsen. Jan läser 
både norska och svenska tidningar och ser både norsk och svensk tv. 
– Det är två nyhetsprogram som jag vill se. Østlandssendingen 18.50 och 
Värmlandsnytt 19.10. Jag har med mig egen parabol i Norge. 
Emma läser också norska tidningar och ser norsk teve. 
– Verdens Gang och Dagbladet fanns ju här på köpcentret innan det fanns 
Aftonbladet och Expressen. Och på Kötthallen finns det bara VG och 
Dagbladet. Jag ser på norsk teve också hemma. Det går samma såpor där som 
på svensk teve, men ibland är kanske de norska tiderna bättre för det program 
jag vill titta på. 
Ingen av dem är politiskt intresserad. 
– Nej du! säger Jan med eftertryck. 
– Men vi röstar i alla fall, påpekar Ing-Mari. 
Vilket inte alls är självklart. Årjäng har bland det lägsta valdeltagandet i landet 
och var en av få kommuner där valdeltagandet minskade 2006. 
Emma är 22 år gammal och vet inte riktigt hur hon tänker sig framtiden. 
– Nånting inom handel eller turism kommer jag säkert att hålla på med. Jag tror 
inte att jag kommer att byta bransch. Och om jag ska bo här i framtiden … det 
vet jag inte. Gör jag det så gör jag det och gör jag det inte, så gör jag det inte. 
Många värmländska orter som slutar på ”fors” har ett järnbruk i sin historia. Så 
är det för Töcksfors också. Sen blev det träsliperi, sågverk och pappersbruk, 
som lades ner 1950. Men Töcksfors har lyckats betydligt bättre med 
omställningen än många andra samhällen i Värmland. Här finns gott om 
halvstora och små tillverkningsföretag, och på senare år väldigt många butiker. 
Just i februari 2007 går det inte så lysande för köpcentret i Töcksfors. Det är 
inte alls fullt på parkeringen, fastän det är fredag eftermiddag. Vid årsskiftet 
minskade man öppettiderna så att köpcentret stänger klockan åtta varje kväll 
istället för nio som tidigare. 
Kanske beror det bara på att Thons nya köpcenter i Charlottenberg äger 
nyhetens behag och har lockat norrmännen dit, kanske visar det att Töcksfors 
inte är tillräckligt konkurrenskraftigt, i alla fall inte så länge det inte finns 
systembolag.  
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Men investerarna avskräcks inte utan tror på fortsatt expansion för 
gränshandeln. Ett nytt shoppingcenter planeras just nu. 
Jan Leandersson är säker på att de som satsar i Töcksfors gör rätt. 
– Jag tror aldrig köpcentret kommer att försvinna. Jag tror inte att de på 
östlandet i Norge riktigt har förstått än att de kan åka hit. De är vana att åka till 
Strömstad och handla. Men när de har tröttnat på att sitta i bilkö i två timmar så 
kommer de nog att hitta hit, tror Jan.
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Familjen Strandberg/Kelly 
 
Sara Strandberg från Hammarö gjorde sitt tredje  
universitetsår i London, och blev fast. Nu jobbar hon med strategisk planering i 
kommunen Southwark, är gift med en irländare och har en liten dotter. 
 
Saras mamma Helena Strandberg är handläggare på länsarbetsnämnden och har 
jobbat långa perioder i Ryssland, Makedonien och Turkiet.  
– Jag har aldrig tänkt på det så, men hennes erfarenheter gjorde väl att steget att 
flytta utomlands blev mindre för mig, säger Sara, som numera heter Kelly i 
efternamn. 
För den som har växt upp på Hammarö och flyttat till Östersund för att plugga 
är London väldigt stort, väldigt mycket och väldigt underbart. 
– Det är en så pulserande stad med en mix av folk. Hemma umgås man nästan 
bara med människor som har samma bakgrund och samma utbildning som en 
själv. Här träffar man folk från hela världen. Jag var inte så sugen på att resa 
runt i världen, utan landade här, där världen finns på ett ställe, säger Sara Kelly. 
Hon kom till South Bank University, ett av Londons minsta universitet, som 
utbytesstudent på ekonomprogrammets tredje år.  
Det var 1996 och hon trivdes så bra att hon stannade kvar och skrev sin 
uppsats på distans. Uppsats-en gjorde hon i samarbete med Svenska 
Turistrådet. Uppgiften var att undersöka hur mycket Sverige som turistmål syns 
i brittiska media. Det här var alldeles efter att researrangörer hade börjat köra 
direktresor mellan England och Åre. 
– Jag jämförde med Schweiz, som är mycket mer synligt för de engelska 
skidturisterna.  
De senaste åren har Sverige ändå fått lite mer uppmärksamhet i England, tycker 
hon. 
– Varje vinter har tidningarna bilagor om semester. Sverige brukar vara med, 
men mest som specialresemål, för snowboardåkare till exempel. 
Och britten i allmänhet tänker överhuvudtaget inte på Sverige för 
sommarsemester, enligt Saras erfarenhet. Folk tror fortfarande att Sverige ligger 
så långt norrut och att det är så kallt. Och det är lite luddigt vad Sverige har att 
erbjuda. Det är inte som Norge som alla känner till för fjordarna och 
hurtigruten. 
Sommaren 1997 träffade hon Denis Kelly, irländare uppväxt i London. Båda 
hade sommarjobb på South Bank Universitys antagningsenhet.  
Under ett par år hade de förhållande på långdistans sedan Sara hade flyttat 
tillbaka till Sverige. Inte till Värmland och inte till sin studieort Östersund, utan 
till Stockholm. 
– Alla mina kompisar hade jobb i Stockholm då.  
Hon arbetade som marknadsassistent på företaget Sintek som gör inredningar 
för apotek.  
Denis kom till Sverige och försökte hitta jobb här. 
– Men han hade svårt att komma in på arbetsmarknaden. Han har en examen i 
irländsk politik och historia och här fanns inget vettigt att göra om han inte ville 
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bli lärare. Om han hade fått ett bra jobb hade vi nog inte flyttat tillbaka till 
London, säger Sara. 
Hennes kompisar, födda på sjuttiotalet, hamnade i Stockholm. 
 
När hennes mamma Helena Strandberg var ung var Göteborg det mest 
naturliga valet för en karlstadsflicka som ville läsa vidare. 
– Mina äldre bröder hade studerat där, och min mamma hade släktingar där. 
Det fanns en naturlig anknytning. 
Hon tog en fil kand med pedagogik och psykologi, och så det relativt nya ämnet 
sociologi, samt teoretisk filosofi som extraämne. Lite företagsekonomi och 
nationalekonomi blev det därutöver för att hon tyckte det var intressant. 
– När jag ringde Götaverken och sökte jobb och berättade att jag var 
beteendevetare sa de: ”Vad är det?” 
Hon är född 1946 och kan bli hjärtligt trött på allt tal om fyrtiotalisterna som 
har haft det så väl förspänt hela livet.  
– Det fanns ju nästan inga jobb när vi kom ut!  
Hon hoppade in där det behövdes, både under studietiden och efter 
universitetsexamen. 
– Jag jobbade på sjukhus och ålderdomshem, på hem för vanartiga flickor och 
så jobbade jag extra på Sveriges största arbetsförmedling vid Olskroksmotet. 
På Värmland-Dalslands nation träffade hon Göran Strandberg från Forshaga 
och de blev ett par. 
Tanken var att hon skulle fortsätta inom arbetsförmedlingen. Hon var antagen 
som aspirant. 
– Jag visste inte om att jag var gravid. När jag förstod det och berättade för 
dem, fick jag inte platsen. Och facket gick med på det! De sa att: ”Det måste du 
förstå att du inte kan uppta en aspirantplats när du är gravid”.  Jag var så arg. 
Men när jag äntligen ringde facket centralt sa de att mitt klagomål kom in för 
sent för att de skulle kunna göra nåt. 
Sara föddes 1973. Sonen Mats kom 1975.  
I sex år var Helena Strandberg hemma med barnen. 
– Barnomsorgen var inte alls utbyggd på den tiden. Och vi bodde ju i Göteborg 
och hade ingen uppbackning av släkt och vänner. Alternativet hade varit att se 
sig om efter någon privat dagmamma.  
Hon började jobba igen 1979. På arbetsförmedlingen, trots allt, eftersom 
arbetet erbjöd så många intressanta möjligheter. 
Två år senare flyttade familjen till Värmland, till den villa på Hammarö där 
Helena och Göran fortfarande bor.  
– Jag fick jobb som platsförmedlare i Karlstad. Det var väldigt roligt. Pulsen, 
hjärtat, i arbetsförmedlingen är det direkta mötet med de arbetssökande. Och 
det är ett väldigt bra sätt att lära sig allt om arbetsmarknaden i en region. 
Efter några år blev hon chef och ställföreträdande chef och flyttade runt mellan 
olika kontor. Hon har chefat i Forshaga, Kristinehamn och Arvika och hela 
tiden pendlat med bil från Hammarö.  
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Det där med utvidgade arbetsmarknadsregioner, att folk måste vara beredda att 
åka ganska långt för att få jobb, det har hon personlig erfarenhet av och hon 
tror benhårt på att det är bra. 
Framförallt för individen som får större möjligheter att utvecklas än om hon 
eller han stannar kvar på samma arbetsplats hela livet. 
– Och från företagets synpunkt måste det givetvis också vara bra att få tillgång 
till erfarenheter och kompetens från flera människor. 
Men för att det ska vara möjligt måste kommunikationerna fungera bättre än de 
gör nu. 
– Att åka tåg eller buss utifrån länet och in till Karlstad går ganska bra. Att 
pendla till andra orter från Karlstad är svårare. Och att åka på tvärs i länet går 
inte. Att ta sig mellan Arvika och Sunne är ju helt omöjligt. 
På samma sätt måste barnomsorgen anpassas till folks faktiska arbetstider. 
Handeln som expanderar kraftigt, och hela tiden utökar öppettiderna, bygger till 
exempel helt på att de anställda har någon som tar hand om barnen på kvällar 
och helger. 
– I Ryssland fanns arbetsplatser med egna bussar som tog personalen till jobbet 
och dagis för de anställdas barn. Skulle detta gå att överföra till svenska 
förhållanden? 
Hon har sett Ryssland på nära håll. År 1992 började hon sitt uppdrag i ett 
omfattande världsbanksprojekt i det jättelika landet som yrvaket skulle anpassa 
sig till en marknadsekonomi.  
– Jag hade tidigare gjort lite jobb i Sankt Petersburg och blev tillfrågad om jag 
ville jobba med det här större projektet och tyckte att det verkade spännande. 
Hennes man arbetar i IT-branschen och hade tidigare rest runt mycket, både 
inom Sverige och utomlands. Det var hennes tur att resa och han fick hålla sig 
hemomkring. 
– Jag tror det var jättebra för oss allihop. Barnen fick tillgång till två föräldrar på 
ett nytt sätt. 
Uppdraget var att utveckla arbetsförmedlingskontor runt om i västra Ryssland. 
– Kontoren fanns, men arbetsförmedlingen ville utveckla sin service till 
arbetssökande och arbetsgivare. Förmedlarnas attityd till arbetsgivarna var 
kontrollerande och krävande. 
– Det fanns många militärer som hade blivit friställda, ungdomsarbetslösheten 
var hög och situationen för de arbetshandikappade var väldigt svår. Och det 
fanns ingen fungerande ekonomi. Istället för att få pengar från a-kassan kunde 
de arbetslösa få ut varor som de fick försöka sälja bäst de kunde.  
Projektets huvudkontor låg i Moskva. Helena Strandberg och en kollega från 
Stockholm åkte ut från Moskva till de olika orterna, stannade två-tre veckor, 
kom tillbaka till Moskva och rapporterade, fick ett nytt uppdrag och åkte ut till 
nästa ort, ibland nästan ett dygns tågresa från Moskva. 
– Vi höll skräddarsydda seminarier utifrån vad den aktuella förmedlingen 
behövde. Det kunde handla om hur man utvecklar prognoser för 
arbetsmarknaden, hur man effektivt tar emot arbetssökande så att de snabbt 
kommer ut i jobb, hur man utvecklar kontakterna med företag eller om intern 
organisation.  
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Det var ett tufft uppdrag. 
– Jag kan inte ryska och i Ryssland är det väldigt få som pratar engelska. Vi var 
helt beroende av tolk, och ju längre bort från Moskva man kom, desto sämre 
var tolken. Jag kunde inte ens läsa de kyrilliska bokstäverna i början av 
uppdraget. Det var som att vara både stum och analfabet. Vi hade varken 
tillgång till mobiltelefon eller internet och telefonledningarna fungerade 
nyckfullt. 
– Det fanns ingen backup. Man var helt utlämnad åt sig själv och de kunskaper 
man hade i huvudet. Det är en väldig tillfredställelse i det, när det fungerar.  
– Och att man faktiskt klarar av att leva i fyrtio graders kyla, i en lägenhet som 
det blåser rakt igenom och som inte blir varmare än tio grader plus. Att man 
klarar av att vakna på morgonen och det finns inget varmvatten och man vet att 
som kvinna förväntas vara tipptopp klädd och snyggt mejkad. Jag har aldrig 
någonsin stött på en sådan fixering vid hälsa och skönhet som där! 
– Den där tiden gav mig oerhört mycket. Inte minst insikten i hur det är att vara 
utlänning, att vara i en helt annan kultur där man inte har tillgång till 
information och inte har de sociala koderna. Visserligen hade jag en helt annan 
och mycket bättre position än många andra som lever som utlänningar i ett 
land, men det gav ändå en värdefull erfarenhet. 
Liknande heltidssatsningar har hon inte gjort sedan dess, men hon har haft en 
mängd kortare internationella uppdrag. Hon var involverad när Tjeckien skulle 
främja jämställdheten inför inträdet i EU, hon har byggt upp modellkontor för 
arbetsförmedlingen i Turkiet och under 2005–2006 åkte hon återkommande till 
Makedonien med uppdrag att utveckla kontakter mellan arbetsförmedling och 
arbetsgivare.  
– Jag vet inte hur stor möjlighet man har att påverka som enskild individ, men 
det går ju att se vissa resultat på de ställen där jag har haft uppdrag. Det var inte 
så länge sedan jag var iväg och gjorde jämställdhetsanalys på en region i 
Ryssland och kunde se att de arbetade efter det koncept som vi introducerade. 
Några av hennes kollegor på länsarbetsnämnden i Värmland har också haft 
internationella uppdrag. 
– Det är klart att det är positivt för organisationen. 
 
Helenas dotter Sara och hennes man Denis bosatte sig i London. När den 
färdigutbildade Sara kom till London år 2001 jobbade hon först i privata 
näringslivet, i läkemedelsbranschen. Nu är hon i offentliga sektorn. Hon är 
anställd inom den strategiska ledningen för kommunen Southwark med cirka 
200 000 invånare.  
– Kommunen rymmer allting. I den norra delen ligger turiststråken med 
London Eye och allt det där, i söder finns välbeställda förorter och i mitten är 
det väldigt deprived, vad heter det på svenska? Nedgånget, slitet. Det är många 
flyktingar, stor arbetslöshet och väldigt många som går på socialbidrag. I 
skolorna talas 110 olika språk.  
– Jag jobbar med att ta fram nyckeltal för att vi ska kunna se hur väl kommunen 
uppfyller sina långsiktiga mål för att förbättra livskvaliteten i området och mäta 
nivån på servicen. Allt från hårda siffror till sådant som hur många soptunnor 
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som missades förra kvartalet eller besöksnivåer på idrottsanläggningar, bibliotek 
och muséer till mått som hur många barn som uppnådde ett visst betyg den 
senaste terminen, hur många fosterhemsplacerade barn som var tvungna att 
placeras om eller hur många familjer som genom förebyggande åtgärder har 
undvikit hemlöshet. 
I London är det också lätt att följa världsekonomins utveckling. På femtio- och 
sextiotalen kom stora grupper irländare till London, på flykt undan 
fattigdomen. Makarna Kelly, Saras svärföräldrar, kom till England för att skapa 
ett bättre liv. Idag har Irland en blomstrande ekonomi och är ett av de länder 
som både svenskar och andra EU-medborgare söker sig till.  
Väldigt många kommer också till England. 
– Det senaste är att så många kommer från Östeuropa, framförallt Polen. Det 
har växt upp en otrolig mängd nya affärer från Polen. 
– Och det finns en väldigt stor afrikansk befolkning. I vissa kvarter är det som 
att gå i en marknad i Afrika.  
Jag intervjuar Sara på telefon, för det dröjer innan hon kommer till Sverige. 
– Jag är inte hemma alls så ofta som jag skulle vilja. Vi brukar åka hem en gång 
på sommaren och så en eller två gånger till, mer blir det inte. Men i och med att 
mina föräldrar är så resvana så kommer de ofta hit istället.  
Helena kan tycka att det är lite långt till dottern och dotterdottern Maya, född i 
maj 2006. 
– Men jag tror att det är både lättare och billigare att ta sig till London än det 
hade varit om de hade bosatt sig i norra Sverige!  
Under det senaste året med Maya har hon och Göran försökt att åka varannan 
månad till London. De flyger med Ryanair från Säve flygplats och passar på att 
hälsa på sonen Mats som bor i Göteborg.  
Det här är våren 2007, och Värmlands plats i världen diskuteras intensivt, 
åtminstone bland länets beslutsfattare. När Ansvarskommittén presenterade 
sina tankar om att dagens tjugoen landsting ska bli mellan sex och nio 
direktvalda regioner, uppstod en stark känsla av att nu är det bråttom. Nu måste 
värmlänningarna bestämma sig för om de vill höra ihop med Västra Götaland 
eller med Stockholmsregionen eller med någon annan. 
Helena Strandberg jobbar på länsarbetsnämnden i det län som ännu heter 
Värmland, men hon tycker inte att frågan om hur gränserna dras spelar så stor 
roll. 
– Frågan är om man ska organisera sig för organiserandets skull. Vem är det 
som ska dra mest nytta av en ändring? Jag tror inte att det har så stor betydelse 
hur Sverige är skuret på längden, tvären eller bredden. Däremot måste man 
samordna administrationen där det finns vinster med att göra det. Och man 
måste utvidga regionerna så att folk kan transportera sig smidigt åt olika håll, 
inte sluta tänka vid kommun- och länsgränser. 
Hoten mot Värmlands utveckling ser hon inte i att länet skulle vara för litet.  
– Hoten ser jag i att man inte höjer blicken, i att man fortsätter att vara rädd för 
kompetens som inte är förpackad så som den brukade vara. Det ligger en stor 
fara i att företag och organisationer därmed går miste om värdefull kompetens 
som kan vara nödvändig för utveckling och överlevnad.  
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Sara Kelly i London är för sin del rätt oförstående till hela diskussionen om att 
ändra regiongränserna i Sverige. 
– Värmland är väl bra som det är? Men jag måste erkänna att jag inte hängt med 
i debatten hemma i Sverige.  
När Maya var åtta månader gick Sara tillbaka till arbetet, men med reducerad 
arbetstid. Nu jobbar hon 25 timmar i veckan, fördelat på tre veckodagar plus 
några timmar hemifrån. 
– Man har ju inte så lång mammaledighet här. Visserligen har man rätt att vara 
ledig ett år, men pengarna är slut efter sex månader. Och de sex månader som 
man har betalt får man inte alls lika mycket pengar som i Sverige.  
Hennes vänner har precis som hon kvalificerade arbeten med relativt höga 
löner, och hon känner ingen som har stannat hemma på heltid med barnen. Det 
är annars vanligt bland kvinnor i England. 
– Problemet är att dagisavgifterna här är så höga. En kompis till oss har två 
pojkar på dagis och betalar 1 500 pund i månaden. Det är mer än 20 000 
kronor. Om du då jobbar i affär eller med något annat lågavlönat så kan du inte 
betala dagisavgiften med din lön, även om det finns bidrag att få. Jag har fått 
känslan av att väldigt många blir utestängda från arbetsmarknaden för att 
barnomsorgen inte fungerar, det lönar sig helt enkelt inte att jobba.  
Familjen Kelly bor i radhus med egen trädgård i sydöstra London. Att åka in till 
centrum tar 25 minuter med tåg. Hur lång tid det sedan tar att komma till 
jobbet beror helt på trafiken. 
– Jag brukar åka hemifrån vid sju på morgnarna, då är jag på jobbet strax före 
åtta. Åker jag en timme senare tar det två timmar att komma fram. Alla skolor 
här börjar klockan nio och alla kör sina barn till skolan, eftersom det inte är 
säkert att låta dem gå själva. Det är ett barn i varje bil på morgnarna.  
– På kvällarna ska alla hem från jobbet samtidigt, och det brukar ta en och en 
halv timme ungefär. Då tänker jag på mamma som kör hemifrån Hammarö till 
jobbet i Karlstad på fem minuter! 
Hon och Denis tror inte att de kommer att bo kvar i London när Maya börjar 
skolan.  
– En plan är att försöka med Sverige igen. Jag skulle vilja att hon fick en svensk 
barndom med lite mer närhet till naturen och större frihet att kunna springa 
omkring. 
Mycket medvetet pratar hon svenska med Maya och hon umgås med flera 
svenska kvinnor som lever i blandäktenskap och har barn. 
– Vi försöker bygga upp ett nätverk och träffas regelbundet och pratar svenska. 
Om de bestämmer sig för att flytta till Sverige kommer Maya att kunna språket. 
Problemet är snarare föräldrarnas jobb. 
– Vi är inte säkra på hur vi ska kunna översätta våra erfarenheter till den 
svenska arbetsmarknaden. Det finns ett så fantastiskt brett utbud av jobb här 
och det är mycket mer begränsat i Sverige. 
– Jag har faktiskt två engelska kompisar som planerar att flytta till Sverige för 
att de vill ha bättre livskvalitet. De tycker att det verkar tryggt och bra att ha 
familj i Sverige och att skolorna verkar bra. Fast deras jobb är lättare att flytta 
med sig än våra. En är grafisk designer och en är lärare. 
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En annan möjlighet är att familjen Kelly om några år bor på engelska 
landsbygden. 
– Vi skulle kunna flytta ner till kusten. Om man är uppväxt vid Vänern vill man 
gärna bo vid vattnet. 
Hon är den första i sin familj som har bosatt sig utomlands.  
Men det internationella intresset kom långt tidigare än så. Hennes mamma 
Helena skickades som tonåring till London i två omgångar för att lära sig 
engelska. 
– Där träffade jag en tjej och en kille från Frankrike, så sen åkte jag till 
Frankrike flera gånger och hälsade på dem och lärde mig franska, berättar 
Helena. 
Och hennes mamma, Saras mormor, Greta Larsson född Wiktorin år 1915, 
jobbade som nanny och kokerska i en familj i London i sin ungdom före andra 
världskriget. 
– Ju äldre jag blir och ju mer jag börjar fundera på hur det verkligen var, så ser 
jag att många reste på den tiden också. Generationen före min mamma for ju 
till Amerika. Man har en tendens att förstora den tidsålder man själv befinner 
sig i och tro att internationaliseringen börjar nu. Det beror på hur man ställer in 
kikaren. Naturligtvis kan man hitta många som inte såg det som ett alternativ att 
åka utomlands, men för andra har det varit förväntat att de skulle ut, säger 
Helena.  
Sara tror ändå att hennes generation är mer internationell än sina anmödrar och 
anfäder. 
– De som stannar kvar borta är de som träffar någon och gifter sig och de är 
kanske inte så många. Men även om folk inte bosätter sig permanent så är det 
väldigt många som har varit ute under några år och pluggat eller jobbat. 
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Familjen Ronacher 
 
Efter kriget var det eländigt fattigt i Österrike, och  
järnverket i Hagfors sökte  arbetskraft. Othmar Ronacher var sexton år 1952 
när familjen lät sig värvas från  
Zell am See till Uddeholmsbolaget. Både han, hans pappa och hans bror fick 
jobb i järnverket. 
 
– Vi kom hit på lördan och började arbeta på måndan, berättar Othmar 
Ronacher. 
Knappt fyrtio år senare köpte ett österrikiskt bolag hela järnverket. 
 
Det var ett riktigt kap som Uddeholmsbolaget gjorde i familjen Ronacher. 
Sextonåringen Othmar hade redan hunnit jobba två år som lärling på valsverket 
Sultsau Werfen. Hans äldre bror Herbert var reparatör och pappa Jacob var 
svarvare på samma valsverk.  
– Men det var så dåligt i Österrike. Pappa handlade på kredit i affärn. Varje 
månad när han hade fått lön och hade betalat det han var skyldig så hade han 
nästan inget kvar. Farsan flyttade för vår skull, han hade aldrig gjort det om det 
inte varit för oss.  
Länder som hade förskonats från kriget behövde arbetare. Flera utländska 
företag värvade aktivt arbetare utomlands, ungefär så som landstingen idag 
raggar vårdpersonal i andra länder. 
– Vi fick välja mellan Kanada och Sverige. Pappa sa: ”Vi tar Sverige. Trivs vi 
inte, kan vi alltid åka hem tillbaka.” Vi fick biljetten betald och allt var klart. 
Annars hade vi aldrig haft råd att åka. 
Othmar började i avslutningshallen. 
– Jag målade stålstänger som skulle till Amerika. Vill du veta hur mycket jag 
hade i lön? Femtio öre i timmen, sen fick jag ökt till sjuttiofem öre. Sen blev jag 
maskinvalsare och fick tre och femtio i timmen. Det var mycket pengar. 
En kväll i veckan fick de läsa svenska, också hans mamma Elisabeth som var 
hemmafru.  
En kort tid bodde familjen Ronacher i de gamla bolagslängorna Sättrahusen, 
men ganska snart fick de flytta in i de nybyggda husen på Lillstugevägen. 
”Tyskhusen”, kallades de för det var nästan bara familjer från Tyskland och 
Österrike som bodde där. ”Danskhusen” låg framför ”Tyskhusen”. 
– Där bodde danskarna och finnarna. Det var lite mer oväsen och bråk där, de 
var ofta ungkarlar, men tyskarna hade familjerna med sig, minns Britt Ronacher.  
Hon minns också att hagforsingarna muttrade lite över att utlänningarna fick bo 
där. 
– Det var ju de modernaste lägenheterna som fanns i Hagfors, det fanns både 
varmt och kallt vatten inne. Det hördes väl lite gnäll över det, säger Britt 
Ronacher. 
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Före giftermålet hette hon Lundberg. Hon är född och uppväxt i 
bolagslägenheterna i Sättra, i det Hagfors som har byggts upp helt och hållet 
kring järnverket. 
– Pappa var elva år när han började jobba nån gång 1908 eller 1909. Han och 
hans bror gick från Geijersholm där dom bodde, till järnverket. Deras mamma 
dog tidigt och dom var tvungna att börja jobba, det fanns ingen som kunde ta 
hand om dom.  
Elvaåringen växte och fick allt tyngre arbetsuppgifter.  
– Han lyfte stål för hand. Det fanns inga traverser.  
Britt är yngst av fem syskon. 
– Det är arton år mellan min bror Olle och mej. Mamma var bara arton när hon 
fick honom. Mamma var hemma, men ibland hade hon städplats hos nån fin 
fru i Uddeholm. Dom gjorde verkligen sitt bästa för att utnyttja henne. 
När äldste brodern Olle hade gått sina sex år i skolan kom magistern hem till 
familjen och vädjade om att de skulle låta honom fortsätta i skolan. 
– Pappa sa ”varifrån ska jag ta pengar till det?” Olle fick börja i verket, han 
också. Fast han fick interna utbildningar inom företaget. På slutet hade han en 
chefspost i Fagersta, berättar Britt. 
 
Othmar och Britt träffades i Folkets park. Han var blyg och visste inte riktigt 
vad han skulle svara när Britt och hennes kompisar blinkade och hejade åt 
honom, men han vågade ändå bjuda upp henne. 
– Det var foxtrot och det var inte jag nåt vidare på, men sen dansade vi vals 
också och det är jag bättre på, säger Britt. 
Hon var arton och han nitton när de blev ihop. De gifte sig 1959. 1962 fick de 
sonen Per Olov som alltid har kallats för Olle. Dottern Ann-Sofie föddes 1966.  
Det var ännu vanligt att kvinnor var hemma med barnen på heltid, men Britt 
var inte det. Hon arbetade i många år på Gruneau pappershandel, innan hon 39 
år gammal fick möjlighet att utbilda sig till hemterapeut för att arbeta åt 
socialförvaltningen i problemfamiljer. 
– Jag har nog jobbat mest hela tiden. Men mina barn har aldrig haft nån 
barntillsyn. Mamma och pappa hjälpte mig med det, och så hjälpte jag dem med 
sånt de behövde hjälp med. 
Othmar jobbade kvar i verket men bytte avdelningar, från bandverket till 
gjuteriet och sen till värmebehandlingen. 
 
I början av åttiotalet började finansmannnen Anders Wall köpa in sig i 
Uddeholm. I december 1984 blev AGA ny huvudägare, och 1988 sålde AGA 
till Pelle Norbergs bolag Trustor. Det var inte längre så att alla kunde få jobb på 
verket när de slutade skolan, och de ständiga ägarbytena skapade oro. 
– De kom in och rafsade åt sig det bästa och sen stack de, säger Othmar. 
Hans dotter Ann-Sofie tycker att AGA var värst. 
– Egentligen var de de största skurkarna. Det var de som styckade upp alltihop, 
tycker Ann-Sofie Ronacher. 
– Men på nåt vis började inte protesterna förrän Böhler kom in. Det var de som 
kom med storsläggan och skulle skicka hem folk, påpekar Britt. 
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Österrikiska Böhler är dotterföretag till Voest Alpine Stahl som köpte in sig i 
Uddeholm år 1991, för att bilda Böhler-Uddeholm AG. 1992 sålde Trustor det 
sista av sin minoritetspost av aktier, och Uddeholm är sedan dess helägt 
österrikiskt bolag med huvudkontor i Wien. 
Direktörerna var strama herrar, vana vid att bli tilltalade med ”ni” och ”Herr 
Doktor” i en tyskspråkig affärskultur som var väldigt stötande i Hagfors. 
– De där högresta herrarna … Folk tyckte de var som nazister. Men det var 
första gången som hagforsarna gick man ur huse och sa ifrån. Då höll vi ihop 
allihop, säger Britt.  
Ann-Sofie jobbade på socialkontoret när Böhler meddelade att de tänkte lägga 
ner valsverket i Hagfors och flytta till Kapfenberg. 
– Det var så hemskt, det var som en böld i hela samhället, säger Ann-Sofie. 
Protesterna fortsatte. Det var demonstrationer vid Österrikes ambassad i 
Stockholm och det var symboliska begravningar med kransnedläggningar 
utanför järnverksporten. Personalen på turistbyrån sa att de från och med nu 
inte tänkte sälja resor till Österrike och en allmän bojkott mot österrikiska varor 
påbjöds. 
Ann-Sofe blev intervjuad i Aktuellt om hur det var att vara österrikare i andra 
generationen och leva mitt i den hätska stämningen. 
–  Det var väl inte så svårt att hålla ifrån sig. Jag hade ju ingen koppling till det 
Böhler gjorde, och jag visste ju att de mina såg likadant på det som andra här. 
Och själv är jag ju främst hagfôrsing, säger Ann-Sofie. 
 Othmar tycker heller inte att det var några problem. 
– Det var aldrig frågan om att nån skulle vara arg på mig. Jag hade aldrig ont av 
det där överhuvudtaget.  
– Men Othmars bror Herbert var lite chef och eftersom han kunde språk var 
han med och förhandlade. Det var kanske värre för honom, tror Britt.  
Och visst kändes det lite märkligt att ett bolag från det fattiga land Othmar  
hade lämnat  skulle köpa upp hans arbetsplats, bygdens utan konkurrens 
viktigaste företag. 
Hagfors har fått ta emot andra smällar därefter. År 2000 flyttade Primus 
produktionen till Estland och hundra anställda miste jobbet. Och North Book, 
som 2001 kallades för den nya tidens basindustri när folk från hela världen 
kunde boka sina flygbiljetter via en växel i Hagfors och som mest hade runt 150 
anställda, lades ner fyra år senare när ännu modernare teknik gjorde att 
resenärerna själva började boka biljetter på sina egna datorer. 
Nu är det våren 2007, och det går bra för järnverket. Det nedläggningshotade 
valsverket låg i malpåse ett tag, men är i drift igen. Böhler-Uddeholm kommer i 
år att dela ut en rekordstor bonus till alla sina anställda, någonstans mellan 
10 000 och 15 000 kronor per person.  
Idag har företaget 840 anställda. Det är inte mycket mer än en tredjedel av de 
2 380 som jobbade där rekordåret 1966, men under rätt många år har det känts 
som att jobben är stabila. 
Fast i mars, någon månad efter att den här intervjun gjordes, blev det återigen 
diskussioner om ägarbyten.  
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 – Det är klart att det alltid är osäkert med utländskt ägande. Vi är ju fortfarande 
väldigt beroende av verket. Förutom de anställda så är det ju väldigt många som 
är underleverantörer, säger Ann-Sofie. 
Hennes sambo Christer Lindqvist kör skogsmaskin. 
– Men hans bror jobbar på verket, och min bror också. 
Alla företagssatsningar har inte slagit så väl ut, men Ann-Sofie är övertygad om 
att Hagfors behöver bredda sitt näringsliv för att inte vara så helt beroende av 
järnverket. 
– Vi blev ju valda till Årets Företagarkommun 2006, det kanske betyder nåt, 
hoppas Ann-Sofie. 
 
I sex år har Ann-Sofie varit kurator på högstadieskolan Asplundsskolan och 
hon vet att stämpeln av kris och misär sitter hårt på Hagfors. Det gäller inte 
bara näringslivet, det gäller minst lika mycket ungdomsproblem som fylleri och 
droger.  
– Jag tycker det är väldigt mycket fokus på det negativa i Hagfors. De allra flesta 
ungdomar sköter sig väldigt bra här, men det är inte den bild som media ger. 
Samma helg var det en ung tjej som hade supit sig medvetslös och två som dog 
i Karlstad, men det var mycket större rubriker på tjejen i Hagfors. Tittar man på 
undersökningar om ungdomsfylleri så är det inte värre här än nån annanstans.  
Vilket inte betyder att det är bra i Hagfors. 
– Fylla är problemet bland ungdomar. Media vill få det till att vi är en knarkhåla, 
det är vi inte, men det är mycket fylla. 
I sitt jobb möter hon både ungdomar som vill stanna kvar och sådana som vill 
bort fortast möjligt. 
– Man ska inte se negativt på att ungdomar flyttar härifrån. Många utbildar sig 
och kommer tillbaka sen, som jag gjorde. 
– När du flyttade sa du: ”Det vet du mamma, i Hagfors ska jag aldrig bo”, 
kommer du ihåg det? påminner Britt.  
– Jag kände så då. Först flyttade jag till Stockholm och sen gick jag 
Socialhögskolan i Östersund. När jag var klar med skolan ville jag flytta tillbaka. 
Det finns ju en trygghet här. Man känner igen det mesta och har släkt och 
kompisar här. Och så har man väl sett att det inte är så mycket bättre på andra 
ställen heller.  
Sedan fem år bor hon och Christer och deras barn Frida och Karl i den villa i 
Uddeholm som hennes föräldrar köpte när hon var fjorton år. När de unga tog 
över huset flyttade Othmar och Britt in i lägenhet i Hagfors. 
Karl fyllde fem i julas och Frida blir tio i april. Frida har inte riktigt tänkt på om 
hon vill bo kvar när hon blir stor. Men hon vet att hon trivs bra nu. 
– Jag har bra kompisar och så. 
De två första skolåren gick hon i Stjärnsfors. I höstas lades skolan ner. 
– Den var så liten. I Fridas klass var det bara fem barn, det är inte så bra det 
heller, tycker Ann-Sofie. 
Nu går Frida tredje klass i Södra skolan inne i Hagfors. Hon är en av dem som 
kommer att gå i Hagfors nya storskola, som enligt planerna ska börja byggas 
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hösten 2008. Motståndet mot storskolan är massivt på insändarplats, men Ann-
Sofie ser fram emot den nya skolan. 
– De gamla skolorna är väldigt nedslitna. Det finns nåt slags Bullerbyideal över 
de där små skolorna, och jag tror inte på det idealet. Jag tror det blir gôrbra att 
samla kompetens på ett ställe! Och på sikt får vi ett väldigt sjunkande 
elevunderlag. 
 
På senare år har det flyttat in anmärkningsvärt många barnfamiljer från Holland 
till Hagfors kommun, men befolkningen fortsätter att minska. 
Ann-Sofie tycker ändå att det märks en försiktig optimism. 
– Det är som att man försöker förmedla en lite positiv bild av Hagfors. Fler 
företag är på väg, holländarna startar ofta företag. Och naturen här är så 
fantastiskt fin! Man skulle kunna göra mycket mer för turismen. 
Där är Värmullsåsen ett sorgligt kapitel. För andra vintern i rad står 
skidanläggningen igenbommad. De holländska ägarna kommer inte överens 
med kommunen och inget tyder på att liftarna någonsin mer kommer i gång. 
– Fast man får väl ändå hoppas att någon ska ha modet att öppna igen, tycker 
Ann-Sofie. 
Britt tycker att vården är det största problemet. 
– Sjukvården är en katastrof! Äldreboendet har de dragit ner på. Det fanns ett 
stort fint servicehus på Blinkenbergsvägen som de la ner. Och avdelning 4 på 
sjukhuset stängde de bara. 
Avdelning 4 var en omvittnat väl fungerande enhet, ett ovanligt samarbete 
mellan kommunen och landstinget, med rehab och vård i livets slutskede. 
– Det var jättefint. Pappas bror Herbert låg där, berättar Ann-Sofie. 
När landstinget skulle lägga ner akuten i mitten på nittiotalet gick hagforsborna 
åter ut och demonstrerade i ett imponerande långt fackeltåg från Domus till 
Folkets Hus. Britt Ronacher satt i landstingsfullmäktige för socialdemokraterna. 
Hon var en av två ledamöter som röstade mot partilinjen om att stänga akuten. 
Det kostade på, och hon kände sig tvungen att sluta mitt i en mandatperiod, 
men det skulle ha varit ännu värre att följa partipiskan den gången.  
– Min bror sa till mig före omröstningen: ”Du är med i den allmänna nickinga”. 
Då kände jag att jag var tvungen att slåss för det jag trodde på, även om det inte 
hjälpte. 
Idag är hagforsborna hänvisade till sjukhuset i Torsby om det händer något på 
kvällar och helger. 
– Det känns inte riktigt tryggt. Samtidigt måste jag säga att när barnen har varit 
sjuka så har det fungerat fint. BVC är väldigt bra, säger Ann-Sofie.  
Britt har problem med hjärtat och går på kontroll i Torsby.  
– När man väl får komma in så fungerar det bra. 
Samma sak tycker Othmar som är sjukpensionär efter en by-passoperation i 
Örebro för fjorton år sedan. Han går på regelbundna kontroller i Torsby och 
har haft tur och fått träffa samma läkare.  
De tar alltid bilen till Torsby. 
– Egentligen vet jag inte hur bussarna går nu. Vi tar bilen, det är enklast. Man 
blir väldigt beroende av att ha bil. 
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Ann-Sofie tar också alltid bil till jobbet inne i Hagfors. Varannan dag, när 
Christer börjar köra skogsmaskin klockan fyra på morgonen, lämnar hon Karl 
på dagis. Varannan dag lämnar Christer femåringen innan han börjar jobba vid 
lunchtid. 
Ann-Sofie har ärvt det politiska engagemanget och partifärgen efter mamma. 
En kort period satt hon i kommunstyrelsen och var med i fullmäktige i tre 
perioder innan hon slutade vid valet 2006. 
– Nu är jag bara överförmyndare. Det ligger i linje med det jobbet jag hade 
förut på socialkontoret. Jag kände under en period att det blev för mycket med 
både jobb och barn och politiken, säger Ann-Sofie. 
– Sen har man inte så stor möjlighet att påverka. Mycket är bestämt när det 
kommer till fullmäktige. Ideologin är viktig för mig, rättvisa och alla människors 
lika värde, men det är sådant som jag arbetar med i jobbet också, inte bara i 
politiken. 
Ett par-tre gånger i veckan tränar hon. 
– Det är jätteviktigt, det är det som är min egen tid. Annars är det väl mest så 
att man följer med barnen på det ena eller andra. Frida åker längdskidor. I går 
tävlade hon uppe i Likenäs, en vanlig måndagkväll. Innan vi kom iväg så tänkte 
jag ”ska det verkligen vara nödvändigt?”, men sen gick det bra för henne och 
jag ser ju att hon blir glad.   
Med ett krävande jobb och Christers oregelbundna arbetstider så hade hon 
knappast klarat att vara politiskt aktiv överhuvudtaget om det inte hade varit för 
den äldre generationen. Både Britt och Othmar och Christers föräldrar Gun 
och Lasse hjälper till mycket med barnen, en påtaglig fördel för barnfamiljer 
med att bo på samma ort som sina föräldrar. 
Tioåringen Frida har slutat på fritids. Hon gjorde upp med mormor att hon 
skulle få vara där efter skolan istället. Varje dag går mormor Britt och möter 
henne vid skolan.  
Och varje sommar gör mormor och Frida en kortare resa ihop. De har varit på 
Liseberg och Kolmården, i Legoland och Södertälje. I fjol fick Karl följa med 
för första gången och förmodligen åker han med i sommar också. 
På den längsta resan hittills var Othmar också med. Då flög Frida med mormor 
och morfar till Österrike och fick se alla platser där morfar var när han var barn 
och tonåring.  
De åkte upp i Alperna och såg gentiana blomma, de såg glaciären i Kaprun och 
allt sedan dess tjatar Frida på morfar att han ska lära henne tyska. 
Ann-Sofie läste språket i skolan, förstår mycket, men pratar inte så gärna.  
Britt har aldrig tagit några tysklektioner, men har snappat upp en massa i 
umgänget med Othmars släkt, och när hon blev tvungen att prata visade det sig 
att hon talar utmärkt tyska med påtaglig dialekt från trakterna kring Zell am See. 
Genom åren har de åkt dit regelbundet.  
Och även om det är mest svensk husmanskost i Othmars och Britts 
kosthållning, så är det en hel påverkan från det österrikiska köket också. 
– Knödel och sauerkraut, säger Britt. 
Men de lägger inte in surkålen själva. 
– Vi köper den på Lidl. Bästa sauerkraut som finns, säger Othmar.  
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Familjen Hofman/Högberg 
 
Lynn Högberg och Fredrik Hofmann har ingen  
naturlig anknytning till Kil. Det var de höga huspriserna  
i Karlstad som gjorde att de skaffade villa i Jonsbol för fem och ett halvt år sen. 
 
Precis som många andra kilsbor pendlar Fredrik Hofmann till jobbet i Karlstad. 
Än så länge åker han kollektivt, men kanske kommer han att övergå till att köra 
bil. 
De träffades hemma i Åmål sommaren 1994. 
Då hade Lynn Högberg redan läst en termin vid förskollärarutbildningen på 
Högskolan i Karlstad. 
– Jag visste att jag inte skulle komma tillbaka till Åmål efter utbildningen. ”Det 
blir du som får flytta till Karlstad”, sa jag med en gång, säger Lynn. 
Efter två år kom han. Fredrik var arbetslös i perioder innan han utbildade sig 
till massageterapeut. Han fick så småningom jobb på Haga Motion, som 
erbjuder förebyggande friskvård åt kommunens personal, framförallt inom vård 
och omsorg. 
Lynn vikarierade på olika förskolor efter att hon tagit examen 1996. Eftersom 
många vill stanna kvar på den ort där de har studerat är det hård konkurrens 
om förskollärar- och lärarjobben i Karlstad. 
– Det var ju helt omöjligt att få fast jobb. Fast jag hade tur att få lite längre 
vikariat och slapp springa runt på timmar. 
De bodde tillsammans i lägenhet på Våxnäs. När Hannes föddes 2001 började 
de leta efter hus, men fann snart att priserna runt Karlstad var för höga. Av en 
slump fick de veta att villan på Jonsbol, tre kilometer från Kils centrum, var 
ledig.  
De åkte dit och tittade. 
– Jag kände direkt när vi kom in på gatan att här vill jag bo, säger Fredrik. 
Lynn var lite mer skeptisk till att flytta till en ort där de inte hade vare sig släkt 
eller vänner. 
– Ingen av oss hade satt sin fot i Kil förut. Det kändes osäkert. 
En orsak till att de ändå vågade ta steget var att huset var en bostadsrätt. De tio 
husen på Sandlyckevägen, nära Stora Kils kyrka, granne med en bondgård och 
sexhundra meter från Fryken och en liten badplats, byggdes 1986 i en 
bostadsrättsförenings regi. 
– Insatsen var på 15 000 kronor. Om vi inte hade trivts så kände vi att vi kunde 
säga upp kontraktet och flytta, även om vi inte skulle få tillbaka de 15 000 
kronorna. 
När de flyttade in i december 2001 var Lynn föräldraledig och Fredrik började 
pendla till jobbet i Karlstad.  
Han är i gott sällskap. Många av villaområdena i Kil byggdes på sjuttiotalet för 
folk som reste till sina arbeten. De senaste uppgifterna är från 2004. Enligt dem 
var det 1 179 kvinnor och 1 626 män som pendlade från Kil över 
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kommungränsen eller över länsgränsen. Däremot är det ont om arbetsplatser 
som lockar folk från andra kommuner, och inpendlingen är liten.  
Lynn fick fast anställning på förskolan i Tolita och hann jobba fyra månader 
mellan att föräldraledighet-en för Hannes var slut och att Sander föddes 2003.  
 
Lynn är van att resa kollektivt. De första månaderna på förskollärarutbildningen 
i Karlstad åkte hon dagligen till och från Åmål med buss. Under tiden hon 
bodde i Karlstad tog hon alltid bussen till högskolan och därefter till de 
förskolor där hon vikarierade. 
Men nu är hon hänvisad till att ta bil de åtta kilometerna till förskolan i Tolita.  
– Det finns inga allmänna kommunikationer som passar.  
Fredrik åker för det mesta buss, ibland tåg och någon enstaka gång bil till 
jobbet. Friskvårdscentrets öppettider är generösa, vilket innebär att han 
regelbundet arbetar kväll. För det mesta jobbar han två eller tre kvällar i veckan, 
men var femte vecka gör han fyra kvällar, inklusive fredag. Då arbetar han 
dessutom söndag, 11.45–18.15. 
Tidtabellerna fungerar skapligt, tycker han. Åtminstone när han arbetar dagtid, 
7–15.30. 
– Förut fanns det ingen bra buss som passade på morgonen, då kom jag jämt 
för sent. Sen ändrade de tidtabellen. Nu har jag en buss som går klockan sex, då 
kommer jag precis i tid. Tiderna är anpassade för dem som jobbar på dagen. 
Värre är det på kvällspasset. Då börjar han 11.15 och slutar 20.15.  
– Tåget går inte förrän 21.05. Då får jag sitta och vänta i nästan en timme. Det 
är bara dödtid. Allt är stängt och man kan inte göra några ärenden. Förut var 
det bättre, då gick det en buss 20.30. Det blev en väsentlig försämring när den 
togs bort. 
Och att försöka åka kollektivt till och från jobbet en söndag, det är bara att 
glömma. Då får det bli bilen. 
Länge hade de bara en bil. Den tog Lynn till jobbet, och Fredrik gick de tre 
kilometerna till tåget eller bussen. Det var kämpigt, speciellt de förmiddagar 
som han först lämnade på Lövängens dagis och drog vagnen med de två 
pojkarna, oavsett om det var sol, snö eller regn. 
– Det var stressigt. Man fick ju gå hemifrån mer än en halvtimme innan tåget 
eller bussen skulle gå. Och det var en press att veta att man måste hinna lämna 
och sen raskt gå vidare till stationen. 
Påsken 2006 köpte de loss huset från bostadsrättsföreningen, fick lägre 
månadskostnader för boendet och kostade på sig att köpa ytterligare en bil. Nu 
har de en Ford Mondeo från 2002 och en Ford Escort från 1996.  
Den äldre bilen använder Fredrik till och från stationen. 
– Det kostar 3 000 kronor i månaden extra, men det är en himla frihet att ha 
två bilar. Det var ett jädra pusslande förut. Nu blir ju barnen större också, och 
kommer att ha mer och mer egna aktiviteter som de ska skjutsas till, säger Lynn.  
Fredrik tar bilen hela vägen till Karlstad de söndagar som han jobbar, och det 
händer att han gör det någon vardag ibland också. 
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– Nackdelen med att åka buss är att man inte kan göra några ärenden. Men har 
jag bilen så kan jag passa på att till exempel köpa bräder på ByggMax. Det går ju 
inte när jag åker buss. 
Det finns andra avigsidor med att åka kollektivt. Inte minst när man arbetar 
med människor. 
– Jag har ju ett sådant jobb att jag inte alltid kan släppa en kund som håller på 
och pratar för att rusa till bussen. Om man då vet att om man missar den så går 
nästa buss inte förrän en timme senare, så är det stressande, säger Fredrik.  
Det finns fördelar också. 
– När du väl sitter på bussen så är det trettiofem minuters avslappning. Jag 
försöker bara varva ner och blunda, sjunka in i nuet, som en slags meditation. 
Det är man inte så bortskämd med som småbarnsförälder. När jag åker tåg 
hinner jag knappt slappna av, för det tar bara tio minuter. 
Det viktigaste skälet till att han huvudsakligen reser kollektivt är ändå 
ekonomiskt. Och det är inte helt säkert att det skälet är så starkt längre, nu när 
familjen har två bilar. 
Som kommunanställd har han rabatterat länstrafikkort, 700 kronor i månaden. 
Men då måste han köpa kortet tolv månader om året, inklusive semestern. Det 
känns lite tungt, särskilt som han några gånger i månaden ändå tar bilen. 
– Vi har börjat räkna på det nu. Det är fortfarande billigare att åka kollektivt, 
särskilt när man räknar in slitaget på bilen, men det är inte säkert att det är så 
fördelaktigt som vi har trott, säger Lynn. 
På förskolan i Tolita där hon jobbar går barnen från landsbygden runt Kil. Flera 
har föräldrar som arbetar i Karlstad och nu drabbas av att Värmlandstrafik 
kommer att sluta stanna vid de små stationerna. 
– Jag vet inte hur de kommer att lösa det. Försöka samåka, kanske, eller så får 
familjen köpa en bil till. 
– Det är lite konstigt att Värmlandstrafik gör så när alla hela tiden pratar om att 
vi måste dra ner på bilkörandet och åka mer kollektivt, tycker Lynn. 
Precis som för Fredrik varierar hennes arbetstider. Förskolan i Tolita öppnar 
klockan sex varje morgon och stänger sex på kvällen, och hon jobbar ibland 
tidig morgon och ibland sen eftermiddag.   
Båda har stor förståelse från sina respektive arbetsplatser för att de är tvungna 
att anpassa sina arbetstider efter hur den andra jobbar, så att alltid en av dem 
kan lämna och hämta på dagis. 
– Jag kan ju inte öppna på förskolan när Fredrik börjar tidigt, och inte stänga 
när han jobbar kväll, påpekar Lynn. 
– Men det brukar gå väldigt smidigt. På onsdag ska Lynn iväg på kurs. Då skulle 
jag egentligen ha jobbat kväll, men jag kunde byta med en arbetskamrat, säger 
Fredrik. 
– Vi har ju ingen farmor eller mormor i närheten som kan rycka in. De bor i 
Åmål och har egna jobb, så det är inte så lätt för dem att sätta sig i bilen och 
köra hit för att hjälpa till.  
Alla som har barnomsorgsplats i kommunen har en hård tidspress på sig. Det är 
stor brist på platser i Kil, och förvaltningen är noga med att ingen 
”överutnyttjar” tiden. Varje termin får föräldrarna ett brev som meddelar att de 



 121

måste hämta sina barn på förskolan direkt när de slutar jobbet. Den som 
arbetar i Kil ska hämta inom 30 minuter efter arbetstidens slut. Den som 
arbetar i Karlstad och pendlar med bil har 45 minuter på sig. 
– Det är snålt tilltaget med tanke på bilköerna, tycker Lynn.  
Den som i likhet med Fredrik måste anpassa sig till kollektivtrafikens tider har 
dispens från kravet på 45 minuter, men måste motivera varför hon eller han 
behöver ha längre tid för att ta sig till förskolan. 
Det känns lite märkligt med den där övervakningen och den stränga tonen. 
– Det är klart att man ska hämta sina ungar så fort som möjligt, men att de ska 
hålla på så … Speciellt som man i Kils kommun betalar samma pris oavsett om 
barnen har tjugo timmar eller fyrtio timmar i veckan på dagis, säger Fredrik. 
De är hursomhelst måna om att de ska ha mycket tid tillsammans med sina 
barn och att pojkarna inte ska ha för långa dagar. Lynn har en heltidstjänst i 
botten men jobbar åttio procent. Hon har valt att ta ut arbetstidsförkortningen i 
form av kortare arbetsdagar istället för att ta en extra ledig dag. 
– Med tanke på resorna vore det väl bättre med en ledig dag, men jag tar hellre 
kortare dagar för barnens skull så att jag kan hämta dem tidigare på 
eftermiddagarna.  
På samma sätt lämnar Fredrik dem först vid nio eller halv tio på morgonen de 
dagar som han börjar sent. 
– Det blir lite värre när Hannes ska börja förskoleklass till hösten. Då börjar 
han 8.15, så det kommer att bli långa dagar för honom. Får se om jag kan ändra 
i mitt schema så att jag kan sluta tidigt lite oftare, säger Lynn. 
På det hela taget är de nöjda med barnomsorgen.  
– Vi hade sån himla tur att de kom in båda två på samma dagis när det var tid 
för Sander att börja. Det finns ju de som måste lämna ett barn på ett ställe och 
sen lämna nästa barn på andra sidan Kil, säger Fredrik. 
Det mesta av sin lediga tid ägnar de åt barnen och att fixa med det ständiga 
projektet huset. Just nu håller de på att bygga altan. 
Så värst mycket egen tid blir det inte för någon av dem. Fast ofta går det att 
kombinera egna intressen med något som barnen förhoppningsvis också gillar. 
– Vi är mycket i skogen, ute och fiskar eller är ute med båten. Och så badar vi, 
det gillar dom. I lördags var vi i badhuset i Torsby, berättar Fredrik.  
– Och jag höll på med brottning själv när jag var yngre. Nu har Hannes börjat 
så smått, så vi är inne i Karlstad på brottningsklubben Orion varannan vecka, 
säger Fredrik som hoppas att pojkarna ska vilja fortsätta med brottning när de 
blir äldre.    
Lynn tycker om att läsa, måla och fotografera och umgås med vänner. 
Och farhågorna om att hon inte skulle trivas i Kil har kommit på skam. 
– Första halvåret var jag nog inne i Karlstad varje dag för att träffa kompisar. 
Nu är jag nästan aldrig där. Jag tycker att vi har fått ganska många bekanta här, 
bland grannarna och bland dem som vi träffade på öppna förskolan. Vi är nära 
vänner med ett par som är inflyttade, precis som vi. När man är inflyttad är man 
mer öppen för att träffa nya människor.  
Och faktiskt har Lynns bror också flyttat från Åmål till Kil med sin familj. 
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– Han fick jobb på Volvo Lastvagnar i Karlstad, och så började de leta efter hus 
i närheten. Till slut hamnade de i Kil, de också. 
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Familjen Johnson-Karlsson 
 
Några vidare betyg har inte Elin Johnson. Annat har  
känts viktigare än skolan, som det politiska arbetet.  
Tack vare bra resultat på högskoleprovet kunde hon ändå börja 
psykologprogrammet vid Umeå universitet i höstas. 
 
Hennes morbror Jan Ch Karlsson fick gå om en klass i realskolan och kom inte 
in på gymnasiet i Karlstad första gången han sökte. Nu är han professor i 
sociologi vid Karlstads universitet. 
Utbildningssystemet har förändrats många gånger om från Jan Ch Karlssons 
skolgång på femtio- och sextiotalen och till Elins utbildning idag. Men båda 
hade möjlighet att komma igen, båda fick en andra och en tredje chans att 
studera. 
 
Vi träffas på fackföreningen Kommunals expedition. Kerstin Johnson är syster 
till Jan Ch Karlsson och mor till Elin Johnson samt ordförande i Kommunal 
Värmland.  
Expeditionen ligger på Romstadsvägen i Karlstad. Det stora gula huset är från 
slutet av 1800-talet och rymde en gång Karlstads yllefabrik, stadens första 
textilindustri. 
Idag är byggnaden kontor för den fackförening som organiserar de 
offentliganställda välfärdsarbetarna.  
Det är en tydlig bild av hur den offentliga sektorn har expanderat och hur 
industrijobben har minskat i betydelse. 
På samma sätt visar syskonen Jan Ch (han är döpt till Jan Christer) Karlssons 
och Kerstin Johnsons liv hur Karlstad har ändrat karaktär bara under deras 
livstid.  
Jan föddes 1948. Då var det ont om bostäder i stan. 
– Farmor och farfar hade Hamncafét. Mina första tre år bodde mamma och 
pappa där tillsammans med farmor och farfar. Sen flyttade vi till en lägenhet på 
Herrhagen, på Karlagatan, där Glasberget ligger nu. Det fanns bara kallt vatten i 
kranarna, och så var det dass på gården. 
Kerstin kom 1952, och sen var de fyra personer i tvårummaren med kök. I 
realiteten använde de bara ett rum. 
– Ett av rummen var finrum. Dit fick jag och Kerstin gå bara när vi hade 
främmat, berättar Jan. 
Pappan var bilplåtslagare. Mamman hade flyttat från Bengtsfors till Karlstad för 
att jobba som servitris på Centralbaren. När barnen kom blev hon 
huvudsakligen hemmafru. 
– Fast hon städade också. Hon städade på posten och så hade hon 
trappstädning på Tingvallaskolan, minns Kerstin. 
– Städerskan fick inte synas på den tiden. Jag vet att hon ibland fick gå iväg 
väldigt tidigt på morgonen och hann inte hem innan pappa gick till jobbet. Då 
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fick jag ta hand om Kerstin. Jag var väl nio år och Kerstin fem. Undrar om man 
skulle tillåta det idag? Fast de hade väl inget val, säger Jan. 
1959 köpte familjen ett kedjehus på Petersbergsgatan på Våxnäs. Huset hade 
fyra rum och kök och var på 87 kvadratmeter. 
– Det var ju ett hav att bo i! De första åren ville jag och Jan fortsätta dela rum, 
tills vi insåg att det nog var fiffigt att ha varsitt rum. 
Husen var nybyggda och alldeles moderna. Förutom bilplåtslagare Karlsson  
bodde bara ytterligare en arbetare, en busschaufför, i de tjugo husen. 
– Resten var lägre och högre tjänstemän. Vad jag förstår var detta ett oerhört 
steg som det pratades mycket om i släkten, hur mycket pengar vi måste ha som 
hade haft råd att köpa hus, säger Kerstin. 
– När jag började skolan på Västerstrandsskolan fick vi frågan om vi hade 
badmöjligheter hemma. Man fick ställa sig till höger eller vänster beroende på 
om man hade det eller inte. Jag minns den oerhörda lyckokänslan när jag kunde 
ställa mig bland dem som hade badkar hemma. 
Intill de nybyggda husen på Petersbergsgatan var det rena landet, med åker och 
betande hästar. 
– Där Stenhagsgatan ligger idag var det grishus. Där tror jag att morsan och 
farsan köpte gris, säger Jan. 
De västra stadsdelarna växte snabbt. Västerstrandsskolan räckte inte till för alla 
nyinflyttade barn. Något år gick Kerstin i en barack där Stekhuset Våxnäs ligger 
idag, under tiden som Fredricelundsskolan byggdes. 
Fyra år skiljer mellan Jan och Kerstin. På dessa fyra år ändrades skolsystemet. 
Kerstin gick nioårig grundskola, som skilde sig från dagens grundskola på så 
sätt att eleverna valde inriktning under sista året. Kerstin gick 9g, 
gymnasieförberedande. 
– Men jag hade ingen som helst lust att gå gymnasiet. Jag hade bara tre i 
medelbetyg från nian och farsan sa ”du kan ju inte vara dum i huvudet när du 
får sådana betyg utan att öppna en bok överhuvudtaget”. Det var en grej, man 
skulle inte läsa. Jag var jätteglad för att jag inte kom in. Jag fick jobb i familj 
istället. ”Ska du tjäne pige?!” sa farsan. Hemifrån var det klart som sjutton att 
jag skulle läsa vidare. Istället för att betala hemma fick jag spara hundra kronor i 
månaden som jag skulle ha när jag började läsa. 
Men det tog ett tag. Efter jobbet i familj arbetade hon på fritidsgård, i disken på 
Domusrestaurangen och på företaget Ljuskopia innan hon kände att det var 
dags att gå gymnasiet. 
– Jag valde hemteknisk på Nobelgymnasiet, som var alldeles nytt då 1970. Vi 
läste sådant som näringslära och barnavård. Tänk att man fortfarande utbildade 
hemmafruar! 
Men jag måste ha tyckt att det var väldigt roligt, för jag fick bra betyg.  
Hon fortsatte på gymnasiet, med hälso- och sjukvård. Sommaren 1973 tog hon 
examen som en i Värmlands allra första kull på den nya tvååriga vårdlinjen. 
– Då ringde jag sjukhuset och sa att i september ville jag börja jobba, jag ville ju 
ha sommarlov först. Så fick jag ett brev att den 3 september var jag välkommen. 
Efter tre månaders provanställning blev jag fast anställd, så var det på den tiden. 
Hon var först anställd i poolen, därefter på BB och sedan på uppvakningen. 
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Hennes fyra år äldre bror gick kvar på Herrhagsskolan när familjen flyttade till 
Våxnäs, och cyklade varje dag till Herrhagen. Efter sjätte klass gick han i 
realskolan, på Tingvalla. 
– Jag ansågs ha läshuvud. Jag kunde läsa och skriva när jag började skolan och 
det där satt i, fast jag aldrig läste läxor. De satsade på mig, trots att jag inte 
skötte det nåt vidare. Jag fick gå om första året i realskolan. Egentligen var 
realskolan tre år, men jag gick fyra. 
Ändå var betygen så dåliga att han inte kom in på gymnasiet. 
– Då började jag väl inse att det inte hade varit så klokt att inte läsa läxor. Jag 
hamnade på någon revisorsutbildning på Skoghall där man läste stenografi. 
Under tiden grejade far och mor och tog reda på att det var lättare att komma 
in i Hagfors än i Karlstad. Samma dag som vi fick reda på det, körde de upp 
mig dit och inackorderade mig på ett pensionat. 
Hela första gymnasieåret gick han i Hagfors. 
– Det var en jävla påfrestning på deras ekonomi, men det fattade ju inte jag. 
Dels skulle jag inackorderas, dels måste jag ha extra undervisning av latinläraren 
eftersom jag kom ett tag efter att terminen hade börjat. Han tog femton kronor 
gången för de lektionerna.  
Det var rätt okej att gå i Hagfors. 
– Det var flera från Karlstad som gick där. Några var lite äldre och hade bil så 
jag kunde åka med dem. Det enda var att jag hade problem med språket. 
Latinet var lättare än hagfôrskan. 
Efter ett år i Hagfors fick han automatiskt plats i Karlstad för det andra 
gymnasieåret. Han tog studenten på Sundsta 1968 och liftade med en kompis 
till Paris det magiska revolutionsåret.  
 
Elin är Kerstin och Erik Johnsons äldsta barn, född 1981 och uppväxt på 
Hammarö. Sina första skolår gick hon på Hammarlunden. 
– Det var integrerat, både lekis och vanlig skola.  
Hon lämnade nian med ett snittbetyg på 2,6 enligt den gamla femgradiga 
betygsskalan, ett rätt uselt resultat. 
– Jag fick från 4,0 till 2,6 på ett år, konstaterar hon. 
– Ett tag såg det ut som om jag skulle hamna på gymnasiets individuella 
program.  
Det ville hon absolut inte. 
Istället blev det gymnasiet på Sundsta, samhällsvetenskapligt program, i en slags 
hopsamlingsklass för elever som inte hade tillräckligt bra betyg. 
– Den första dan satt vi allihop i ring och så skulle vi nämna tre länder i Asien. 
Då var det en tjej som sa: ”Jag trodde Asien låg i Afrika” och jag kände bara ”ta 
mig bort härifrån!” 
Hon hoppade av gymnasiet, praktiserade och gick hemma innan hon gick 
tillbaka till gymnasiet nästa hösttermin. Hon tog studenten, men med 
ofullständiga betyg. 
– Jag fick ett så kallat betygsdokument med betyg i en massa ämnen, men inte 
tillräckligt många och inte tillräckligt bra för att jag skulle få grundläggande 
högskolebehörighet. 
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Hon läste in behörigheten på KomVux i omgångar, men betygen var 
fortfarande inte tillräckligt bra för att hon skulle kunna konkurrera om 
utbildningsplatser. 
– Men jag gjorde högskoleprovet, och det lyckades jag bra med. Till slut fick jag 
ett resultat på 2,0. 
År 2003 flyttade hon till Stockholm för att jobba åt Ung Vänster. I två terminer 
läste hon genuskunskap vid Stockholms universitet och hösten 2006 flyttade 
hon till Umeå för att gå psykologprogrammet. 
Kerstin gick i skolan på lördagar fram till sjätte klass. Karlstad var bland de 
första kommunerna i landet att upphöra med lördagsläsning år 1964.  
– På lördagar fick vi inget annat än risgröt och saftsoppa som skolmat, för vi 
gick bara på förmiddagen, säger Kerstin. 
– Så hade ju vi det också på fredagar, fast vi hade heldag! utropar Elin. Det var 
då när kommunen kom fram till att det inte fanns pengar till skolmaten.  
Annars har de rätt olika uppfattningar om sin skolmat. Kerstin minns svampig, 
svart potatis som luktade illa. Framförallt kommer hon ihåg hon sadistiska 
mattanter och nitiska lärare som vakade över att barn fick en god uppfostran, 
bland annat genom att tvingas äta det de tyckte illa om. 
– Stuvad spenat äter jag bara inte, än i dag. När mattanten såg att jag försökte 
smita undan slevade hon på extra mycket. Sen stod läraren över mig och 
vaktade, ända tills han såg att jag nästan spydde. Då fick jag gå. Jag fick springa 
för att hinna till lektionen.  
– Man visste ju att man inte skulle säga att man inte tyckte om maten, för då 
fick man extra mycket. 
Elin låter förundrad. 
– Vad var poängen med det? Mattanterna var de roligaste på skolan, tycker jag. 
Man kunde prata med dem, det kunde man inte alltid med lärarna. Jag tror att 
maten blev mycket bättre under min skoltid. Det fanns alltid två alternativ och 
alltid ett rejält salladsbord. Barn kanske inte MÅSTE lära sig äta blodpudding 
och stuvad spenat. Det viktiga är väl att de får i sig tillräckligt med mat, så att de 
har ork. 
 
När Jan väl hade tagit studenten 1968 visste han inte vad han skulle göra. 
– Farsan och morsan hade kostat på mig för att jag skulle slippa arbetarklass-
jobb, men de hade ju ingen aning om vad man kunde få för jobb när man hade 
tagit studenten. Jag hade sommarjobbat på Skoghallsverken, så jag tänkte börja 
där. 
– Men sen var det en kompis som hade börjat läsa i Karlstad, som då var en 
filial till universitetet i Göteborg. Han hade fått kurslitteratur till något som 
hette sociologi. Jag tittade på böckerna, såg att jag hade läst några av dem och 
tänkte ”jävlar, va lätt!” Sen började jag läsa på universitetsfilialen: Sociologi och 
kulturgeografi. Och så ville jag läsa socialantropologi, men det fanns inte i 
Karlstad. Då lyckades jag skrapa ihop tio personer som var intresserade av att 
läsa det och så åkte vi ner och pratade med dem i Göteborg. De skickade hit en 
lärare en gång i veckan. 
1973 tog han sin fil kand. 
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– Då visste jag inte heller vad jag skulle göra. Vad fan ska man göra med en fil 
kand? Jag började fundera på Skoghallsverken igen. Men huvudläraren hade fått 
en fråga om det fanns någon som kunde hoppa in i ett forskningsprojekt.  
Projektet gick ut på att studera anläggningsarbetare: Vattenrallare som byggt ut 
vattenkraftverken i Norrland och nu åkte landet runt med sitt tekniska 
kunnande och sina inarbetade erkänt skickliga arbetslag och byggde andra 
anläggningar till kraftindustrin. 
– Det här var de som jobbade vid Brofjorden i Lysekil. De bodde i baracker i 
veckorna, och åkte hem till familjen på helgerna. En av de första sakerna jag 
studerade var hur familjerollerna förändrades av det sättet att jobba. 
Då var det en stor fördel att komma från arbetarklass. 
– Farfar var byggjobbare. Jag kände igen deras berättelser, och jag har ju 
arbetarklassens språk. Den andra killen som jag jobbade ihop med kunde prata 
med ingenjörerna, men han hade svårt för att prata med arbetarna. 
Under tio års tid hade han ingen fast anställning utan tog sig fram med olika 
projekt, knutna till sociologiska institutionen i Göteborg. Tillsammans med sin 
dåvarande sambo Ulla fick han två barn, Tobias som är född 1973 och Jessica 
som föddes 1978.  
Gröna vågen svepte dem tillbaka till Värmland. Ihop med ett annat par köpte 
de en gammal skola utanför Åmotfors, innan de båda familjerna gick skilda 
vägar. Jan och Ulla köpte hus i Deje, innan också de delade på sig. 
 
Såväl Elin som Jan och Kerstin har starkt rotade rötter i arbetarrörelsen. 
– Det fackliga har jag fått med modersmjölken, eller snarare från min far. Det 
var alltid rundabordsdiskussioner hemma. Jag minns en gång när jag kom hem 
och hade synpunkter på skolan. Farsan lyssnade och sen sa han: ”Vet du, det 
där är faktiskt politik.” Jag tyckte han var urdum, för jag tyckte politik var pest, 
men nånstans fastnade det väl. 
– Vi är väl i stor utsträckning uppväxta på Folkets hus och på Konsums 
årsstämmor, säger Jan allvarligt.  
– Man fick inte handla på ICA, det var förräderi, man var tvungen att handla på 
Konsum, lägger Kerstin till. 
– Så tänker jag fortfarande, jag har fått det med mig. Där jag bodde i Stockholm 
fanns inga Konsumbutiker. Vad skulle jag göra? Kånka med tunga kassar på 
tunnelbanan? Ofta gjorde jag det, säger Elin. 
– Där jag bor i Umeå finns det både en ICA- och en Konsumbutik. Även om 
det finns mer varor på ICA så handlar jag först på Konsum och sen får jag gå in 
på ICA och köpa det som inte fanns på Konsum, berättar Elin. 
Hennes mormor och morfar, Kerstins och Jans föräldrar, var ännu mer trogna 
arbetarrörelsen. Och det var ett hårt slag när deras hus fick en spricka efter en 
sprängning, och det rörelseägda försäkringsbolaget Folksam vägrade att betala 
ut någon ersättning. 
– Pappa tyckte att det var ett sånt svek. Sen blev det Skandia för honom.  
De tre har fått utlopp för sina vänstervärderingar på olika sätt. 
Elin blev politiskt aktiv i valrörelsen 1998, när hon var 17 år och gick med i 
Ung Vänster. I tre år var hon distriktsordförande innan hon flyttade till 
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Stockholm och jobbade med organisationen på central nivå. Idag sitter hon 
fortfarande i förbundsstyrelsen och lägger mycket kraft på feministiska frågor. 
Bland annat leder hon kurser i feministiskt självförsvar. 
– Jag har väldig nytta av dina kunskaper när det gäller kön och jämställdhet. De 
frågorna har blivit allt viktigare för mig, med tanke på dem jag företräder, 
skjuter Kerstin in. 
Hon gick en facklig grundkurs i Kommunal år 1978 och gick regelbundet på 
medlemsmöten, men var inte mer aktiv än så. 1986 när hon var barnledig med 
Elins lillebror Martin ringde de från arbetsplatsen och frågade om hon inte ville 
bli arbetsplatsombud. Sen blev hon invald som ersättare i sektionsstyrelsen.  
Engagerad på riktigt blev hon när sjukhuset inte kunde erbjuda sina anställda 
tillräckligt med parkeringsplatser. Flera blev bötfällda när de hade parkerat 
utanför jobbet. I intervjuer sa chefstjänstemän och politiker att personalen 
kunde åka buss. Kerstin startade Aktionsgruppen mot parkeringseländet. I 
realiteten bestod den av en enda person, hon själv, men många hade skrivit på 
de listor hon lämnade över till sjukhusdirektören.  
Det blev stopp på böterna och det blev fler parkeringsplatser och särskilda 
personaltillstånd så att bara de som jobbade på sjukhuset kunde ta platserna. 
Det blev inslag i radio och tv och intervjuer i tidningarna och Kerstin Johnson 
upptäckte att det var väldigt roligt att få kämpa för något och att hon inte kände 
sig obekväm med uppmärksamheten från media.  
År 2005 valdes hon till ordförande för Värmlands överlägset största 
fackförening med 20 300 medlemmar. 
– Det är Kerstin som för familjetraditionen vidare. Jag gick tidigt med i 
Vietnamrörelsen, men idag har jag inget fackligt eller politiskt engagemang. 
Men på ett sätt betraktar jag mitt jobb som helt politiskt, eftersom jag sysslar 
med att undersöka samhällsfrågor, säger Jan.  
För några år sedan hjälpte han Kommunal Värmland med en 
enkätundersökning för att svara på frågan varför så många av kvinnorna jobbar 
deltid. Det vanligaste svaret var att jobbet är för tungt för att orka med på 
heltid, men det var också många som hade velat ha heltid om bara arbetsgivaren 
hade kunnat erbjuda det. Nyligen gjorde han en liknande enkätundersökning 
riktad till Konsums butikspersonal. 
Men även om forskningen på detta sätt direkt går in i arbetslivet, så blir det 
mindre av att arbetslivet går in i universitetet. 
Jan Ch Karlsson anser att universitetet håller på att förlora kontakten med de 
fackligt aktiva och yrkesverksamma. 
– Förr hade vi kvällskurser där folk läste på halvfart. Många fackligt aktiva gick 
de kurserna och de var inte alltid så intresserade av att ta poäng. Kurserna 
försvann, för de var inte ekonomiskt lönsamma när folk inte tog poäng. Vi har 
lyckats behålla en halvfartskurs i arbetsvetenskap, men snart måste vi ge upp 
den också. Det är så idiotiskt. Det är ett politiskt totalt felgrepp att bygga upp 
ett sådant system som är direkt emot bildning. För oss lärare var det också 
väldigt roligt att ha de där kurserna med yrkesverksamma. 
År 1999 blev han biträdande professor i arbetsvetenskap. Året därpå blev han 
professor i sociologi. Båda föräldrarna var borta då. 
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– De hade säkert varit stolta. Det var de när jag gav ut min första bok, jag var ju 
den första i familjen som hade skrivit en bok. Samtidigt var den helt obegriplig 
och de tyckte det var ett mysterium att jag kunde försörja mig.  
– Jag är schizofren. Jag kommer ur arbetarklassen, men sedan tjugo års ålder 
har jag levt i en karriäromgivning med medelklassens värderingar. Jag har båda 
uppsättningarna inom mig och de går inte ihop. 
Ibland blir konflikten extra tydlig. Som en gång på Foyles bokhandel i London. 
– Det är paradiset. Där finns alla böcker man kan tänka sig. Jag var där och 
hade med mig en lång lista på böcker som kollegor ville att jag skulle köpa. Men 
utanför stod facket med skyltar och uppmanade till bojkott av butiken. Jag gick 
inte in. Jag tänkte inte ens efter, jag gick bara inte in. För många av mina 
kollegor var det obegripligt, jag ville ju verkligen ha de där böckerna. 
Kerstin ser det inte som att hon har gjort en klassresa. 
– Men jag ser mig som väldigt privilegierad, jämfört med dem jag företräder. Jag 
har ingen egentlig skillnad mellan arbetstid och fritid. Det gör mig inte ett 
smack att jobba en lördag när det behövs, och så vet jag att om jag har något 
privat som jag måste ordna en vardag så kan jag ordna det. Och framförallt får 
jag använda allt jag kan i mitt uppdrag.   
Via ett fackligt initiativ om att underlätta för LO-medlemmarna att studera läste 
hon in det tredje gymnasieåret. Hon var med och forskade kring 
undersköterskans yrkesroll och hade egentligen tänkt börja läsa vid 
universitetet. Men så blev Erik, hennes dåvarande man, svårt handikappad efter 
en kraftig hjärnblödning och det blev omöjligt att dessutom orka med studier. 
– Idag tycker jag att mitt sug efter studier blir tillfredsställt genom mitt fackliga 
arbete. 
Hon är 55 år och når pensionsåldern om tio år. 
– Fast jag vet inte om jag orkar jobba så länge, det beror på min hälsa. Jag har 
säkert någon form av samhällsengagemang om tio år också, jobbar kanske med 
Alla kvinnors hus eller någon sådan verksamhet. Allra helst skulle jag vilja ha 
bokcafé tillsammans med en kompis. Vi skulle ha hembakt bröd och så kunde 
folk läsa böcker där och låna med sig dem hem. 
Om tio år är Elin 36. 
– Då är jag klar med min utbildning. Förhoppningsvis har jag jobb som 
psykolog. Jag förutsätter att jag har barn och förhoppningsvis lever jag ihop 
med barnens far. Undrar var vi bor? Den man jag lever ihop med kommer från 
Linköping och vill flytta tillbaka dit. Men jag vill nog hem igen. Man vill ju inte 
ha barn som pratar östgötska! Och i Karlstad finns mycket som är viktigt för 
mig. Jag vill inte att mina barn ska växa upp långt från mina föräldrar.  
Om tio år borde Jan vara pensionerad sedan ett par år tillbaka. 
– Det vill jag absolut inte. Jag vill vara professor emeritus, ha ett litet krypin på 
institutionen och fortsätta forska och skriva böcker om den tidens arbetsliv. Jag 
gör ju det som är roligast av allt. Det tänker jag inte sluta med om jag inte blir 
tvingad. 
Fast han vägrar bestämt att sia om vilka som kommer att vara de stora frågorna 
i arbetslivet om tio år. 
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– Det går inte att förutsäga. Men jag vet vad som är farligast i dagens arbetsliv. 
Det är kombinationen av det som kallas flexibilitet, det vill säga allt otryggare 
anställningar och allt intensivare jobb.  
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Familjen Blakstad 
 
Ägaren till Sälboda gård heter Jörgen Blakstad.  
Det gjorde den förre ägaren också, liksom ägaren  
dessförinnan och ägaren före det.  
Sälboda är en av Värmlands största gårdar, ett modernt jord- och skogsbruk 
med traditioner och ett kulturarv som förpliktigar. 
 
 
En allé leder upp till husen på kullen, med utsikt över sjön Bjälvern. Sälbodas 
mangårdsbyggnad är gulmålad och tre våningar hög och har ett alldeles nylagt 
skiffertak. 
Det pampiga huset började byggas år 1813. 
I släkten Blakstads ägo har gården funnits sedan 1899. 
– Vi köpte Brättne 1895 och Sälboda 1899, berättar Jörgen Blakstad senior. 
Det var hans farfar som flyttade från släktgården Blakstad mellan Oslo och 
Drammen till västra Värmland. Han hette Jörgen Blakstad. Han döpte sin son 
till Jörgen. När denne fick tre döttrar och en son fick sonen heta Jörgen och 
denne Jörgen gjorde likadant när han efter tre döttrar fick en son. 
Dagens ägare till Sälboda är född 1965 och den fjärde Jörgen Blakstad i 
ordningen. Hans son är nio år och heter också Jörgen, men inte enbart. Han 
heter Karl Jörgen, och kallas för det mesta också så.  
– Jag hade i alla fall lite mer fantasi, ler Karl Jörgens far. 
Bruket att flera generationer efter varandra har samma namn är rätt förvirrande 
för omgivningen. 
– Det har helt enkelt varit en tradition. Det är ett sätt att hedra sina förfäder. 
Och Jörgen betyder ju ursprungligen bonde, säger Jörgen Blakstad den yngre. 
Traditioner och kulturarv är centralt för familjen Blakstad. 
Senior berättar hur det gick till när det uttalades officiellt att han skulle bli 
gårdens ägare. 
– Jag är född 1932. Min far dog 1946, när jag var fjorton år. Min farmor dog två 
månader senare. Vid begravningen höll hennes bror tal. Han hette Rolf Hansen 
och var disponent vid Åmotfors bruk. Han sa: ”Jörgen, res dig!” och i sitt tal 
lade han hela ansvaret på mig. Jag hade tre systrar, men efter det talet var det 
ingen som ifrågasatte att jag skulle ta över.  
Hans fars andra hustru Rigmor Blakstad hade ansvaret medan han utbildade sig. 
Efter faderns död fick han flytta hem från Lundsbergs privatskola, där han 
började som elvaåring, och ta realexamen i Arvika. Sen gjorde han 
lantbrukspraktik på en gård i Småland, gick Kyrkeruds Lantmannaskola och två 
terminer på Filip Holmquist Handelsinstitut i Göteborg. 
– Jag läste handelsengelska, handelstyska, bokföring och lite juridik och lärde 
mig skriva maskin. Sen gjorde jag militärtjänst i ett år och kom hem 1954 och 
tog över. 
Tjugotvå år var han, och han säger att han aldrig tvekade. 
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– Jag var fascinerad av arbetsuppgifterna. Så har vi en väldigt stor släkt. De 
förväntningarna kändes väl också. 
Lika självklart var det inte för hans son. 
– För mig var det inte givet att jag skulle ta över, även om många äldre tyckte 
det. Men man intresserade sig ju, och det var väldigt lätt att trilla in på det.  
Beslutet om vem av de fyra syskonen som är födda på femtio- och sextiotalen 
som skulle driva Sälboda föregicks av långa diskussioner inom familjen. 
– Men till slut kom vi fram till att detta var den bästa lösningen för 
kontinuiteten, säger Senior. 
 
Sälboda gård har en industrihistoria som i stora stycken liknar Värmlands. Från 
mitten av 1700-talet och fram till 1870 var det järnbruk, och en tid ingick såväl 
sulfitfabriken som pappersbruket och träsliperiet i Brättne i företaget. På gården 
finns ett vattenfall och en kraftstation som har producerat kraft från 1899 och 
fortfarande fungerar. Efter alla fusioner och försäljningar mellan kraftbolagen 
ägs kraftverket av Fortum, och Sälboda har fri kraft för all framtid. 
När Jörgen Blakstad senior tog över 1954 var sågverket och snickerifabriken 
betydande delar i rörelsen. 
– Totalt hade vi 75 anställda, varav tolv i jordbruket.  
Bland dem som jobbade med jordbruket fanns både en lantbruksinspektor, de 
som var djurskötare året runt och de som arbetade på åkrar och ängar 
sommartid och vintertid jobbade i skogen. 
Byggnadsmarknaden var god efter kriget när Senior tog över. 
– Vi exporterade trävaror till Holland och Tyskland. Båtarna lastade i Arvika 
och gick via Byälven direkt till Amsterdam och Bremen. Det var en rolig och 
trevlig tid. 
Men luften gick ur trävarusektorn när det svenska miljonprogrammet var 
avslutat. 1968 tvingades han lägga ner både sågverk och snickerifabrik. 
– Det fanns ingen annan lösning. Jag var tvungen att säga upp folk, det var 
väldigt jobbigt. 
Tanken på det där sågverket som bara var några år gammalt och de kunniga 
arbetarna som fanns kvar lämnade honom ingen ro.  
– Jag försökte få ihop folket igen. Efter älgjakten 1969 startade vi sågverket 
igen. Det var i oktober. Allhelgonahelgen kom den stora stormen, den största 
Värmland har varit med om. Då hade vi råvara! säger Senior och ler vid minnet 
av att han kom så rätt i tid. 
Idag har Sälboda 2 500 hektar mark, varav 270 hektar åker. Dagens ägare 
driver hela företaget, både jord- och skogsbruk, med endast fem anställda. 
Att gården har mycket färre anställda än tidigare beror givetvis till stor del på 
mekaniseringen inom skogsbruket. Moderna skotare och skördare gör att en 
enda maskinförare klarar att avverka otroligt mycket mer än en som hugger 
manuellt. 
Men det beror också på andra driftsformer. Tidigare var en gård av Sälbodas 
storlek en stor arbetsgivare. Idag är de som jobbar inom skogsbruket för det 
mesta egna företagare. 
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– Vi hade anställda huggare fram till slutet av åttiotalet. Lastbilen hade vi i egen 
regi till 1989, sen började vi köpa den tjänsten på entreprenad. Förändringen 
mot fler entreprenörer började väl mellan 1985 och 1990, säger den yngre 
Jörgen. 
Dessutom hänger det förstås ihop med att lönerna förr var så mycket lägre så 
att välbeställda hade råd att ha gott om tjänstefolk. 
– På farmors tid hade de fyra hembiträden. Jag och min hustru Karin hade 
också barnflicka och hembiträde i början. Det var ju fyra ungar, så det tog sin 
tid, säger Senior. 
Och rätt länge hade gården trädgårdsmästare som försåg det stora hushållet 
med grönsaker, odlade blommor och ansade rabatterna. På vintern var det 
trädgårdsmästarens uppgift att bära ved och elda i gårdens pannor. Under en tid 
fanns växthus och handelsträdgård på Sälboda och 1925–1949 drev man också 
rävfarm. 
 
Jörgen Blakstad har köpt på sig mark sedan han formellt tog över ansvaret 
1993.  
– Jag köpte Bergs gård för några år sedan, och så arrenderar jag Rud och Vagge. 
Det är ungefär hundra hektar som jag arrenderar, förutom de 270 som gården 
äger.  
– Om jag har råd kommer jag att köpa mer mark. Problemet är att priserna är 
så höga. Kapitalstarka personer från helt andra branscher köper upp marken. 
Företaget har två grenar, skogen och grisproduktionen. Sammanlagt omsätter 
de båda grenarna 12 miljoner kronor om året. 
Tre personer jobbar med driften i svinstallarna. 
Utfodring och utgödsling sköts med toppmoderna maskiner.  
– Allt utom förlossningsarbetet är automatiserat. Där är det verkligen manuellt 
arbete. Vi gör allt för att ta hand om de nyfödda. Lägger oss på suggan för att 
hindra att hon äter upp sina kultingar, sätter flytkrage om halsen och lägger 
kultingen i en hink med varmvatten om den är nedkyld, masserar, ger 
druvsockerlösning för att de ska få energi, berättar Jörgen. 
Det blir en lustig blandning av engagemang för varje liten svagfödd och 
rationell stordrift med tidsenliga lösningar. Den gamla tidens självhushåll är 
långt borta, och specialiseringen är långt driven. 
Varannan vecka kommer 36 färdigseminerade, garanterat dräktiga, suggor från 
Brålanda till Sälboda gård, som är en av de så kallade satellitgårdar som hyr 
suggor från Brålanda. De grisar på Sälboda och transporteras sedan tillbaka till 
Brålanda, navet i suggringen, för ny insemination.  
– Den gården har specialiserat sig på seminering och avelsarbete och vi kan 
koncentrera oss på förlossningar och uppfödning av griskultingarna. 
I Sälbodas svinstallar föds 400 kultingar varannan vecka, varje år sammanlagt 
10 000. Majoriteten, 6 000 stycken, säljs vidare till andra uppfödare när de är 
13 veckor gamla. 4 000 kultingar stannar kvar på gården tills de har nått 29 
veckors ålder och full slaktvikt. 
Då åker de till slakteriet.  
Till slakteriet i Skara, nuförtiden. 
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Det var en uppslitande strid inom bondekooperationen när Scan Farmek 1997 
beslutade att lägga ner slakteriet i Kil. 
Jörgen Blakstad junior har en central roll i föreningen Värmlands 
Grisproducenter. 
– Vi hade regionmöte i Swedish Meats här. Nittionio procent av deltagarna ville 
ha kvar slakteriet i Kil. En procent – det var jag.  
Att han tog ställning för nedläggningen motiverar han så här: 
– Det beror på om man tänker med hjärtat eller hjärnan. Jag tänkte med 
hjärnan. I strukturrationaliseringens spår finns inte plats för små anläggningar 
som Kil. Internationellt sett är vi fortfarande små.  
Han är ordförande i Värmlands Grisproducenters uppfödarråd och ansvarar för 
kontakterna mellan uppfödarna och Konsum Värmland. 
– Vi har det jättefina samarbetet som heter Värmlandsgris. Vi uppfödare har 
förbundit oss att leverera 600 slaktsvin i veckan. Leveranssäkerhet är ett av de 
viktigaste kraven, och Konsum har förbundit sig att det värmländska köttet i 
butiken inte ska vara dyrare än importerat kött.  
– Det har slagit väl ut. Värmlänningen är väldigt lokalpatriotisk, och det spelar 
förstås roll att det inte kostar mer att äta värmländskt.  
Han tror inte så mycket på talet om att konsumenterna är miljömedvetna och 
ömmar för djuren. I alla fall inte när de ska betala. 
– Sveriges djurskyddslag från 1999 ger oss merkostnader jämfört med andra 
länders producenter. Vi har sagt det till statsmakterna och de säger ”utnyttja det 
i er marknadsföring att de svenska djuren har haft ett bättre liv!” När man 
frågar konsumenterna om det har betydelse att djuren haft större yta och att de 
får gå ute så säger konsumenterna: ”jajamen!” och sen köper de i alla fall det 
billigare, importerade köttet. 
– Jag tror att om grisen har knorr på svansen eller inte spelar en viss roll, men 
om den är värmländsk, det spelar stor roll. 
Sälboda odlar en del av det spannmål som djuren äter, men köper också mycket 
från bönderna i trakten. När Lantmännen slutade hålla lagerlokal, började 
bönderna runt omkring att leverera direkt till Sälboda.  
– Nu har jag inte riktigt utrymme för det längre, eftersom jag har ökat min egen 
areal så mycket. Jag råder dem som vill fortsätta leverera hit att hålla egen 
lagerlokal. En del kommer att försvinna för den skull, men de som tror på 
framtiden kommer att bygga lagringsutrymmen. 
Rationaliseringen pågår hela tiden. De som fortsätter driva jordbruk gör det i 
större och större skala och de andra lägger ner. 
– Jag kommer ihåg en gammal bonde som hade hållit på länge, och som skulle 
sluta. De frågade honom varför och han sa: ”Pensionen räcker inte längre.” 
Han hade tagit av sin pension för att kunna driva jordbruket. 
 
Rationalisering är ett utmärkande drag för jordbruket. Specialisering är ett 
annat. Jörgen Blakstad junior har valt att specialisera sig på grisarna. 
Det finns mjölkkor på Sälboda, men de är utarrenderade sedan 1991. 
– Var det något jag ville slippa ta över så var det mjölkproduktionen. Jag såg ju 
hur svårt det var att få tag på kompetent personal. Och lagården var byggd i fel 
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tid med alldeles för höga räntor på lånen. Pappa mådde dåligt av bekymren 
kring mjölken, säger Jörgen som lyckades få Mats Pettersson, som han själv 
varit lantbrukselev hos, att arrendera mjölkproduktionen. 
Tvåhundra mjölkkor är det. Det går åt ungefär hundra hektar för att odla 
ensilage åt dem som vinterfoder.  
– Mats arrenderar ytterligare betesmark på sommaren. Korna går neråt Racken, 
i Dalen och i Fredros och betar på sommaren. De håller ungefär 1 500 hektar 
mark öppet. Det kanske man inte tänker på, att det är korna härifrån som håller 
landskapet öppet. Det är en viktig aspekt. Det öppna landskapet är viktigt för 
dem som bor här och för turismen, säger Jörgen. 
Längre tillbaka var mjölkproduktionen oerhört central för gården. Fram till 
1936 hade Sälboda eget gårdsmejeri. I samband med att det lade ner startade 
den mejeriförening som byggde mejeri inne i Arvika, och Seniors far var 
ordförande i föreningen. När Sälbodas tämligen nya ladugård brann 1947 och 
många kor brann inne, så var det självklart att bygga upp den på nytt. 
Fast 1960 slutade Jörgen Blakstad senior med mjölken, sålde korna på auktion 
och började med grisar.  
– Det bottnade i analyser av mjölkens lönsamhet, säger Senior. 
Att sluta med mjölkproduktion var inte så ovanligt. Det speciella var att han 
tjugo år senare återupptog den. 
Det berodde delvis på att hans planer på att få utöka grisproduktionen stötte på 
motstånd från grannar och myndigheter, delvis på att han tyckte att den 
biologiska mångfalden skulle gynnas bättre av att ha kor. 
– Och så hade det skett en väldig teknisk utveckling. När vi började bygga den 
nya lagården 1978 installerade vi datorstyrd utfodring, mjölkgrop och ett totalt 
slutet system för mjölken. Det var en väldigt modern anläggning. I februari 
1981 producerade vi den första mjölken.  
Det var en stor investering, i en tid med höga räntor och i en tid när arbetare 
sökte sig bort från jordbruket. 
– Det var svårt att rekrytera folk. Om inte Mats Pettersson hade dykt upp så 
hade vi tvingats slå igen med mjölken.  
Hotet är inte avvärjt för all framtid. Det ser tufft ut för de svenska 
mjölkbönderna. 
– Men jag skulle uppleva det som sorgligt om kobesättningen skulle försvinna 
härifrån, säger Senior. 
En stor förändring på senare år är Sveriges inträde i EU 1995. 
– Grisproduktionen har nästan alltid skett utan bidrag. Men vi får 300 000 
kronor netto om året i EU-bidrag för spannmålsodlingen. Det är inte så lite 
pengar och väldigt välkommet, tycker Jörgen Blakstad den yngre. 
Han köper en del rådgivningshjälp, men det mesta av blankettarbetet gör han 
själv. 
– När man väl har lärt sig det så går det rätt bra, och om man inte fyller i så får 
man inte pengarna. Sen kan man ju alltid fundera över varför vi har det där 
stödet överhuvudtaget. Det hade varit betydligt bättre om konsumenterna hade 
betalat vad det egentligen kostar. 
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Precis som han själv köper tjänster av entreprenörer istället för att anställa folk 
så är han också entreprenör åt andra. Han har ett stort gödselspridarekipage och 
åtar sig att sprida gödsel åt andra gårdar. 
En av dem är Tängelsbol, den gård i Brålanda där de betäckta suggorna 
kommer ifrån. I gengäld äger Sälboda ingen såmaskin och ingen tröska. Det är 
lantbrukaren från Brålanda som sår och tröskar på Sälboda. Brålanda ligger 
sexton mil söderut, och klimatskillnaden är en förutsättning för att kunna 
samutnyttja de dyra maskinerna. 
– Skillnaden är större på våren än på hösten. På våren får han en veckas 
återhämtning efter att han är klar med sitt, men på hösten hinner han knappt 
stänga av motorn innan han måste hit och tröska, säger Jörgen som tillbringar 
betydligt mer tid med det praktiska arbetet: Rädda nyfödda griskultingar och 
sitta på traktorn, än hans far, farfar eller farfarsfar gjorde. 
Så himla glamoröst är det inte.  
Själv gick han högstadiet och gymnasiet på privatskolan Lundsberg, precis som 
sin far, men det är långtifrån säkert att hans barn kommer att gå på Lundsberg. 
– Det beror förstås på om de själva vill, men också på om det finns ekonomiska 
möjligheter. 
– Jordbrukets lönsamhet står absolut inte i paritet med vårt boende. Man måste 
ha klart för sig hur viktigt kulturarvet är. Om jag inte hade varit intresserad av 
det så borde jag ha låtit någon annan ta över.  
– Vi underhåller gården etappvis. I fjol lade vi nytt skiffer på taket på 
mangårdsbyggnaden. Vi fick 300 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen, men det 
kostade mig ändå 500 000 kronor i skattade pengar. Det är betydligt mer än jag 
tar ut i årslön. 
 
Ett av hans första egna projekt var att renovera gårdens gamla vackra häststall 
som hade stått tomt sedan andra världskriget. Jörgen Blakstad seniors far var 
teknikintresserad och ersatte tidigt hästarna med traktorer. Han köpte fyra 
traktorer på en gång och ägde den första skördetröskan i Värmland. 
Ursprungligen hade stallet plats för ett tjugotal hästar. Nu bor där fyra hästar i 
rymliga boxar med en fantastisk takhöjd. En är dottern Gabriellas, en rider både 
Jörgen och hans fru Ulrica och två boxplatser hyrs ut. 
– Vi har lägenheter också, så vi kan hyra ut lägenheter med boxplats. Det är bra, 
då kan man göra upp scheman för stallskötseln så att det är möjligt att åka bort, 
säger Jörgen som lärde sig köra med häst i skogen i tjugoårsåldern. 
Så värst mycket hinner han inte rida. 
– Ulrica rider mer. Hon är betydligt mer naturintresserad än jag. Förr jagade jag 
en del, men det hinner jag inte nu. 
– Men jag tillhör den lilla skara bönder som är för vargen, trots att jag har djur.  
Jörgen Blakstad senior har varit engagerad i moderaterna ända sedan femtiotalet 
när Gunnarskog var egen kommun och han satt i kommunalnämnden.  
– Jag fortsatte efter kommunsammanslagningen också. Efter valsegern 1976 var 
jag ordförande i personalutskottet, men det fick jag sluta med för jag hann inte 
med att sköta gården. Nu sitter jag i styrelsen för Arvika elnät. 
Att det blev just moderaterna är inte märkligt. 
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– Födsel och ohejdad vana. När man ser samhällets uppbyggnad från en 
företagares perspektiv så ligger väl moderaterna närmast. Jag har ju suttit och 
kört ut avlöningar och vet hur mycket företaget måste generera för att det ska 
räcka till folks löner och andra kostnader, men jag är ganska ljusblå, förklarar 
Senior. 
Hans son har stått med långt ner på moderaternas lista någon gång, men har 
egentligen aldrig varit aktiv. 
– Det finns nog en politisk eld inom mig, men den har inte väckts. Men när 
man läser att sex av tio tillfrågade tycker det är okej att sjukskriva sig bara för 
att de känner sig lite trötta, då undrar man ju. 
Som jordbrukare på en stor gård ser han framtiden an med tillförsikt.  
– Om tio år tror jag att produktionen här är ännu större och att de anställda är 
lika många. Jag tror att skogen har ökat sitt värde och att det har blivit större 
variation på våra råvaror, inte bara papper och virke. 
Fast han tror inte att de värmländska bönderna i någon större utsträckning 
kommer att odla råvara till energiprodukter som etanol. 
– Här uppe växer det för dåligt. Men om jordbruken längre söder ut börjar odla 
för etanol så blir det lönsammare för oss att odla foder och föda upp djur.  
Och det faktum att värmländskt och svenskt jordbruk är relativt småskaligt gör 
också att det är mer uthålligt, anser han. 
– Djurtätheten i Holland och Tyskland är så stor nu att det är enorma problem 
med gödselhanteringen. Det gör att Värmlandsgrisen blir ett ännu mer 
miljövänligt alternativ. 
För sex år sedan flyttade Jörgen Blakstad den yngre och hans familj ut från det 
som kallas för flygeln och in i mangårdsbyggnaden. Han bytte hus med sin far 
som flyttade tvärs över gårdsplan in i flygeln. 
Vi sitter i flygeln, ett rött hus, vackert men i en lite blygsammare stil än 
herrgården. 
– Det här huset är äldre än herrgården. Det var brukskontor förr. Här bodde 
bokhållarna, och Gustaf Schröder började sin bana som bruksbokhållare i det 
här huset. Det totalrenoverades när mina föräldrar gifte sig. Jag är född i det här 
huset, i rummet innanför, pekar Jörgen Blakstad senior.  
Jörgen Blakstad junior träffade Ulrica på kadettbalen efter militärtjänsten. Ulrica 
är från början hudterapeut och jobbade på Selma Lagerlöf i Sunne innan hon 
tog över ansvaret för bokföringen på Sälboda. Senior lärde känna sin Karin 
under göteborgstiden. 
– Min fru började yrkesarbeta när hon var 58 år. Hon fick tjänst som husmor 
på Lundsberg. Det kan vara en tankeställare, att det går att ge sig ut på 
arbetsmarknaden i den åldern, säger Senior stolt. 
Vem som kommer att flytta in i mangårdsbyggnaden när det är dags för dagens 
ägare till Sälboda gård att lämna över ansvaret, det har han ingen åsikt om. 
– Gabriella är elva och Karl Jörgen nio. Det är inte alls givet vem som ska ta 
över. 
Men om ingen av dem vill då? Om de hellre vill bli börsmäklare i New York ? 
– Då får vi se om vi hittar en avlägsen släkting nånstans, det finns reserver att ta 
av. Det tror jag blir ett naturligt steg i så fall, säger Jörgen Blakstad junior. 
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Familjen Nolén 
 
När vattenkraften var färdigutbyggd i Nordvärmland på sextiotalet flyttade 
Rune Nolén och hans familj till Stockholm. Dottern Anita växte upp i 
Bromsten och Tensta. Som vuxen återvände hon till Klarälvdalen. Precis som 
sin pappa lever hon av naturen. Men hon bygger inte kraftverk, hon lockar 
turister. 
 
Fiskecampingen ligger inne i Sysslebäck, intill badhuset. Förutom platserna för 
husvagnar och tält kan campingen erbjuda sammanlagt hundra bäddar i ett 
vandrarhem och tjugo stugor. Två av stugorna är fullt utrustade med dusch och 
TV och de andra är enklare campingstugor. 
Sommaren är den viktigaste säsongen. 
– De flesta av våra gäster är fiskare som kommer för harren i Klarälven. 
Sysslebäck är känt för sitt harrfiske, berättar Anita Nolén, som driver 
Sysslebäcks Stugby & Fiskecamping tillsammans med sin sambo Mikael 
Fallbäcken. 
Båda stammar från övre Klarälvdalen. Mikael är uppväxt i Sysslebäck. Anitas 
familj bodde i Höljes när hon föddes, men hon var bara ett år när de flyttade till 
Torsby och sju när flytten gick vidare till Stockholm. 
Familjen följde kraftbolagen.   
 
Rune Nolén, Anitas pappa, var nitton år 1948 när han började arbeta på bygget 
av Tåsans kraftverk mellan Sysslebäck och Långberget. 
– Jag bodde i Likenäs, det är där jag är född. På den tiden gick det en buss 
varannan timme i Klarälven. Jag tog bussen till Sysslebäck halv- elva på 
förmiddagen när jag skulle söka jobb. Kvart över elva började jag jobba.  
Han blev anställd på kontoret, ”vände papper” som han säger, och han 
kommer fortfarande ihåg vilket anställningsnummer en del av gubbarna hade, 
samma gubbar som han möter idag.  
Det var Uddeholmsbolaget som anställde honom och som senare sålde 
kraftrörelsen till Skånska Cementgjuteriet, som idag heter Skanska. Rune Nolén 
var med om att bygga Tåsan, Letten, Höljes och Röjdåfors. 
– På Höljes jobbade enormt mycket folk. Det var folk som åkte runt till alla 
kraftverksbyggena, som gamla tiders rallare.  
Några år arbetade han på kontoret i Torsby. Sen började Skånska 
Cementgjuteriet rationalisera och slå ihop avdelningar, och Rune erbjöds jobb i 
Stockholm. 
I juli 1967 fick han bostad i Spånga och familjen flyttade efter. Det var hans fru 
Sigrid, Carina som var fjorton och Anita som var sju. 
– Jag började skolan i Stockholm. Jag tror inte man funderar så mycket på det 
där med att flytta när man är liten, men jag tyckte nog mest det var roligt. Där 
vi hade bott i Torsby fanns det inte så många barn, och här fanns det mycket 
ungar. Det var tre bakgårdar dit vi flyttade och klasskompisar både i vårt hus 
och i huset bredvid. 
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– Mamma var hemmafru när vi flyttade, men började gå en sekreterarkurs. 1968 
fick hon jobb först på Tandberg radio och sedan på Sveriges Radio. 
I mitten av sjuttiotalet skilde sig Rune och Sigrid, och  Anita flyttade med 
mamma till Tensta.  
På ett sätt kan man säga att Rune återvände till Värmland 1983. 
Man kan också säga att han egentligen aldrig var borta på riktigt. 
– Jag åkte trettiofem gånger om året från Stockholm till Likenäs åren 1976–
1982. 
1983 fick han i alla fall jobb i Värmland igen, vid Kymmens kraftverksbygge i 
Gräsmark, och flyttade hem. Han bodde i Gräsmark på veckorna och i 
föräldrahemmet i Likenäs på helgerna. 
– Jag var less på jobbet i Stockhom. Bygget av Kymmens kraftverk var som 
klippt och skuret för mig. 
Utbyggnaden av Kymmen var hårt kritiserat, men Rune ger inte mycket för det 
motståndet. 
– Dessa som satt framför traktorerna och bulldozerna, de var sex stycken. En 
av dem hade anknytning till Gräsmark, de övriga var från resten av Sverige, 
liksom yrkesdemonstranter. 
Anita hade utbildat sig till barnskötare och flyttat till Värmland redan medan 
Rune ännu jobbade i Stockholm. 
– Jag träffade Micke när jag var här på semester 1980. 
Han var byggnadsarbetare och veckopendlade till olika orter i landet, men 
Sysslebäck var hans fasta punkt. Anita flyttade till Karlstad 1981 och började 
jobba på dagis där. 
Tre år senare fick hon jobb på Vingresors kontor i Karlstad, kunde ofta ta med 
sig sin sambo på resor för att uppleva chartermålen med egna ögon och fick 
smak för att jobba med turister. 
Sen kom Branäs. 1988 öppnade skidanläggningen, och därmed helt nya 
möjligheter till jobb. Anita och Mikael gjorde som flera andra och tog chansen 
att flytta tillbaka till övre Klarälvdalen 1989. 
– Micke startade en liten byggfirma och jag fick arbete i Branäs, i receptionen 
och med bokningar. 
Tio år senare ville Torsby kommun sälja Sysslebäcks camping. Anita och Mikael 
köpte den tillsammans med ett annat par. 
År 2001 köpte de ut det andra paret och driver sedan dess campingen själva.  
Det är en liten rörelse, men tillräcklig för att ge dem varsin årslön och för att 
kunna ha fyra anställda på sommaren. 
Företaget hade 17 500 gästnätter 2006, och en omsättning på 1,5 miljoner 
kronor. 
– De flesta gästerna är svenska och norska, men det blir allt fler holländare, 
tyskar och danskar. 
Det är svårt att veta hur man effektivast lockar turister, tycker hon. 
– Vi är med i SCR, Svenska Campingvärdars Riksorganisation. Då syns vi i 
deras tidning. Det är bra. Folk som ska campa skaffar sig den när de kommer 
till Sverige. Med annonser i vanliga tidningar är det svårare att veta vem man 
når. 
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Och de har varit tvungna att välja vilka mässor de medverkar i.  
– Någon gång var vi med på Turmässan i Göteborg, men det var för stort, där 
försvann vi. Nu ska vi vara med i Vildmarksmässan i Sollentuna för tredje 
vintern. Det är bra, där når man många fiskare också. 
 
Nu är det början av mars. Sportloven är precis över, blåsten är snålgrå, men 
liftarna går för fullt i Branäs. Det står en stor buss från Köbenhavns Bustrafik 
och gott om danskregistrerade bilar på parkeringen.  
Men Sysslebäcks Fiskecamping har det mesta outhyrt denna vecka. 
– Under vintern får vi många gäster från Långberget. När de har fullt skickar de 
vidare till oss. De första vintrarna fick vi mer från Branäs, men nu har de byggt 
ut sitt boende så mycket att de flesta av deras skidturister får plats där.  
Och Branäs växer oavbrutet. I början av 2006 talade ansvariga för anläggningen 
om att det fanns 3 800 bäddar med högst 500 meter till liften inom området. 
Något halvår senare stod ytterligare hundratalet hus färdiga på Branäsbergets 
topp. Trots att de kostade mellan 1,5 och 2,5 miljoner kronor såldes de snabbt. 
– Branäs har varit motorn. Man skulle ha en byst av Sune Johansson i backen. 
Han fick mycket skit för bygget av Branäs, men tänk vad det har betytt för 
bygden! Det är ju det som har satt oss på kartan, säger Anita Nolén. 
Deras företag är långt ifrån det enda som får draghjälp av den stora 
anläggningen med den påkostade marknadsföringen.  
På vägen upp genom Klarälvdalen passerar man Alevi camping, Björkebo 
camping, två campingar i Värnäs, Klarälven Adventure Center i Ambjörby … 
Det är många som helt eller delvis försörjer sig på de turister som kommer för 
att få uppleva naturen. 
– Här uppe är det turismen vi kan leva av. Det är tyst, det är fint, vi har älven. 
Och eftersom vi vet att det inte kommer att bli industribygd så kan man räkna 
med att det får fortsätta att vara så här fint. 
Anita är aktiv i det kommunala utvecklingsbolaget TUAB och i Camping 
Värmlands styrelse. En av hennes hjärtefrågor är att man ska fortsätta bygga ut 
förutsättningarna för den naturnära turismen, den som inte kräver ständig 
skrålmusik i högtalarna och inte gör djupa sår i naturen. 
– Mycket mer folk åker längdåkning nu. Det är så tyst och härligt.  
En av de saker hon tycker är viktigast är att förbättra för sommarens vandrare. 
– Jag hoppas att vi kan bygga ut vandringslederna bättre. Tyvärr är det en del 
markägare som inte vill upplåta sin mark. De tror att skadorna ska bli för stora, 
men jag tror inte att det kommer att bli direkt köbildning av folk här.  
– Man borde bygga ut så att det går att vandra och cykla ner till Utmarksmuséet 
och Pilgrimstapeten. Och i Vingängsdeltat finns det växter som nästan inte 
finns på andra ställen, som klarälvsvide. Om man högg ut och gjorde i ordning 
så skulle folk kunna vandra där. 
Fast för att vandringsledarna ska kunna fungera utan alltför stort slitage krävs 
det något i stil med det kort för Glaskogen eller för kanotvattnen i Årjäng som 
turister får lösa. Kortet är billigt, men intäkterna så pass stora att de bekostar 
sådant som informationstavlor och latriner. 
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Nyligen har Klarälven restaurerats med hjälp av statliga pengar och grön-el-
pengar från Fortum.  
– De har grävt upp älvfåror och lagt i sten på nya ställen för att främja fisket. 
Vad jag har hört så gav det resultat väldigt snabbt, säger Anita. 
– Det där skulle elbolagen ha gjort för sextio år sedan, då hade det gett större 
effekt, muttrar Rune Nolén som jobbade åt kraftindustrin i nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv.  
Men han tycker det är meningslöst att spekulera i hur det skulle ha kunnat vara 
om inte vattenkraften hade byggts ut på 1900-talet, om kanske Nordvärmland i 
så fall skulle ha haft en vildare och vackrare natur och en ännu större 
dragningskraft. 
– Det som satte fart på norra delen av Klarälvdalen, det var kraftverksbyggena. 
Sjöar dämdes upp, det är bra för fisket, och det byggdes vägar och hus, säger 
Rune bestämt. 
Gårdagens vattenkraft och skogsbruk höll den fasta befolkningen kvar och 
lockade folk att flytta hit. Dagens turism drar hit många fler människor, men de 
allra flesta är tillfälliga besökare. 
Om man får räkna in alla göteborgare och danskar som besöker Branäs under 
ett år, så blir övre Klarälvdalens befolkning större än någonsin. Men om man 
inte räknar med dem, så tappar området invånare för varje år. 
Utbudet av service har både försämrats och förbättrats. Turismen har till 
exempel fört med sig några riktigt fina restauranger. 
– I år öppnade Branäs ett nytt ställe, Ladan. De har jättegod pepparstek och en 
massa goda viner och fin champagne – men det finns ingen taxi! Förr fanns det 
två-tre taxiföretag i Sysslebäck. De som finns idag kör bara samåk, men inga 
körningar för vanliga privatpersoner. Det är helt sanslöst! säger Anita. 
Och under högsäsongen har landstinget placerat jourläkare i backen. Misstänkta 
frakturer kan granskas på plats, turisterna sparar tid och lidande och landstinget 
sparar stora pengar på att slippa transportera skidturister med ambulans till 
sjukhuset i onödan. 
Samtidigt har lokalbefolkningen fått se öppettiderna på vårdcentralen i Likenäs 
bli alltmer begränsade. 
– Skulle man inte kunna utnyttja backläkarna för lokalbefolkningen också på 
något sätt? undrar Anita. 
Än så länge finns det ett kommunkontor i Sysslebäck, men det går ständigt 
rykten om att det ska läggas ner. 
– Då tappar man all kunskap om Nordvärmland. Man skulle väl lika gärna 
kunna koppla Torsbyborna hit till kontoret i Sysslebäck som att vi ska ringa till 
Torsby? tycker Anita. 
Det är med den moderna tekniken som med turismen, den rymmer paradoxer 
och kan användas både till att centralisera och decentralisera, både till att öka 
avstånd och till att minska dem. 
Anita berättar om en kompis i Båtstad som har hästar. En av hagarna ligger så 
nära Klarälven att elstängslet kommer under vatten när vattenståndet är för 
högt. 
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– Hon ringde till Fortum för att få veta när de tänkte höja vattenståndet, så att 
hon hann flytta hästarna i tid. Då fick hon svaret: ”Höljes, var ligger det?” Då 
undrar man ju. 
– Och försöker jag ringa till apoteket så hamnar jag i en central växel. Det går 
inte längre att ringa till Karl-Erik på apoteket i Likenäs. 
Å andra sidan öppnar tekniken fantastiska möjligheter. Johanna Persson på 
Sverigeflotten som har säte i Likenäs och som skickar tusentals turister på 
flottar nerför Klarälven sommartid, kan tack vare internet och e-post tillbringa 
vinterhalvåret i New York och sköta det mesta av administration och bokningar 
därifrån, eftersom hennes man har fått jobb i USA. Och det är den moderna 
tekniken som gör att Anita Nolén inte behöver sitta inne på kontoret hela 
dagarna utan kan koppla med sig telefonen och svara ute i en av 
campingstugorna som hon gör nu när en presumtiv kund ringer: 
”Nej, sista juni då har jag inget kvar överhuvudtaget. Du ska hit på rallycross, 
förstås, då är det fullbokat. Ring turistbyrån, har du deras telefonnummer?” 
Just detta att kunna ha telefonen medkopplad betyder mycket. 
– Om jag inte hade det skulle jag vara låst till receptionen och inte kunna vara i 
stugorna och städa och syna av. Vi har inte den ekonomin att vi kan ha en 
person sittande på heltid på kontoret. 
Som helhet har servicen försämrats sedan hon och Mikael flyttade till 
Nordvärmland 1989. De valde medvetet Sysslebäck eftersom det är centralort i 
norra delen av Torsby kommun. 
– Då fanns det ICA i Sysslebäck och post. Nu finns det inte ens 
paketutlämning, och av de två bankerna är en kontantlös, det tycker inte jag är 
en bank! Och busstiderna försämras hela tiden, säger Anita. 
– När jag var yngre fanns det fem affärer i Sysslebäck. Idag finns bara Konsum 
och Bilisten. Mackarna är dagens detaljhandel. De kan tjäna pengar på att såna 
som Anita går dit och handlar på kvällarna och ger en krona extra för mjölken. 
En annan som är född på tjugotalet handlar inte där, säger Rune.  
Anita tycker att utbudet av varor är alldeles för dåligt i Konsum. 
– Vi har ju också paraboler och blir matade med reklam som alla andra och vill 
köpa vissa saker, men på Konsum säger de att de kan inte ta hem varorna ”för 
vi är bara en mellanbutik”. 
Fast den 5 mars, just den dag som jag träffar henne och Rune i Sysslebäck, 
håller Konsum presskonferens och meddelar att de efter många turer och 
mycket tvekan har beslutat att starta bygget av en ny butik i Sysslebäck, dubbelt 
så stor som den gamla, så snart tjälen går ur marken.  
Vid presskonferensen talade Konsums ledning om att det är ett vågspel att satsa 
i glesbygd, men att de många turisterna kring Branäs bidrar till att de vågar göra 
investeringen. 
Det känns väldigt bra att bygget blir av, tycker Anita.  
Men för den som är van vid Stockholm och Karlstad så är utbudet ändå magert 
i Sysslebäck.  
Rätt ofta funderar Anita på om det verkligen är värt att bo två och en halv 
timmes bilresa från Karlstad, enkel väg. 
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– Arbetet är roligt. Vi har en positiv spiral och det är kul att kommunen har 
börjat tycka att turismen är viktig. Men privat…att det är så dåligt med kultur 
och affärer, det är tungt. Tar de bort mera service så är det inte värt att bo kvar. 
Och visserligen njuter hon och hennes familj av stillheten och friheten. 
– På kvällarna brukar vi vara uppe vid Långberget och åka längd. Det är alldeles 
tyst och jättefint. Men det är ju faktiskt inte bara förbehållet oss här uppe att ha 
fin natur. Alldeles nära Karlstad finns ju också väldigt fina skogar. 
Fast där finns sällan varg. 
Till skillnad från många andra i Värmlands glesare bygder tycker både Rune och 
Anita att vargen har en plats i skogarna. 
Rune jagar visserligen älg varje år, men hävdar bestämt att det inte är så viktigt 
för honom. 
– Jag är inte så jaktintresserad egentligen, men jag måste ju vara med. Annars 
skulle de andra undra vad som har hänt med mig om jag inte kommer till 
älgjakten. 
Han tycker att man bör slå vakt om vargen. 
– Vargen kan ju vara en turistattraktion. Det finns ju människor som åker från 
Sverige till Afrika på safari, så det kunde väl komma hit folk på vargsafari? 
tycker Rune. 
– Den har ju funnits i faunan förut, så den borde ju få finnas nu också. Fast om 
det blev så rysligt med varg att det blev fara för barnen när de ska gå till 
skolbussen, så är det klart att jag inte skulle vilja det, säger Anita. 
Redan nu har hon en pågående diskussion med kommunen om skolskjutsen. 
Familjen bor på vägen upp mot Långberget. Antonia är 15 år och Felicia 12. 
Sedan kommunen lade ner Skyllbäcks skola går flickorna i Kvistbergsskolan i 
Sysslebäck, och åker buss dit.  
Problemet är att vägen ner till skolbussen är kolmörk vintertid. 
– Ofta skjutsar vi, men om vi ska till möte i Karlstad så går inte det. Vi har 
försökt få skolskjuts under de mörka månaderna, men det verkar omöjligt, säger 
Anita. 
Vecka 42 är det alltid älglov i övre Klarälvdalen. Då åker familjen Nolén-
Fallbäcken till Stockholm, går på bio, musikal och teater och shoppar. 
– När Antonia går ur nian om ett drygt år är hon helt inställd på att hon inte ska 
gå gymnasiet i Torsby utan i Stockholm. Där finns min mamma och min syrra 
och hon kan bo hos dom, det tycker jag blir bra. 
Hon tror att turisterna kommer att fortsätta bli allt fler i övre Klarälvdalen, både 
sommar- och vintertid. 
Men detta är vintern 2006–2007, den som lät vänta på sig till slutet av januari 
och tinade bort i mitten av mars och som fick alla människor att oroa sig för 
växthuseffekten. 
-– Det är ju bekymmersamt när meteorologerna börjar prata om det. Här har vi 
fyra årstider med en jättefin vinter som man kan utnyttja till att åka skidor och 
snöskoter. Tänk om vintern skulle försvinna! Det vore hemskt. Och förödande 
för turismen och för alla som har investerat så mycket pengar, säger Anita. 
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Familjen Risberg 
 
Det var ren tur att ingen hade satt granplantor på ägorna till det skogshemman i 
Bogen som Lars och Maj Risberg köpte 1981. 
Men det var hårt arbete och en med tiden allt större kunskap som gjorde deras 
marker till några av de bäst hållna slåtterängarna i Värmland. Såväl ormrot som  
slåttergubbe och vårfingerört har kommit tillbaka. 
 
 
Mil efter mil på grusväg genom finnskogen mot norska gränsen. Knappt en 
mötande bil och ingen täckning på mobilen. Jag har fått en bra vägbeskrivning: 
”Titta efter trägärdsgårdar på vänster sida om vägen, två kilometer efter Bogens 
kyrka” och ändå tror jag ibland att jag måste ha kört fel. Så här långt kan det väl 
ändå inte vara! 
Maj Risberg tyckte också att det var ohyggligt långt bort när hon och Lars kom 
hit för första gången 1981.  Då bodde de i en hyreslägenhet vid 
Redbergsplatsen i Göteborg och letade sommarhus. 
– Vi hade tittat på stugor närmare Göteborg, men de var så dyra. Vår granne i 
Göteborg hade sommarstuga här, så vi följde med hit och tittade. Priset var 
ungefär en tiondel av vad husen i göteborgstrakten kostade, berättar Lars.  
För en hängiven ornitolog har Bogen också andra fördelar. 
– Alla skogsfåglar som jag bara hade läst om förut såg jag här. Det finns inget 
ställe i Sverige som har sådan artrikedom. Norrlandszonen möter syd. 
Gröngölingen har sin nordgräns här och gråspetten har sin sydgräns. Det är två 
olika spettar som häckar här, säger Lars ivrigt. 
– Och det finns häckande kungsörn och lärkfalk som är en norrlandsfalk, och 
bivråk och tretåig hackspett som man inte alls ser längre söderut.  
Det hus de fastnade för är ett litet torp, byggt 1936 åt en bolagsanställd 
skogsarbetare och hans familj i den egnahems-rörelse som var en del av Per 
Albin Hanssons folkhem. Till skillnad från många av de hus de hade tittat på 
runt Göteborg var huset i Bogen inte renoverat efter sjuttiotalets mode, men 
fullt beboeligt. Skogsarbetarens änka Helga Nilsson hade låtit dra in telefon, det 
fanns varmvatten och en fungerande panna. 
– Det enda vi behövde göra var att bygga ett större badrum, säger Maj. 
I Göteborg var hon mellanstadielärare och Lars arbetade på Botaniska 
trädgården. 
Men 1985 sade de upp sina tjänster och sitt hyreskontrakt och bosatte sig 
permanent på finnskogen.  
– Vi är ju lantungar från början, både Lars och jag. Och det gick ju inte att bo 
med fyra ungar i en storstad! säger Maj. 
Tvillingarna Mats och Nils var nyfödda, Ulf var tre år och Jens sex. 
Lars flyttade ett halvår i förväg till jobbet som kyrkogårdsarbetare i Eda. Där 
var han ett år innan han fick arbete på hemmaplan, som kyrkvaktmästare i 
Bogen, ett jobb som han ännu har kvar. 
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Maj var hemma med sönerna i fem år innan hon började vikariera som lärare 
och slutligen fick fast jobb på Tväruds skola.  
Inkomsterna var små, och det var kanske det främsta skälet till att de skaffade 
en fjällko med kalv. 
– Vi hade en självhushållningsideologi i början. Vi behövde kon för att få 
mjölk.  
Till skogshemmanet hörde fyra tunnland jord. Det räckte till rejäla 
grönsaksland, en stor potatisåker och till både sommarbete och vinterhö åt kon.  
Det var då Lars på allvar började fundera på forna tiders ängskultur. Hur skulle 
man egentligen sköta ängarna för att där inte bara skulle växa gräs utan också 
gamla kulturblommor? 
– Jag ringde till Botaniska trädgården och frågade, men det var ingen där som 
visste. Jag försökte låna böcker, men det fanns ingen bok. Det där var kunskap 
som aldrig hade blivit nerskriven. När alla höll på med det så kunde ju alla utan 
att behöva läsa om det, berättar Lars. 
Ängarna runt deras hus hade legat i träda i tio år eller mer och var fulla av sly. 
Men till skillnad från många andra i skogsbygden så hade Helga Nilsson 
åtminstone inte låtit plantera igen ängarna med gran. 
Så det var bara att sätta igång med höproduktionen. 
De första åren lånade de traktor. Sedan köpte de en Ferguson, årsmodell 1961.  
– Vi gjorde många fel när vi slog upp ängarna. Slåttermaskinen gick sönder hela 
tiden. Till slut fick vi gå före med en slaghack som slog sönder alla de självsådda 
granplantorna innan vi kunde komma med slåtterkniven. 
Lars försökte fråga grannen hur han brukade göra. När han brukade slå, till 
exempel. 
– Han svarade: ”När det är vackert väder”. De som bodde här visste inte heller 
riktigt hur det skulle gå till. Det var som ett litet universitet för oss att prova 
olika metoder tills floran började pånyttfödas. Det tog nästan tio år innan allt 
kom tillbaka.  
Prästkrage, blåklocka, rödklöver, de där vanliga som nästan alla kan namnen på, 
kom. 
– Och fibblor, det är helt otroligt mycket fibblor här. Sen kom slåttergubbe, 
långt om länge. Och höskallra, ängsskallra och darrgräs. Gråbinkan kom tillbaka 
och smällglim, och ängsvädd och fältvädd, det är två olika arter, och gulmåra, 
räknar Lars stolt upp.  
Han fortsätter: 
– Och vårfingerört, den hade jag inte sett förut. Den är tidigblommande, släkt 
med blodrot. Den tål inte att det ligger gräs kvar efter slåttern, man måste räfsa 
ihop gräset för att den ska trivas. 
Det gör de. De räfsar ihop det slagna och hässjar i princip allt. På deras ängar 
ligger inga vita bollar av plast i slåttertid, där står rader av gammaldags 
höhässjor.  
– Det duger inte med sådana hässjor som jag lärde mig göra hos bönderna 
hemma i Västergötland när jag var ung. Här måste det vara finnhässjor. Höet 
vilar på balsnören för att torka. Stråna är så mycket kortare här, det ligger inte 
kvar runt trästolparna.  
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Skogsbygdens gamla metoder fungerar än. Även om det blir rikligt med regn så 
klarar sig höet i stort sett alltid på de väl beprövade torkställningarna.  
Men det är ett otroligt jobb. 
– Vi börjar slå efter midsommar. Den 3 juli, när Mats och Nils har födelsedag, 
då brukar vi vara i full gång. Vi håller på hela juli med hö, båda två, och något 
av barnen kommer hem för att hjälpa till också, berättar Maj. 
– Men det är väldigt vackert när det slagna gräset hänger på hässjorna, fullt av 
prästkragar och åbrodd. Det luktar så otroligt gott när det torkar! 
Länge körde de in löshö på skullen, så som man vackert fick göra när det inte 
fanns höpressar. Men löshö tar en ohygglig plats och är svårt att hantera när 
man fodrar djuren, så nu får de hjälp av en bonde som kommer och pressar det 
torra höet till hanterliga balar. 
När de i mitten av åttiotalet började sitt envisa slit för att locka de gamla 
vallblomstren tillbaka så var det ett ensamt arbete. Först flera år senare vaknade 
myndigheterna till. Länsstyrelser över hela Sverige började inventera vad som 
fanns kvar av forna tiders ängar. 
– Det var katastrof. Det fanns nästan ingenting.  
Med Sveriges medlemskap i EU 1995 kom nya bidrag till den jordbrukare som 
inte enbart vill producera så rationellt som möjligt.  
– Det första året fick vi 5 000 kronor, i princip för att vi höll markerna öppna. 
De senaste åren har vi sammanlagt fått 25 000 kronor, för att vi har fjällkor 
som går och betar och för att det är så fina blommor här. Det är ganska bra, det 
börjar motsvara det arbete vi lägger ner på sommaren, säger Lars. 
– Och vi har kunnat ta av de pengarna och ge till de barn som kommer hem 
och hjälper till, skjuter Maj in. 
Intresset hos folk i allmänhet har ökat kolossalt. Var och varannan 
hembygdsförening ordnar liekurser och slåtterdagar och under 2005 och 2006 
drev länsstyrelsen i Värmland ett särskilt ängsprojekt. På vårvintern i fjol hölls 
en studiecirkel för markägare och hembygdsföreningar i Gräsmark, 
Gunnarskog och Sunne. Lars var cirkelledare. 
– Det var fyrtio personer, och de ville fortsätta när tiden var slut. En del av 
deltagarna var sådana som själva är uppväxta i gamla byar, andra har ärvt mark 
och vill försöka hålla landskapet öppet och lära sig hur man gör.  
Den 11–12 juli 2006 kom ett hundratal besökare till ängsdagarna hemma hos 
Lars och Maj i Jorsla, Bogen, för ett så stort sammanhängande område som 
sköts på samma minutiösa sätt finns ingen annanstans i Värmland.  
Lars höll blomstervandringar runt ägorna och visade hässjor och slagna ängar. 
Men allt var inte slaget i förväg. Redskapstillverkarna fick komma dit och slå 
med olika typer av redskap. Efteråt bedömdes det vilka redskap som gav de 
bästa förutsättningarna för slåtterblomstren. 
Slåtterbalken var inte så bra, rotorslåttermaskin fungerar inte för de roterande 
knivarna snarare sliter än skär av gräset, häst eller traktor med välslipad 
slåtterkniv blir bra och lie är suveränt. 
Fast det får vara måtta på arbetsinsatsen. Lars och Maj Risberg slår förutom 
sina egna ängar också hos grannar och vid kyrkan, sammanlagt åtta hektar, och 
det är bara någon ynka procent av det som de tar med lie. 
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Två fjällkor står i lagården och ska få gå ut på bete i slutet av maj. De är tio år 
gamla och har inte haft kalv på flera år. Men fast de är pensionerade som 
avelsdjur så är de bra på att beta och bidra till den speciella floran runt Jorsla. 
Folk brukar häpna över att korna får gå kvar fast de inte ger kalvar och mjölk 
längre. 
– Fast nu har det kommit litteratur som visar att också förr behöll man gamla 
kor, om det fanns tillräckligt med foder. De var bra för att hålla ihop flocken, 
säger Lars. 
När de började med kor gjorde de som de hade lärt sig, höll ko och kalv 
åtskilda och mjölkade noggrant ur all mjölk för egen del. De sista åren när 
korna hade kalvar lät de kalven gå kvar hos kon, mjölkade ur så mycket som de 
behövde och lät kalven ta resten.  
Kvigkalvarna behöll de ibland och sålde ibland och tjurkalvarna sålde de till 
slakt. Själva har de inte ätit kött sedan 1978. 
– Vi var aktiva i Göteborgs Miljögrupp och det var då man började tala om 
hormonpreparat och antibiotika i köttet. Men fisk äter vi, och vi är 
självförsörjande på potatis, lök, morötter, svamp, bär och ägg, men inte under 
den mörka årstiden, säger Maj. 
Hon och Lars träffades 1967 i kyrktornet på Fårö. Båda var ute och cyklade 
med varsin kamrat. Lars skulle upp i vartenda kyrktorn på Gotland och titta 
efter tornugglor. 
– När jag var uppe i tornet sa min kompis: ”Nu kommer det två flickor upp!” 
Sen cyklade vi tillsammans lite grann. På kvällen skulle vi egentligen ha tittat på 
blåkråkor, men vi hoppade över det den kvällen, säger Lars. 
De gifte sig borgerligt i Rådhuset i Göteborg 1979, när första barnet var på väg. 
På den tiden var Lars inte medlem i Svenska kyrkan. Han sökte efter andlighet 
på andra håll, i buddhismen och inom ekofilosofin innan han landade i Svenska 
kyrkan igen och i den kristna mystiken.  
På vägen mellan Bogens kyrka och deras hem har han byggt ett eget litet kapell 
med ett gammalt keltiskt kors och han brukar hjälpa till inom kyrkan med 
djupmeditation. Naturintresset delar de. Innan de köpte huset tillbringade de 
mycket ledig tid med att vandra i fjällen eller cykla, och de var helt eniga om att 
de ville flytta ut på landet. 
– Men inte riktigt så långt bort tyckte jag från början, säger Maj. 
Medan han kände sig hemma omedelbart, har hon ibland tyckt att det har varit 
tungt. 
– Vi hade ju ingen släkt här, ingen som kunde hjälpa till med barnen när de var 
små. Man var helt utlämnad. Och det är så långt att åka innan man kommer 
någonstans. Ensamt var det ju. Jag skrev brev och ringde till kompisar. Och det 
var rätt knapert med bara en inkomst. Jag gick alltid och bekymrade mig för att 
pengarna inte skulle räcka. 
– Men jag har aldrig ångrat att vi flyttade hit. Varje sommar när höet var inne 
har vi alltid åkt till släktingar, mest till mina släktingar i Halland så att pojkarna 
fick bada i riktiga havet, och våra syskonbarn kom hit och hälsade på. 
På en del områden har de bättre service än tätortsbor. Ända från början har de 
en gång i veckan beställt hem varor från lanthandeln i Gunnarskog. Nuförtiden 
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kostar det 150 kronor per gång, men då levereras varorna till dörren. Och 
bokbussen stannar nere vid vägen. 
– När barnen var små kom den var tredje vecka, då lånade vi hela bananlådor 
fulla, åh, det var härligt! ler Maj. 
Bredband finns inte i Bogen. 
– Men när jag vill ha hjälp med något så ringer jag min son i Lund och så söker 
han på internet åt mig. Fort går det, det är min telefonservice, säger Lars 
belåtet. 
När pojkarna började skolan gick de i Tvärud. Det är den skola där Maj jobbar 
idag och den ligger tre mil bort. Till högstadiet på Järvenskolan i Gunnarskog är 
det ytterligare en mil och när det var dags för dem att börja gymnasiet fick de 
bo inackorderade i Arvika. 
Nu är de utflugna alla fyra. Jens är 28 och biolog på länsstyrelsen i Falun, 
arbetar bland annat med sådana EU-projekt som värnar gamla slåtterängar och 
väntar snart sitt andra barn. Ulf är 25 och landskapsarkitekt i Uppsala, Nils och 
Mats är 22. Nils bor i Helsingborg och läser till byggnadsingenjör med 
inriktning på järnvägar. Mats bor i Lund och studerar till dataingenjör. 
– Jag är lite bekymrad över vad som ska hända med gården när vi inte orkar 
längre. Barnen har ju sina egna liv och måste jobba på somrarna. Även om de 
får lite betalt för att de hjälper oss så kan vi ju inte betala marknadsmässigt, 
säger Maj. 
Men än så länge orkar de.  
Hon är med i Gunnarskogs s-kvinnor och i Bogens kyrkliga syförening. Han är 
aktiv hos socialdemokraterna i stiftet, ordförande i Bygdegårdsföreningen i 
Bogen, synnerligen engagerad i både biodlarföreningen och fjällkoföreningen 
och dessutom betalande medlem i flera andra föreningar.  
Båda två jobbar 70 procent. 
– Jag hade gärna jobbat mer, men jag kan inte få mer på den skolan, säger Maj. 
Lars kommer nästan upp i en heltid när man till tjänsten som 
kyrkogårdsvaktmästare lägger alla uppdrag som han utför i folks trädgårdar. 
– Beskära träd, plantera träd, lägga gräsmattor… Jag har haft stor nytta av det 
jag lärde mig på Botaniska trädgården. Jag har ingen formell utbildning på det 
området, men det var som en utbildning i sig att få jobba under Sveriges bästa 
trädgårdsmästare.  
När pojkarna flyttade och de sålde minibussen skaffade de två bilar, vilket är 
praktiskt men inte helt i linje med deras övertygelse kring miljöfrågor. 
– Och sedan barnen flyttade har vi råd att köpa mer kravmärkt mat! påpekar 
Maj. 
Så himla hög livsinkomst får hon inte och pensionen kommer att bli därefter. 
– Vi har haft roligt nu istället, säger hon lugnt. 
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Familjen Thörnquist 
 
Musiken är Birgitta Thörnquists stora intresse och hennes yrke. Likadant är det 
för hennes dotter Annika. Birgitta har varit kantor i Grava kyrka, körledare och 
musiklärare.  
Annika Thörnquist är sångerska i Da Buzz, ett band med miljonomsättning och 
turnéer över hela världen. 
 
I kyrkorna är musiken en grundläggande beståndsdel. Oräkneliga musiker har 
fått sin grundfostran och gjort sina första framträdanden i ett kyrkligt musikliv. 
Birgittas hemkyrka var pingstkyrkan i västgötska Dalum, nära Ulricehamn. 
Musiken fanns alltid med och hon och hennes tre syskon började tidigt spela 
piano, dragspel och gitarr.  
Från början var hon ändå inställd på att skaffa sig ett ”riktigt yrke”. Nitton år 
gammal flyttade hon till Karlstad 1963 för att gå preparandkursen till 
småskollärarutbildningen, träffade Rolf Thörnquist och blev kvar.  
Småskollärare blev hon aldrig. Den första tiden i Värmland jobbade hon på 
posten. Sonen Thomas föddes 1967. När han var ett år började hon studera till 
kantor. 
– Jag tog min examen i Linköping. Sen jobbade jag på musikskolan runt om i 
Karlstad i tjugo år, parallellt med kantorsjobbet i Grava kyrka, halvtid på båda 
ställena. Från 1991 fick jag heltid i kyrkan och slutade på musikskolan.  
Precis som i Birgittas föräldrahem var musiken ständigt närvarande hemma hos 
familjen Thörnquist. Barnen var omgivna av toner redan när de låg i magen. 
– Musiken var ganska självklar. Pappa spelar gitarr och sjunger han också, säger 
Annika. 
– När jag skulle gå och lägga mig ropade jag ”Nu ligger jag!” och så kom 
mamma och pappa upp och vi sjöng ”Tryggare kan ingen vara” trestämmigt.  
– Det var väldigt duktigt av en treåring att hålla stämman så bra, påpekar 
Birgitta. 
Birgitta ledde flera olika körer. Annika var med i några av dem. 
– Och tog i så att de andra vände sig om och undrade vad det var fråga om, ler 
Annika. 
Storebror Thomas spelade piano, trummor och trumpet. 
– Jag stod bredvid och hittade på låtar, och vi hade band ihop. 
Några gånger hände det nog att deras föräldrar tyckte att det var lite väl 
högljutt, och det var inte alla genrer som föräldrarna spontant uppskattade. 
Men precis som de från början hade gett musiken till sina barn, så fick de nu 
själva en mängd nya sorters musikstilar tillbaka. 
– Som förälder är det viktigt att ha tålamod med att det låter. Och idag tycker 
jag att jag är ganska bred i min musiksmak. Man fick väl lära sig när ni bodde 
hemma, tack för det, säger Birgitta. 
Det var Thomas som såg till att Annika fick kontakt med Karlstads musikliv. 
Han drog helt enkelt med sin lillasyster till en studio som låg vägg i vägg med 
hans arbetsplats och sa att ”min syrra sjunger”. 
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Hon gick ekonomlinjen på Tingvallagymnasiet. Inte musiklinjen på Sundsta. 
– Den hade Thomas gått, så då kunde inte jag göra likadant. 
Det var under gymnasietiden som hon en gång fick sjunga tillsammans med 
trombonisten Nisse Landgren. 
– Och vad sa han då? undrar Birgitta. 
– Att jag sjöng skjortan av honom, säger Annika lite generad. 
Precis som sin mamma på sextiotalet såg hon i början av nittiotalet inte riktigt 
framför sig att man kunde leva helt på musiken. 
– Drömmen var att kunna gå över helt på sången, men det var inte lätt.  
Hon var arbetskamrat med sin mamma, hade halvtidsjobb på expeditionen i 
Grava kyrka, samtidigt som hon körade flitigt på skivinspelningar, gjorde 
reklamjinglar, medverkade ett par gånger i Musikteaterns uppsättningar och i 
Cabary, samt sjöng på begravningar, dop och bröllop. 
När Pier Schmid och Per Lidén ringde henne första gången tänkte de sig att 
hon skulle vara refrängsångerska i deras nystartade band Da Buzz.  
Men det skivbolag som var mest intresserat av nykomlingarna gick inte med på 
att hon skulle ha en så undanskymd roll. Efter att ha lyssnat på en demo krävde 
de att hon som sjöng refrängen skulle sjunga hela låten och sa att gruppen var 
välkommen tillbaka när de hade gjort den ändringen. 
– Då frågade de om jag ville gå med i bandet. Jag tackade ja. Förut hade jag 
mest sjungit gospel, rock och jazz. Danspop var inte riktigt det jag hade hållit på 
med, men det var kul att få satsa hundra procent på något. 
Första låten hette ”Paradise”, kom 1999 och blev en flopp.  
Bara en chans till skulle de få, sa skivbolaget. 
Nästa låt var ”Do you want me?”. 
– Den blev en jättehit. Den spelades överallt och sålde platina väldigt fort och 
vi fattade ingenting! säger Annika. 
Birgitta kommer ihåg den där känslan sommaren 2000 när hon och Rolf var på 
Gotland. Hur de gick ute på campingen och plötsligt hörde sin dotter sjunga i 
högtalarna över hela området. 
– Det var väldigt, väldigt märkligt och väldigt roligt, säger hon. 
Sedan dess har Da Buzz släppt fem skivor och jobbar just nu på den sjätte. Det 
har blivit flera hitlåtar, som ”Alive” och ”Let me love you tonight”. 
– Efter den första hitten sa jag upp jobbet. Sedan dess har vi försörjt oss på 
bandet. Det är jag väldigt tacksam för. Det är en svår bransch. Publiken är 
otrogen. Man får bara vara väldigt tacksam och ödmjuk så länge det fungerar, 
säger Annika. 
”Fungerar” är en underdrift.  
Somrarna tillbringar de på turné runt om i Sverige, från Ystad till Pajala, de har 
gjort ett tiotal resor till Japan, spelningar i Ukraina, Baltikum och Polen och 
flera turnéer i USA. 
– Jag har verkligen fått resa och se delar av världen som jag aldrig hade fått se 
annars. 
Da Buzz och Annika Thörnquist har status som hovmusiker i stora 
värmländska sammanhang. De var med och firade Färjestad på Stora torget 
efter SM-guldet 2006 och när minnet av unionsupplösningen högtidlighölls i 
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Karlstad i september 2005 sjöng Annika Thörnquist duett med Christer 
Sjögren. 
Bandet omsätter tre miljoner kronor om året och medlemmarna kan, till 
skillnad från många andra i branschen, ta ut ordentliga årslöner.  
Ändå har möjligheterna att tjäna pengar kraftigt försämrats under den korta tid 
de har varit etablerade artister. Att ladda ner musik illegalt från internet har 
blivit en folksport. Det är gratis för den som laddar ner och ger följaktligen inte 
ett öre vare sig till artisterna eller till de skivaffärer som blir allt färre. 
– Runt år 2002 började man märka mer och mer att skivförsäljningen bara 
rasade. Skivbolagen hängde inte med. De reagerade väl ungefär som den 
politiker som sa att: ”internet är bara en fluga”, säger Annika. 
Branschens svar på hotet från den illegala nedladdningen har kommit sent, men 
det har dock kommit. Möjligheten att ladda ner från iTunes till en kostnad av 
nio kronor per låt är ett alternativ, särskilt tilltalande för den som vill vara säker 
på att inte få med datorvirus tillsammans med låten. 
– Och man kan ladda ner låten direkt till mobilen. 
Hela låten, eller delar som ringsignal. Hennes egen mobil spelar Edith Piafs 
”Padam padam” när det ringer.  
Skivbranschen kan göra ännu mer, framhåller hon. 
– Den som köper en skiva kan få lite extragodis med, en intervju med artisterna 
eller en extra video, till exempel. 
Men det går inte att helt kompensera det ekonomiska bortfall som den illegala 
nedladdningen innebär.  
– Det som är positivt är ju att vår musik sprids. Tack vare det får vi fler 
spelningar. 
Den största delen av deras inkomster kommer idag från live-spelningar och från 
de upphovsrättspengar som de får från STIM när musiken spelas i radio. 
– Vi är nog en av de mest spelade svenska grupperna, skulle jag tro. 
Teknikutvecklingen är på gott och ont.  
– Idag kan alla sitta hemma i vardagsrummet med en ganska enkel dator och 
göra en okej produktion. Och så kan man lägga ut sin musik på en hemsida som 
Myspace och bli känd på det sättet. Jag tycker nog att det finns många fler 
artister idag, att konkurrensen är hårdare. Å andra sidan är det svårare att leva 
på att sälja skivor och svårt att hålla studio, eftersom så få hyr in sig där. 
Men det är också den nya tekniken som gör det relativt lätt för henne att bo i 
Stockholm, medan hennes kollegor bor kvar i Karlstad.  
– Killarna skriver musiken, Per för sig och Pier för sig, och skickar till mig. Jag 
kan sitta hemma och lägga på demo-sång och så skickas det runt till alla som 
kommer med synpunkter: ”Jag tycker nog att gitarrerna ska upp lite mer där” 
och sånt.  
En stor del av jobbet har de alltså redan gjort hemma var och en för sig innan 
de träffas för att producera demon i Karlstad. 
Sedan 2003 bor hon i en bostadsrätt på Lilla Essingen. Det finns praktiska 
fördelar med det. De flesta producenter bor i Stockholm och det är lätt att 
träffa branschfolk. 
Men flytten är mest ett personligt val. 
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– Jag är inte så mycket för att springa runt på mingelpartaj. Men jag har känt 
mig dragen till en större stad, kände att jag ville ha mer puls. Jag har träffat flera 
likasinnade, flera sångerskor som är i samma situation som jag. Jag går väldigt 
mycket på konserter och lyssnar på kompisar. Det är kul med det utbud som 
finns i Stockholm. 
Samtidigt har Karlstad växt påtagligt som musikstad. Kvällen innan vi träffas 
hemma i Birgitta och Rolf Thörnquists villa i Skåre hade Dolly Parton premiär 
på sin korta Sverige-turné i Löfbergs Lila Arena. Annika Thörnquist satt 
självklart i publiken. 
-– Det var fantastiskt. Hon är proffs ut i fingerspetsarna! 
Tre städer besökte countrylegenden i Sverige: Karlstad, Göteborg och 
Stockholm.  
Dolly Parton är bara en av de världsartister som på kort tid har gästat Karlstad. 
Bob Dylan och Elton John har båda framträtt i hockeyarenan och i somras 
gjorde Morrissey sina två enda sverigespelningar på Nöjesfabriken. 
Staden har också fått många fler arenor för band som är mindre kända. 
– Karlstad är en av Sveriges krogtätaste städer med många scener. När jag 
kommer hem är det alltid någon ny krog som har kommit till, säger Annika 
Hon hade ännu inte börjat skolan när Abba blev megastora i mitten på 
sjuttiotalet. 
– Jag tror nog att jag kände: ”tänk om det där var jag!” Jag stod med hopprepet 
som mikrofon framför spegeln och någonstans fanns nog redan då en dröm om 
att slå igenom. 
 
Kanske är det en fråga om personlig läggning, kanske är det en 
generationsfråga, men hennes mamma Birgitta säger att hon aldrig har närt 
någon sådan dröm om en solokarriär. 
Istället ledde hon Grafva kyrkokör mot ständigt nya utmaningar, startade nya 
körer, ledde spädbarnsrytmik och spelade på äldreboenden för dementa. 
– Jag fick ju mitt utlopp i musiken ändå, har fått leva med musiken på ett annat 
sätt. När jag tänker tillbaka är jag väldigt tacksam för det. Alla fina körer jag har 
haft, alla gånger som jag har fått se gamla människor som har tappat talet 
plötsligt kunna sjunga sångtexter… Och tänk alla gånger som körmedlemmarna 
kom in och var trötta efter jobbet, men när de hade fått sjunga var de jättepigga. 
Därtill kom alla förrättningar i kyrkan: bröllop, dop och begravningar. 
– Man har fått vara med i människors allra viktigaste ögonblick. Det får aldrig 
någonsin bli slentrian när man spelar i sådana sammanhang. 
Där är de fullständigt lika, mor och dotter, i sin ödmjukhet och respekt för 
publiken. 
– Det är viktigt att förstå att man är en förebild, att man har ett ansvar för att 
inte synas i fel sammanhang och inte säga konstiga saker. Och man måste vara 
schysst mot alla, från småtjejerna som vill ha autograf när man signerar skivor, 
till branschfolk. Den här berömmelsen varar inte för evigt. En dag står man där 
och det funkar inte längre. Då är det mycket bättre för en om man har betett sig 
bra mot alla, säger Annika. 
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Birgitta jobbar inte längre. Sedan hon fick hjärnhinneinflammation efter ett 
fästingbett 1999 har hon varit sjukskriven på hel- och halvtid. Sommaren 2006 
kände hon att det inte gick längre och slutade helt med jobbet. Hon är 
fortfarande väldigt trött, och har svårt att säga något bestämt om 
framtidsplaner. 
– Men jag hoppas jag kan börja sjunga igen i något sammanhang, kanske 
tillsammans med Rolf. Vi har en del förfrågningar.  
 
Annika hoppas att hon har många år kvar som professionell sångerska. 
– Jag har lite drömmar om en solokarriär.  
I framtidsdrömmarna finns också tanken på familj. 
– Och ett hus. Jag vet inte var, men jag vet att jag vill ha hus. Nu trivs jag i 
Stockholm, men man får väl se om man får familj. 
I sommar fyller hon trettiosex, tolv år mer än hennes mamma var när hon fick 
sitt första barn. 
Det är en tydlig generationsfråga. Förstföderskornas snittålder har stigit 
markant på någon generation. 
– Det är också svårt med relationer i min bransch. Det är mycket resor och man 
måste ha en mycket förstående partner. Och det är svårt med barn. Får se om 
jag hinner sticka emellan med det nån gång. 
Hon var 28 år när äventyret började med Da Buzz, och hennes båda manliga 
kollegor var ungefär lika gamla. Många av dagens stjärnskott är tio år yngre eller 
mer. 
– Några skivbolag sa: ”Ni är för gamla!”. Men jag är bara glad att jag hade den 
åldern och de erfarenheterna. Det är betydligt lättare om man vet vem man är 
innan man slår igenom.  
– Men det är en utseendefixerad bransch. Är man inte fåfäng innan man börjar 
så blir man det. Man ser sig själv på bild hela tiden, och man ser ju att man blir 
äldre, säger Annika som är noga med vad hon äter och med att träna 
regelbundet.  
Hon är kluven till fenomen som teve-programmen Idol och Fame Factory som 
matchar fram unga stjärnor.  
– Det ökar ju intresset för musik. Men jag tror det är väldigt svårt att hålla 
mentalt om man blir känd när man är så ung. Man får verkligen hoppas att de 
har bra folk omkring sig. Men det är klart att det kan hålla, det gjorde det ju för 
Carola. 
Brigitta har svårt att se fördelarna med programmet Idol. 
– Jag tycker det är hemskt. De får så fruktansvärt hård kritik och de kör så hårt 
med dem. Jag tycker så synd om stackarna som lämnar ut sig. Det är med musik 
som med idrott, man måste få leka sig fram. 
Sverige har genom åren haft förhållandevis många artister som har slagit 
internationellt.  
Musikskolan brukar framhållas som en förklaring. 
– Jag tror absolut att musikskolan spelar roll. Det är ju så väldigt mycket barn 
och ungdomar där. Speciellt nu, när musikskolan har blivit kulturskola och det 
ingår dans och allt möjligt. Det är mycket på kul, och jag tror det lägger en bra 
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grund. Och förr var det bara klassiskt på musikskolan. Nu hör man andra 
tongångar också, rock och allt möjligt. Bara inte det klassiska försvinner helt, 
säger Birgitta. 
– Det får inte vara för mycket press i musikskolan, inte som när jag spelade fiol 
och fick spela alldeles för svåra stycken, säger Annika.   
Och oavsett hur mycket än ledande politiker och kulturstrateger pratar om 
konserter som en del av besöksnäringen och gläder sig åt musikbranschens 
exportinkomster, så är musiken och kulturen så mycket mer än ekonomi.  
Många människor nöjer sig inte med att vara konsumenter utan vill utöva kultur 
själva. 
Där händer det mycket, tycker Annika, som har gått kurser i keramik och 
akvarellmålning. 
– Nu finns det körer för daglediga och ”vi-som inte-kan-sjunga-körer” och 
sånt.  
– Många har upptäckt att det är väldigt välgörande att bara få sjunga ur sig utan 
att det behöver låta så vackert. 
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Familjen Kalak 
 
Få saker har ändrat svenskarnas matvanor och vana  
att äta ute så radikalt som pizzeriorna.  
Mahmut Kalak flydde från turkiska Kurdistan och blev en av pizzeriaägarna i 
Värmland. 
 
Det är måndag eftermiddag mitt i den magraste månaden januari. Ändå är det 
inte tomt på Pizzeria 91:an på Rud i Karlstad. Vid ett bord håller en familj på 
och avslutar sin måltid, en jämn ström av strögäster kommer in och tar en 
pizza, stamkunder tittar in, dricker en kopp kaffe och kollar efter kompisar. Lite 
senare på kvällen ska Karlstad Basket träffas här och käka pizza under tiden 
som de håller styrelsemöte. 
I stort sett varje stadsdel, varje ynka litet samhälle, har en pizzeria. De har gjort 
det snudd på normalt för svenskar att äta ute till vardags. 
Pizzeria 91:an har pizzor med de klassiska italienska namnen som Vesuvio, Al 
Funghi och Calzone. Men här finns också pizzor som heter ursvenska saker 
som Blåklocka, Klarälven och Lindgren, som för att ytterligare understryka hur 
integrererad rätten har blivit i den svenska matkulturen. 
Till de trognaste stamgästerna på 91:an hör Helin och Robin Kalak. Nästan 
varje dag efter skolan tittar de in hos pappa på pizzerian. Helin ska fylla elva i 
juni och Robin blir åtta i oktober. Båda går på Kroppkärrsskolan. 
– Eget arbete och slöjd är roligast, tycker Helin medan hennes bror Robin gillar 
gympa bäst. 
Helin vill bli arkitekt när hon blir stor och Robin vill bli hockeyproffs. 
Varje sommar brukar de flyga med mamma och lillebror Rodi till Antalaya för 
att hälsa på mormor och morfar. Deras mamma Meral är kurd, precis som 
pappa, men hon är född i Ankara och uppväxt i Antalaya utanför den kurdiska 
delen av Turkiet, och hennes modersmål är turkiska. 
Mahmut Kalak följer inte med sin familj på sommarresorna till Turkiet, och i 
Kurdistan har han bara varit två gånger sedan han flydde 1981. 
– Nu är jag inte efterlyst av polisen längre, men jag måste göra militärtjänst eller 
betala för att slippa. Att betala till Turkiet passar inte mina idéer. 
Han växte upp nära Diyarbakir, i det Kurdistan som inte är en officiell stat, och 
var mycket ung när han engagerade sig i kurdernas kamp för självständighet. 
– Turkiet erkände inte kurder, de hävdade att vi har samma nationalitet som 
turkar. Det var förbjudet att tala kurdiska och förbjudet att läsa böcker på 
kurdiska. 
Mahmut var 19 år när militären gjorde statskupp 1981. Ett redan hårt förtryck 
blev ännu hårdare.  
– Det var en riktigt fascistisk militärkupp. Efter den hade man inte möjlighet att 
jobba politiskt längre. 
Liksom flera av sina kamrater flydde Mahmut till Syrien.  
– Vi trodde att vi skulle kunna vänta ut regimen där, att den skulle sitta i max 
fyra-fem månader. 
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Men militären satt säkert vid makten och började utöva påtryckningar för att få 
grannlandet Syrien att utlämna de kurdiska flyktingarna.  
– Vi hade redan kompisar som hade flytt till Sverige, så det blev lätt att flytta 
hit. 
Han kom till Stockholm 1983 och fick asyl efter lite krångel med att styrka sin 
identitet. De första åren i Sverige gick helt i kampens tecken. 
– Turkiet hade byggt väldigt stränga fängelser. Många av våra kompisar blev 
mördade där. Vi skickade brev till Amnesty, vi hungerstrejkade på Sergels torg, 
vi samlade in pengar till deras familjer. Vi gjorde vår plikt mot våra kompisar. 
Men han började tröttna på att inte kunna svenska. 
– I Stockholm kände jag mig som utvecklingsstörd för att jag inte hade lärt mig 
språket. I Syrien hade jag lärt mig arabiska snabbt. Jag har lätt för att lära mig 
språk, jag vet min kapacitet. Men i Stockholm var det svårt att få kontakt med 
svenskar när man inte kunde språket, och även om vi gick i skolan så var vi 
alltid trötta eftersom vi var uppe till fyra-fem på morgnarna och pratade politik. 
Myndigheterna började också tröttna på den stora gruppen av kurdiska unga 
män som levde helt utanför det svenska samhället.  
– Socialen och arbetsförmedlingen ordnade ett studiebesök på Molkoms 
folkhögskola och vi fick se lite av Karlstad också. 
Mahmut tyckte att det var ett bra alternativ. Sommaren 1985 gick han en kurs i 
svenska på Molkoms folkhögskola. Sen fick han lägenhet på Skoghall och 
praktikplats på Mörmogårdens dagis. När han väl hade bestämt sig för att lära 
sig svenska gick det fort. 
– Efter sex månader i Värmland började jag jobba som tolk, säger han stolt. 
Samtidigt gick han på KomVux och läste matte, engelska och svenska som 
andra språk. Samt var aktiv i Kurdiska kulturföreningen i Värmland och i den 
värmländska avdelningen av den antirasistiska föreningen ”Rör inte min 
kompis”. 
Han ler när han tänker på det. 
– Undrar hur jag klarade det? Jag tror jag har besökt varenda skola i Värmland. 
Ibland kunde vi vara i både Arvika och Lesjöfors på samma dag. I skolorna 
hade vi fredsdagar. Det var alltid en svensk som berättade om varför han 
engagerade sig mot rasism och så var det jag eller någon annan flykting som 
berättade om varför vi hade flytt hit. Efteråt fick eleverna bli medlemmar om de 
ville. Ibland kunde vi få hundra-hundrafemtio nya medlemmar på en skola. 
– ”Rör inte min kompis” gav mig en ny möjlighet att kämpa mot den turkiska 
regimen. Jag hade fått nej om jag hade begärt att få prata i skolorna för 
Kurdiska kulturföreningen, men alla ville vara med och motverka rasism och jag 
fick en chans att berätta vad som hände i Turkiet. 
Skolorna var inte hans enda arena. Han översatte dokument om tortyr i turkiska 
fängelser och fick lokaltidningarna att skriva och lokalradion att göra intervjuer. 
Men efter två intensiva år i Värmland med den kurdiska frihetskampen som 
främsta mål kände han sig tvungen att byta fokus.  
– Mina två äldsta bröder satt i turkiskt fängelse. Inte för att de hade varit 
politiskt aktiva själva, men som straff för att jag var det. Det lilla företag som 
min familj hade drivit hade paramilitära grupper bränt ner. Jag var tvungen att 
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börja jobba för att skaffa pengar till min familj. Särskilt eftersom det var jag 
som hade orsakat eländet. 
Hur kan en kurd tjäna pengar i Sverige? På pizza, förstås.  
Det finns gott om högutbildade pizzabagare som har fått finna sig i att 
svenskarna inte vill ha deras akademiska meriter, men gärna deras pizzor.  
– Så var det inte för mig. Jag har ingen egentlig utbildning. Vi som har jobbat så 
mycket politiskt hann aldrig skaffa oss det. Pizzabagare är ett yrke man lär sig 
väldigt lätt. De flesta pizzeriorna i stan ägs av kurder, säger Mahmut. 
Han lärde sig jobbet av en bekant, var med och öppnade Ararat i Torsby, köpte 
sedan Norsbrogrillen i Vålberg, öppnade på Romstad i Karlstad, konkurrerade 
med en redan etablerad pizzeria på Norrstrand i Karlstad och hade en tid ett 
ställe i Dejefors. 
Pizzeria 91:an på Rud fick namnet för att han öppnade den 1991, på samma 
plats där förut Rudsgrillen hade legat tillsammans med en Texacomack. 
Sju år efter öppnandet flög pizzerian i luften i en våldsam explosion. Brottet 
klarades aldrig upp, men efter ett och ett halvt år i barack kunde han öppna i de 
återuppbyggda lokalerna. 
Han fick mycket uppmärksamhet i pressen för sin kamp både mot 
försäkringsbolag och mot kommunens räddningstjänst som först inte ville låta 
honom bygga pizzeria intill den bensinpump som finns på området, lite som 
David mot Goliat. 
Han är bra på medier, vet vad redaktioner går igång på.  
Den 17 november 1986 toppade NWT med rubriken ”Kurdisk bröllopsfest hos 
polisen” och en bild av Ihsan Eken, ägare till Norrstrands Pizzeria, och hans 
hustru Sabiha, flankerade av spelmännen P G Sjöberg och Per Lagerqvist. 
Deras svenska bröllopsfest hölls i Karlstads polishus.  
Bröllop i polishuset är mycket ovanliga. Det här var dessutom nio månader 
efter mordet på Olof Palme. Spaningsledaren Hans Holmér jagade kurder med 
stor beslutsamhet och Säpo ringde upprört till Värmland och undrade vad i hela 
friden polisen höll på med. 
Idén var Mahmut Kalaks, ordförande i såväl Kurdiska kulturföreningen som 
”Rör inte min kompis”.  
– Vi hade haft möten med polisen och berättat vilken bild kurder har med sig 
av polisen. Den där festen var ett sätt att visa invandrarna, särskilt kurderna, att 
den svenska polisen inte är som i Turkiet. 
Och möjligen också att den värmländska polisen inte är riktigt som den i 
Stockholm. Det finns något så rörande välvilligt värmländskt ”vi drar alla åt 
samma håll”, över bilderna från festen där såväl biträdande länspolismästare 
Birger Hjert som kommunalrådet Alf Höglund deltog. 
Tjugo år senare, i september 2006, skriver Värmlands Folkblad om hur Mahmut 
Kalak har dragit i gång en kampanj bland företagare för att hjälpa Färjestad 
Ridklubb ur deras akuta ekonomiska problem. En dags intäkter från 91:an gick 
direkt till ridklubben. För att öka omsättningen fick han hjälp i pizzerian av 
några av sina stamgäster bland Färjestads hockeyspelare: Peter Nordström, 
Pelle Prestberg och Christian Söderström.  
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Hans dotter Helin rider på Färjestad, och spelar basket i Karlstad Basket. Det är 
framförallt där Mahmut lägger sitt ideella engagemang idag, på att stötta olika 
idrottsföreningar. 
– Alla idrotter behövs för att ungarna ska ha något att göra. 
Barnen känner till ganska lite om hans tidigare politiska engagemang. 
– Jag vet att han har talat i radio, men inte mycket mer än så, säger Helin. 
– Det är för tidigt att prata om politik med dem. Jag vill att de ska bli 
allmänbildade, men inte påverkade, säger Mahmut.  
Helin går i en tjejgrupp i Kroppkärrskyrkan.  
– Jag är ateist, jag har aldrig varit i någon moské. Men när hon vill gå till kyrkan 
så säger inte jag nej. Barnen ska få bilda sig egna uppfattningar.  
Mahmuts första lägenhet i Värmland låg i Skoghall. Sen flyttade han till 
studentboendet Potatisen på Romstad, till Herrhagen och till Gruvlyckan. När 
Helin var nyfödd, köpte den lilla familjen hus på Tjäderstigen på Kroppkärr.  
Barnen umgås nästan bara med svenska barn och sinsemellan talar Helin och 
Robin svenska.  
– Vi läser kurdiska som hemspråk i skolan. Kurdiska och turkiska är ganska lika, 
men jag är inte så jättebra på det, säger Helin. 
Mahmut fyller i. 
– Jag vill att de ska kunna skriva på svenska, kurdiska och turkiska. Jag pratar 
kurdiska med dem, men de svarar mig på svenska. Där märker jag att jag inte 
har någon makt över dem. 
Egentligen tycker han att föräldrar har ganska små möjligheter att påverka sina 
barn.  
– Man lämnar barnen på dagis, sen går man till jobbet och är kanske borta i tio 
timmar. När barnen kommer hem ser de på Bolibompa, det finns ett helt 
system som uppfostrar barnen. Alla som har barn borde jobba halvtid, kanske 
tills barnen är fjorton-femton år. 
Han har fyra anställda på pizzerian, och det är bara ett par kvällar i veckan som 
han behöver jobba till tio. 
Och så där vansinnigt mycket som han arbetade för något år sedan när han 
försökte driva tre rörelser samtidigt, det har han inga planer på att göra igen. 
Under 2005 arrenderade han ut pizzerian och tog ledigt för att hinna vara med 
barnen. 
Länge var han sambo och förlovad med en svensk tjej. När det förhållandet tog 
slut sökte han upp den kvinna han varit förälskad i innan han lämnade 
Kurdistan, hon som hade varit aktiv i samma organisation. 
– Hon kom hit, men jag upptäckte att det inte skulle gå. Vi kom inte överens. 
Hustrun Meral fick han kontakt med genom kurdiska vänner i Karlstad. Hon är 
kusin till en bekants fru.   
– Först pratade jag med henne per telefon, sen åkte jag till Turkiet och träffade 
henne. Vi gifte oss 1993 och hon kom hit. 
Nu har hon precis läst klart omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och söker 
jobb. 
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Pizzeria 91:an ligger mittemot Ruds centrum, ett av alla gamla stadsdelscent-
rum som har svårt att klara konkurrensen med Bergvik, Mitticity och andra 
moderna köpcentra.  
– De små centrumen kan inte stå emot de där jättesatsningarna. Det vore bättre 
att göra en stor gympahall av Pekås! 
I valet 2006 fick sverigedemokraterna stora framgångar med mandat i elva av 
Värmlands sexton kommuner, och det är länge sedan knappen ”Rör inte min 
kompis” satt på var och varannan tonåring. Men Mahmut tycker inte att Sverige 
har blivit mer främlingsfientligt. 
– Svenskar har lärt sig väldigt mycket om invandrare. När vi kom på åttio- 
talet var folk rädda för oss. Att sverigedemokraterna växer beror på att de 
etablerade partierna gör så stora misstag och har så svårt att nå folk. 
Mamma Meral kommer till pizzerian med lillebror Rodi och hämtar Helin och 
Robin. De får med sig mat hem, två portioner tacos och en hamburgare.  
– Hemma är det mamma som bestämmer maten för det mesta. Det blir ofta 
grönsaksmat, sån där wok hela tiden eller sallad, det gillar inte jag. Jag tycker om 
tacos och potatisbullar, säger tioåriga Helin. 
– Och turkisk dolma med tsatsiki på. Mormors dolma är bäst! lägger hon till. 
Mahmut säger sig inte ha några direkta älsklingsrätter. 
– När jag är hungrig äter jag vad som helst. Fast jag försöker att inte äta allt för 
mycket kött. 
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Familjen Fallqvist 
 
Plötsligt skulle tre personer sköta samma process som fyra personer hade 
arbetat med tidigare. Stressen ökade, kvaliteten försämrades, arbetsglädjen 
försvann. 
– Det som kändes mest var nog att vi var så  
överkörda. Jag gick omkring och var så arg! säger  
Siv Fallqvist i Nykroppa. 
 
Och så otroligt trött efter tretton år med ständig skiftgång.  
Sen tog det bara tvärstopp. Energin och livslusten var borta. 
Det tog fem år innan hon kände att hon fick rätt hjälp av sjukvården. 
 
Det gräddade knäckebrödet kommer in från bageriet i enkilosblock till 
paketeringen där Siv Fallqvist jobbade under sina år på Wasabröd i Filipstad. 
En såg delar den stora brödkakan till behändiga bordsbitar. Bitarna kommer ner 
i fem rader på ett sorteringsbord där de trasiga bitarna, klumpar av mjöl och 
synliga främmande föremål sorteras bort.   
Sen buntar maskinen ihop bitarna till kvartskilospaket och slår vitt papper om 
bunten. Den inslagna bunten går vidare till banderollmaskinen som förser 
paketet med lämplig banderoll: ”Husman”, ”Rågi” eller ”Sport”, till exempel. 
De färdiga paketen passerar en metalldetektor som avslöjar om något av metall 
har slunkit med. Ett paket som innehåller metall spottas ut i en korg. Samma 
sak sker med de paket som är trasiga, vilket fotoceller känner av.  
Sedan åker de godkända paketen upp till brickmaskinen som packar paketen i 
brickor, lagom stora och lätthanterliga, och till plastmaskinen som slår ett lager 
av plast runt den bricka som är färdig att skickas till butikerna. 
Simsalabim. Smidigt och automatiskt. 
Fast så där enkelt och automatiskt går det inte till i praktiken. Det krävs 
människor som sköter maskinerna. Som sorterar bort det som inte ska med och 
som håller koll på att alla led fungerar. 
När Siv Fallqvist började jobba på Wasabröd var de fyra personer som skötte 
ett sådant band från enkilosblock till färdig butiksbricka. När hon kom tillbaka 
från den första mammaledigheten 1994 hade företaget bestämt att samma 
process skulle övervakas av bara tre anställda.  
– Det var ju ett långt band att klara av även när vi var fyra! säger Siv Fallqvist. 
Stressen ökade kraftigt. 
– Man skulle kolla att pappret inte tog slut och att det fanns banderoller kvar i 
banderollmaskinen, kolla att banderollerna satt rätt och hinna rensa bort de 
trasiga paketen från korgen. Och varje halvtimme måste man kontrollväga sju 
paket och dessutom kolla att metalldetektorn fungerar som den ska. 
En maskin gör hundra paket i minuten, och paketen matade obevekligt på.  
– Ibland var man tvungen att klättra upp för att plocka bort nåt som hade 
fastnat och så visste man hela tiden att ”här går det igenom trasiga paket”. 
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Sverige befann sig i en djup lågkonjunktur, tidningarna och nyheterna på TV 
skrek ut nya dystra siffror om hur arbetslösheten steg och alla bet ihop och 
kämpade på och var livrädda för att förlora jobbet. 
Wasabröd mötte lågkonjunkturen på samma sätt som de flesta andra företag 
och organisationer. Genom att rationalisera. Färre personer skulle göra mer.  
Företaget skar ner antalet reparatörer. Allt mer tid tvingades Siv och hennes 
arbetskamrater ägna åt att laga krånglande maskiner, för det tog för lång tid att 
vänta på reparatör. 
– Samtidigt införde de bonus. Ju bättre maskinen gick, desto mer pengar 
tjänade vi. Ju mer den krånglade, desto mindre fick vi. 
– Efterhand blev det väldigt stor irritation mellan oss. Vi blev griniga på 
varandra när vi inte klarade av att jobba fort nog. 
Den fjärde person som företaget hade plockat bort från vart och ett av 
paketeringsbanden blev inte av med jobbet. Istället investerade Wasabröd i en 
ny maskin som bemannades med dem som blivit över på de gamla maskinerna.  
Och så slopade man de gemensamma måltidsrasterna. 
– När jag började hade vi två raster ihop, en på tolv minuter och en på arton. 
Då stängde vi maskinen och gick och åt tillsammans. Vi hade tid att prata med 
varandra, skoja, allt det där vanliga sociala som gör att man står ut med ett 
tråkigt jobb. 
Nu, med effektivitetskravet flåsande i nacken, försvann de gemensamma 
rasterna. Maskinerna stoppades inte för paus, utan jobbarna fick gå och äta en 
och en medan en avbytare löste av dem. 
– Man hade ingen att prata med, och man tittade hela tiden på klockan när man 
åt. Om man var två minuter sen så försenade det ju för alla andra som skulle gå 
efter. Toalettbesök kunde man bara glömma.  
Hon led av att kvaliteten försämrades. Trasiga paket slank igenom och det 
hände att det kom in luft och fukt i några av de paket som nådde kunderna.  
– Jag och många med mig hade blivit upplärda av den gamla stammen när 
kvalitet var det som gällde. Det var hemskt när det kom ut i media att någon 
hade hittat mask i sitt knäckebrödspaket. Istället för att bara släppa det så ältade 
jag det hela tiden.  
– Men det som kändes allra mest var att jag kände mig så orättvist behandlad. 
Företaget beslöt en massa grejer över huvudet på oss och facket gick med på 
det. Jag kände mig grundlurad av facket. Jag kunde ju inte göra ett bra jobb 
längre. Jag gick omkring och var så arg! 
Siv är uppväxt i Nykroppa, yngst av tre syskon. Mamman var hemma med 
barnen tills Siv var nio år. Pappan arbetade på järnverket i Nykroppa tills det 
lade ner och sedan fick han jobb på det som idag heter Robust ståldörrar.  
Siv gick tvåårig konsumtionslinje på Spångbergsgymnasiet i Filipstad. Hon gick 
ut gymnasiet 1986, arton år gammal, och fick jobb på Wasabröd med en gång. 
– Jag var jätteglad att få fast anställning. Redan då var det mycket tal om 
arbetslöshet och den linje jag hade gått var ju en ”hemmafru-utbildning”. Det 
kändes inte som om jag hade nånting att välja på. 
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Ända från början gick hon kontinuerlig skiftgång på paketeringen. Först fyra 
förmiddagar klockan 6–14, sen tre eftermiddagar mellan 14 och 22  och 
avslutningsvis tre nätter, klockan 22–06.  
– Sen var man ledig fyra dagar, men hela den första dagen sov man ju.  
De obekväma arbetstiderna och helgjobbet var en nackdel redan från början. 
– Man kunde ju inte umgås med folk. Allting hände på helgerna när jag 
jobbade. 
Det blev ännu mer påfrestande när barnen kom. Hon och sambon hade varit 
klasskamrater och blev ett par redan i tonåren. 
Döttrarna föddes 1992 och 1996.  
Det slet på henne att hon var tvungen att gå och jobba när resten av hennes 
familj skulle sitta och mysa framför teven eller åka iväg och göra nåt roligt. 
Och så var det ekonomin. Sambon var anläggningsarbetare och 
säsongsarbetslös på vinterhalvåret. 
– På den tiden betalade man per timme på dagis. Då ville man ta hem ungarna 
så tidigt som möjligt, fast man egentligen skulle ha behövt sova längre.  
Det var inte bara ekonomin som drev henne att hämta barnen tidigt. Det var 
också en stark känsla av att inte vara en tillräckligt bra mor: Att hon var borta 
för mycket. 
– Jag hade det här hemmafruidealet. Mamma var ju hemma med oss. 
– Allt skulle se så himla bra ut. Barnen skulle vara hela och rena, man skulle ha 
diskat undan, man skulle ha fin trädgård och två bilar. Man skulle tvätta och 
stryka allt och lägga in allt i skåp, för så gjorde ju mamma. 
Stressen på arbetsplatsen, frustrationen över att inte kunna göra ett bra jobb, 
det dåliga samvetet gentemot barnen och sambon, bristen på sömn – alltihop 
sammantaget ledde henne rakt in i väggen. 
Hon var ofta arg och hon började få kraftig huvudvärk och ont i musklerna. 
1998 separerade hon och sambon.  
– Det kändes som ett misslyckande. Speciellt här i Nykroppa. Här är det inte så 
vanligt att man separerar. Jag pratade med min syster i Göteborg och hon sa: 
”Skärp dig, vi lever på nittiotalet!” 
Förutom skamkänslorna över misslyckandet, ledde separationen till att hon sov 
ännu mindre.  
– Jag ville minska dagistiden ännu mer för att det inte skulle bli så dyrt med 
avgifterna. Ibland när han lämnade barnen hos mig var jag vaken ett dygn i 
sträck. Jag gick upp när han kom med dem klockan sex på morgonen innan han 
skulle jobba och var med dom tills jag skulle börja jobba tio på kvällen och så 
gick jag av sex på morgonen. 
I januari 1999 brast det första gången. Hon hade haft täta urinvägsinfektioner, 
men den här gången var smärtan outhärdlig. 
– Jag satt på vårdcentralen och bara grät tills de skickade mig till sjukhuset i 
Kristinehamn.  
Hon blev inlagd några dagar, fick antidepressiva medel och gick tillbaka till 
jobbet på heltid. 
Åtta månader senare gick det inte längre. 
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– Det tog tvärstopp. Energin var helt borta. Jag gick som en zombie. Jag ville 
inte leva.  
– Jag slutade äta och bara sov. Jag satt och sov, jag stod och sov, jag brydde mig 
inte om ifall det var dag eller natt. Ibland kunde jag inte ens prata 
sammanhängande.  
Hon gick till tandläkaren för att hon pressade ihop tänderna så hemskt att hon 
fick ont i huvudet, hon sökte läkarhjälp för bruset i öronen som var som 
tinnitus och hon hade pratat med personalen på vårdcentralen om att hon 
tappade hår. 
Musklerna runt halsen var så spända att hon inte kunde svälja. 
– Dom gjorde strupröntgen på mig, men dom hittade inget fel. Jag kände mig 
som jag var inbillningssjuk. Läkarna sa det också: ”Du tycker bara synd om dig 
själv!” Jag ville ha hjälp, men jag fick ju ingen hjälp. 
Under den mest akuta tiden var flickorna mest hos sin pappa.  
– Han var gudomlig med barnen. 
Hon var ett tidigt fall i den epidemi av utbrändhet som tog fart kring 
millenieskiftet. 
– Sjukvården var inte beredd på det här, säger hon. 
Fast egentligen har ungefär samma symtom dykt upp i tidigare generationer 
också. Med andra namn och inte riktigt i den omfattningen, men ändå. 
– Mamma hade fibromyalgi. När jag var nio började hon jobba på 
ålderdomshemmet. Hon hade inte jobbat så många år när hon fick fibromyalgi, 
det är ju också en stressjukdom. Men mamma visade aldrig nånting, och man 
pratar inte om såna saker. Hon åt värktabletter, bet ihop och fortsatte jobba.  
När Siv blev inlagd för urinvägsinfektionen i januari 1999 hade hon fått träffa 
en psykiater som skrev ut antidepressiv medicin. När hon började få lite mer 
kraft efter den andra smällen hösten 1999 begärde hon att få prata med en 
psykiater igen. 
– Men det gick inte. Det finns ju alldeles för få psykiatriker. Dom hade 
delegerat vården till allmänläkare i Filipstad. Varje gång jag kom dit begärde jag 
att få remiss och varje gång sa dom: ”det är ingen idé, remissen kommer bara 
tillbaka”. 
Med jämna mellanrum gick hon till vårdcentralen och fick sitt recept på Zoloft 
förnyat. 
– Mitt liv bara flöt iväg. Fem år gick på det sättet. 
Till slut var det en terapeut på vårdcentralen som sa: ”du behöver kognitiv 
terapi”. 
– I samma veva fick jag äntligen kontakt med en psykiater i Kristinehamn. Det 
var samma psykiater som hade träffat mig när jag kom in i januari 1999. 
Terapin hjälper henne att gå tillbaka till gamla minnen, bearbeta dem och lära 
sig att reagera på ett mer ändamålsenligt sätt när hon kommer i påfrestande 
situationer. 
– Det hjälper mig att bryta den onda cirkeln av skuldkänslor och dåligt samvete 
och av att inte försöka låtsas om problemen. Jag kan rekommendera kognitiv 
terapi, samtidigt som man tar medicin. 
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Hon är arg på att det tog så lång tid innan hon fick den hjälp hon behövde från 
sjukvården, men hon tycker att hon har fått ett mestadels bra stöd från 
försäkringskassan. 
– Jag upplevde nog att de gav mig chansen när jag ville pröva att göra något. 
När jag sa att jag ville få komma ut bland folk så ordnade de så att jag fick gå 
folkhögskola på KPS när jag hade blivit sjukskriven och väntade på 
rehabiliteringsutredning. Det var bra, jag kunde vara mig själv. Var jag trött så 
var det okej. 
I januari 2006 började hon på Vändpunkten i Filipstad, kurser som ska få 
arbetslösa och långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. 
– Vi fick hjälp att hitta saker som man får energi av. Vi fick massage, vi var ute 
och gick, vi provade på bowling och vi testade frigörande dans, sånt som man 
aldrig gör annars. Och så fick vi prova att hålla på med lera och att måla med 
olja. Mitt självförtroende var ju inte det bästa, jag kände att jag fixar inte det här, 
men jag var faktiskt den första i gruppen som satte penseln till duken. 
På samma sätt hade hon på förhand sagt till kursledaren att det där med praktik 
på en arbetsplats, det skulle hon inte klara av. 
Men i juni 2006 började hon i rensrummet på Samhall, med att packa katetrar 
till AstraTech. Sedan dess arbetar hon fyra timmar om dagen på den arbetstid 
som passar henne bäst, halv tolv till fyra varje dag, med en halvtimmes rast. 
– Det är så roligt, så som det var när jag började på Wasa. Man tillhör en grupp, 
man har ett värde, man behövs. 
Framtiden är oviss. Hennes anställning på Samhall upphör i februari 2008, 
jobbet är en utslussningsplats för dem som ska vidare i arbetslivet. Och 
Wasabröd sa upp henne 2004, när det stod klart att hon inte kommer att kunna 
jobba skift längre. 
Hon försöker låta bli att tänka på det, men oroar sig för att kanske bli arbetslös 
nästa år, och vet inte hur hon ska klara det ekonomiskt. 
Det var en chock att upptäcka att hon inte kommer att få någon ersättning från 
a-kassan. Det är för länge sedan hon jobbade på Wasabröd. Tidigare kunde a-
kassan räkna ersättningen på en inkomst som låg maximalt sju år bakåt i tiden. 
Vid årsskiftet skärpte regeringen reglerna. Nu kan man inte få någon a-kassa 
om det är mer än fem år sedan man hade inkomst från tjänst. Eftersom hon 
blev sjukskriven 1999 har hon passerat gränsen, och det skulle hon ha gjort 
även med de gamla reglerna.  
– Jag hade inte en aning om att det fanns en sådan spärr. Jag har ju betalat 
fackföreningsavgift och a-kassa i alla år och inte tagit ut en enda krona! Om jag 
skulle bli arbetslös nu med den regering vi har idag …! 
Nu har hon halvt sjukbidrag, men det omprövas varje år. Det är ytterligare en 
osäkerhet. Vill det sig riktigt illa faller hon utanför både a-kassan och 
försäkringskassans system och blir hänvisad till socialhjälp. 
Hon har känt omgivningens misstro ibland, mot det som inte är en riktig fysisk 
sjukdom som ett brutet ben eller en framskriden cancer. ”Det syns ju inte på 
dig”, säger folk. Eller ”vadå bränt ut sig? De jobbade ju mycket hårdare förr”. 
Det där har hon grubblat mycket över själv.  
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– Farmor och farfar hade ju sju barn och farmor var tvungen att sy alla kläder 
till familjen själv. Hur kunde dom klara det? Varför blev jag sjuk? 
– Jag tror att IT-samhället är en förklaring till att så många blir utbrända, att 
man ska vara uppkopplad och tillgänglig jämt. Hjärnan orkar inte hålla på 
högfart hela tiden. Jag tror att de var mer fysiskt närvarande förr, att de inte 
hade lika mycket intryck hela tiden. 
Trots oron över vad som ska hända när anställningen på Samhall tar slut är hon 
ändå rätt optimistisk. 
– Jag har bevisat för mig själv att jag klarar att jobba igen. Jag skulle vilja ha ett 
paketeringsjobb eller kanske jobb i en affär. Eller så skulle jag kunna jobba med 
djur. Eller kanske med att rehabilitera människor. 
 



 166 

Författarpresentationer 
 
Björn Arvidsson är filosofie doktor i biologi och universitetslektor vid Karlstads 
universitet. Han undervisar i biologi och hans forskningsintressen är biologisk 
mångfald i skogslandskapets vattendrag och effekter av klimatförändringar på 
biologisk mångfald. 
 
Sune Berger är professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet och föreståndare 
för Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling. Han forskar inom områdena 
lokal och regional utveckling, strukturfrågor inom näringslivet och utvärderingsfrågor. 
Han leder två större Vinnovafinansierade projekt inom Cerut. 
 
Thomas Blom är docent och universitetslektor i kulturgeografi vid Karlstads 
universitet. Hans forskningsinriktning är nya nischer inom turism. Han har bl.a. 
myntat begreppen morbidturism och sakral turism. Hans forskningsområde omfattar 
även utbildningsfrågor relaterat till regional utveckling. 
 
Hans Olof Gottfridsson är doktorand vid Karlstads universitet. Han är 
transportgeograf med inriktning mot pendling och färdmedelsval. 
 
Ann-Kristin Högman är filosofie doktor i historia och hon har i sin forskning 
behandlat frågor kring demografi och under senare år också utbildning. Hon leder för 
närvarande ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet kring lokala kunskapstraditioner. 
Ann-Kristine Högman är verksam vid Karlstads universitet. 
 
Annika N Lindqvist är frilansjournalist, med examen från Journalisthögskolan i 
Göteborg. Hon bor i Arvika och växte upp i Ekshärad. Några av hennes 
specialområden som reporter är genusfrågor, politik och regional utveckling. 
 
Gunilla Lönnbring är filosofie doktor och lektor i sociologi vid Karlstads universitet. 
Hennes forskning rör frågor kring företagandets villkor, kvinnors företagande och 
turism. 
 
Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar på enheten för Forskning och 
folkhälsa vid Landstinget i Värmland. Hennes arbete och forskning rör frågor om 
folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Kalander är också verksam inom 
undervisningen vid Karlstads universitet. 
 
Svante Karlsson är filosofie doktor i kulturgeografi och verksam vid Karlstads 
universitet. Karlssons forskning omfattar lokala och regionala utvecklingsfrågor ofta 
relaterade till landsbygden. 
 
Martin Stolare är filosofie doktor och verksam vid Karlstads universitet som 
universitetslektor i historia. I sin forskning har han bland annat intresserat sig för 
sociala rörelser vid 1900-talets inledning. Martin Stolare står också i begrepp att avsluta 
ett forskningsprojekt kring folkbildingens betydelse i ett lokalt sammanhang. 
 



Förändringar och kontinuitet 
i vardagslivets Värmland

Den här studien ingår i Karlstads universitets och fakultetens för samhälls- och livsve-
tenskaper satsning på mångvetenskaplig forskning om "uthålliga livsmiljöer och kom-
plexa nätverk". Målet med fakultetens satsning är att stimulera forskning och samverkan 
mellan offentliga och privata aktörer så att Karlstads universitet effektivt kan bidra till 
och bli en motor i det långsiktigt hållbara utvecklingsarbetet i regionen.

Studien tar sin utgångspunkt i intervjuer med några värmländska familjer om hur 
vardagen gestaltar sig idag, hur det såg ut historiskt och hur det kan tänkas se ut i 
framtiden. Intervjuerna kommenteras av forskare från olika ämnesområden. I mötet 
mellan forskare från olika ämnen och forskningstraditioner uppstår nya sätt att proble-
matisera det komplicerade växelspelet mellan olika sektorer av vår tillvaro. Problemen 
kan omformuleras, nya möten och kontakter vänder invanda tankegångar mot nya 
och innovativa riktningar och beredskapen att möta framtida utmaningar såväl för 
forskare som för regionala aktörer stärks och uppgraderas. Förhoppningen är att stu-
dien ska fungera som en plattform för den viktiga diskussionen kring uthållig regional 
utveckling för kvinnor, män, barn och gamla och stimulera innovationer och forskning 
som garanterar en framtid där utveckling och tillväxt balanseras mot uthållig miljö för 
människor och natur.

Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7063-166-5




