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Till min mamma
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oberoende av dessa känslor, denna
kunskap
rörde sig institutionerna, dom industriella
projektionerna, utanför
varje kontroll
Det större
mönstret förändras
långsamt, så att en viss
tillvänjning
blir möjlig
Och växande bindlar, av vit
spindelväv
svala, mjuka
över ögonen
Som grånande skuggor på själva
näthinnan
Men som ännu kan
ryckas upp
med roten, dom abstrakta
systemen av
rötter
Genom pannorna av sten, dom sköra
byggnaderna av sten
ansikten
med skör, vit hud
och svarta ögon
som en svag blixt kom i
vitt, fångad roterande
inne i den avlägsna
närvarande, svängande
lilla globen
av glas –1
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Sonnevi, G., Det omöjliga. Dikter. 1975, s 288.
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Förord
Jag sitter här i januarinatten och tänker tillbaka. Staden ligger som en tyst
och sömnig gestalt utanför fönstren medan snön faller sakta mot blecken. En
och annan bil susar förbi i mörkret, annars inte en krusning på nattytan.
Vissa ögonblick är till för att minnas och fördjupa sig i, vakna till och förlora
sig i. Somliga minnen speglar sig som klara fragment i ens liv, medan andra
likt dimman sjunker undan för att ersättas av nya.
Att sitta här med avhandlingsmanuset i dess färdiga skepnad är en
underlig känsla. Åren, såväl som sidornas antal, har runnit fram i blandat
tempo. Och vad är det man minns? Hur jag gav mig ut på en vindlande
forskningsvandring, på bredden och höjden, i oklar ordning. Hur jag
nyförälskade mig i historieämnet, men också alla frågor som anhopades ju
längre och närmare forskningsuppgiften jag kom. Hur tröttsamt de ständiga
svårigheterna med att finna empiriskt material var, även om det samtidigt
stärkte mig i föresatsen att ro det hela i land. Jag erinrar mig också hur det
var att utan egentliga preferenser kastas in Värmlands fascinerande värld.
Det var skogarnas, sjöarnas, älvarnas och brukens värld, men också och
framförallt människornas. Och det är dessa, NI, som har gjort starkast
avtryck. På Karlstads universitet möttes jag av stor värme, av kollegor som
ofta uppträdde mer som vänner än arbetskamrater. Er närvaro och blotta
existens har varit ovärderlig under min tid på detta universitet och under
mitt arbete med denna avhandling.
Jag riktar mitt främsta och utan tvivel innerligaste tack till mina
handledare, dessa som också valde ut mig för denna uppgift. Dels den kvinna
som vid första mötet, en ångande varm augustidag, ruskade om mig med
sina rannsakande frågor och utforskande ögon. Hon tillhör en av de få
människor som har förmågan att titta in i en, djupt, och att få en att känna
det som att hon glider under allt vad fasad och yta vill säga. Med sitt lugna,
tålmodiga, norrländska sinnelag, blev hon den huvudhandledare, klippa och
vackra vän jag aldrig hade klarat mig utan. Jag saknar ord för att beskriva
min tacksamhet gentemot dig Ann-Kristin Högman. Denna avhandling hade
inte heller kommit till stånd utan min andra handledare Sven-Erik Karlssons
outtömliga vishetsbank. Du har en fallenhet som få för att inspirera och
passionerat vandra bland teoretiker, levande som döda. Tack för att du alltid
fanns där under åren, för dina råd, dina inspirerande och utmanande (och
många gånger komplicerade) idéer. Stort tack ska även Martin Stolare ha.
För din osvikliga kompass under den första tiden då du verkade som min
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handledare och senare för de flera grundliga och kompetenta läsningarna av
mitt manus.
Många färgstarka kollegor har som nämnts varit till hjälp i denna
forskningsprocess, inte minst i samband med högre historiska seminariet,
men också över lag på institutionen. Jag tackar er alla för samtalen, skratten
och vänskapen. Särskilt vill jag nämna och tacka Peter Olausson och Martin
Åberg, vars genomgångar av manuset bidragit till att realisera och höja
kvalitén på denna avhandling. Detsamma gäller Eva Blomberg och Ulf
Magnusson, som via konstruktiv kritik och synpunkter förbättrade
slutresultatet väsentligt – tack. Många tack till Peter Olausson också för din
gedigna expertis rörande både lingvistik och arkivalier och för dina
alltigenom outtröttliga råd. Och tack Therése Broman och Johan
Samuelsson för att ni i sista stund så engagerat och med klara ögon
formaliagranskade vissa avhandlingsavsnitt. Stort tack även till Elisabeth
Wennö för oskattbar engelsk korrekturläsning.
Ett alldeles särskilt tack vill jag också rikta till Monica Falk. Din godhet,
omtänksamhet och inte minst organisatoriska förmåga har varit verkliga
livlinor som betytt mycket dessa år. Ett speciellt tack sänder jag också till Åke
Sandström som var min lärare under grundutbildningen, uppmuntrade och
ledde in mig på denna forskarbana. Ett varmt tack går även till all
professionell biblioteks- och arkivpersonal, speciellt till Berith Sande och
hennes nitiska kompani vid Föreningsarkivet i Värmland, för hjälpsamma
insatser. Detsamma riktas inte minst till alla i Lesjöfors som vänligt bidragit
med information – särskilt till Tuula Henningsson vid Lesjöfors museum.
Tack till er som lät mig intervjua er, som upplät en del av era erfarenheter
och livsberättelser till allmänheten och visade det betydelsefulla i att verka för
ett samhälle där vi alla kan vara individer i en djupare mening. Tyvärr får
inte alla informanter se slutresultatet av min forskarmöda och jag sänder en
tanke åt dessa som inte längre är bland oss. Jag känner också stor tacksamhet
mot Vetenskapsrådet för den externa finansiering som möjliggjorde min
doktorandtid.
Slutligen vill jag tacka min familj, för er ständiga tro på min förmåga, ert
gränslösa stöd och er kärlek – tack för att ni alltid ger livet en alldeles särskild
lyster.
Och nu? Ett kort ögonblick då alla livsvägar tycks öppna och möjliga…
Karlstad, januari 2014

Ramona Ivener
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KAPITEL I –
Inledning
Jag minns första gången jag besökte Lesjöfors och såg miljön framför mig.
Stora förfallna fabriksbyggnader, ödsliga gator och rost. I en bygd där järnet
varit så självklart verkade all den här rosten så påtagligt tragisk. Det är inte
svårt att förstå att när stålindustrin mer eller mindre havererade – det ska
sägas att det fortfarande finns en fungerande verksamhet här om än i mycket
mindre skala – måste det ha skakat om människors liv rejält. Det var något
som märktes när jag sedan intervjuade människor, män. För den här
forskningen och min avhandling bygger delvis på intervjuer och handlar om
maskulinitet och relationen till kunskap.
I Lesjöfors själva hjärta, i dess gamla industrilokaler, ligger ett
uppmärksammat och prisbelönat bruksmuseum. Mitt första besök på museet
var en märklig upplevelse. Här fanns få utställningstexter. Föremålen
saknade beskrivningar och fick tala sitt eget så tydliga språk. Här fanns
däremot en enorm detaljrikedom utan att man valt att lägga fokus på de
enskilda tingen. Rummen var också många, allt från hemmets lugna vrå till
den mekaniska verkstaden. Att gå in där, just i den mekaniska miljön,
utgjorde i alla fall för mig den största upplevelsen på museet. De övriga
rummen var mer intima och bekanta; hemmets olika rum, skolan,
musikrummet, kyrkorummet. Verkstaden däremot var för det första inget
fyrkantigt rum på 15-20 kvadratmeter. Det var ett enormt utrymme som om
man skalade bort alla interiörer förmodligen skulle bilda en stor sal med
taksträvande fönster. Den här miljön som var ett pausrum, har behållits som
den lämnades vid linslageriets nedläggning 1981.
Först var jag överrumplad och visste inte var jag skulle fästa blicken. Jag
var ensam där och hade inga problem med att se historien materialiseras
framför mig. Intrycken var många. Jag uppfattade ett dovt muller som lade
sig allteftersom man blev van vid det. Från en inspelning från just denna
lokal hördes de autentiska hammarslagen eka.2 Jag kunde utan svårighet se
svettdropparna flyga i luften. Det var något påtagligt fysiskt kroppsligt med
den här miljön. Strukturen var hård och mekanisk, men i många fall också
mjuk. De flesta av de mängder av järnföremål som samsades i lokalen var
rundade. Överallt slingrade sig de spiralformade fjädrarna.
2

Här går det att lyssna på den autentiska bandupptagningen:
http://www.lesjoforsmuseum.com/Verkstadsljud.MP3
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Så mycket tid, svett, kraft och arbete som samlats här. Det var en insikt som
det var svårt att frigöra sig från. De forna rösterna talade och de talade
starkt. Jag drabbades av tanken att jag borde röra på mig och undersöka
några föremål eller andra rum, men jag var fastnitad på min stålsits, bland
informationstavlor, stämpelur, verktygsskåp, maskiner och järnprodukter,
matlådor, termosar, tidningar, fimpfyllda askkoppar och en tobakspipa.
Trots allt som jag beskrivit av ljud och synintryck så utgjorde faktiskt doften
den starkaste förnimmelsen på platsen. Det luktade järn, kanske rost, tobak,
svett, kött och till och med blod. Jämte mig reste sig en spiraltrappa upp mot
taket, där fönsterglasen speglade en efterlämnad, men på inga vis glömd
värld.
Jag tror att mitt möte med museet gav mig en annan bild av miljön. Det
var då som först jag insåg att intrycken jag gavs inte bara var fällningar efter
en arbetsplats, utan att det här var en hel värld, en livsstil, levnad och liv. En
manlig materialisering.

Läsa och leva – en problemformulering
Denna avhandling utgår från ett projekt som startade vid Karlstads
universitet hösten 2006, ”Läsa och leva”. Syftet med projektet var att
närmare studera olika lokala kunskapstraditioner som utvecklats i samhällen
med låg formell utbildningsnivå. Jag lägger här tonvikten vid bruksorten
Lesjöfors i den värmländska kommunen Filipstad. Orten har bruksanor från
1600-talet, men som på så många andra platser var det först under sent
1800-tal som industrin tog fart på allvar. I mitten av 1970-talet drabbades
dock Lesjöfors, liksom Bergslagen i stort, av den internationella
lågkonjunkturen och i sammanhanget brukar man tala om stålkrisen.
Strukturomvandlingen fick förstås stora konsekvenser i regionen. Den har
drabbat samhället men inte minst människor, individer. Dessa omvälvningar
bildar grunden för undersökningen, med fokus på maskulinitet, val av
utbildning och den betydelse kunskapsmönster och kunskapsideal har haft i
sammanhanget.
Det sena 1900-talets ekonomiska kriser har resulterat i omfattande
politiska, sociala och kulturella förändringar – förändringar som ännu
pågår.3 Som samhället ser ut idag, är kunskap eller utbildning snarast en
3

Backius, S., ”Mobilisering i stålkrisens spår”. I: Berger, S., Lundmark, M. & Strömberg, T. (red.).
Bergslagsidentitet i förändring. En forskningsresa i tid och rum. 2006, s 107.
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norm och något som hela tiden efterfrågas. Detta saknar inte betydelse för
enskilda individer. Det är inte alltid man inom politiska sammanhang
funderar kring de konsekvenser som beslutsfattande får för små
lokalsamhällen och individer i glesbygd. Även de mest välmenande politiker
och beslutsfattare kan hamna i en kulturell fälla. Nämligen att se ”de andra”,
”vanligt folk” i ett visst sken eller perspektiv. Historikern David Gaunt och
etnologen Orvar Löfgren formulerade 1984 sig:
”Vi” är neutrala och ser till samhällets bästa, vi representerar sunt förnuft,
vetenskap och hederlig logik, är rationella, tänker långsiktigt och har
överblick. Medan ”Dom” är förblindade av sina vanor och traditioner,
förstår inte sitt eget bästa, kan inte se skogen för träden, de stora
sammanhangen skyms av alla vardagens bestyr, resonerar känslomässigt
och uppför sig ibland irrationellt.4

I rådande stund pågår diskussioner om ett kunskapssamhälle, om ett ITsamhälle, ”en populärideologi kring kunskap och gränsöverskridande, där
färskvara, humankapital, livslångt lärande /…/ är några av de språkliga
markörerna.”5 Arbetslivet av idag kännetecknas av en ökad förändringstakt
som får till följd att nya kunskaper måste tillföras efter avslutad
grundutbildning. Utbildning ses som en samhällsresurs och en förutsättning
för tillväxt och sysselsättning.
De politiska samtalen innehåller ofta hyllningar till kunskap och
vetenskap. Det är vetandet som ska ge lösningarna på de problem som följer
i avindustrialiseringens kölvatten.6 Men utbildning ses också som en resurs
för individen. Yrken med höga löner kräver oftast hög utbildning, även om
det finns undantag. Också i ett regionalt perspektiv är utbildning ett lönsamt
företag då den antas ha betydelse för näringslivet, liksom för invånarnas
möjligheter att ge sina barn en god kunskapsgrund, som i förlängningen kan
skapa en önskan om att bo kvar på orten.7 Det är således starka intressen och
ekonomiska drivkrafter som är i omlopp rörande utbildning, inbegripet en
stegring av politiska målsättningar i frågan.
När samhället hyllar kunskapen, utbildningen och vetenskapen, uppstår
på samma gång ett värderande av vetandet. De begrepp som politiker och
4

Gaunt, D. & Löfgren, O., Myter om svensken. 1984, s 60.
Eldelin, E., ”Det goda kunskapssamhället och drömmen om renässansmänniskan. Om kunskap
och bildning i vår tid”. I: Kylhammar, M. & Godhe, M. (red.). Frigörare? Moderna svenska
samhällsdrömmar. 2005, s 140.
6
Liedman, S-E., I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. 1998, s 254.
7
Rolfer, B., (red.). Lönar sig utbildning? Populärvetenskaplig kunskapsöversikt. Nr 1/2006, s 5 f.
5
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samhällsdebattörer begagnar är ofta diffusa och gör ingen skillnad på
kunskapens betydelse för ett lands eller regions välbefinnande eller värdet för
den enskilde individen. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar att denna
uppfattning är signifikativ för utbildningsdebatten och att man måste bli kvitt
vagheten och skilja mellan olika betydelser av kunskap.8
Tittar vi närmare på den lokala situationen så visar statistiken att 21 av
100 kvinnor i Filipstads kommun deltar i någon form av eftergymnasial
utbildning, medan detsamma endast gäller för 12 av 100 män. Statistiken
visar också att betydligt fler kvinnor än män är sysselsatta i kommunal
vuxenutbildning.9 År 2009 deltog 79 % kvinnor och 21 % män i gymnasial
vuxenutbildning.10 Utbildningsnivån i kommunen ligger en bra bit under
riksgenomsnittet för både män och kvinnor. I en undersökning av 290
svenska orter och dess andel av män och kvinnor med eftergymnasial
utbildning hamnade Filipstad på 287:e plats (se diagram 9 i kapitel 4, s 117).
Tittar man på fördelningen mellan män och kvinnor så ser vi att skillnaden
är mycket stor.11
För Lesjöfors invånare finns närmaste universitet i Karlstad och
högskolesituationen är likartad. År 2010 var 90,6 % av kvinnorna behöriga
till högskoleutbildning medan detsamma gällde för endast 70,8 % av
männen i Filipstads kommun.12 Det är således få män som läser vidare i den
kulturella kontext som utgörs av bruksmiljön och möjligen andra typer av
landsbygdsmiljö. Det är ett komplext sammanhang som ställer individen och
dennes kunskapssyn i centrum men också i relation till den omgivande
miljön. Det handlar om att bena ut vilka bakomliggande faktorer som
samspelat och samspelar för att resultera i denna situation.
I Europas gamla industriregioner var kulturen och identiteten nära
kopplade till arbete, och framförallt det manligt kodade arbetet. Med den
ökande globaliseringen, genom organisationsförändringar och tillväxten i
tjänstesektorn förlorade kroppsarbetet i allt större omfattning sin betydelse
som meningsskapande aktivitet för lokala kulturer. Arbetet karaktäriseras
idag, inte minst i tjänste- och servicesektorn, av otrygga anställningar och har

8

Liedman, S-E., 1998, s 255.
2011-06-29, SCB statistik.
10
2011-07-04, SCB statistik.
11
2008-11-06, Dagens Samhälle, källa SCB,
http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=13227
12
2011-06-29, SCB statistik.
9
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tappat en hel del av sin identitetsskapande roll.13 När det gäller
brukskulturen är det historiskt sett framförallt en industriellt manlig domän.
Männen var stålsmältare, masmästare, borrade i bergen och avverkade
timmer. De ekonomiska och sociala betingelserna har dock förändrats, och
därmed betingelserna för ett manligt identitetsskapande kring denna
verksamhet.14
Då ett livslångt lärande står på agendan i dagens samhälle är det
intressant att iaktta hur vissa människor ändå inte fortsätter i
utbildningshierarkin.15 Logiskt sett är det flera faktorer som påverkar
utbildningsvalet. Enligt sociologen Jan O Jonsson handlar det om skilda
företeelser som familjesituation, studievanor i familjen, ekonomisk ställning,
miljö och bemötande i skolan, utbildningssystemets konstruktion med mera.
Han säger också att det finns en stark tendens till att vi går i våra föräldrars
fotspår. Detta sägs dels bero på en ”tidig socialisation”, vilket innebär att
barn redan tidigt får en språklig träning och vana att tänka och handla på ett
visst sätt, exempelvis kring sådant som hör samman med utbildningsval och
skolarbete. Att också ekonomi är en viktig fråga i sammanhanget förstås
genom synen på utbildning som en investering. Det underlättar naturligtvis
också för individen i en familj med god ekonomi att delta i vuxenutbildning.
Vidare har de sociala relationerna under uppväxten visat sig vara viktiga för
utbildningsgången. Tidigare forskning har även framhållit att lärare
behandlar barn till lågutbildade föräldrar annorlunda. Man förutsätter att
dessa elever har sämre förutsättningar till goda resultat och därmed ställs
lägre krav på dem. Effekten blir att de då faktiskt blir lågpresterande.16
Att det rådande utbildningssystemet reproducerar olikheter också mellan
könen tycks stå bortom allt tvivel.17 Rapporter visar att kvinnor har fortsatt
att studera efter grundskolan i väsentligt högre utsträckning än män,18 att
männen inte har kunnat nås i samma utsträckning som kvinnor vad gäller
vuxenbildning och att män i ökande grad uteblir från vuxenutbildningen.19 I
13

Jakobsson, M., ”Bilden av Bergslagen. Om reproduktion och förnyelse av regional identitet i
Bergslagen”. I: Berger, S., Lundmark, M. & Strömberg, T. (red.). Bergslagsidentitet i förändring. En
forskningsresa i tid och rum. 2006, s 24 f.
14
Rydén, G., ”Männens Bergslagen och kvinnornas”. I: Bergdahl, E., Isacson, M. & Mellander, B.
(red.). Bruksandan, hinder eller möjlighet? 1997, s 48.
15
Se Carlén, M., Kunskapslyft eller avbytarbänk? Möten med industriarbetare om utbildning för
arbetet. 1999.
16
Jonsson, J. O., “Universitetsutbildning eller inte – de flesta följer i föräldrarnas spår”. I: Rolfer, B.,
(red.). Lönar sig utbildning? 2006, s 40 ff.
17
Se Scott, J. W., Gender and the politics of History. 1988.
18
Ekman, B., Livsvillkor, livsformer, utbildning. En kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. 1992.
19
Enligt Åsenlöf, K., Varför vill inte Manfred läsa vidare? Samtal med arbetslösa män i Årjängs
kommun. 1999.
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rapporten Från kunskapslyftet till en strategi för livslångt lärande fastslås att man i
stort hade nått sin målgrupp men att problem återstod vad gällde rekrytering
av främst yngre och korttidsutbildade män.20
Tidigare forskning har visat att ”rejält” arbete, där man får använda den
yrkesskicklighet som man har byggt upp, är viktigt i sammanhanget. Det
ligger i kulturarvet, en stolthet över ett gediget hantverk. Styrka och praktisk
duglighet är betydelsefulla kännetecken på ett gammalt mansideal.21
Uttrycket ”bra karl reder sig själv” skulle möjligen kunna vara relevant att
använda i sammanhanget. Arbetsmänniskan var en central tanke i
folkhemmet som utvecklades under mellankrigstiden. Kanhända kan man
tänka sig att arbetarkulturen med sina långa rötter lever kvar och med
denna, en mer eller mindre medveten kritik mot utbildning och samhället
som sådant mot vilken individens frihet är ställt.22
Exempelvis finns det på såväl den svenska som den norska landsbygden
en tradition av en självständig livsform, med en kännetecknande positiv
attityd gentemot frihet, självständighet och hårt arbete, ”motsvarande
negativa inställning finns till centralstyrning och byråkrati.”23 Frihetstanken
tycks vara högst betydelsefull och skulle kunna betraktas som en motsägelse i
förhållande till arbetsmänniskan som ideal, men när det gäller frihetstanken
så kan ett samband spåras exempelvis i tidigare gjorda forskningsintervjuer,
där fyra av fem män visade intresse för att starta eget.24 Hypotetiskt sett
skulle dessa tendenser kunna kopplas till ett kulturellt sammanhang där
önskemål om att kunna rå sig själv, disponera sin egen tid, samt slippa
övervakning och beroende av andras arbete, ses som betydelsefulla aspekter i
formerandet av en personlig identitet och en sammantaget mer generell
kultur. Detta väcker i sin tur mer övergripande frågor som rör utbildning och
jämlikhet, och i förlängningen frågor som rör kommuners och bygders
överlevnad.
Vår tid kännetecknas också av en slående komplexitet. Enligt filosofen
Marshall Berman är kluvenheter och motsättningar något som samtidigt hör

20

Se Johansson, L-E., ”Fler män till vuxenutbildningen”. I: Holmberg, C. & Westerdahl, A. (red.).
Perspektiv på distansutbildning. En antologi. 2000.
21
Alsmark, G., ”Ljus över bygden”. I: Frykman, J. (red.). Modärna tider. Vision och vardag i
folkhemmet. 1985, s 308.
22
Johansson, E., ”Trädslott och timmerkoja”. I: Frykman, J. (red.). Modärna tider. Vision och vardag i
folkhemmet. 1985, s 448, 458.
23
Karlsson, S-E. & Lönnbring, G., ”Vi ska slå dem med häpnad varje dag” – om framgångsrika
kvinnoföretagare på landsbygden. 2005:1, s 5. Se även Højrup, T., Det glemte folk. Livsformer og
centraldirigering. 1989.
24
Åsenlöf, K., 1999, s 34. Se redogörelsen över tidigare forskning på sidan 23.
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samtiden till.25 Det är lätt att glömma bort ”den nödvändiga mänskliga
komponenten i kunskap”, som Berman uttrycker det, när kraven på
effektivitet ständigt ökar.26 En viktig fråga är hur detta påverkar synen på
maskulinitet och kanske ännu mer specifikt hur det drabbar männens
identitet, självsyn och syn på kunskap. Det handlar egentligen om mötet
mellan två världar där dessa män tvingas konfrontera något för dem alldeles
nytt. De flesta har gått i sina fäders fotspår i generationer och plötsligt är
detta inte möjligt längre. Männen tvingas anpassa sig till nya livsformer och
nya ställningstaganden. Forskning har visat att detta på en personlig nivå
skapar osäkerhet och inte sällan genererar anpassningssvårigheter. Flera
undersökningar har framhållit att skolvärlden och mer specifikt
högskolevärlden, framförallt för arbetarklassmän, upplevts som något
främmande (och i somliga fall till och med som något förbundet med
rädsla).27
I samband med framväxten av det moderna samhället och medelklassens
etablering tycks maktfrågan, att dominera eller att låta sig domineras, ha
blivit ett mer centralt fenomen.28 Detta hör inte minst ihop med
utbildningsdebatten då det handlar om individens möjlighet och rätt till val. I
de utbildningsdiskussioner som förts under den ovan nämnda perioden
framträder ett mönster som hör samman med en särskild problematik. Det
tycks finnas en process, genom vilken samhället åstadkommer reformer för
att omdana och skola människor för att få dem att bättre passa in i ett
rationellt tillväxtsammanhang. Det har sagts att dessa processer idag i själva
verket kräver en ny medborgare. Rentav en ny människa som förväntas, i
högre utsträckning än tidigare, välja och planera sitt liv.29 Det är skäligt att
anta att det sker ett samspel mellan livsvillkor och livsformer i det samhälle
där individer lever och vistas och det är relevant att ställa frågor kring vad
som händer med mannen i dagens samhälle.30
25

Berman, M., Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. 1987, s 21-34.
Liedman, S-E., Stenarna i själen. Form och materia från antiken till idag. 2006, s 23.
27
Se Rubenson, K., Rekrytering till vuxenutbildning. En studie av kortutbildade yngre män. 1975, s
137, 147. Rubenson betonar dock att kommentarer om rädsla som ett studiehinder kom från
studieorganisatörer. Se även Willis, P., Fostran till lönearbete. 1983 och Åsenlöf, K., 1999.
28
Kimmel, M., Manhood in America. A Cultural History. 1996. Se exempelvis s 57-62. Jämför med
Ekenstam, C., “Historisk mansforskning”. I: Ekenstam, C., Frykman, J., Johansson, T., Kuosmanen,
J., Ljunggren, J. & Nilsson, A. (red.). Rädd att falla. Studier i manlighet. 1998, s 24. Se även
Rotundo, J. E., American Manhood. Transformations in Masculinity from the Revolution to the
Modern Era. 1993.
29
Börjesson, M., Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. 2003, s 146. Se också
Blomsterberg, M., Garanterade karriärer? Om social styrning och sysselsättningspolitik för
ungdomar. 1996 och Börjesson, M., Komvux och politik. 1998.
30
Frykman, J. & Löfgren, O., Den kultiverade människan. 1999, s 11.
26

15

15

Ett ledmotiv för många feminister har även inspirerat mansforskningen, och
skulle i en lätt modifierad tappning kunna låta som följer: ”Man föds inte till
man, man blir det”.31 Människor interagerar med varandra och det skapas i
närmiljön förhållningssätt och relateringsordningar gentemot, i detta
sammanhang, kunskap och utbildning.32 Man kan uttolka det engelska
uttrycket ”situated knowledge” som ”lokalt utformad kunskap”, att den
således formas i den rumsliga miljö där vi befinner oss.33 Denna koppling
mellan kulturell identitet och lokala kunskapstraditioner kan utgöra hinder
eller möjligheter rörande individens utbildningsval.34 Sannolikt råder ett
samband mellan det individuella utbildningsvalet och de lokala
kunskapstraditionerna, såväl som det befintliga utbildningsutbudet. Men som
redan nämnts påverkar även andra faktorer i vidare bemärkelse den enskilde
individens val av utbildning, liksom de i lokalsamhället rådande ekonomiska,
sociala, politiska och kulturella strukturerna.
Som vi sett här inledningsvis i genomgången har frågor liknande de jag
fokuserar behandlats i olika sammanhang tidigare. I historiskt avseende är
dock ämnet för avhandlingen relativt outforskat. Således bidrar denna
avhandling, förutom att ge fördjupad kunskap om en specifik plats, med
tidsperspektivet. Den historiska dimensionen är här nödvändig för att kunna
spåra eventuell kontinuitet och förändring gällande kunskapstraditioner och
maskulinitet. Jag vill framförallt utforska situationen under ett längre
historiskt skede: de långa rötternas sammanhang med början i 1940-talet, de
hastiga förändringarna i samband med stålkrisen under 1970-talet, därefter
följa en utveckling fram till dagens samhälle. Vidare har en stor del av den
tidigare forskningen fokuserat på negativa upplevelser under de tidiga
skolåren som viktig förklaringsgrund till motstånd mot formell utbildning. Jag
vill dock undersöka om förklaringen kan vara mer komplex än så och
möjligen se andra alternativ som klarlägger situationen.
Diskussionen i avhandlingen kopplar samman vårt nu med ett då. Det att
lyfta fram, att utvidga våra rumsliga och tidsmässiga ramar för tänkande,
skänker perspektiv och möjligheter. Det är något som gör det möjligt att
jämföra och kontrastera det egna livet med det samhälle människor lever i.35
De nya kraven möter de gamla och påverkar den enskilda individen, och
31

Esseveld, J. & Larsson, L, Kvinnopolitiska nyckeltexter. 1996, s 156 f. (Utdrag ur de Beauvoir, S.,
Det andra könet. 1973).
32
Ekman, B., 1992, s 28, 39 f.
33
Forsberg, G. & Grenholm, C., …och likväl rör det sig. Genusrelationer i förändring. 2005, s 17.
34
Jämför Ekman, B., 1992, s 28 f.
35
Dahlgren, S. & Florén A., Fråga det förflutna. En introduktion till den moderna historieforskningen.
1996, s 66.
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dennes identitet. Således ser jag det som högst relevant att knyta samman
studiet av kunskapstraditioner med maskulin identitet i strukturomvandlingens Lesjöfors. Det inbegriper frågor om makt och politik, det rör
vanans makt, kollektivets och individens egen makt och behov av att synas
och få inflytande över sitt liv. Alla sociala grupper producerar sin egen
historia och kulturella identitet.36 Denna avhandling syftar till förståelse av
det förgångnas processer, det nu pågående skeendet och i spekulativt
avseende utvecklingen framgent. Det rör de förändringar som har ägt rum i
Lesjöfors särskilt i samband med stålkrisen och hur dessa påverkat
manligheten och männens syn på kunskap.

Syfte, frågeställningar och avgränsning
Idéhistorikern Bernt Gustavsson skriver i Kunskapsfilosofi. Tre kunskaper i
historisk belysning: ”I en värld som i allt högre grad präglas av kunskap och
globalisering är det hög tid att på allvar och brett börja diskutera vad denna
utveckling egentligen innebär för människor.”37 Det finns som redan
konstaterats ett tydligt samband mellan lokala livsformer, kulturell identitet
och kunskapstraditioner och dessa påverkar således individens val. Dessa
aspekter är inga slutna fenomen utan kännetecknas av både förändring och
kontinuitet.
Syftet med denna avhandling är alltså att undersöka betydelsen av lokala
kunskapstraditioner i en bergslagsmiljö under ett händelserikt historiskt
skede, mera specifikt med fokus på maskulinitet och den roll som lokala
kunskapstraditioner spelat för valet av utbildning. Den tidsmässiga
avgränsningen avser åren 1940-2010, en period av både industriell framgång
och drastisk nedgång, vilket ger tillfälle att över tid spåra eventuell
förändring. Att starta undersökningen vid 1940 krävs för att kunna göra en
jämförelse med hur det såg ut före nedgången, och på så vis urskilja
kontinuitet såväl som förändring. Denna avgränsning gör det dessutom
möjligt att få möta livsberättelser från män som var vuxna vid periodens
början. Detta är således en analys av män, deras förhållande till och syn på
lärande och kunskap under de senaste sjuttio åren av samhällsomvälvning i
ett bergslagsområde. Utgångspunkten genererar två problemställningar:

36
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Ehn, B. & Löfgren, O., Kulturanalyser. 2001, s 170.
Gustavsson, B., Kunskapsfilosofi. Tre kunskaper i historisk belysning. 2000, s 244 f.
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• Hur har de lokala kunskapsmönstren och kunskapsidealen på orten
utvecklats 1940-2010?
• Hur har männen förhållit sig till mötet mellan de nationella kraven på
utbildning och de lokala mönstren och idealen?
Dessa huvudfrågor bryts senare ner i underfrågor som presenteras i
inledningen till respektive empiriskt avhandlingskapitel. Frågeställningarna
inkluderar också teoretiska aspekter riktade mot männens relation till det
omgivande samhället. Detta skulle kunna sägas tangera en nutida process, en
sorts reformarbete där den enskilda människan ute i lokalsamhället behöver
omdanas och bildas för att bättre passa in i ett samhälle alltmer präglat av
tillväxt och rationella värden. Det vill säga ett samhälle där vidareutbildning i
formell mening är det som räknas.38 Det är en målsättning att undersöka hur
detta påverkar synen på maskulinitet och kunskapssynen förbunden med
denna. Perspektivet presenteras längre fram i detta kapitel.
De tidigare nämnda faktorerna som rör oro för misslyckande och
förödmjukelser gör det problematiskt att rekrytera män till utbildning, då
den inte tycks motsvara deras egna behov.39 Denna problematik gör det
viktigt att analysera utbildningsutbud och utbildningsval, studiemotiv och
rekrytering, vilka hinder som föreligger (såväl yttre som inre) i relation till det
lokala samhällets livsvillkor, livsformer och kulturella identitet. Framförallt
fokuserar diskussionen på den enskilde individen utifrån ett lokalt perspektiv.
Individens livsvillkor med allt vad det innebär får berika och nyansera
bilden. För att finna svar på dessa frågor baseras analysen i avhandlingen på
en mängd olika källor, såsom arkivmaterial från diverse förenings- och
studieförbundsverksamhet, skolstyrelseprotokoll, museala samlingar,
tidnings- och tidskriftsmaterial, tidigare forskningsrön men också levande
källor. En relevant utgångspunkt är att via intervjuer låta individernas röster
höras i det kulturella och politiska samtalet. Genom att öppna tidigare
stängda dörrar till såväl gårdagens som dagens maskuliniter kan vi finna
andra vägar för ett mer jämlikt och i alla avseenden bättre samhälle. Det är
dock viktigt att betona att det inte handlar om allmänna generaliseringar, där
såväl det lokala samhället som den kollektiva invånaren betraktas som slutna
homogena företeelser, de ingår trots allt som delar i en större kontext. Fåtalet
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Se exempelvis resonemanget som Erik Westholm för i Westholm, E., ”Uppväxt med bruksanda”. I:
Bergdahl, E., Isacson, M. & Mellander, B. (red.). Bruksandan, hinder eller möjlighet? 1997, s 107.
39
Se exempelvis Johansson, L-E., 2000, s 41. Se även Willis, P., 1983 och Rubenson, K., 1975.
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intervjuer kan således inte representera alla individer i en kultur, men de kan
bilda underlaget för en vidare diskussion.

Avhandlingens disposition
I inledningskapitlet problematiseras undersökningsområdet. Jag gör en
genomgång av den teoretiska bakgrunden och av hur den relaterar till det
empiriska materialet. Vidare ges här ett begreppsmässigt ramverk för
avhandlingen. I det andra kapitlet görs en metodologisk genomgång, där det
praktiska arbetet såväl som grundmaterialet presenteras. Kapitel tre
redovisar empiriskt den lokala miljön och en kontextuell problematisering av
hur manlighet formas där. Här görs försök att urskilja den specifika miljö
som kunskapsmönstren och kunskapsidealen utvecklas i. I det fjärde kapitlet
ger jag en översiktlig bild av kunskapsmönstren på såväl orten Lesjöfors som i
kommunen Filipstad utifrån ett historiskt perspektiv. I kapitlet ges en
bakgrund till bildning, kunskapssyn och dennas förhållande till ett lokalt
sammanhang. Här redogör jag också för vilka typer av utbildningar männen
deltagit i. I kapitel fem görs en fördjupad analys av vuxenutbildningen ur ett
lokalt perspektiv. Här belyses utifrån två rektorsintervjuer såväl
kunskapsmönster som -ideal och tangerar frågan om varför så få män läser
vidare i formell mening i relation till den nationella nivån. Det sjätte kapitlet
formerar sig kring individen, männens kunskapsideal och synen på
vidareutbildning och baseras på företagna intervjuer. I det avslutande
kapitlet förs en sammanfattande diskussion och analys kring behandlade
teman: kunskapstraditioner och maskulinitet – kontinuitet och förändring;
hur det nya möter det gamla och problemen förbundna med detta.

Tidigare forskning kring kunskap, lärande och
samhällsförändring
Ett fåtal historiska studier med anknytning till ämnet för denna avhandling
har gjorts. De många kortutbildade i Lesjöfors kan sättas i relation till
tidigare forskning om detsamma. I anslutning till 1960-talets
utbildningsreformer och uppmärksammandet av de kortutbildades (till
kategorin hörde de som hade sex, sju eller åttaårig folkskola) situation,
påbörjades inom Individualstatistikprojektet vid Göteborgs universitets
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pedagogiska institution år 1969 Kjell Rubensons delstudie Intresse för
vuxenutbildning bland unga män med kort utbildning.40 Rubensons resultat visade att
män med kort utbildning i hög utsträckning kom från hem där fadern hade
ett lågstatusyrke. Merparten av dessa var sysselsatta inom arbetaryrken och
var positivt inställda till sitt nuvarande arbete och hade få planer på att byta
jobb till skillnad från de med teoretisk utbildning. I sin undersökning
konstaterar Rubenson att studieintresset hör samman med utbildningsnivå;
ju högre utbildning desto större studieintresse. Skäl till studiehinder, skriver
Rubenson, var ofta av ekonomisk art. Männen kände sig inte roade av högre
teoretiska studier, men visade däremot stort intresse för utbildning inom det
egna yrket och i viss mån även för att ta teknisk examen. Han skriver också
att det finns regionala skillnader rörande studieintresset. Män som bodde i
mindre köpingar eller på landsbygden var i samtliga fall mindre intresserade
av utbildning. Rubenson skriver att ”den homogenitet som finns på
landsbygden tjänar som en konserverande faktor på de rådande
utbildningsattityderna.”41
Inom vuxenpedagogik och utbildningssociologi har man forskat en hel
del om rekrytering till vuxenutbildning. Inte minst finns det studier kring
utbildningsreformen Kunskapslyftet (1997-2002) och satsningen på
rekrytering av kortutbildade. Vad som konstaterats är att stora grupper
uteblivit från vuxenutbildningen, framförallt män.42 Intressant nog visar
resultaten också på ett stort intresse från männens sida för att lära sig saker
av relevans, även om de saknade intresse för formell utbildning i stort.43 Det
för min egen undersökning användbara i denna forskning är
spänningsförhållandet mellan synsätt och handlingar och sättet att betrakta
lärande på i relation till förändrade livsvillkor. Det finns olika föreställningar
i samhället om hur lärande och förutsättningarna för detta ska tolkas och
förstås.44
I boken Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan
skriver kultursociologen Mats Trondman om betydelsen av begrepp som
klass, hierarki, identitet och självinsikt för förståelse av samhället och
40

Rubenson, K., Intresse för vuxenutbildning bland unga män med kort utbildning. 1972.
Rubenson, K., 1972, s 81.
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Se exempelvis Desjardins, R., Rubenson, K. & Milana, M., Unequal chanses to Participate in Adult
Learning. International Perspectives. 2006. Och Paldanius, S., Ointressets rationalitet. Om
svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. 2002.
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Paldanius, S., ”Studiointresserades syn på formellt och informellt lärande”. I: Högman, A-K. &
Stolare, M. (red.). I lärandets gränsland. Formella, icke-formella och informella studier igår och idag.
2009, s 17.
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Se Paldanius, S., 2009, s 18.
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människan.45 I Trondmans undersökning visade det sig att längre teoretiska
utbildningar inte betraktades som något naturligt och självklart inslag i
arbetarklassbarnens ursprungsmiljöer, snarare det motsatta. Där fanns en
påtaglig ”vi och de”–känsla, en känsla av social tillhörighet. En romantiserad
bild av en arbetarklass bestående av enkla, rejäla och naturliga människor.
Människor som håller ihop och inte sviker. ”De andra” var däremot ”genom
sitt språkbruk, sin kunskap och livsstil och sina sociala kontakter
priviligierade [sic].”46 Kännetecknande för den lokala kulturen är den starka
traditionen, känslan för hembygden, naturen och gemenskapen.47 Och vikänslan tog sig uttrycket: ”vi var dom som jobbade” och inte ”dom som läste
vidare”. Framförallt männen förväntades bli arbetare och att ”sköta sig”,
vilket betraktades som den självklara vägen till pengar.48 Trondman
framhåller också familjen och föräldrarnas attityd och deras betydelse för
barnens livsval. Det betonas också i de intervjuer Trondman gjort att det för
informanterna var något givet att börja arbeta, förbundet med det att bli
vuxen. ”Faktorer som upplevelse av främlingskap i skolan, dålig självkänsla,
förväntningar i ursprungsmiljön och längtan till ett eget liv, förverkligat
genom yrkesarbete och egen inkomst” bevarade det sociala
reproduktionsmönstret.49
Vidare framkommer det också i Trondmans intervjuer att högskolan var
något som verkade hotfullt och farligt. Något som förknippades med
misslyckande och en känsla av otillräcklighet, och därmed rädsla. En av dem
som intervjuades uttrycker det så här: ”Jag tror det var dom andra som var
farliga. Dom som jag visste att jag inte tillhörde. Det var liksom inte för mig.”
Andra framhöll också att bara läsa för läsandets skull inte passade in i mallen
att göra rätt för sig genom att ha ett riktigt arbete.50
I sin avhandling Kunskapslyft eller avbytarbänk. Möten med industriarbetare om
utbildning för arbetet framhåller pedagogen Margareta Carlén ”att utbildning
för många blivit något som hör ihop med oro”.51 Det är ett tecken på att inte
allt står rätt till, ett underliggande hot om uppsägning eller begränsning vad
gäller yrkesverksamhet, som om samhället inte är nöjd med dig som du är.
Arbete är tillhörighet, utbildning något annat, möjligen rentav det motsatta.
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Det kan vara otäckt att vara udda, sticka ut och stå utanför. Här spelar
säkerligen också kamrattryck en betydande roll.52 Kanhända är det inte
omöjligt att tänka sig att utbildning nära nog representerar något fult, något
som sträcker sig utanför en mer eller mindre uttalad normerande jantelag,
att man försöker vara någon, tror sig vara förmer.
Rubenson gjorde även en undersökning år 1975 av kortutbildade unga
mäns inställning till utbildning. Han fortsatte en tidigare redan påbörjad
diskussion kring yttre hinder (som är kopplade till den sociala miljön) och
inre hinder (psykologiska) till utbildning.53 I undersökningen som bygger på
intervjuer framkommer flera olika faktorer. Dessa var alltifrån tidsbrist och
trötthet efter arbete, till en känsla av att deltagande i vuxenutbildning inte
skulle kunna förbättra deras nuvarande levnadssituation eller ge dem några
fördelar på arbetsmarknaden. Det fanns alltså en negativ inställning till
nyttan av utbildning, en syn som delvis kunde kopplas samman med en
negativ syn på tidigare skolutbildning. Det hörde samman med självtilliten,
en osäkerhet om att inte klara av och att vara en främling bland obekanta.54
Detta är faktorer som också framkommer hos Mats Trondman.
Rubenson var även en av de tre forskare som inbjöds av
Kunskapslyftskommittén 1998 för att analysera styrkor och svagheter i det
svenska systemet för utbildning av vuxna. Resultatet blev Från Kunskapslyftet
till en strategi för livslångt lärande. Ett perspektiv på svensk vuxenutbildningspolitik.55
Slutsatser som drogs var att Kunskapslyftet i många avseenden var en succé.
Problemen med att rekrytera männen kvarstod dock. Liknande resultat når
pedagogen Sam Paldanius i sin avhandling Ointressets rationalitet. Om svårigheter
att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. Hans fokus ligger främst på att belysa
villkoren kring ointresset eller motvilligheten inför vuxenutbildningen. Väl
dokumenterade skäl som återkommer inom dylik forskning är negativa
erfarenheter från tidigare skolgång, dåligt självförtroende med mera.56
En utförlig avhandling i ämnet är etnologen Birgitta Ekmans Livsvillkor,
livsformer, utbildning. En kommunstudie i pedagogiskt perspektiv. Hon belyser särskilda
problem när det gäller studiemotiv, rekrytering och behållning av
vuxenundervisningen. Vidare läggs här tonvikt på den totala livsmiljön
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inbegripet idén om det livslånga lärandet.57 En studie av samma problematik
har gjorts av sociologerna Lena Johansson och Hedvig Ekerwald. De
fokuserar sin empiriska undersökning kring motiv och hinder för deltagande i
vuxenutbildning, och ställer frågor om varför vissa vuxna väljer att studera
medan andra inte gör det. Också de relaterar utbildningssynen till individen
och dennes sociala sammanhang. De drog slutsatsen att de intervjuade
personerna såg vuxenutbildningen som ett sätt att förändra organisationsoch maktförhållanden på arbetsplatser såväl som ett sätt att nå ökad
arbetstrivsel. De betonar särskilt att intervjupersonerna i undersökningen
betraktade vuxenutbildningen ur ett individuellt perspektiv.58
I sammanhanget bör också Lars-Erik Johanssons studie ”Fler män till
vuxenutbildningen”59 och beteendevetaren Kent Åsenlöfs Varför vill inte
Manfred läsa vidare? Samtal med arbetslösa män i Årjängs kommun60 nämnas.
Johanssons uppsats fokuserar på kortutbildade män och konflikten mellan
långsiktig samhällsplanering och individens kortsiktiga, specifika behov. Den
lägger särskild vikt vid utbildningshinder och rekryteringsfrågor, samt
presenterar distansutbildning som ett alternativ. Åsenlöfs rapport syftar till
att förklara varför arbetslösa män med grundutbildning inte sökt sig till
studier inom kunskapslyftet. Olika förklaringar som framkommer, liksom hos
flera redan nämnda forskare, är tidigare negativa skolgångsupplevelser,
osäkerhet inför att läsa och skriva och att det som räknas är ett ”rejält”
kroppsarbete.
Även sociologen Sofia B Karlssons bok Passa och passa in. Om manlighet,
fotboll och utbildningsval bör här omtalas. Den kom till i samband med att
Delegationen för jämställdhet i högskolan fick i uppdrag av regeringen att
verka för att öka mäns intresse för högre utbildning och då år 2009 utlyste
medel för projektverksamhet. Hon ställer i sin bok viktiga frågor om män,
bilden av mannen i fotbollslaget, om könsbundna utbildningsval och hur
männen prioriterar sina tankar om framtida arbete. I Karlssons
undersökning (som baseras på enkätsvar och intervjuer) framkommer att vad
fotbollsspelarna tänker sig att de vill arbeta med i framtiden påverkas stort av
den mannen de ser framför sig, hur det passar in och accepteras i gruppen.
VI:et är här centralt och det gäller att inte göra ett ”omanligt” val.61
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Även om det som redan nämnts inte finns så mycket historisk forskning i
ämnet så existerar den dock. Ett bra exempel är historikern Martin Stolares
undersökning kring den värmländska kommunen Munkfors. Stolare
fokuserar i denna på folkbildningens roll i ett samhälle med låg formell
utbildningsnivå åren 1965 till 1978. Stolare undersöker bland annat
skillnaden mellan mäns och kvinnors deltagande i och tematiskt val av
studiecirklar och konstaterar att männens deltagande var mer tematiskt
avgränsat än kvinnornas. De flesta män återfanns i cirklar som var
fackliga/politiska, vilka dessutom ofta anordnades på arbetstid. Stolare
betonar att detta kan ses som ett tecken på att cirkeldeltagandet i mindre
utsträckning än för kvinnor var en fritidssysselsättning.62
Ett tematiskt betydelsefullt forskningstillskott utgör här också
ekonomhistorikern
Anna
Brismarks
artikel
”Bruksandan
och
utbildningsmotståndet”, i vilken hon diskuterar varför utbildningsnivån är så
låg på många av Bergslagens bruksorter. Brismark framhåller bland annat
vikten av den sociala strukturen på bruksorter, platsbundenhet och synen på
ett ”riktigt arbete” som rimliga förklaringsmodeller till varför särskilt männen
i stor utsträckning väljer att inte läsa vidare.63 Brismark gör dock ingen
empirisk undersökning, utan mer en kartläggning och diskussion kring
begreppet bruksanda och varför den högre utbildningen inte mottas positivt i
samma utsträckning på bruksorter.

Bruksmiljö och manlig identitet i förändring
Bruksmiljön har inte minst på senare tid genomgått stora förändringar. Den
djupa internationella lågkonjunkturen i mitten av 1970-talet slog till med
kraft mot den svenska stålindustrin, framförallt i Bergslagen, dit Lesjöfors
hör. Åtskilliga satsningar från statens sida har gjorts för att få denna regions
verksamhet att åter blomstra. Då Sverige år 1995 blev medlem i den
Europeiska unionen utarbetades flera program rörande de svårigheter och
utvecklingstendenser som fanns i problemområden. Bergslagen kom att
karaktäriseras som ”en industriregion med ekonomisk tillbakagång”.64
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I samband med dessa satsningar påbörjades också en del forskningsprojekt
kring samma tematik. Ett begrepp som kom att bli centralt i denna forskning
är ”bruksanda”, en term som användes för att beskriva människors
förhållningssätt till näringslivet och företagen på de gamla industriorterna.
1995 inleddes en seminarieserie kring frågeställningar gällande bruksanda,
industrisamhällen och framtidsperspektiv. Resultatet av denna blev antologin
Bruksanda – hinder eller möjlighet. Rapport från en seminarieserie i Bergslagen. Många
av de tankegångar som väcktes och diskuterades i samband med dessa
studier är även frågor som jag brottas med i denna avhandling. Frågor om
strukturförändringar och expansion för regionen, åtgärder för dessa och i
vidare mening konsekvenser av dessa. Det är viktiga frågor – hur formas
attityder gentemot exempelvis utbildning, mobilitet och företagsamhet?
1980-talets projekt rörande strukturomvandlingarna i Bergslagen väcktes
under 2000-talet åter till liv. Fem universitet och högskolor kom att ingå i
samverkansprojektet PENTA PLUS, inom vilket aktuella frågor kopplat till
förändringarna i Bergslagen ställdes. Den forskning som växte fram både
ifrågasatte och diskuterade tidigare resultat, men ställde framförallt nya
frågor, främst kopplade till identitet, genus och kulturmönster. 2006 gavs
antologin Bergslagsidentitet i förändring. En forskningsresa i tid och rum ut.65 Här
diskuteras ämnen med nära koppling till min egen forskning, såsom regional
identitet, det tidigare nämnda begreppet bruksanda, patriarkala
samhällsordningar i relation till det framväxande välfärdssamhället,
kontinuitet och förändring, samt den låga utbildningsnivån på många av
bruksorterna.
Ekonomhistorikern Maths Isacson beskriver i Industrisamhället Sverige:
arbete, ideal och kulturarv hur ett industriellt Sverige är på väg att ingå i ett
globaliserat samhälle och diskuterar dess verkningar på traditionella
värderingar. Isacson behandlar nära nog samma omvälvande period som
jag, 1930-1980-talet, med fokus på samhällets förändringar och dess ideal.66
Isacsons verk är tematiskt brett och lägger inte samma vikt som jag vid
kunskapstraditioner och maskulinitet. De industriella miljöerna
karaktäriseras traditionellt av manlig dominans och ofta dras i forskningen en
tydlig parallell mellan bruksandan och patriarkalismen.67 Isacson ser en
kontinuitet i utvecklingen från det förindustriella brukssamhället till
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folkhemmet och menar att de idémässiga banden följer med. Han visar att
en strävan efter sociala förbättringar kunnat ses hos både bruksägare och
företrädare för arbetarrörelsen även om dessa emellanåt tagit sig olikartade
uttryck.68 Om man betraktar Bergslagsmiljön och brukskulturen som en
livsform blir det mycket intressant att diskutera vad som inträffar när hela
samhällsbilden förändras. Kontinuitet och förändring är således en relevant
utgångspunkt som forskningsansats.
Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson bör här nämnas. Han beskriver i Den
skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, en
annan period, den som föregår min undersökningsperiod. Samtidigt berör
han i flera avseenden sammanhang som är av intresse för denna studie,
nämligen arbetarkulturen, förhållandena i ett brukssamhälle och idealen
förbundna med detta.69 Den skötsamhetsmentalitet som beskrivs av
Ambjörnsson återfinns även hos särskilt den äldre generationen av män i min
studie. Även här är kontinuitet och förändring en betydande faktor.
Teknikhistorikern Anna Storms avhandling är här också värd att beröra.
Hennes frågor rör omvandlingen av industriområdet Koppardalen i Avesta
1987-2003 och behandlar således den senare delen av min
undersökningsperiod. Storm fokuserar på den historiska platsen och sätter
det i ett förändringsperspektiv. Hennes frågeställningar liknar inte mina i
kunskapstraditionellt avseende, men hon behandlar mötet mellan gammalt
och nytt, hur den historiska platsen, det industriella arbetet på olika sätt
ersätts av en framtidsbetonad och kunskapsbaserad tillvaro.70
Historikern Christer Ericsson gör också en utförlig beskrivning av
bruksmiljön i sin avhandling Vi är alla delar av samma familj. Patron, makten och
folket vid Nyby bruk 1880-1940. Fokus ligger här på relationen mellan brukets
ledning och dess arbetare, hur det sociala systemet organiserades och
förändrades över tid. Ericsson diskuterar kring det paternalistiska mönstret
och hur alla aktörer vid bruket utifrån olika maktpositioner identifierade sig
med denna struktur. Han beskriver också hur detta system stärkte tankarna
kring en pålitlig och skötsam arbetargrupp. Bruksarbetaren diskuteras utifrån
tankar om genusordning och maskulinitet och att männens värde satt i
kroppen i form av muskelstyrka och snabbhet. Ericsson skriver också att
identiteten som man och arbetare blev något enhetligt, något som skulle
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upprätthållas och också kunde gå förlorat.71 Det här är tankegångar som
även jag lägger fokus vid. Jag gör ett försök att diskutera hur denna speciella
miljö och kultur bidragit till de kunskapstraditioner och kunskapsideal som
kan urskiljas i Lesjöfors.
Ericsson har även skrivit boken Fotboll, bandy och makt. Idrott i brukssamhället.
Han undersöker i denna framgången för olika idrottslag från små
brukssamhällen och beskriver identifikationen med den lokala hemorten, den
kollektiva samhörigheten och företagens viktiga roll. Ericsson framhåller viandan och kampmoralen som kännetecknande för bruksorterna. Ett kapitel
ägnas här åt Lesjöfors, den så kallade Lesjöforsandan och bandyn. Ericsson
framhåller aspekter som även jag har tagit fasta på i min forskning, det rör
framförallt det han beskriver som Lesjöforsandan, en lokal
identitetsstärkande faktor där invånarna är bärare av känslan att de alla är
sammanlänkade i ett gemensamt öde, i en gemensam ideologi och i ett
kulturellt synsätt.72
Kan män förändras? Den frågan ställer mansforskaren Victor J Seidler i
Transforming masculinities. Men, culture, bodies, power, sex and love. Frågan verkar
lika stor och omöjlig som svaret verkar självklart. I en föränderlig tid, där
industrierna, ekonomierna plötsligt inte ser ut som de gjorde bara något
decennium tidigare, där det inte är lika självklart om ens möjligt att vandra i
samma fotspår som ens far och farfar, är frågan högst relevant. När de
traditionella yrkena blir en bristvara och kraven på utbildning och nya
kunskaper ökar kan männen ställas inför känslor av maktlöshet, oro och
förvirring.73 Seidler framhåller en teoretisk variationsrikedom och visar på
komplexiteten gällande manlig identitet och maktstrukturer. Han visar också
på behovet av att kontextuellt förhålla sig till kulturella och traditionella
sammanhang för att skapa förståelse av maskulinitet över tid.
Rörande arbetarklass och maskulinitet har jag funnit sociologen Paul
Willis analyser intressanta. Han skriver om en socialiseringsprocess, som sker
tidigt i familjen där en grundläggande identitet etableras, och senare
fortsättningsvis en differentiering av identiteten genom att mer specialiserade
kunskaper och kvalifikationer adderas. Denna process är inte förbehållet den
unga människan, utan fortsätter och pågår livet igenom. Det blir i det
sammanhanget intressant att diskutera det livslånga lärandet. Identiteten
utsätts hela tiden för faktorer där individen måste ta ställning till varierande
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normer och värderingar. Willis menar att inom arbetarklassen är
tidsperspektiven ofta kortsiktiga och alternativen få och behovsnära.74 Det
intressanta är återigen att samhället och förutsättningarna förändras.
Psykologen Per Folkessons avhandling i socialt arbete Katastrofer och män.
Explorativa undersökningar av ett komplext förhållande är intressant i sammanhanget
då Folkesson behandlar tematiken osäkerhet och kön kopplat till katastrofer.
Med katastrofer menar Folkesson att ordnade vardagstillstånd plötsligt
förbyts i kaos och en kamp på liv och död. Det jag undersöker är i Folkessons
mening ingen ”katastrof”, ändå ser jag beröringspunkter med hans
undersökning. Förändringar som resulterar i konsekvenser av ontologisk
karaktär. Vad händer med den manliga identiteten när livet plötsligt
förändras såsom i Lesjöfors under 1970-talet och hur påverkar det synen på
kunskap och lärande? Detta är viktiga frågor. ”Föreställningar om säkerhet,
hur illusoriska de än må vara, ger ’en trygg bas’ för integration, läkande,
växt, skapande och utveckling. Osäkerhet å andra sidan ger upphov till olika
former och grader av ångest, upplösning, desorganisering, regression och
kaos.”75
Inom arbetslivsforskningen har det gjorts flera studier rörande det
manliga arbetets karaktär.76 Inte minst gällande det industriella arbetet, där
individerna integrerats till delar av samma fenomen. Arbetet som sådant är
kopplat till självrespekt, ett värde som sitter i kroppen.
Också historikern Eva Blombergs avhandling Män och mörker. Arbetsgivare,
reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940
angränsar till min studie. Blomberg behandlar en annan industriell period
och lägger inte heller den vikt som jag gör vid lärande och kunskap. Däremot
fokuserar hon på andra betydelsefulla delar, nämligen manlig identitet, makt
och maktlöshet.77 Hennes avhandling tangerar således en del av den
problematik som även jag brottas med, hur maskulinitet formeras i industrin
i relation till yttre krafter bortom individernas egen kontroll.
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Sammanfattning
Den ovan gjorda redogörelsen över tidigare forskning rör sig kring
avhandlingens centrala frågeställningar. Det handlar om komplexa
sammanhang som lokalt förankrad kunskap och lärande, bruksmiljö, manlig
identitet och samhällsförändring. Det är förstås i det här sammanhanget inte
möjligt att ge en heltäckande bild av forskningsläget. Jag har lagt fokus på de
delar som jag ansett vara relevanta i anslutning till mitt eget
forskningsområde även då de inte är av rent historisk art.
Jag betraktar den tidigare forskningen som en referensram där andra
forskare intresserat sig för ämnen som även berör denna studie. Detta gäller
inte minst teoretiska tankegångar som visserligen bara tangerats i detta
kapitel men som vi i det följande ska fördjupa oss i. Mitt tillvägagångssätt är
konstruktivistiskt. Det handlar i stort om att skapa mening i det förflutna. Att
en historia benämns som samtidshistorisk behöver inte betyda att den
utspelas i samtiden eller ens skrivs i samtiden, utan att händelser som
utspelats i det förflutna lyfts fram som betydelsefulla för samtiden. Med en
sådan historiesyn blir också forskaren konstruktören, inte bara upptäckaren
eller observatören.78 Tillvaron som omger människan bildar ett kontinuum
och kan styckas av och upp på många sätt.79

Mina teoretiska angreppssätt
I de följande avsnitten kommer jag att presentera de olika delarna i min
analytiska modell i ett försök att lösa de inledningsvis formulerade
problemen. Jag påbörjar detta med en presentation av humankapitalteorin
och ekonomins förändringar som ett led i att förklara hur trycket från
samhällspolitiskt håll att skola människor för att få dem att bättre passa in i
ett modernt samhälle utformas. Utifrån en tanke om motkultur försöker jag
att finna förklaringar till varför män i synnerhet inte väljer att studera vidare
i formell mening. Jag applicerar även ett omanlighetsperspektiv som en
förklaringsmodell till denna problematik. Som vi kommer att se av
undersökningen längre fram finns det olika typer av kunskap och det blir
väsentligt att skilja på dem för att skapa förståelse för situationen och spåra
sambandet mellan kunskapssyn på nationell och lokal nivå.
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Kunskap som investering
I detta avsnitt gör jag ett försök att sammanfoga tankegångar kring
humankapital och människan som en ekonomisk varelse med
samhällsomvälvningarna i Lesjöfors. Jag skulle vilja inleda med Max Webers
berömda mening: ”Men ödet lät rocken förvandlas till en järnbur.”80 Detta
hör samman med den mekaniska produktionens framväxt vid slutet av 1800talet, där stålets intåg var av avgörande betydelse.81 Denna process menar
Weber hör samman med utvecklingen av en särskild personlighetstyp, med
en förmåga att agera rationellt och metodiskt.82 Trycket som utifrån
humankapitalistiska tankegångar kommer ovanifrån, från staten och
samhället av idag, att ”tukta” och skola människor för att få dem att bättre
passa in i ett rationellt tillväxtsammanhang, med den ekonomiska tillväxten i
centrum som ett medel för att uppnå detta, ser jag som ett uttryck för en
fortlöpande process.83 Det är i sig inte något nytt, bildning och bildningsideal
har antika rötter. Ett tidigt mål var att skapa goda medborgare med
välutvecklad förmåga att delta i det offentliga livet.84 Upplysningstraditionen
som senare gjorde sitt intåg har, som jag ser det, egentligen aldrig avslutats,
men formerna har i takt med samhällets förändring förändrats.
För att återgå till Weber, vissa av hans resonemang kan enligt min
uppfattning associeras till humankapitalteorin, vilken vi inom kort ska
fördjupa oss i. Webers tankegångar cirkulerar kring framgång eller snarare
rationaliseringstendenser. Han skriver om den kapitalistiska ekonomin som
ett skal, en rationalistisk form som samhällets individer tvingas att leva i och
anpassa sig till. I anslutning till detta uppstår olika personligheter eller
karaktärsdrag.85 Som i många sammanhang där olika fenomen krockar eller
möts, uppstår förändringar, nya variationer och synteser. Man skulle kunna
betrakta Webers stålbur som ett fängelse, ett sammanhang individen
omöjligen kan fly ifrån. Sociologen Lars-Erik Alkvist framhåller dock att
Weber menar att buren är ett sammanhang, en förutsättning som är
nödvändig, om än ett yttre som påtvingats individen. Webers skal kan
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betraktas som det nya sammanhang den moderna människan tvingas leva i
även om det också medför en förvandlad mänsklig natur.86
Alkvist menar att klassikerna, där han placerar Weber, kan vara levande
långt efter att de lämnat oss och kan förmedla intressanta uppslag. Han
skriver: ”Om man utgår från en strukturell nivå får man en bild av samhället
och makten och hur subjekten formas i sociala maktförhållanden.”87 Det
senaste decenniet har särskilt inneburit en renässans för Webers kritik av
övertron på vetenskap och rationalitet och har använts av och inspirerat
många forskare. Han är ”en i högsta grad närvarande debattör om det
nutida samhällets problem.”88 Och hans begrepp är idag några av de mest
förekommande när det gäller att förklara hur verkligheten skiljer sig från en
mer traditionsfylld värld.89
Humankapitalteorin utvecklades under det tidiga 1960-talet och har
sedan dess genom teoretisk utveckling och tillämpning inom såväl
samhällsvetenskaplig forskning som samhällsdebatt influerat synen på
utbildningens roll i samhället. Den vetenskapliga teorin om humankapitalet
skapades av ekonomen Gary S Becker och går i korthet ut på att det en
individ satsar i form av tid och pengar på utbildning, förväntas hon få
tillbaka i framtiden i form av ökad levnadsstandard. Humankapitalteorin
baseras på föreställningen om individens rationella nyttomaximering.90
Modellen formerar sig kring faktorer som rör individens duglighet, att denna
kan utvecklas via utbildning och i förlängningen till produktivitetstillväxt.91
Genom studier ökar människan sitt kapitalvärde.92 Det kan ses som en resurs
genom att yrken med höga löner som bekant vanligen kräver hög
utbildning.93
Det finns kritik mot detta perspektiv och en kritiker är Sven-Eric
Liedman som menar att det är fel att betrakta människan som en rent
ekonomisk varelse. Bakom humankapitalteorin ligger synen på människan
som en rationell varelse som söker sin egen fördel. Allt i hennes liv sker i en
kalkylerande anda. Hon söker således inte kunskap för kunskapens egen skull
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utan för att genom den vinna en fördel. En stor fara med denna syn är att
teorin baseras på ekonomisk makt. Kunskapsförmedlingen är helt och hållet
underställd ekonomiska krafter och människan reduceras i sin tur till en
”ekonomisk varelse”. Som sådan är hon mer ”lönsam” än som en
kunskapstörstande och kritiskt reflekterande individ. Liedman betonar att
kunskapens villkor helt håller på att förändras. Från och med 1970-talet har
utvecklingen uppvisat ett antal avgörande skiften jämfört med tidigare
strukturer. I ett bildningstraditionsstarkt land som Sverige är frågan om en
allmänbildning som kan förena alla medborgare central. Här uppstår
samtidigt ”en dragkamp mellan det tidlösa och det tidsbestämda, mellan
orienteringen i människans eviga villkor och hennes aktuella situation.”94
”1970-talet markerade övergången till en ny fas – vägen in i ’det nya
tjänstesamhället’”, skriver ekonomen Anders Forsman.95 Detta resulterade i
ändrade förutsättningar för tillväxt, näringspolitik och ekonomisk politik.
Forsman uttrycker det så här: ”Statsmakter och politiker har inte på länge
stått inför en mer komplex problembild, mer komplex omvärld, mer
komplex kravbild än i det sena 1990-talet.”96
1900-talets slut har kommit att kännetecknas av stora problem i fråga om
ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Ett geografiskt område där effekterna
av utvecklingen varit synnerligen omfattande är Lesjöfors. Detsamma gäller
för Bergslagen i stort, vilket sannolikt kan förklara varför många forskare har
fascinerats av den historiska betydelse som regionen har haft i frågor som rör
just den svenska ekonomin och välfärdsutvecklingen. Under sin storhetstid
verkade Bergslagen som motor för svensk ekonomi och välfärdsbygge, men
1970-talets globala ekonomiska strukturomvandlingar fick långtgående
konsekvenser för området.97 Åtskilliga produktionsanläggningar inom gruvoch stålindustrin lades ner eller minskade antalet anställda betydligt. Detta
har resulterat i omfattande politiska, sociala och kulturella förändringar –
förändringar som ännu pågår.98
När de gamla näringarna sviktar görs försök att hitta nya alternativ till
försörjning – en situation som hör samman med det som nu sker i
Bergslagen.99 Arbetet och kapitalet är starkt integrerat i människors vardag.
Det värmländska näringslivet dominerades under efterkrigstiden helt av
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industrier med flerhundraåriga traditioner.100 Men mycket har förändrats
och med förändringen av regionen följer också förändring som rör regional
identitet.101 Detta innebär i praktiken att människorna i regionerna, männen
i de tidigare industriella sammanhangen, möter en arbetsmarknad som
radikalt skiljer sig från den som mötte deras fäder. Samtidigt har inte synen
på, och kraven för vad en god arbetare innebär, förändrats i samma
utsträckning.102 Livsformförändringar tar tid. Men visst går det också att
urskilja förändringar såsom att en del av den yngre generationen flyttar och
att somliga inhämtar utbildning, ofta med anknytning till arbetarkulturen, till
vilket vi ska återkomma i den empiriska undersökningen. Något som är värt
att markera är att ”kunskap och lärande kommit att utgöra viktiga
produktionsfaktorer på ett mycket mer påtagligt sätt än tidigare.”103
Att Bergslagens långa industritradition lagt grunden för mycket av
regionens identitet är inte svårt att förstå. Men med strukturomvandlingen
har regionen förlorat en betydande del av denna meningsgrund. Medan den
gamla miljön i stort har förändrats och i mycket rentav försvunnit har inga
positiva alternativ till denna kunnat erbjudas.104 När stålkrisen uppstår i
Lesjöfors i slutet på 1970-talet skapas en radikalt ny situation för männen då
järnet, buren som dessa människor levt och verkat i, funnit trygghet i under
generationer transformeras till något annat. Gallret antar en annan skepnad.
Rocken blev till en järnbur… Två olika materiella förutsättningar, där den
senare åtminstone metaforiskt skulle kunna ses som svårare att lägga ifrån
sig.105 Här ställs vi inför ytterligare en förvandling, ett nästa steg; järnburen
blev till en… Ja, vad? På samma sätt som Weber menade att förändringarna
bidrog till att nya synteser och typer av personligheter uppstod vill jag
undersöka om motsvarande kan ses ungefär hundra år senare. Vad dessa nya
kontexter innebär framförallt i kunskapsinhämtningsmässigt avseende för
dessa män som befunnit sig under järnhanteringens inflytande under så lång
tid är något som kommer att undersökas under de analyserande delarna av
denna avhandling.
Det har talats en hel del om oöverstigliga hinder för förnyelse av det
värmländska länets ekonomiska liv. Dock innebar 1980-talet en ökad tilltro
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till vetenskap, teknisk utveckling och högre utbildning för en nationell,
regional och lokal tillväxt.106 En regionalpolitisk fråga väl värd att ägnas
intresse är den som idéhistorikern Sverker Sörlin framhåller i Kulturen och
kunskapssamhället. Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitiska utmaningar: Vad är
egentligen investeringar och vad är verkliga kostnader? Sörlin skriver att
industrisamhället sett sina bästa dagar, om de ändrade förutsättningarna,
den samhällsomvandling som kunskapsproduktionens tillväxt medför och
gehöret för kunskapssamhället. Den pågående samhällsutvecklingen medför
nya politiska utmaningar.107 Individens investering i utbildning, lärande och
kunskap och dess ”kostnader” är något som jag återkommer till i
avhandlingens senare delar.

Kunskap som handling
Det finns utifrån mina frågeställningar några viktiga ansatser att förhålla sig
till. Det gäller relationen mellan praktisk och teoretisk kunskap såväl som den
mellan formell och informell kunskap (se även kommande avsnitt om
centrala begrepp, s 42). I den västerländska traditionen har den teoretiska
kunskapen fått en särskild ställning. Mot detta kan man ställa synen på den
praktiska kunskapen som bland annat manifesteras i form av hantverkstraditioner.108 Den brukskulturella miljön i Lesjöfors har länge kännetecknats
av en sådan hantverkstradition. Det finns dock en mångfald av
kunskapsformer och gränsdragningarna dem emellan är inte alltid givna.
Filosofen Bengt Molander ser på kunskap utifrån dess aktiva aspekt, en
levande kunskap i användning. Kunskap menar han konstitueras genom
mänsklig aktivitet och det är frågorna som leder fram till svar. Det är med
hela kroppen en människa öppnar sig för verkligheten, skriver han.109 Denna
kunskapssyn är praktisk och dialogisk till sin struktur. Molander målar fram
några kännetecknande drag i denna:
• Bygger på deltagande och dialog med andra människor, samt att leva
med material och verktyg av olika slag
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• Relationen mellan kunskap och tillämpning
• Övertygelsen att kunskap är kunskap i handling och leder från uppgift
till utövande
• Övertygelsen att kunskap i huvudsak är tyst, även om ord och
matematiskt språk kan vara goda hjälpmedel
• En grund i levande traditioner110
Jag ser denna utgångspunkt som relevant för att utforska och förstå den
kunskapstradition som funnits/finns i Lesjöfors. Förhoppningen är att det går
att urskilja en sådan levande kunskap i rörelse, med fokus på praktisk
tillämpning, för att kunna göra en historisk uttolkning av de lesjöforska
männens relation till utbildning och lärande. Genom den inledande
genomgången av den tidigare forskningen kring män och utbildning har jag
påvisat den centrala roll som olika förklaringar till skolmotståndet spelar. Då
jag också har tagit upp att det är något som är särskilt påtagligt på
bruksorter, vill jag i anslutning till denna diskussion om kunskapstraditioner
behandla ämnet motkultur.
Samhällsförändring och de ökade valmöjligheterna kännetecknas av
ambivalens. Inte minst har demokratisering och individualisering resulterat i
”allas formella rättigheter att bedriva högre teoretiska studier genom en
gymnasieskola för ’alla’, studielån och en utbyggnad av universitet och
högskola.”111 Förändring och val kan också resultera i motstånd. Inom
utbildningsforskningen har man vanligen utgått från de så kallade
motståndsteorierna och fokuserat på oppositionellt beteende utifrån
uppfattningen att detta är något onormalt och avvikande. Vad som
emellanåt saknas är en beskrivning av underliggande faktorer och av hur
motståndet bildats. Detta bör förstås inbegripa mer än att förklara en viss
situation, även individens tolkning av och anpassning till denna är av vikt. I
Ekmans studie kring utbildningsnivå ur ett glesbygdsperspektiv hade de allra
flesta av de icke-studerande i Årjängs kommun funnit sig till rätta i sin arbetsoch livssituation och varken ville eller ansåg sig kunna göra något för att
förändra den. Att teoretisk utbildning inte ses som någon självklarhet kan
inte bara förklaras utifrån faktorer som tillgänglighet och utbildningsutbud,
utan hör i minst lika hög grad samman med individers livsform och
kultur.”112 Livsformer handlar om att människor lever sitt vardagsliv i
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”åtskilda kulturer.”113 Jag har tidigare använt termen och här används
”begreppet livsform som det mönster, efter vilket människor organiserar sin
tillvaro.”114
Vidare skriver Ekman om en bevarandeprocess, en aktiv kamp för
tradition och grundläggande värden och ett förändringsmotstånd, framförallt
mot det som verkar direkt hotande för den kulturella identiteten.115 I sin
undersökning av Årjängs kommun, och det motstånd som Årjängsborna
visade mot till exempel folkhögskolans verksamhet, visar Ekman att det kan
ses som ett svar på just detta hot mot kulturell identitet, och som ett exempel
på storsamhällets makt över det lokala samhället.116 Skolans motkultur kan
också förstås som ren opposition mot auktoritet.117 Att den sociala miljön
med dess värderingar och villkor kan verka såväl stimulerande som
hämmande på en individs utbildningsbenägenhet finns det otaliga exempel
på i litteraturen.118
Trondman har tidigare diskuterat den problematik som arbetarkulturen
går till mötes. Denna tvingas enligt honom att handskas
med en tre-dubbel kulturkonflikt, en i förhållande till ursprunget, en i
förhållande till den nya världen och en i förhållandet till sig själv genom
balanserandet mellan den gamla och nya världen. Dessa konflikter utspelas
främst i ett självdramatiserat inre och föder ett moraliskt dilemma: vilken
värld har rätt, och vem bör jag, mellan världarna, vara?119

Nu fokuserar Trondman i stort på klassresenärer, men detta möte med
livsvillkoren är tvunget för alla, och det är detta möte som formar individers
liv och framtid, vilket gör det rimligt att i sammanhanget tala om tvång.120 I
Lesjöfors blev detta påtagligt i samband med stålkrisen och samhällets
strukturella förändring.
Det har betonats att den obligatoriska skolgången och erfarenheter
förbundna med denna har betydelse. Somliga kan ha upplevt den som
positiv medan den för andra har varit ”en tid av mörker”.121 Vanligen görs
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en åtskillnad mellan miljömässiga och psykologiska hinder, skriver
Rubenson. De miljömässiga hindren avser exempelvis ”faktorer i hemmet
och i samband med arbetet samt vuxenutbildningens utbud. Psykologiska
hinder är knutna till individens självförtroende, aspirationsnivå och
inställning till vuxenutbildning.”122 Dessa två hinder, menar Rubenson, är
inte oberoende av varandra. Således är att tänka sig många faktorers
påverkan och samverkan vad gäller den enskilde individens slutliga val.
Några faktorer eller hinder som Rubensson behandlar är låg inkomst, kort
utbildning, att komma från hem där man varit negativ till utbildning,
tidsbrist, trötthet efter arbete, inte road av studier, fått nog av skolan och
kanske framförallt ”en känsla av att ett eventuellt deltagande i
vuxenutbildning ej kunde förbättra deras allmänna livssituation eller ge
några fördelar på arbetsmarknaden.”123 Hindret betonades starkare ju
kortare utbildning individen hade.
Det finns i Ekmans studie många exempel på att praktiskt arbete och
hantverksskicklighet värderas mycket högt. Nyttoaspekten är av stor
betydelse för människors handlingar, inte minst i samband med
utbildningsval.124 Samma resonemang för Trondman och även Willis. I
Willis redan nämnda bok Fostran till lönearbete beskriver han en grupp
arbetarkillar och hur de uttrycker social identitet. Han betonar att praktik
betraktas som viktigare än teori på verkstadsgolvet och inom arbetarklassen i
allmänhet. Teori är enligt Willis undersökning bara till nytta då den får en
praktisk tillämpning. Han skriver: ”Praktisk förmåga kommer alltid först och
är ett villkor för annat slags kunskap.”125 För att få ingå i fabrikskulturen och
för den delen också skolans motkultur, behövs vissa egenskaper som bidrar
till den sociala kraften och skiljer sig från formella strukturer.
”Maskuliniteten och tuffheten i skolans motkultur återspeglar ett av
fabrikskulturens bestämmande teman, nämligen en form av maskulin
chauvinism.”126
Motkulturen har alltså också i någon form en manlig förankring eller
åtminstone referensram. En tradition som tycks ha varaktighet, trots att
förhållandena förändras. Också inom lätt industri eller i högt mekaniserade
fabriker där de fysiska ansträngningarna blivit väsentligt begränsade, lever
fortfarande bilden av styrka, anseende och maskulinitet kvar. Willis
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konstaterar: ”Trots det stigande antalet anställda kvinnor är den
grundläggande normen inom fabriken fortfarande primärt maskulin.”127
Att industri- och fabrikskulturen förknippas med det manliga könet är
inte obekant. Polaritet, kontrastverkan och att alltid relatera en situation till
en annan, ”vi och dom”, är här markant. Skolinstitutionen betraktas ytterst
som feminin i Willis studie. Intellektuellt arbete uppfattas som
”’pärmbärande’, ’att inte göra något redigt’ och framförallt något
’tjejaktigt’.” Motsatsen är hårdheten och ansträngningen i kroppsarbetet,
vilket är laddat med manliga kvalitéer. Oavsett vilka problem som föreligger,
så är det manliga problem som kräver manlig, heroisk, handlingskraft.
Farliga, besvärliga och obekväma situationer betraktas inte direkt som
sådana, utan mer som ”lämpliga objekt för manlig beredskap och
hårdhet.”128
Willis talar mycket om en särskild attityd gentemot auktoritet.
Intellektuellt arbete och studier inkräktar på områden som man betraktar
som sina egna. Oberoendet lyfts fram, men det är, som tidigare betonats,
många faktorer som samkörs. Det som särskilt framhålls är dock det
praktiska, att vara fysiskt aktiv, ”göra något ordentligt”, där ”gänget”
bekräftar vad man faktiskt kan och har lärt sig. Det har, enligt Willis, med
maskulinitet och mogenhet att göra och är ett sätt att utöva kunskap, en
överblick som man anser att andra inte har. På verkstadsgolvet blir mannen
accepterad och mottagen på ett sätt som han inte blev i skolan. Här kan han
uttrycka sin personlighet utan att behöva hålla tillbaka den. Det blir en ren
”flykt” från skolan. Utbildning ger mottot ”framgång genom ansträngning
för alla som försöker” i största allmänhet, ett resonemang som präglas av
generalisering och saknar individualistisk logik.129 Det finns ett samband
mellan maskulin identitet och den lokala miljön, vilket är en viktig ingrediens
i den nutida mansforskningen, vilket behandlas i nästa avsnitt.

Omanlig kunskap
Mansforskningen i sig kom att utvecklas i snabb takt under 1980-talet,
mycket som en ren följd av 1970-talets feministiska diskussioner.130 Det kom
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att bildas en förståelse för att maskulinitet vuxit fram som del av en historisk
process.131 Historiskt sett har den mesta forskningen bedrivits av och skrivits
av män och handlat om män. Här är det viktigt att betona att mansforskning
inte bara är en forskning för män om män, utan den främsta avsikten är att
problematisera vad maskulinitet egentligen är och innebär.132 Att söka andra
vägar till kunskap och uppmuntra till problematiserande förhållningssätt för
att finna fortfarande outforskade och mer dolda delar av manlighetens
historia.133 En målsättning för mansforskningen bör vara att utveckla en
teoretisk förståelse för dagens maskuliniteter. Dels kan man som sociologen
Thomas Johansson skriver ”iaktta en hög grad av stabilitet med avseende på
hur en traditionell mansroll reproduceras och hur gränsdragningar och
maktförhållanden mellan könen upprätthålls, dels kan man iaktta
förändringsprocesser som leder till mer jämlika relationer mellan män och
kvinnor och till en förändrad manlig identitet.”134
Mitt förhållningssätt till avhandlingsämnet är som nämnts
konstruktivistiskt, i detta sammanhang genom utgångspunkten att skilda
former av manlighet kan ta sig olika uttryck i olika kontexter.135 Inom
mansforskningen försöker konstruktivisterna fokusera på de ambivalenta
dragen som kännetecknar konstruktioner av manlig identitet och synliggör
relationen och skillnaderna mellan olika typer av maskulinitet. Inom den
konstruktivistiska teoribildningen är det i stor utsträckning processen som
ligger till grund för studier av maskulinitet.136 Jag vill dock betona att jag
också ser det som viktigt att framhålla det som kan betraktas som
kännetecknande för de män jag avser att undersöka. Det gäller inte minst då
jag undersöker olika generationer av män. Det handlar kanske mindre om
kön och mer om kollektivism och tradition, men jag vill inte inledningsvis
utesluta att man också kan se vissa generella drag av maskulinitet. Det är en
målsättning att spåra männens kunskapssyn och det är även en del av
undersökningens problemställning att undersöka varför många
arbetarklassmän väljer att inte utveckla sin skolgång mot högre utbildning.
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Det bör betonas att även om det kan vara relevant att tala om en
hegemonisk maskulinitet, så gör de många intrikata aspekterna det svårt att
enhetligt generalisera. Ofta förekommer också olika sinsemellan rivaliserande
former av maskulinitet. Historien kännetecknas av förändring, en förändring
som får förskjutningar av rådande ideal och förhållningssätt som följd. Det
blir betydelsefullt att diskutera mångfald, se maskuliniteter pluralt och
komparera olika former mot varandra. Olika i betydelser som rör makt,
auktoritet, status och kulturellt inflytande. Ett för avhandlingen viktigt tema
är just förändring, därför är det en betydelsefull utgångspunkt att urskilja vad
som är förenande och vad som skiljer männen åt.
En central tanke är maktlöshet. Det kan tyckas vara en paradox då män i
förhållande till kvinnor är ett överordnat kön. Ändå ställer sig många män
oförstående till tesen att de som grupp skulle vara privilegierade. Det tycks
vara tematiskt återkommande att män uttrycker en rädsla för att förlora
kontrollen och att andra ska dominera och ha makt över dem, om det så
handlar om chefer, politiker, företagsägare, lärare, föräldrar eller krafter
såsom marknaden, utvecklingen och ekonomin.137 Robert Connell menar att
maskulina formationer i ett samhälle vid en given tid befinner sig i ständig
förvandling i relation till samhällets sociala relationer i ett längre historiskt
perspektiv.138 Maskuliniteten kan således förändras, ifrågasättas eller
utmanas och det är här något som kommer att analyseras empiriskt. Michael
Kimmel skriver angående rädsla:
the marginalized ’others’ – working class men, gay men, men of color,
immigrant men – how these different groups of men and, of course, women
were used as a screen against which those ‘complete’ men projected their
fears and, in the process, constructed this prevailing definition of
manhood.139

Detta resulterar i en strävan att hela tiden leva efter vissa ideal. Maskulinitet
har blivit något som ständigt måste bevisas och presteras. Om det tidigare
varit så att maskulinitet definierats som en motpol till det kvinnliga så
betonas idag, att maskulinitet och olika mansideal inte minst formuleras
mellan olika grupper av män.
Även om mycket av mansforskningen fortfarande är starkt influerad av
såväl Connell som Kimmel, finns här och var nya teoretiska och
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metodologiska angreppssätt.140 Den senare nordiska mansforskningen har
pekat på behovet av att också diskutera vad som kan sägas vara omanlighet. I
likhet med författarna till Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940,
applicerar jag omanlighetsbegreppet på min studie av manligt
identitetsbyggande. De betonar dynamiken mellan det omanliga och det
manliga och framhåller ”att manlighetens relationella topos inte bara är ett
hierarkiskt och maktpräglat förhållande till kvinnligheten”, utan att
maskulinitet och omanlighet som relationella storheter konstituerar varandra
i en kontinuerlig process.141 Maskulinitet definieras enligt Claes Ekenstam,
”också i förhållande till det som inte är manligt hos andra män.”142
Relationerna mellan män är ofta komplexa och i stor utsträckning påverkade
av många fler faktorer än dem som kan kopplas till genus, såsom exempelvis
generation, klass, etnicitet och sexuell läggning.143 Det är också en
målsättning att uppmärksamma sådana faktorer under avhandlingens
empiriska delar.
Connells teori som så flitigt används i dagens mansforskning, är inte att
förringa, men den fokuserar i stor utsträckning på maktförhållanden mellan
såväl män och kvinnor, som den mellan olika män. Som jag ser det kan
bruket av omanlighetsbegreppet resultera i att diskussionen utvidgas och
problematiseras mer nyanserat. Föreställningar kring omanlighet är dock
inget nytt, dessa har haft en strategisk betydelse sedan antikens dagar.
Framförallt historikern Jonas Liliequist har under senare tid framhållit
omanlighetsbegreppets relevans. Liliequist betonar hur olika föreställningar
om omanlighet skapats genom historien och lyfter fram vissa centrala
kännetecken, såsom feghet och fysisk eller social svaghet och hur dessa verkat
i skilda kulturella sammanhang.144 Enligt Liliequist har den omanliga
diskursen historiskt sett främst fokuserat på styrka och svaghet i fysisk och
andlig bemärkelse.145 Omanlighetsbegreppet och mansforskningen överlag
befinner sig dock ännu ”bara i början.”146
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Det verkar som om de moderna maskulina konstruktionerna bidragit till att
män har en komplex syn på och relation till såväl den egna identiteten som
till makt och auktoritet. ”Rädslan att falla, att tappa greppet och bli omanlig,
är en ständigt hotande skugga för män både som grupp och som
individer.”147 Ekenstam framhåller som sagt att det manliga och omanliga är
relationella fenomen som hela tiden interagerar och konstituerar varandra i
en kontinuerlig process: ”snarare än att föreställa oss en given maskulinitet
vid en viss tid i ett specifikt sammanhang som en avgränsad idealtyp, bör
maskulinitet kanske mer betraktas som ett skiftande kluster av tillskrivna
egenskaper.”148
I anslutning till detta är det viktigt att ta upp hur denna teori kan vara
fruktbar i studiet av män och deras relation till utbildning. I tidigare
forskning har som vi sett betonats att utbildning närmast betraktats som
något hotfullt för arbetarklassmän. I en värmländsk undersökning av
etnologen Marie Nordberg framhålls ”en manlighetsnorm med anknytning
till fysisk styrka, mod, uthållighet och förmåga att ta hand om de sina”.149
Hos Nordbergs informanter finns en föreställning om vad en ”riktig man” är
och vad som betraktas som omanligt. Hon skriver även att bruksmentaliteten
associeras till en viss typ av manlighet, där högre utbildning har lågt värde
och fysisk styrka istället betraktas som något eftersträvansvärt.150
Omanlighetsperspektivet kan i min analys peka ut var kärnpunkten i en
maskulinitetskonstruktion finns och därmed avstyra alltför vida tolkningar.
Jag vill också visa hur det belyser problemet kring männen i Lesjöfors och
deras syn på kunskap och lärande. ”Omanlighetsbegreppet öppnar således
för en mer konkret fenomenologisk och processinriktad förståelse av
manlighet”.151 I detta ljus blir maskulinitet något som hela tiden formas och
omformas i relation till en mångfald av kulturella skeenden.

Centrala begrepp
Det finns ett antal begrepp som är av central betydelse för denna
undersökning, och således används flitigt i avhandlingen. Många av dessa är
147

Ekenstam, C., 2006, s 41 f.
Ekenstam, C., 2006, s 43 f.
149
Nordberg, M., ”Macho eller mjukis. Om historiska ideal, könskonstruktioner och manligt
identitetsskapande på kvinnodominerande arbetsplatser”. I: Berggren, A-M. (red.). Manligt och
omanligt i ett historiskt perspektiv. Forskningsrådsnämnden, Rapport 99:4, s 280.
150
Nordberg, M., Rapport 99:4, s 290 f.
151
Ekenstam, C., 2006, s 45 ff.
148

42

42

komplexa till sin natur och har tidigare brukats i varierande sammanhang,
vilket således kan inbjuda till alternativa tolkningsramar. Att kunna betrakta
ett fenomen ur mer än en vinkel kan vara en tillgång, men för att här minska
risken för missförstånd vad gäller mitt bruk av dessa begrepp och vidare för
att förankra min teoretiska argumentation anser jag det relevant att göra en
genomgång av begreppen. Det har också varit viktigt för arbetsprocessen att
bearbeta och kritiskt reflektera kring innebörderna av de begrepp jag
använder mig av.
Kunskapstraditioner (inbegripet kunskapsmönster och kunskapsideal) och
maskulin identitet (inbegripet omanlighet), är de teman eller begrepp kring vilka
avhandlingen kreerats. De berör huvudproblemet kring män och deras syn
på lärande i den gamla industriregionen Lesjöfors.
Kunskapstraditioner, bestående av såväl kunskapsmönster som
kunskapsideal, relaterar till lärandebegreppet i denna avhandling och rör
formell, icke-formell och informell kunskap. Som syns av avhandlingens
första frågeställning skiljer jag på kunskapsmönster och kunskapsideal. Jag
betraktar kunskapsmönstren som det konkreta utbudet som har funnits och
idag finns av möjligheter till kunskapsinhämtning i formell, icke-formell och
informell mening på orten. Kunskapsidealen kan skifta från individ till
individ, även om man också kan urskilja vissa gemensamma nämnare på
kollektiv nivå. Det handlar om attityd, betraktelse av och även upplevelser av
kunskap, lärande och utbildning. Kunskapsideal och kunskapsmönster
samexisterar och därför är det här väsentligt att undersöka båda delarna.
Det har gjorts en hel del forskning inom ämnet, särskilt med pedagogisk
inriktning. Ofta har då utbildning, lärande och didaktiska aspekter stått i
centrum. Det formella lärandet avser ”lärande som är institutionaliserat,
byråkratiskt, läroplansstyrt och formellt erkänt i samhället genom betyg,
diplom eller certifikat.”152 Det icke-formella lärandet skulle enkelt kunna
beskrivas som motsatsen, det vill säga organiserade lärandesituationer, men
som befinner sig utanför det formella sammanhanget. Det är ett lärande som
ofta bedrivs under kortare och mer tillfälliga perioder, sällan har några
inträdeskrav och har beskrivits som ett komplement till den formella
utbildningen. Exempel på denna lärandeform är till exempel studiecirklar
och företagsutbildning.153 Det rent informella lärandet sker å andra sidan i
spontana, icke organiserade och vardagliga former.154
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Min analys berör de olika formerna av lärande och dynamiken dem emellan.
Fokus ligger här på individerna och det sociala, kulturella och psykologiska
sammanhang där bildning, formell såväl som icke-formell och informell, har
betydelse i deras liv. Diskussionen kretsar kring såväl det lokala samhället
som kring yttre samhälleliga och politiska krafter. Diskussionen jag för i
denna avhandling handlar om individernas lokala förankring
kunskapsmässigt och identitetsmässigt men också om mötet med de
överlokala sammanhangen. Teorin om humankapital sätts i samband med
individens egen vilja, identitet och lokala kunskapsideal genom att inte
enbart betrakta Lesjöforsmännen som ekonomiska varelser, utan väva in fler
aspekter som kan ha påverkat deras kunskapssyn och kunskapsideal.
För att diskutera begreppet maskulinitet155 har jag samtidigt även
förhållit mig till omanlighet (se tidigare teoriavsnitt). Denna så kallade
maskulinitet, och omanlighet, bör betraktas ur ett dynamiskt pluralistiskt
perspektiv så att man kan avtäcka de många olika formerna av
maskuliniteter och omanligheter som konstrueras och omkonstrueras
kontinuerligt. Omanlighetsbegreppet öppnar för en processuell förståelse av
maskulinitet. Som redan nämnts: ”En man kan nämligen aldrig vara säker
på sin manlighet, men står ständigt under hot att falla ned i omanlighet, och
utsättes för ett kontinuerligt tvång att inför omvärlden bekräfta sin
manlighet.”156 Problematiken är inte minst påtagligt på bruksorter där
avindustrialisering ställer den manliga identiteten inför nya utmaningar.
Avhandlingen lägger särskild tonvikt vid samhällsförändring. Historia är
så mycket, det inbegriper såväl dåtid som nutid och relaterar i högsta grad till
framtiden. Här hör samhällsförändring samman med den samhälleliga synen
på kunskap, exempelvis i form av humankapitalteorin. Det angränsar till
Webers tankegångar kring ekonomi, rationalisering och förändrad
samhällskontext. Det handlar om yttre samhälleliga, strukturella och
institutionella förändringar, och resulterar i för individen fler livsval men
också ontologisk osäkerhet. Den kan betraktas som en ”fortgående
förändring av människors liv i den moderna världen samtidigt som
människan själv i denna värld fortsätter att försöka fånga sig själv genom sin
egen självförståelse.”157 Mats Trondman hänvisar till sociologen Ulrich Beck
när han skriver att vi ”lever i ett ’risksamhälle’”, ett samhälle som sätter såväl
155
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människors liv som hennes miljö och identitet på spel.158 Marshall Berman
uttrycker sig så här:
Att vara modern är att leva ett paradoxernas och motsägelsernas liv. Det är
att övermannas av väldiga, byråkratiska organisationer som har makten att
kontrollera och ofta även förstöra alla gemenskaper, värden och liv; och
ändå att oförskräckt bemöta dessa krafter, kämpa för att förändra deras
värld och göra den till vår egen. Det är att vara både revolutionär och
konservativ: öppen för nya möjligheter till upplevelse och äventyr, rädd
inför de nihilistiska djup som så många moderna äventyr leder till, en
längtan efter att skapa och hålla fast vid något verkligt trots att allt
förflyktigas.159

Här blir det väsentligt att spåra eventuella traditioner och kontinuitet men
även förändring rörande kunskapstraditioner under undersökningsperioden,
1940-2010.

Summering av teoretisk diskussion
I den senare delen av detta kapitel har jag gjort ett försök att belysa de
begrepp och teorier som avhandlingen vilar på. Den teoretiska ramen tar sitt
avstamp i avhandlingens huvudfrågor och problemställningar och bör
framförallt ses som ett medel för att genomföra studien. De centrala
frågeställningarna rör kunskapsmönstren och kunskapsidealen hos männen i
Lesjöfors och varför de i låg utsträckning inte läser vidare i formell mening
trots att humankapitalteorins inflytande sedan 1990-talet vuxit sig allt
starkare i samhället. Den begreppsmodell som här tidigare presenterats
baseras på tanken om denna attityd, där syftet kan sägas vara skolning av
individer för att anpassa dem till ett rationellt och framgångsrikt
tillväxtsammanhang. Detta hör i sin tur samman med maskulin identitet.
Männen möts här av konkreta samhälleliga förändringar på lokal nivå
samtidigt som de utsätts för krav om ökad utbildning. Det handlar om en
förvandlad kontext och nya förutsättningar och här söker jag via tanken om
motkultur och omanlighetsbegreppet förstå de bakomliggande orsakerna till

158
159

Trondman, M., 1994, s 71. Se även Beck, U., Risk Society. Towards a New Modernity. 1992.
Berman, M., 1987, s 11.

45

45

den manliga identitetsbildning och de kunskapstraditioner man möter i
Lesjöfors.
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KAPITEL II –
Metodologiska överväganden

Övergripande metod och källor
Kunskap utan empiri är tom och kunskap utan begrepp är blind.160

Som nämnts tidigare bygger denna avhandling på material hämtat i olika
arkiv, bibliotek och museer, samt intervjuer. Viktigt att nämna är också den
ofta lokalt förankrade personalen vid dessa kunskapscentrum som villigt delat
med sig av upplysningar. Källmaterialet utgörs av korrespondens,
verksamhetsberättelser, styrelse- och mötesprotokoll från de olika
studieförbunden och den kommunala skolan (grundskola, gymnasium och
komvux). Statistiska Centralbyrån har varit en tillmötesgående
tillhandahållare av statistiskt material gällande allt från demografiska till
studiefokuserade uppgifter. Detta stoff har varit enormt stort, men också
mycket viktigt för att kunna urskilja utformningen av de lokala
kunskapsmönstren under hela undersökningsperioden. Officiellt tryck bör
också nämnas här.
Museet i Lesjöfors har tillhandahållit en mängd uppgifter rörande bruket,
i form av museiupplevelsen i sig men också visst material och den mycket
behjälpliga personalen. Tidningsmaterial från perioden har också varit av
intresse i skapandet av en utgångspunkt till förståelse för kunskapsmönstren
på orten, men det har också varit betydande kunskapskällor rörande
samhällets och brukets utformning under perioden. Det bör här nämnas att
vissa källor kan ses som mer tillförlitliga än andra, det gäller exempelvis
statistiskt material såsom det hämtat från SCB, medan andra källor såsom
otryckta, och ofta odaterade och osignerade materialsamlingar hos diverse
arkiv är svårare att tolka.
Trots att materialet varit stort är en inte oväsentlig brist i avhandlingen
att det ofta varit svårt att komma åt uppgifter på ortsnivå, eftersom Lesjöfors
är en så pass liten bygd som inte kontinuerligt och strukturerat samlat
statistiskt material och uppgifter. Där så har varit fallet har jag fått basera
undersökningen på kommunal basis, vilket gör att avhandlingen emellanåt
får en slagsida åt kommunalt håll mer än lokalt och ortsnära. Som exempel
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kan nämnas statistik för Spångbergsgymnasiet där elevantalsstatistik kunnat
erhållas och jämförelser kunnat göras med den nationella nivån via SCB,
men där uppgifter om Lesjöfors varit svåra att nå.161 Det råder i övrigt en
brist på material, dokument och protokoll som beskriver utvecklingen av
kommunens utbildningsvärld rörande undersökningsperioden, vilket i sig är
intressant. Det säger något om kommunens relation till och diskussion kring
utbildning och dess problemområden, till vilket vi ska återkomma i
avhandlingens senare delar. Dock bör här nämnas att Komvux-material från
Kommunala Vuxenutbildningens arkiv i Filipstad varit utförligt, där
uppgifter gått att få sedan starten 1968 på både ortsnivå och kommunal nivå.
Ett annat betydelsefullt källmaterial har varit ABF:s Års- och slutrapporter
för perioden 1941-2000, i vilket jag återfunnit antalet deltagare, män och
kvinnor på respektive kurs för hela perioden på ortsnivå. Materialet har dock
ofta varit oförtecknat och verksamhetsberättelser har funnits för vissa
nedslagsår. Denna källa har också kunnat kompletteras med jämförande
material för nationell nivå från SCB men också Sveriges officiella statistik för
Statens kulturråd.
Ur ett källkritiskt perspektiv är det också värt att betona att där
materialet kan anses bristfälligt eller mindre pålitligt har kommentarer getts
till detta i texten eller i fotnoter. Emellanåt har det varit svårt att täcka in
hela undersökningsperioden, särskilt de första decennierna, då de äldre
uppgifterna inte sällan varit fattiga.162 Detta gäller inte minst SCB:s statistik.
Det råder således en viss obalans mellan då och nu i avhandlingen.
Visserligen ligger dock fokus på undersökningsperiodens andra hälft, och
oftast har det gått att göra undersökningar runt vissa nedslagsår där statistik
funnits, varpå jag menar att detta inte får någon större inverkan på
avhandlingens huvudfrågor och analys av dessa.
Intervjuerna avhjälper också dessa tidsglapp, då de täcker in hela
perioden. Likaså har det ibland varit svårt att komma åt statistik där
könsuppdelningen varit synlig. Exempelvis när det gäller brukets anställda
har det via det statistiska materialet varit problematiskt att veta hur många
av dessa som var män respektive kvinnor. Dock har det i sådana fall som
detta, varit möjligt att skapa sig en bild av situationen genom övrigt material,
såsom exempelvis nämnda intervjuer såväl som tidigare forskning. I detta fall
gällande brukets anställda har det i övrigt material framkommit att männen
161

Nu bör det dock sägas att denna skola är kommunens enda gymnasium och placerat i Filipstad.
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varit i stor majoritet på bruket och att kvinnornas roll varit mycket
begränsad, särskilt gällande det praktiska arbetet på verkstadsgolvet.
Materialet har också varit för litet för att kunna dra generella slutsatser om
kunskapstraditioner på bruksorter, men det har inte heller varit en
målsättning. Lesjöfors verkar endast som ett exempel på en bruksort. För
mer information se diskussionen förd i kapitel 3.
Som nämnts har materialet varit mycket omfattande, och ett urval var av
förklarliga skäl tvunget att göras. Mina urvalsprinciper byggde initialt på att
finna underlag rörande Lesjöfors som beskrev såväl bruket och dess
förhållanden som studieförhållandena under hela undersökningsperioden.
Periodiseringen har som nämnts valts utifrån en tanke om att undersöka
orten under både industriell framgång och nedgång. Särskild vikt har lagts
vid målsättningen att spåra eventuell förändring, varpå uppmärksamheten
riktas mot tiden från 1970-talet, stålkrisen och brukets nedgång och
sedermera konkurs. Det tycktes även betydelsefullt att intervjua män från
olika generationer. De nu äldsta levande var födda någon gång under 1920talet vilket gör att dessa var, om än unga, så vuxna år 1940. De äldre
männen har på så vis varit en ovärderlig kunskapskälla. De är trots allt
produkter av sin tid och sin miljö, vilket är något som sannolikt återspeglar
det tidigare samhällets värderingar.
Intervjuerna ger en unik inblick i de historiska skeden som här står inför
granskning. Utifrån dessa är det möjligt att se hur kunskapsidealen varit
utformade i Lesjöfors sedan 1940-talet och hur männen förhållit sig till
utbudet av utbildning på orten. De skapar också en möjlighet till förståelse av
varför så få av männen läser vidare i formell mening och om det kan finnas
spår av motkultur bland dessa. Flera faktorer påverkar utbildningsvalet, inte
minst föräldrars inverkan. Denna påverkan från förälder till barn är föga
utforskad och är en viktig aspekt att ta fasta på också när det gäller
vuxenutbildning och maskulinitet. Det var en tidig önskan från min sida att
via intervjuerna öppna upp för möjligheten att skapa en bild av
fadersgestalten och hans påverkan på sonen och kommande livs- och
studieval.
Det handlar framförallt om att problematisera och få till en diskussion
kring hur manlig identitet skapas – vad som formerar, bibehåller och
förändrar den – i anslutning till de historiska variationer och ideal som
existerat respektive existerar i det samhälle som bildar underlag för analysen.
Därför är jag uppmärksam på variationer i materialet, skillnader mellan olika
generationer av män. Det vill säga om det går att fånga en attitydförändring
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över tid gentemot utbildning. Utifrån detta kan man skapa en kritisk distans
till diverse uppfattningar om samhällssyn och människouppfattning och i
bästa fall urskilja hur kulturmönster framväxer. I sammanhanget är
omanlighetsbegreppet ett viktigt verktyg, då det öppnar upp för möjligheten
att analysera förändringarna i samhället Lesjöfors, männens personliga
relationer, deras självsyn och syn på utbildning. Här har det också varit
viktigt att skapa utrymme för modifiering; att ändra fokus och ställa nya
frågor vid behov.
De samtal och materialundersökningar jag genomfört gör det trots vissa
brister möjligt att pussla samman bilden av kunskapsmönstren och
kunskapsidealen på orten och i kommunen, samt påvisa hur de relaterar till
olika förordningar och kunskapsmönster på nationell nivå. Genom denna
bild betraktad ur ett historiskt sammanhang skapas ett raster som hjälper till
att besvara frågorna om varför så få män läser vidare i formell mening och
om det kan finnas en motkultur i trakten, och om detta i så fall hör samman
med ett nytt mönster. Även företagna intervjuer har bidragit till att skapa
förståelse för ovanstående och inte minst männens kunskapsideal, reaktionen
på diskussionen kring mer formell utbildning och hur detta samverkar med
synen på maskulinitet. I april 2011 gjordes även intervjuer med två rektorer
vid den kommunala vuxenutbildningen i Filipstads kommun, vilka syftar till
att belysa hur relationen till den nationella nivån ser ut. Via dessa intervjuer
och mina iakttagelser vid besöket på den kommunala vuxenutbildningen når
man bortom det lokala ortsnära perspektivet och fram till kommunens
ställning rörande de frågor som här dryftas. Dessa rektorer hamnar i visst
avseende mittemellan två andra nivåer, mellan statsmakt och lokalsamhällets
behov. Jag hänvisar också senare till en intervju som jag själv inte gjort, utan
som genomfördes på initiativ av museet i Lesjöfors år 1987. Även om
merparten av innehållet inte är användbart i denna avhandlings
sammanhang så fann jag några beröringspunkter värda att nämna.163

Intervjuurval, genomförande och presentation
Vid valet av informanter har hänsyn tagits till, utifrån min frågeställning,
vissa grundläggande faktorer. Dessa rör framförallt kön, eftersom jag
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Lesjöfors museum, Filipstad. Intervju med Valfrid Lindström, ”…så nog finns dé li´t té å prat ôm”.
Inspelning gjord hemma hos Lindström på servicehuset i Lesjöfors. 1987-12-30 (digitalt bearbetad
och redigerad februari 2000).
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uteslutande valt att intervjua män, men också ålder och geografisk
belägenhet. Det kan tyckas ensidigt att här basera undersökningen på män,
men avgränsningen är logisk. Det statistiska materialet visar att det
framförallt är männen som inte söker sig till högre utbildning. Därtill är det
en bruksort som undersöks. Bruksarbetet har som nämnts i högsta grad varit
manligt betingat och de manliga representanterna dominerande. Som
nämnts ovan hade periodiseringens avgränsning med målsättningen att finna
individer från olika generationer att göra. Att dessa dessutom hade en fysisk
koppling till den lokala miljön sågs som självklart. De skulle vara eller ha
varit boende på orten Lesjöfors. En första pilotstudie gjordes med en yngre
man (här kallad Mattias164) i september 2007 varefter jag kom i kontakt med
ytterligare informanter under årens lopp som kopplades till undersökningen.
Det är svårt att här berätta hur detta förfarande gick tillväga utan att avslöja
personerna. Vad som kan berättas är att jag kom att vara med på några
föreningsmöten där vissa personer snabbt visade sig vara villiga att låta sig
intervjuas. Somliga kände också andra som de trodde kunde tänkas vilja vara
med i sammanhanget, varpå jag fick telefonnummer och kunde kontakta
dessa.
Intervjuerna kom att genomföras på traditionellt vis, det vill säga de har i
de allra flesta fall bandats och skrivits ut. I några fall har det enbart rört sig
om rena anteckningar utan bandupptagning; i ett fall då informanten inte
ville låta sig bandas och i ett annat då en telefonintervju gjordes utan
ljudupptagning. Initialt var min tanke att genomföra individuella intervjuer,
men efterhand blev gruppintervjuerna mer förekommande. Mer erfarna
intervjuare kunde rekommendera denna intervjuform, men det var främst
situationen som gjorde gruppintervjuerna aktuella. En av fördelarna med
gruppintervjuer är att de kan användas för att söka en uppfattning om
människors åsikter om ämnen som kan vara komplexa och svåra att prata
om i en enskild intervju. De har särskilt använts när det gäller forskning om
”känsliga ämnen”. Det är en metod som ”kan, om den används rätt, ge röst
åt marginaliserade grupper, och de skillnader i perspektiv som kan finnas
mellan forskare och de människor de arbetar med blir belysta.”165
Som nämnts ovan hade jag förmånen att få delta vid några möten där en
grupp äldre män träffades. För att minska risken för identifiering kan jag
dock inte berätta mer om sammanhanget. Det skulle säkert vara intressant
att här bidra med mer information kring mötena och männen som individer,
164
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Alla namn på informanterna är fingerade för att skydda deras egentliga identitet.
Wibeck, V., Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 2010, s 22.
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men denna kunskap är inte nödvändig för att besvara avhandlingens frågor
och det skulle vara orätt ur etisk synpunkt. Våra informanter måste kunna
lita på att vi som forskare bevarar förtroendet och kan överblicka
konsekvenserna för informantens del. Inom oral history eller muntlig historia
som metoden ofta benämns i Sverige läggs fokus på människors erfarenheter,
ofta underifrån, från ett aktörsperspektiv. Den är dock inte bara en metod
utan även en inspiratör till användande av muntliga källor där så är
berikande för forskningsresultaten, den uppehåller sig också vid vikten av
etiska diskussioner och förhållningssätt.166
Hursomhelst föll det sig naturligt, logiskt och praktiskt att samtala med
de äldre männen i grupp. Dels för att de redan var vana vid varandra och att
fungera kollektivt, men också för att balansera deras inre
gruppkommunikation mot fonden av individuella röster gjorda vid andra
intervjuer. Risken vid en gruppintervju är att informanterna går upp i den
kollektiva enheten så till den grad att personliga åsikter mattas. Fördelarna
med gruppintervjuer är å andra sidan att gruppdynamiken kan stärka
samtalet och skapa en livligare diskussion. Exempelvis intervjuades en man
som jag upplevde som något försagd under den enskilda intervjun men som i
gruppintervjun blev betydligt mer frispråkig. Gruppintervjun ställer dock
forskaren inför utmaningen att styra upp samtalet så att det besvarar de
huvudsakliga frågorna.
Den första intervjun efter pilotstudien genomfördes som en gruppintervju
med tre äldre män (man 2, 3 och 4) i april 2008. Vid detta tillfälle
antecknades intervjun för hand utan bandupptagning på uppmaning av en
av informanterna som tyckte att han annars kände sig hindrad att tala fritt.
Vid det andra mötet med dessa män fick gruppen ytterligare ett tillskott och
den genomfördes som en gruppintervju med fyra män (man 2, 3, 4 och 5).
Vid detta intervjutillfälle tilläts bandspelaren av den informant som vid
föregående tillfälle nekat till detta. Den kom att användas under alla därefter
genomförda intervjuer. Vid det tredje mötet som skedde i maj 2008 hade
gruppen återgått till den ursprungliga konstellationen om tre män (man 2, 3
och 4).
Den fjärde intervjun planerade jag att genomföra som en gruppintervju
med två andra män (man 6 och 7), men vid detta tillfälle dök mina
informanter från de tidigare tre tillfällena också upp och ville delta igen, det
blev således en intressant ny konstellation med fem män (2, 3, 4, 6 och 7).
166
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Vid den femte gruppintervjun var enbart man 6 och 7 närvarande.
Ytterligare en intervju genomfördes med man 6 och 7. Den man som jag valt
att ge namnet Erik har en son som turligt nog ville ställa upp på en intervju.
Denna intervju kom att genomföras per telefon och mannen har i
logisk/kronologisk ordning fått nummer 8. Det kändes viktigt att även få tala
med män ur samma generation som Mattias som ännu var bosatta i
Lesjöfors. I oktober 2009 mötte jag en man här kallad Ted som motsvarade
detta kriterium och en intervju gjordes i Lesjöfors. Vid samma tillfälle fick jag
veta att ytterligare en yngre man, som också bodde på orten, Man 10, kunde
tänka sig att intervjuas via telefon. En telefonintervju genomfördes således
strax därefter. Som beskrivs av ovan kan man kalla det snöbollsmetoden.
De intervjuade:
Man 1, Mattias, född 1978

Man 6, Bengt, född 1940

Man 2, Erik, född 1920

Man 7, Åke, född 1942

Man 3, Arvid, född 1921

Man 8, Karl, född 1955

Man 4, Johannes, född 1922

Man 9, Ted, född 1970

Man 5, Sven, född 1936

Man 10, Johan, född 1979

Mycket tid har lagts på intervjuer med flera äldre män. Dels har det berott
på svårigheten att få fatt i villiga informanter i yngre åldrar – dessa män
visade däremot hela tiden en mycket positiv inställning till detta
forskningsprojekt och lät sig flertalet gånger intervjuas – och dels beror det
på en önskan att framhålla det historiska perspektivet. Som redan nämnts är
de äldre männen viktiga kunskapskällor om det historiska skedet som här står
under lupp. Den äldsta gruppen män är födda 1920, 1921 och 1922. De har
varit vuxna män hela den tid som eftersöks i denna undersökning och kan
berätta mycket om tid och rum och inte minst sig själva.
I kapitel sex görs en presentation av analyserade data. Dessa kan ses i
form av intervjucitat, och bör betraktas som rena återgivningar av det som
sagts under intervjuerna. Om flera individer uttryckt samma tanke anges
oftast det, men vanligen genom att använda endast ett citat, och då det som
jag ansett bäst passa sammanhanget. Därför kan det emellanåt bli så att
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somliga av de intervjuade oftare kommer till tals än andra. Så är fallet med
Åke, som jag dels träffade många gånger men som också var mycket talför
under intervjuerna. Det finns fler skäl till detta, som exempelvis i fallet med
Sven som endast var närvarande under ett gruppintervjutillfälle och därför
inte är så ofta citerad här. Han var endast på besök och var inte en av de
som jag hade förväntat mig att intervjua den dagen (även om hans närvaro
förstås var välkommen). Andra skäl är att särskilt de äldre männen under
gruppintervjuerna ibland drog i väg åt andra håll än det tänkta. Det handlar
om en stor mängd citat, ändå är mängden mycket starkt beskuren. Det har
inte varit alldeles enkelt när det gäller detta omfattande material –
livsberättelser från tio män. Helst skulle man vilja redovisa allt som sagts,
men det är av förklarliga skäl inte praktiskt möjligt. Min önskan är således att
presentera det som är viktigt för framställningen och som hjälper till att
besvara mina frågeställningar.
Det bör betonas att metodvalet inte är problemfritt, särskilt med tanke på
att intervjuurvalet blir relativt begränsat. Det är få individer som blir hörda
och därigenom får stort inflytande över det slutliga resultatet. Detta behöver
inte nödvändigtvis vara något negativt utan kan ses som en resurs.
Metodvalet bestämmer till stor del utseendet på den färdiga studien. Jag
berörde inledningsvis i detta avsnitt hur val av målgrupp gick till men här
bör även nämnas att valet av informanter delvis styrdes av målsättningen att
finna variation för att stärka en viss form av generaliserbarhet, med avseende
på ålder och personer som såväl levde på, såväl som hade flyttat från, orten.
Detta innebär inte heller att statistiskt material kommer att uteslutas. Som
redan nämnts tvärtom, det används flitigt i flera av empirikapitlen för att
belysa exempelvis studieutbud och studiedeltagande på orten och i
kommunen.
Som nämndes tidigare gjordes även intervjuer med två rektorer vid den
kommunala vuxenutbildningen på Spångbergsgymnasiet i Filipstads
kommun i april 2011. Målsättningen var att få klarhet i frågor kring
kommunens inställning och relation till de nationella rekommendationerna.
Kontakt etablerades först med den nuvarande rektorn och efter ett
telefonsamtal bestämdes att jag skulle göra ett besök på den kommunala
vuxenutbildningen och samtidigt få möjlighet att intervjua både denne rektor
och en äldre, tidigare rektor för utbildningen. Intervjun inleddes med ett
samtal med den tidigare rektorn under bandupptagning varpå den
nuvarande rektorn anslöt och avslutades som en gruppintervju med de båda
rektorerna. Liksom i de flesta av ovan beskrivna intervjuer skrevs intervjun
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sedan ut och även om karaktären var av annat slag och frågorna andra så
har denna intervju i praktiskt avseende i stort behandlats som övriga
intervjuer.167
Det är min förhoppning och starka tro att metoder av skiftande slag kan
användas samtidigt och nära och berika varandra. Betonas bör att
intervjuerna måste ses i ljuset av sitt sammanhang. Därmed handlar detta
inte enbart om mikrohistoria, med fokus på mindre lokala enheter. En
inringning av kontexten är här nödvändig. Mitt metodiska förfarande
handlar som tidigare sagts om en balansgång mellan olika nivåer: den
individuella, den lokala och den nationella. Metoden bygger på sökandet
efter mångfacetterad information om ett historiskt skede och målsättningen
att därigenom kunna besvara avhandlingens två huvudfrågor.

Intervjufrågor – berörda teman
Intervjufrågorna till Lesjöforsmännens intervjuer (se bilaga 6) utarbetades
strukturerat efter teman med hänsyn till forskningsprojektets huvudsakliga
målsättning. Detsamma gäller intervjufrågorna till rektorerna vid den
kommunala vuxenutbildningen (se bilaga 4 och 5) även om de var både färre
och av annat slag. Lesjöforsmännens intervjufrågor provades ut i samband
med den tidigare nämnda pilotstudien (hösten 2007) och visade sig vara
genomgående verkningsfulla. Några smärre korrigeringar gjordes dock för
att kunna passa individer med skiftande ålder. De sju kronologiskt utformade
teman som frågorna centrerades runt har berört: (1) uppväxtförhållanden, en
(2) övergångsfas, tiden direkt efter grundskolan som också innefattar aspekter
såsom konfirmation och värnplikt, (3) utbildning/yrkessituation, (4)
familjeförhållanden, (5) fritidsaktiviteter, (6) lokal kultur/det omgivande
samhället, samt männens syn och förväntningar på (7) framtiden. Dessa är
kopplade till avhandlingens huvudfrågor kring kunskapsmönster och
kunskapsideal, männens attityd gentemot kunskap, vidareutbildning och det
övriga samhället och dess förändringar. Det ska betonas att intervjufrågorna
också formulerats på ett sådant sätt att de oftast inte kunnat besvaras med
enbart ett ja eller nej. Det gav utrymme för diskussion och resulterade många
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gånger i följdfrågor – en öppenhet som gav den intervjuade ett för mig
önskvärt individuellt spelutrymme.

Livsberättelser och historia
Vid val av kvalitativ metod bjuds det på många olika strategiska alternativ,
utbudet är i det närmaste oändligt. Det avgörande rörande detta val har varit
mina frågor, vad det är jag vill få svar på. Jag har valt att arbeta med en
livsberättelsemetod. ”Life history and narrative offer exciting alternatives for
connecting the lives and stories of individuals to the understanding of larger
human and social phenomena.”168 Enligt Robert Bogdan och Steven J
Taylor finns det ingen annan socialvetenskaplig strategi som kan hjälpa en
forskare att komma så nära andra människors liv som genom just life
history.169 Att studera en berättelse handlar mycket om att hitta verktyg för
att förstå konstruktionen av verkligheten, att upptäcka och avtäcka bildandet
och ombildandet av sociala strukturer, relationer och identiteter.170
Det finns en distinktion mellan livshistoria och livsberättelse. Det
framkommer tydligt hos bland annat den franske sociologen Daniel
Bertaux.171 I en livsberättelse betonas berättarens bruk av narrativa medel
snarare än vad som i själva verket inträffade. Det görs en åtskillnad mellan
absolut historisk sanning och den relativa narrativa sanningen.172 ”…while
all life histories are narratives, not all narratives are life histories.”173
I livsberättelsen blir det viktigt att försöka förstå en individs livshållning,
och den berättelse som denne förmedlar om sitt liv. Med den amerikanske
sociologen William I Thomas berömda ord: ”If men define situations as real,
they are real in their consequences.”174 I livshistoria ligger snarare fokus på
förståelse av sociala relationer, interaktioner och konstruktioner där mäns
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och kvinnors liv är inbäddade.175 Jag kommer fortsättningsvis att använda
mig av begreppet livsberättelser för att undvika missförstånd och
sammanblandning av livshistoria och historia.
Lives and their experiences are represented in stories. They are like pictures
that have been painted over, and, when paint is scraped off an old picture,
something new becomes visible. What is new is what was previously
covered up. A life and the stories about it have the qualities of ‘pentimento’.
Something new is always coming into sight, displacing what was
‘previously’ certain and seen. There is no truth in the painting of life, only
multiple images and traces of what has been, what could have been, and
what now is.176

Relationen mellan liv och berättande, historia och berättelse, och verklighet
och fiktion är inte helt okomplicerad.177 Det liv en person levt och ”väljer”
att berätta om detta sitt liv är sällan detsamma. När vi berättar något
använder vi oss av olika kulturella verktyg för att förmedla vissa händelser
och minnen. Vi lyfter mer eller mindre medvetet fram vissa situationer
medan vi tonar ner eller rentav utesluter andra för att på så vis gestalta ”vårt
eget agerande i och våra erfarenheter av dessa.”178 Vi förhåller oss i
berättandets stund till den historiska och sociala omständigheten där
”situationen” ägde rum, där berättelsen har sin upprinnelse med allt vad den
innebär av materiella betingelser, samhälleliga och institutionella villkor,
inbegripet en variation av lokala och nationella nivåer. Berättelsen tar också
plats i detta nu. Den formerar sig i en pågående situation där faktorer som
hur, var och när man berättar påverkar dess struktur.179 Livsberättelsen
målar upp
…en karta över det sociala landskapet i vilket vi har rört oss och i vilket vi
rör oss. En karta ritad utifrån vårt specifika berättarperspektiv, med oss
själva i centrum uppvisande vår egen version av vad vi har varit med om.
En identitetskonstruerande version med vilken vi talar om vilka vi är och
hur vi vill bli betraktade, där vi argumenterar och ger förklaringar för vårt
agerande, markerar våra positioner och förhåller oss till andra.180
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Berättelsen är en del av en pågående konstruktion av historia och kultur och
även av jaget. Redan i berättandet struktureras erfarenheter och minnen,
vilket på så vis delar in livet i olika händelser.181 Vill man hårdra
resonemanget kan gränserna mellan verklighet och berättande helt lösas upp
och livet i sig sägas bli text.182
En livsberättelse kan anta många olika utseenden. Den kan ingå som en
del i en större berättelse eller självt innefatta underberättelser. Här blir tid en
betydelsefull faktor. Berättelsen i sig rör sig mellan två noder ”den berättade
tiden och tiden utanför berättelsen som utgör förutsättningen för berättandet
i och med att berättaren vet vad som ska hända sen.”183 Tid och plats är
därför högst relevanta aspekter såväl i som utanför berättelsen.
Kunskap är inte neutral, den produceras och det i varierande specifika
sociala, politiska, kulturella och språkliga sammanhang. Det innebär att det
sätt varpå världen framställs och förstås på, varierar historiskt, kulturellt och
socialt. Att arbeta med livsberättelser förutsätter en medvetenhet om det
sagda. Berättelsen är en form av kunskap samtidigt som berättelserna är
sociala handlingar, vilket också gör dem unika. De är sociala
konstruktioner.184 Vad jag framförallt är intresserad av är innehållet i en
mans livsberättelse. Även om dessa berättelser ”endast” reflekterar eller ännu
snävare är konstruerade verkligheter så fråntar det inte värdet av berättelsen.
Vad jag vill åt är männen, mannen, individen, dennes identitet och
upplevelser. Att få lyssna till dem som levt och därför vet hur livet varit.185
”Through life stories individuals and groups make sense of themselves; they
tell what they are or what they wish to be, as they tell so they become, they
“are” their stories.”186
Det är inte möjligt att täcka in eller förstå en människas hela handlande
över tid. Vad dessa mäns livsberättelser kan ge är kunskap om skilda
tidsskeden i individens liv, information som vore svår att skaffa på annat sätt.
Berättelser handlar också om kommunikation. Hur en människa
kommunicerar skiljer sig naturligtvis åt. Somliga håller sig stadigt till en
fråga-svar-struktur medan andra har ett ordflöde som gärna rinner ohejdat
och till och med svallar rikt emellanåt. Temat på intervjun kan också
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påverka hur berättelsen tar form. Det föranleder en diskussion om analys.
Det är här viktigt att inte glömma bort analysens betydelse; att inte enbart se
det som en presentation av berättelser. Det förflutnas fragment som lämnats
åt oss kräver tolkning, sammanhangsförståelse, konstruktion av världar och
världsbilder.187 Bertaux begrundar detta problem och visar på behovet av
analysen och dess förmåga att upptäcka sådant som inte är synligt för den
enskilde individen.188 Själva kärnan i den narrativa metoden är den tolkande
karaktären. Det gör metoden särskilt väl lämpad för studier av identitet och
subjektivitet.189 Grunden är hela tiden att forskaren ställer sig frågan: Vad
betyder den här berättelsen, vilken mening har den? Berättelsen äger inte ett
enda svar utan står öppen för en mångfald tolkningar.190 Metoden är inte
minst en reflexiv aktivitet.
Jag betraktar männens livsberättelser som möjligheter till inblick i det
som kan betraktas som gemensamma mönster eller drag, såväl som
individuella skillnader, historisk kontinuitet såväl som förändring. Det är
också min målsättning att efter en presentation av det empiriska materialet
försöka ge en mer sammanfattande analys. En analys som syftar till att förstå
samtiden i relation till det förflutna och det erfarenhetsspektra som det
rymmer. Mer specifikt gäller det att undersöka hur uppfattningar om lärande
och samhälle formerar sig hos männen.
Psykologen Donald E Polkinghorne skiljer på analyser genom att göra en
indelning i narrativer (analysis of narrative) och narrativ analys (narrative
analysis).191 Dessa kan konkret sägas handla om att tolka materialet utifrån
begrepp, gemensamma dimensioner som ligger inneslutna i det empiriska
materialet samt i det andra fallet att händelser i berättelsen konstrueras till en
ny berättelse. Man kan skilja mellan att analysera en berättelse som text,
konversation, kultur, politik/historia och framställning.
I mitt användande av intervjumaterialet utgår jag från både text och
framställning. Det blir att uppmärksamma vad människor berättar, det vill
säga själva innehållet. Men det i sig är inte tillräckligt utan framställningen
har som redan nämnts även den en central roll. Den intervjuade berättar i
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den specifika berättarsituationen på ett sådant sätt att identitet förmedlas.192
Jag riktar här uppmärksamhet mot det som är återkommande i enskilda
berättelser men också mot det som kan sägas utgöra upprepande mönster
hos samtliga män. Det gäller också det som uppfattas som brott och
förändring i individens historiska bana. Att markera både kontinuitet och
förändring i berättelserna gör det möjligt att spåra sambandet mellan dåtid
och nutid, hur erfarenheter sammanlänkas och kan komma att påverka ett
framtida perspektiv.
Det finns eller har funnits en tendens hos vissa sociologer att kategorisera,
klassificera och skapa begrepp på bekostnad av det ”mänskliga” innehållet i
berättelserna.193 Fördelen med den narrativa ansatsen är just det motsatta. I
det biografiska sammanhanget flätas individens olika vägar samman. Här
finns en rymd av möten med andra människor, platser, händelser och
relationer. Ett bra exempel på hur detta mänskliga kollage skapats sett ur ett
historiskt perspektiv är Living Through the Soviet System. I boken konstateras
något högst relevant: “If we want to understand living through Soviet
Russian, we simply cannot do without the direct testimony of the Russians
who lived through it.”194
Att i mitt fall studera män i en bruksmiljö under ett specifikt och
omvälvande tidsskede har inte direkt någon rysk koppling. Vad jag vill belysa
med citatet är den möjliga dörr som ett biografiskt material öppnar. En väg
till kunskap om att ”leva” i en miljö sett genom den levdas ögon. Historiker
arbetar ofta med mänskliga vittnesmål men att här via intervjun ställas öga
mot öga med människor, att ha direkt tillgång till deras ”röst” – denna
direkta kanal är en klar tillgång. Det handlar om fallstudier, om
livserfarenheter, men de speglar också en upplevd kontextuell verklighet. Det
är här svårt att särskilja individen från det sammanhang i vilket denne
verkar. Life experiences kan ses som symboliska uttryck för en kulturell
modell.195
Identitet ”kan inte förstås ’i fria luften’ eller som en isolerad
företeelse.”196 Enligt socialpsykologen Elliot G Mishler konstruerar individer
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identiteter genom att relatera till den kontextuella verkligheten.197 Således
hör individ och kontext intrikat samman. En intressant tanke i
sammanhanget är att den intervjuade individen i berättarsammanhanget inte
bara synliggör sig inför åhöraren/åhörarna utan även för sig själv. Det blir
här högst betydelsefullt att spåra hur kön och identitet konstrueras och
nyttjas i berättandets stund.198
Jag har tidigare nämnt att man inte föds som man, utan att man blir
man.199 Att kön är något som konstrueras är idag ingen främmande tanke.
Att människor själva skapar och omskapar det som är manligt respektive
kvinnligt innebär att kön blir något av ett verb, det är något som görs. Det i
sig kan också sägas skapa ett genussystem där individen inte enbart är
medskapare utan också måste leva i och anpassa sig efter det. Återigen är
kontexten central. Identitet görs genom att individen berättar om sig själv,
förhåller sig och placerar sig i relation till andra och sin verklighet.200
Mishler bygger sina teorier kring uppfattningen att människor är sociala
varelser, och som sådana relaterar de ständigt till en kontext.201 Han
betraktar identitet i plural, som identiteter, möjliga variationer, och inte
något uniformt. Även om inte Mishler är mansforskare så kan han sägas ha
ett konstruktivistiskt betraktelsesätt, där fokus legat på att studera den sociala
konstruktionen av olika manliga identiteter.202 För mig personligen är det
viktigt att här använda livsberättelsen som en empirisk väg till
problematisering av mansrollen. Det ger en möjlighet till att upptäcka nya
infallsvinklar. I sammanhanget skulle jag vilja citera Daniel Bertaux och Paul
Thompson:
The understandings which we can reach of the social meanings and
experiences of mobility, and the complexity of processes which underlie it,
cannot pretend to universiality: their validity depends on how clearly they
reflect their historical moment.203
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Den analytiska fasen
När det gäller analys handlar det kanske inte så mycket om en fråga om den
rätta versionen som att hitta den bästa för mitt undersökningsområde. I min
analys av materialet har jag arbetat efter en empirinära modell och hela
tiden utgått från undersökningens frågeställningar för att söka svaren till
dessa. Man skulle också kunna säga att jag i viss mån inspirerats av
diskursanalys för granskning av den språkliga processen. Det gäller både
muntliga och skriftliga diskurser som konstituerar socialt liv för att urskilja
hur dessa relaterar till den sociala och historiska kontexten. Vad det handlar
om är att ge perspektiv på eller ett sammanhang åt det fenomen man
studerar.204 Man funderar över det som sägs och hur det sägs, eller hur det
annars skulle kunna sägas. Det inbegriper att se ett fenomen som någonting;
en dramatisering av det som forskaren observerar, en kreativitet. Att försöka
upptäcka det som sägs i intervjun implicit. Hur verklighet skapas – varför
konstrueras den just på det sättet? Jag har i analysen haft fokus på politiska
beslut, ekonomi, närmiljö, individens förhoppningar och drömmar i
anslutning till frågor om kunskapstraditioner och syn på utbildning. I
intervjuerna har det inneburit att studera individernas reflektion över sitt
sammanhang.
Det är även relevant att fundera kring min roll i ämnet. Att forskaren så
att säga blir en del av det skapade, eller till och med skapar sitt ämne.205 Det
är i sammanhanget värt att betänka informanternas relation till mig
intervjuaren. Hur betraktade de intervjuade mig, jag som så tydligt kommer
utifrån (min gotländska dialekt är svårdold), från den akademiska världen
och är kvinna, och hur påverkade detta faktum deras berättelser? Det finns
dock inget enkelt svar på dessa funderingar. Det är möjligt att tänka sig att
männen såg mig som mer neutral än om jag hade varit värmlänning.
Hursomhelst togs jag emot med både nyfikenhet och värme och männen var
ofta mycket förtroliga.
Det är högst väsentligt att skapa eller bevara en form av
självmedvetenhet genom den process som forskningen och det fortskridande
avhandlingsarbetet innebär. Det skulle kunna belysas genom termen
reflexivitet. Denna term är central inom den filosofiskt präglade
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metoddebatten och handlar mycket om forskarens självmedvetenhet i mötet
med forskningsobjektet. Var forskaren står, dennes teorier, metoder och
dramaturgiska verktyg, kommer att få konsekvenser för det som denne ser
när han ser.206 Att vara reflexiv handlar egentligen om att vara kritisk och att
ifrågasätta sina egna grepp och tilltag. Det var något som exempelvis blev
påtagligt i samband med mitt val av analysmetod. Jag utgick tidigt från att en
diskursanalys skulle vara verkningsfullt i sammanhanget, men då den
egentligen inte hjälpte mig att besvara mina huvudsakliga frågor blev jag
tvungen att byta spår.
Jag tror att alla forskare förr eller senare stöter på ett sammanhang där
denne behöver kritisera sina verktyg och/eller förfaringssätt.
Forskningsprocessen bör inte ses som något med ett definitivt slutmål utan
som en ständig process. Detta gör att man måste vara lyhörd och öppen för
modifikation och att man alltid, alltid kritiserar sina resultat är i rationalistisk
anda en grundförutsättning för ny kunskap.207 Min avsikt har varit att låta
det specifika och unika få tala utifrån sina egna premisser, och inte desto
mindre reflektera över min egen hållning. Samtidigt tror jag på Karl R
Poppers linje om att inte vara sin egen domare, utan ta intryck av andras
kritik. Alla har en benägenhet att göra misstag säger Popper, och att dessa
”kan upptäckas av en själv, eller av andra, eller av en själv med stöd av kritik
från andra.”208
Analysarbetet av såväl intervjuer och samtal som de textbaserade
empiriska källorna inleddes med tankeverksamhet kring dessa processer
varefter jag fortskred med att sammanfatta materialet. Särskilt rörande
intervjuerna har detta varit en lång och tidskrävande process, men också
nödvändig. Forskningsfråga efter forskningsfråga applicerades på intervju
efter intervju. Det har varit ett tematiskt sökande med ljus och lykta efter
kunskap och i Lesjöforsmännens fall även efter livsberättelsernas essens, vad
männen i själva verket upplevt i sina liv. Jag har ordnat deras svar och
berättelser tematiskt och kronologiskt i enlighet med intervjufrågornas
utformning. Denna analys har sedan extraherats och beskurits rejält och
kompletterats med mina teoretiska verktyg. Resultatet blir en kombinerad
berättelse, bestående av allehanda arkivmaterial och samtal, männens röster,
deras livsberättelse och min, inklusive teoretisk analys och tolkning. Då en
stor del av denna undersökning handlar om ett relativt trubbigt möte mellan
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individ på lokal nivå och ett perifert ovanperspektiv som också tydligt visar
sig i intervjuerna, har målsättningen varit att via ett inifrånperspektiv skapa
direktkontakt med den empiriska miljön och låta analysen spegla männens
reella villkor, detta utan att göra avkall på ”berättelsens” teoretiska
förankring eller vetenskapliga målsättning. Min förhoppning är att männen
fortfarande ska känna igen sig själva i mötet med denna avhandling. Det är
viktigt att hålla i minnet att det trots allt handlar om olika män, olika
individer och att de sannolikt uppvisar olika typer av maskuliniteter.209

Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik handlar inte bara om ett ansvar gentemot allmänheten om att
redovisa sanningsenliga uppgifter. Det handlar inte minst om ett ansvar mot
informanterna. Forskningen ska visa respekt för människovärde, mänskliga
rättigheter och grundläggande frihet. Således ska forskningen vara av god
kvalité och moraliskt acceptabel.210 Det rör aspekter såsom:
1.
2.
3.
4.

Bemötande av intervjupersonen
Genomförande av intervju
Presentation av det sagda
Ansvar för och handhavande av bandupptagning och utskrift av
intervju211

Innan företagen forskningsuppgift, genomgick denna en etisk prövning.
Vidare har inga fullständiga personnamn angivits på vare sig utskrifter eller
bandupptagning. Fullständigt anonymitetsskydd råder även i avhandlingen.
Jag har som tidigare nämnts valt att ge männen fingerade namn. Det är
endast jag som forskare som har haft tillgång till intervjupersonernas verkliga
namn och intervjumaterialet har under arbetets gång bara använts av mig i
samråd med mina handledare. Datamaterialet har under arbetets gång
förvarats i enlighet med universitetets forskningsetiska regler.212 Dessa
åtgärder har vidtagits för att skydda de intervjuades identitet. Innan
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företagen intervju har jag redogjort för dessa grundläggande
identitetsskyddande åtgärder och männen har varit införstådda med att
deras identitet ska skyddas i det skriftliga materialet. Under mina samtal med
informanterna har jag dock förstått att de samtidigt är medvetna om att de
kommer från och eller lever i en bygd med få invånare och att min närvaro i
samhället uppmärksammats. Då somliga av de intervjuade visat viss oro för
utomståendes igenkänning har jag tagit hänsyn till detta och försökt att i
möjligaste mån undvika att framhålla identifikationsmarkörer.

Summering av metodologisk diskussion
Man skulle kunna se det vetenskapliga metodarbetet som en konst, även om
det kan råda delade meningar om det. Det gemensamma är den kreativa
processen som det vetenskapliga arbetet tveklöst innebär. Att det vidare kan
sägas kräva ett reflekterande omdöme borde vara givet. Avsikten med detta
avsnitt har varit att redovisa mina ansatser i relation till empirin. Liksom i
den teoretiska genomgången har jag inte varit rädd för att använda bredd i
mitt val av kvalitativa analysverktyg, utan tvärtom sett denna bredd som en
möjlighet att nå fördjupad och ny förståelse i mötet med det komplexa
materialet, såväl genom informanter som via skriftliga källor.
I valet av metod har hänsyn tagits till undersökningens karaktär och
innehåll och ovan har dess olika delar presenterats. Det gäller allt från
intervjuurval, mötet med empirin, till sammanfattning, analys och
presentationen. Målsättningen har varit att hela tiden förhålla sig reflexivt till
undersökningsmaterialet liksom att motivera livsberättelsens relevans för
denna studie och se dess potential att ge viktig information om ett speciellt
skede i historien, ett unikt lokalt sammanhang och individernas
identitetsmässiga relation till och upplevelse av detta. Detta som ett led i att
kunna tolka och analysera dessa berättelser för att bringa förståelse för
männens generella, såväl som individuella syn på lärande.
I det senare skedet beskrev jag hur jag analyserat underlaget för att göra
det fruktbart för diskussionen som förs i denna avhandling. Det finns
självklart en mängd metodmässiga angreppssätt att förhålla sig till och valet
påverkar rimligen också arbetet som sådant, liksom det färdiga resultatet. För
mig har detta val styrts av problemformuleringarna, undersökningsområdet
och de teoretiska ansatserna. I den slutgiltiga analysen av empirin som
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diskuteras och redovisas i de följande kapitlen får vi så småningom tränga in
under ytan på Lesjöfors och några av dess manliga invånare.
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KAPITEL III –
Samhälle, näringsliv och befolkning

Den gamla goda tiden
Bälgen blåste och blästen
ljungade
kvävande hetta ur ässjorna
slog
svettiga, sotiga smederna
slungade
släggan mot stängerna
nöpo med tängerna,
formade järnet till
harv och plog.
Stjärnorna tindrade tysta
för hundrade
år tillbaka och skogen sov.
Forsen dånade, hjulen
dundrade,
gnistorna sprakade,
marken skakade,
hammaren dunkade
och slog.213
Bild 1. Bagges blåsmaskin214, Lesjöfors

Introduktion
Det empiriska materialet bör ses i sitt rätta sammanhang och denna
avhandling baseras, som tidigare nämnts, på en analys av förekomsten och
betydelsen av lokala kunskapstraditioner i en bergslagsmiljö, en specifik
bruksort i en kommun. Således behöver denna miljö också undersökas och
213

Fröding, G., ”Den gamla goda tiden”. I: Akre, E., Med sjöbanan Liljendal Kristinehamn 1870.
2002, s 91.
214
Intill denna blåsugn finns en inskription med följande text: ”Under mer än 200 år tillverkade
Lesjöfors tackjärn i Långbans masugn. Den sista blåsningen ägde rum den 15-9 1930. Som ett
minne av denna epok Lesjöfors historia har här rests den blåsmaskin som senast var i drift. Den är
en s.k. Bagges blåsmaskin tillverkad i Arboga omkring år 1890.”
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beskrivas. En målsättning i kommande avsnitt är därför att skapa en
kontextuell bild av det lokala sammanhanget. Avsikten med detta är att
skapa förståelse för hur manlig identitet formas i den lokala kontexten. För
att kunna ge en adekvat bild av denna och senare de ideal och
kunskapsmönster som hör samman med denna manlighet läggs fokus på
själva bruksorten och inbegriper områden som demografi, näringsliv, politik
och kulturella yttringar. De kulturella yttringarna syftar främst på föreningslivet och bruksmuseet i Lesjöfors. Museet är intressant inte minst i form av en
representation för den manliga identiteten på orten och dess samband med
arbetet vid bruket. Centralt är här näringslivet, det industriella arbetet och
kopplingen till manlighet. Även den politiska strukturen tangeras här och kan
i någon mån ses som en reflektion av den lokala identiteten. Det
demografiska mönstret är också av intresse. Ligger det egentligen något i
schablonbilden av den problematiske glesbygdsmannen som vägrar att flytta
medan den moderna utåtriktade kvinnan söker sig till städernas
arbetsmarknad och livsmiljö?215 Det är en fråga som hör samman med synen
på utbildning och även utvecklingen i glesbygdssamhällen. Här kommer jag
dock bara översiktligt att redogöra för folkmängden medan utflyttningsmönstret diskuteras i nästa kapitel.
Det är här viktigt att fundera på om den manliga identitet och synen på
utbildning som framträder i detta material är typisk för just brukssamhällen
eller om den gäller generellt för mindre landsbygdssamhällen. Det har i
tidigare forskning betonats att det finns regionala skillnader när det gäller
studieintresse. Rubenson har som tidigare nämnts framhållit att det över lag
finns ett förminskat utbildningsintresse på landsbygden.216 Det som dock gör
bruksorten och dess koppling till manlighet särskilt intressant som
studieobjekt är de omedelbara omvälvningar och förändringar som uppstår i
samband med stålkrisen. I brukssamhällen som växte fram runt stora
industriföretag under andra delen av 1800-talet blev arbetet en manlig
domän. Det har dock diskuterats huruvida det fortfarande är riktigt att tala
om bruksmiljön och dess arbetarkultur som specifikt manlig, då den tunga
industrin inte längre har samma roll som tidigare och därmed inte längre
heller det manliga arbetet.217 Det är förstås i sammanhanget en intressant
diskussion, men då denna undersökning inte fokuserar på en mängd
215

Se Glesbygdsverkets årsbok för 2008, Sveriges gles- och landsbygder 2008. Glesbygdsverket,
2008, s 118.
216
Rubenson, K., 1972, s 81.
217
Se exempelvis diskussionen Göran Rydén för i Bergdahl, E., Isacson, M. & Mellander, B. (red.).
Bruksandan, hinder eller möjlighet? 1997, s 46-58.
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komparationer med andra orter är det svårt att dra några allmänna
slutsatser. Varför Lesjöfors bör ses som ett exempel på en sådan ort, istället
för att anta att alla bruksorter ser likadana ut.
Kulturgeografen Mats Lundmark har i en studie av flyttnings- och
utbildningsmönster i Bergslagen betonat att de lokala variationerna inom
denna region är påtagliga. Detta visar att det kan vara problematiskt att
generalisera och att påstå att samma mönster gäller för alla bruksorter. Vad
Lundmark framhåller är att olika traditionella bruksorter sannolikt kommit
olika långt i omvandlingen ”och att det i sin tur kan ha betydelse för i vilken
utsträckning som könsbundna attityder och handlingsmönster har
förändrats.”218 Det är heller inte omöjligt att tänka sig att liknande mönster
vad gäller utbildning och yrkesval kan ses i andra lands- och
glesbygdssamhällen.219 Hursomhelst dessa könsmönster är enligt kulturgeografen Gunnel Forsberg delvis ett resultat av att det lokala näringslivet
skapat arbetstillfällen som betraktats som manliga.220
Denna avhandling opererar på flera nivåer och en viktig ingång mot
ämnet är att jämföra det lokala sammanhanget med det nationella, att ställa
de offentliga samhällskraven och schablonbilderna mot individens syn på
utbildning. För att skapa förståelse för det lokala sammanhanget och lägga
grunden för kommande kapitels analyser kring kunskapsmönster och
kunskapsideal på orten, fokuserar jag i detta kapitel på hur samhällets och
brukets historia ser ut, kontinuiteten och de förändringar dessa har
genomgått under undersökningsperioden 1940-2010. Vilka arbetstillfällen
har funnits och finns under densamma, och hur har föreningslivet utvecklats
i Lesjöfors under perioden – och inte minst hur uttrycks manlighet i denna
kontext?
Före 1971 tillhörde Lesjöfors den betydligt mindre kommunen
Rämmen.221 Det innebär att det före 1971 finns mer utförliga statistiska uppgifter från Lesjöfors att finna än från senare år. Jag har lyckats sålla ut en del
relevant information rörande orten, och kommunen, men tyvärr har detta
material visat sig vara både magert och ofullständigt i vissa avseenden. Det
betyder att det finns vissa luckor, särskilt på ortsnivå. Det medför i sin tur att
218

Lundmark, M., ”Vart tar Bergslagensungdomar vägen?”. I: Isacson, M., Lundmark, M., Mörner, C.
& Orre, I. (red.). Fram träder Bergslagen. Nytt ljus över gammal region. 2009, s 56.
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Forsberg, G., ”Rulltrapperegioner och social infrastruktur”. I: Sundin, E. (red.). Om makt och kön.
SOU 1997:38, s 57.
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Rämmens kommun, Kommunalnämnden. Generalplan (Lesjöfors AB) 1956-1965. Övriga
handlingar. Ö:1. Filipstads kommunarkiv, Filipstad. Rämmen existerar fortfarande som ortsnamn,
och angränsar till norra Lesjöfors.
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undersökningen ibland får en slagsida åt det kommunala hållet och att det
tidsmässigt emellanåt blir vissa mindre hopp. Vad som ändå är möjligt är att
skapa en någorlunda överskådlig bild av hur maskuliniteten formats i det
lokala sammanhanget under undersökningsperioden.

Museet i Lesjöfors
Byggandet av ett museum handlar ofta om ett identitetsskapande, där den
historiska berättelsen är själva dess byggnadsstenar.222 Ett arbetsmuseum som
detta i Lesjöfors har sin grund i en tilltro till individers erfarenheter och
kunskaper. Det bygger i mycket på minne och bildning.223 Bevarandet av en
historia är centralt.224

Bild 2. Lesjöfors museum, entré
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Samuelsson, J., Kommunen gör historia. Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000.
2005, s 18, 22.
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Hamrin, Ö. & Isacsson, M., ”Museimannen Erik”. I: Hamrin, Ö. (red.). Museet som makt och
motstånd. 1996, s XI-XII.
224
Sjöberg Pietarinen, S., Museer ger mening. Friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som
representationer. 2004, s 6.
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På en ort som Lesjöfors som upplevt sådana omvälvande förändringar bara
de senaste femtio åren blir känslan av att bevara för framtiden möjligen ännu
större. Efter konkursen av Lesjöfors aktiebolag år 1985 då åtskilliga av
brukets lokaler stod outnyttjade, påbörjades uppbyggnaden av museet.225 I
museets många rum får man en påtaglig bild inte bara av bruket som sådant,
det vill säga industrin, utan om ett bruksliv och alla de delar som rymdes, och
i många fall ryms, i ett sådant. Skolan har exempelvis fått ett eget utrymme
och kallas Skolrummet.
Bild 3. Lesjöfors museum, interiör, collagevägg

Det är den ideella föreningen
Rikoschetten226
som
driver
museet. Den beskrivs som en
form av hembygdsförening och
ingår
även
i
Värmlands
hembygdsförbund. Förutom årsmötet, träffas man vid ett särskilt
tillfälle en gång i månaden för att
hålla styrelsemöte. Det sägs att
”det har blivit svårare att
rekrytera folk även i denna
förening, de yngre lyser med sin
frånvaro.”227 En stor del av föreningens arbete består av
kontinuerlig dokumentation och uppbyggnad av museet. Även detta kan
inbegripas i beskrivningen levande kunskap. Museet är i viss mån ett
evighetsprojekt. Detta museum handlar om en historia som är högst
närvarande i nuet och på platsen. Här samsas faktainsamlande ännu med
individer som arbetat på verkstadsgolvet. Så, vad har detta med kunskapsmönster och kunskapsideal att göra? Om ett museum återspeglar ett visst
identitetsskapande, så inte bara består museet av brukets gamla lokaler, utan
det handlar mycket om industrin, om hårt arbetande män. Det är egentligen
225
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en arbetarklassmanlighet som skildras.228 En manlig bransch som påtagligt
vilar på en praktisk kunskapsgrund och inte formell utbildning. Detta är
något återkommande i denna analys, varpå jag fördjupar mig i diskussionen
längre fram i avhandlingen.

Lesjöfors – ortens tidiga historia
Lesjöfors är en gammal bruksort vars roll i den svenska järnhanteringens
historia varit betydande. Många ton järn har fraktats därifrån till köpare
runtom i världen. Bruket har dessutom en lång historia. Redan år 1642
påbörjade svedjebrukande finnar sitt bygge av en hytta, Dalkarlsjöhyttan,
som stod färdig efter sex år några kilometer väster om dagens Lesjöfors. År
1675 gavs privilegier för ett hammarbruk och kring detta växte Lesjöfors
upp. I mitten av 1600-talet fanns det även en hytta i Rämmen,
Näsrämshyttan, som senare fick namnet Rämshyttan. I det närbelägna
Rämsberget hämtades järnmalm, en järnbrytning som pågick fram till slutet
av 1800-talet. Vid mitten av 1700-talet skapades ett gjuteri intill hyttan och
man tillverkade produkter såsom grytor, ugnshällar och gravvårdar. Under
det tidiga 1800-talet utökades bruket med stångjärnshammare och
manufaktursmedja. Bakom själva brukets framåtskridande stod släkten
Myhrman. Densamma byggde Rämmens herrgård som stod färdig år 1760.
År 1896 blåstes Rämshyttan ner och därmed upphörde den industriella
verksamheten på platsen. Fortsatt aktivitet kom dock att råda på bruket i
Lesjöfors.229
Under 1840-talet var Gustaf Ekman ägare och disponent vid Lesjöfors
bruk AB. Han introducerade det engelska lancashiresmidet i Sverige, vilket
bidrog till att höja kvalitén på och öka produktionen av produkterna. Redan
år 1836 hade han inrättat manufaktursmedjor för filtillverkning. År 1850
började bruket producera järnlinor och två år senare fjädrar – dessa kom att
utgöra brukets främsta produkter.
Rämmens kommun till vilken Lesjöfors alltså hörde före år 1971 hade
tidigt drabbats av sträng rationalisering. När Gerard De Geer kom till
Lesjöfors år 1922 hade en ekonomisk kris slagit till och det hårt. Men som
baronen själv förklarar hade bolaget en mycket god affärsställning. Där fanns
228
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inga skulder och de likvida tillgångarna var mycket stora. Industrierna var
dock enligt baronen i ett bedrövligt skick. Hela samhällsvyn ”gjorde ett
beklämmande intryck”.230 Därtill berättar han att både han och hans hustru
före deras inflyttande, fann:
Lesjöfors vara ett otrivsamt ställe. Herrgården var en stor, ful och
ohemtrevlig träkåk. Naturen verkade ödebygd och samhället var primitivt
bebyggt och saknade varje spår av kultur. /…/ Såväl jag som min hustru
var ytterst desillusionerade över besöket och det var med verklig lättnad vi
återvände till det trevna Nyhammar. Det var som att återvända till
civilisationen från en utflykt till okultur och ödemark.231
Bild 4. Gamla linslageriet, Lesjöfors

De Geer övervann dock sina
känslor av motvilja och skulle
slutligen till att hamna i
Värmland och Lesjöfors. Han
stationerades på bruket som
disponent hösten 1922, och blev
året därpå ägare till merparten av
aktierna.232
Under åren 1929-30 lades
sågen och lådfabriken vid
Rämmen
och
dessutom
sliperierna vid Oforsen och
Liljendal ner, vilka utgjorde
arbetsplatser
för
hundratals
människor. Gerard De Geer berättar att åtgärderna kritiserades starkt ur
humanitär och social synpunkt, men han skriver också: ”Det är dock
förvånande att nu efteråt konstatera hur snabbt detta svåra sår läkte. Bara tio
år senare var det endast ett obetydligt ärr kvar efter ett livsfarligt sår som
hotade med förblödning.”233 Kvar fanns dock Lesjöfors, och där växte sig
industrin allt starkare och övertog överskottet på arbetskraft. 1950- och 60230
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talen kom att kännetecknas av högkonjunktur, en situation som därefter kom
att vändas till sin motsats och resultera i den utveckling som slutligen ledde
till brukets konkurs.

Lesjöfors – en bygd där Fenix inte tycks breda ut sina vingar
I följande avsnitt kommer vi att titta närmare på näringsstrukturen i
Lesjöfors under undersökningsperioden. Avsikten är här att utifrån olika
synvinklar beskriva orten kontextuellt och spåra kopplingar till manlig
identitetsformering. Det gäller arbetsmöjligheter, arbetslöshet, demografi och
det politiska mönstret. Lesjöfors är i flera avseenden ett samhälle som
förändrats kraftigt de senaste decennierna. När man åker genom Lesjöfors
idag så möts man av en nedgången miljö. Fabrikerna tronar ödsligt
medfarna med sina krossade fönster. Gamla övergivna butiksbyggnader tittar
sömnigt tillbaka på sina betraktare och rosten härjar i princip överallt.
Situationen är dock inte unik för Lesjöfors, även många andra bruksorter
har vid 1900-talets slut upplevt dramatiska omstruktureringar och
nedläggningar. Så såg det ut även i exempelvis Svanskog, där Svaneholms
Bruk AB i sydvästra Värmland radikalt minskade sin verksamhet och
arbetsstyrka.234 På liknande sätt var Hedemora Verkstäder i södra Dalarna
fram till den slutliga nedläggningen en tung mekanisk verkstad med bred
produktion. Från och med 1980-talet upplevde företaget ekonomisk
turbulens med såväl neddragningar, ägarskiften och nysatsningar fram till
den totala avvecklingen år 2005.235 Även brukssamhället i Alvenäs, väster om
Karlstad, har under flera decennier upplevt svåra ekonomiska förhållanden
och genomgick under 1990-talet konkurs och försäljning. Kulturgeografen
Thomas Blom beskriver dock hur företaget likt fågel Fenix rest sig gång på
gång efter nederlagen och visat att det finns överlevnadsanda bland
samhällets innevånare.236
Svårigheter och problem har även Lesjöfors, som nämnts, mött förr.
Gerard De Geer skriver om sina efterkrigserfarenheter i Genombrottstider i
Bergslagen. I samband med att han kom till Lesjöfors 1922 utbröt vad han
kallade ”en av de mest svårlösta arbetskonflikter, som någonsin hemsökt
svensk järnhantering. /…/ Lesjöfors gjorde dock under denna svåra tid ett
234
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beklämmande intryck. Arbetarna var redan förut hårt pressade av
arbetslöshet och konfliktunderstöden var mycket blygsamma. Fattigdom och
umbäranden satte sin prägel på samhället. Det var en prövande tid för alla
parter.”237
Diagram 1. Antalet anställda vid Lesjöfors AB år 1940-1974, (ungefärliga siffror)
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KÄLLA: De Geer, G., När järnet bröt bygd. En krönika över liv och arbete i Lesjöfors under 300 år. 1975, s
240.

Antalet anställda vid bruket i Lesjöfors var år 1930 640 och ökade sedan
kraftigt från 1960-talet i samband med att produktionen ökade. Flertalet av
de anställda var män. Det ges i materialet inga exakta uppgifter rörande
könsfördelningen vid bruket, vilket kan tyckas logiskt då det i samband med
satsningen på yrkesskolan under 1950-talet, som i huvudsak var en
lärlingsskola för framtida personal vid bruket, nämndes att utbildningen var
en angelägenhet för ortens pojkar och att flickorna hade kommit på
efterkälken.238 Mer om det i nästa kapitel.
Lesjöfors expansiva period höll i sig från 1930-talet till slutet av 1970talet. I Bergslagen gick 20 000 arbetstillfällen förlorade inom järn- och
stålindustrin under åren 1965-1980. Det tidiga 1990-talets ekonomiska kris
har också resulterat i stora förändringar för många bruksorter, med
nedläggningar och personalinskränkningar som följd. Idag är det endast
237
238
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Munkfors, Hagfors, Storfors och Lesjöfors som fortfarande driver
verksamhet inom järn- och stålindustrin bland de värmländska
bruksorterna.239 Men det finns en påtaglig skillnad, om Lesjöfors tidigare likt
Fenix rest sig ur askan, dammat av sina vingar och åter svingat dem högt och
ljudligt så är det idag en bygd försatt i vila. Den skvallrar om sin historia,
men vid första anblicken inte just om sin framtid. Ändå finns det ännu liv i
denna trakt. Individuell uppfinningsrikedom och företagaranda ställs under
rådande förhållanden upp som ett alternativ för överlevnad. I allmänhet
beskrivs bruksorter i relativt dystra ordalag med en traditionellt sett låg andel
av småföretagande, en bild som dock kan ifrågasättas.240 Att det är fråga om
en komplex samhällsbild ska jag senare återkomma till.
För att kunna ge en översikt till de förändringar som näringslivet
genomgått de senaste sjuttio åren börjar jag här med en genomgång av
dagens utbud av företag, diverse verksamheter och föreningar i Lesjöfors. Jag
fann 33 verksamma företag, tio stycken inom tillverkningsindustrin och
teknikområdet, tio inom handel-, restaurang- och turismnäringen, fyra
stycken inom området skönhetsvård, tre som rör transport och magasinering,
två inom företagstjänster, två inom energi- och vattenförsörjning, ett inom
skogsbruk samt ett inom byggnäringen.241 För att nämna några av dessa, har
vi dagens stora arbetsgivare, fjäderfabriken. Idag är Lesjöfors AB en av
Sveriges största tillverkare av fjäderprodukter. År 2010 omsatte företaget 1,2
miljarder kronor och hade 800 anställda i Sverige, Finland, Norge,
Danmark, Storbritannien, Tyskland, Lettland, Ryssland, Korea och Kina.
Mellan 80-90 av dem arbetar i fjäderfabriken i Lesjöfors.242 Bolaget ingår
numera i företagskoncernen Beijer Alma.243 År 1970 var antalet arbetare vid
bruket i Lesjöfors 915 stycken och år 1927 var antalet 640 (se även diagram
1).244 I det gamla vårdhemmet driver en internationell esperantoförening
kursgård där man regelbundet får besök från människor från olika delar av
världen som vill förbättra sina språkkunskaper. Kursgården fungerar även
som vandrarhem och man förser 1400 gäster med logi varje år. Intressant
239
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nog är det framförallt kvinnorna på orten som står för nyföretagandet med
verksamheter inom kroppsvård, hårvård och heminredning.245 Idag finns det
150 arbetstillfällen i Lesjöfors.246
Diagram 2. Näringsgrenar för förvärvsarbetande nattbefolkning år 2004. Filipstads
kommun, (procent)
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KÄLLA: SCB.

Diagram 2 ovan illustrerar hur arbetsfördelningen i kommunen ser ut i nutid
mellan könen. Det är fortfarande en relativt könssegregerad marknad.
Statistiken visar tämligen tydligt att männen i stor utsträckning är sysselsatta i
verksamheter såsom byggindustri, jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske,
energiförsörjning, vattenförsörjning, avfallshantering, utvinning av mineral,
tillverkningsindustri, handel, transport, kommunikation och kreditinstitut.
Många av dessa kategorier ställer krav på fysisk styrka vilket även gäller för
kvinnorna som dominerar hälso- och sjukvård. Kvinnor ses även inom
socialtjänst-, veterinär- och i hög grad också inom utvecklings-, forskningsoch utbildningskategorierna.
I samlingarna över Lesjöfors i Nykroppa arkiv finns generalplanen för
Lesjöfors AB 1956-1965, utformad av Lars De Geer, Gerard De Geers son.
Han skriver:
245
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Den viktigaste frågan rörande vårt bruks industriella framtid rör givetvis
våra förutsättningar att bibehålla och att finna nya marknader. Första
förutsättningen för en framtida expansion av vår produktion är ju
uppenbart att yttervärldens behov av våra produkter bibehålles eller stiger.
Om vi sedan kunna tillverka dem minst lika billigt som konkurrenterna men
ändå hålla en hög kvalitet genom en effektiv produktionsapparat bör
framtiden te sig ljus.247

Ovanstående citat antyder att det fanns en hoppfull attityd gentemot
framtiden och industrins möjligheter i Lesjöfors vid denna tid. På 1950–talet
fanns utanför bruket enligt uppgift 69 privata företag, vilket är betydligt fler
än de 33 som finns idag. Tittar man på sammansättningen så ser vi en del
skillnader. 42 av dessa idkade någon form av handel i butiksform och
tillverkning för försäljning. Sju företag rörde bygg och måleri. Inom
transport och magasinering fanns också sju företag. Vård och skönhet
representerades av sex företag och inom energi och vattenförsörjning var
antalet fem. Inom industri och teknikområdet fanns endast två företag. Man
får dock hålla i minnet att bruket var den stora arbetsgivaren. År 1954 var
invånarantalet i Lesjöfors 2 133,248 och cirka 600 var anställda vid bruket.249
Det motsvarar ungefärligen 28 % av befolkningen, inkluderat den ickearbetsföra befolkningen såsom barn och gamla.
Kontinuiteten i näringssammansättningen, proportionerna i strukturen
är i stort sett den samma närmare sextio år senare, men det finns också klara
skillnader. Handel- och servicenäringarna har minskat betydligt, vilket kan
förklaras med att ortens befolkning reducerats avsevärt och att tidigare
affärsverksamheter flyttat eller lagts ner. Industrinäringarna har däremot
ökat rejält i antal. På 1950-talet fanns endast två registrerade företag medan
dagens situation avslöjar tio stycken. Jordbruksnäringen verkar å andra sidan
helt ha försvunnit som näringsalternativ, vilket kan förklaras med att bruket
och den mekaniska industrin helt kom att dominera denna bygd. Det är inte
heller omöjligt att tänka sig att flera Lesjöforsbor bedrev ett mindre jordbruk
vid sidan av sitt arbete i industrin. Dessutom förändrades samhället under
denna tid på ett sådant sätt att bruket inte behövde vara självförsörjande i
samma utsträckning som tidigare. Eftersom kvinnorna inte vanligtvis
247
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arbetade inom industrin tidigare, utan framförallt inom servicenäringarna
tycks det också logiskt att de söker sig vidare bortom ortens gränser när
arbetstillfällena blir färre, medan männen i högre grad stannar kvar.250
Diagram 3. Folkmängden och dess förändringar, Lesjöfors 1940-2011
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KÄLLA: Sveriges officiella statistik. Folkmängden och dess förändringar. Folkräkningen 1940-1990.
Samt komplement av statistik från SCB.
Anmärkning: Nutidsuppgift från: http://www.ne.se/lesjöfors, Nationalencyklopedin, hämtad
2011-04-10. Statistik som skiljer på män och kvinnor saknas för flera år.

Tittar man närmare på befolkningsförändringarna har Lesjöfors sedan år
1970, jämfört med år 2011, förlorat 1 783 invånare, vilket motsvarar en
minskning på 61,5 % (se diagrammet ovan). Vi kan också se att
befolkningens sammansättning för redovisade år bestått av fler män än
kvinnor. Orten hade år 1980 med sin befolkning på 2033 haft en minskning i
folkmängden på 6,7 % de fem senaste åren.251 Befolkningen var år 2011 1
117 invånare, vilket utgör en drastisk minskning sedan 1990.252
Folkmängden i kommunen har också minskat under en lång tid (se diagram
4 på nästa sida). Filipstads kommun har idag en folkmängd på 10 626
invånare. 1998 var kommunens befolkning 12 104 och tio år senare år 2008
var den 10 682, vilket ger en minskning på 11,7 %.253
250
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Diagram 4. Folkmängden och dess förändringar, Filipstads kommun 1970-2010
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KÄLLA: SCB

Sedan 1971 har befolkningen i kommunen sjunkit med hela 6003 invånare,
det motsvarar en minskning på 36 %. Medelåldern är dessutom hög; 25,6 %
är över 65 år, för övriga landet ligger andelen på 17,5 %.254 En stor andel av
befolkningen i kommunen bor utanför tätort, närmare 21 % jämfört med 16
% för hela riket.255 Könsfördelningen är relativt jämn, 5 342 män och 5 220
kvinnor för år 2010. Om man jämför denna statistik med andra orter så är
detta inte en ovanlig utveckling i små kommuner, ofta sker flyttning till de
större tätorterna eller dit arbete finns att få.256
I slutet på 1990-talet var Bergslagen hårt drabbat av arbetslöshet, den
var nästan dubbelt så stor som riksgenomsnittet.257 År 2012 var 7 % av rikets
befolkning i åldern 20-64 år, arbetssökande. I länet var 8 % i samma
åldersgrupp arbetssökande och i Filipstads kommun var siffran 10 % (11 %
av männen och 9 % av kvinnorna).258 Inte sällan har det dock de senaste
åren fram till 2004 varit dubbelt så många arbetslösa män som kvinnor i
Filipstads kommun (se bilaga 1). Detta är heller inte särskilt underligt då de
dominerande näringarna i stor utsträckning kännetecknas av manliga
254
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arbetare.259 Av de tjugo vanligaste yrkena i kommunen kom år 2011
kategorin ”Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling” på andra
plats, i vilken 130 arbetare var män (94 %), och åtta var kvinnor.260
Detta kan jämföras med situationen under 1950-talet, bruket var den
enda egentliga arbetsgivaren och gick inte verksamheten bra var de
återstående alternativen inte många.261 När industrier som denna drabbas av
nedgång och ekonomiska svårigheter är det männen som arbetat inom dessa
som i störst utsträckning blir utan arbete. Det ställer männen inför en
förvandlad kontext, där förutsättningarna för identitetsskapande kring
arbetet försvåras.262
Tydliga kopplingar mellan arbete och politisk riktning kan också ses i
Lesjöfors. Denna statistik visar att det politiska ställningstagandet i de
allmänna valen överlägset representeras av väljare för Socialdemokratiska
arbetarepartiet. Det är en situation som står oförändrad sedan 1940-talet
även om antalet minskat, vilket är särskilt påtagligt i tabell 1 på följande sida
om man jämför åren 1988 och 1998. Vänsterpartiet ökade istället, vilket gör
att vänsterblocket ändå behöll sin starka position. Dock kan vi se i tabellen
att för år 2010 så har den minskat. Vänsterpartiets popularitet har över lag
varierat, men befann sig 2010 på ungefär samma nivå som 1948. Sakta men
säkert har också Moderaterna ökat under nästan hela perioden, vilket inte är
särskilt förvånande sedan maktskiftet, även om de står långt bortom den
ställning som Socialdemokraterna har i trakten. Folkpartiets väljare har i
ungefär samma utsträckning minskat genom åren.
En intressant utveckling kan ses i tabellen för år 2010, nämligen det nya
partiet Sverigedemokrater. När det gäller män på landsbygden finns det en
relativt omfattande diskussion kring Sverigedemokraternas väljare. I en
undersökning gjord av SCB visade det sig att män var mer positiva till partiet
än kvinnor (i november 2010 4,3 % av männen och 2,1 % av kvinnorna).263
Det finns här en koppling till utbildningsnivån. Ju högre utbildning ju lägre
stöd för partiet och sympatisören är framförallt man, arbetare och bosatt på
landsbygden. Enligt statsvetaren Henrik Oscarsson beror stödet på landsbygden också på ett välfärdsmissnöje, en oro för arbetsbrist och vart Sverige
är på väg.264
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Tabell 1. Röstande i Rämmens södra valdistrikt fördelat efter partier 1948-2010,
(procent)
1948 1958 1970 1979 1988 1998 2010
Höger/Moderat.
0,88 4,21 1,51 6,42 7,67 7,50 10,63
Bondep./Centern
0,16 0,36 4,81 5,78 2,81 3,10 1,54
Folkpartiet
12,92 9,15 12,05 11,12 7,55 2,00 2,56
Abetarep./Socialdemok. 76,15 80,98 75,82 70,91 72,76 59,00 62,48
Kommunist./Vänsterp.
9,89 5,30 5,59 5,03 5,37 22,10 9,22
Kristdemokrat.
0,22 0,53 0,77 4,20 2,43
Miljöpartiet
2,94 2,00 1,41
Sverigedemokrater
9,09
Övriga
0,21 0,13 0,10 0,64
KÄLLA: SCB. Allmänna val.
Anmärkning: År 1958 kallades valdistriktet inte Rämmens södra utan Lesjöfors. För år 1998 och
framåt hette det endast Rämmen.

Sverigedemokraterna har fått ett stort gensvar i Rämmens valkrets, vilket
syns i statistiken för 2010 i tabellen ovan. 9,09 % röstade på detta parti,
motsvarande för kommunen var detta år 6,1 %. Ett liknande uppsving, om
än inte lika stort fick Ny demokrati 1991, med 5,2 % av Lesjöfors valröster.
Det tycks här således finnas ett gehör för nya politiska riktningar, samtidigt
som också det socialdemokratiska partiets solida ställning sätts i gungning.
Vad skulle detta kunna bero på? Likt Oscarsson argumenterar för så skulle
de nya partiernas genomslagskraft kunna ses som ett tecken på oro inför
samhällssituationen. Det kan sägas uppstå en viss förvirring där anledningen
kan vara att man inte längre känner samma förtroende för det gamla
arbetarpartiet i samband med stora förändringar, gällande både arbete och
samhället i stort.

Bergslagslivet
I det här avsnittet vill jag spegla de förändringar som äger rum under
perioden. Brukslivet som etablerades från 1600-talet och framåt kännetecknades av en regelbunden, cyklisk systematik som hör samman med ett
ursprungligt förhållande till årstidsväxlingarna. Bruket var från början ett
säsongsbetonat företag där vårarna och somrarna utgjordes av huggning av
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kolved, när hösten kom och faran för skogsbrand var överstånden tändes
kolmilorna, senare till vintern när sjöar och vattendrag frös till is höggs och
forslades timmer och annat virke.265
De grundläggande förutsättningarna för järnhantering är tillgången på
malm, vattenkraft och skog.266 Bruken ägde ofta lantbruk och en hel del
skogsmark för egen produktion av träkol. Bruken var vanligen isolerade i
Värmlandsskogarna, men genom att bruket drev egna lantbruk kunde man
förse både folk med mat och djur med foder.267 Det att arbetskraften krävde
försörjning fick också en rad sociala konsekvenser. Företagsledningen på
järnbruken försåg tidigt de anställda med ett socialt omsorgsprogram som
centrerades kring ett antal olika naturaförmåner som antingen erhölls fritt
eller drogs av på lönen. En sådan var bostadsförmånen och möjligheten att
bedriva självhushåll. Fler exempel är skolundervisning, fri läkarvård och
pension, och i vissa fall förekom också barnbidrag. Brukssamhället innebar
således en viss form av trygghet, dels på grund av omsorgsförmånerna men
också vad gällde arbetslöshet. Brukssystemet utgjorde sin egen
arbetsmarknad, där fanns stor flexibilitet rörande arbetstillfällen och
profession. Saknades arbetstillfällen på ett bruk så kunde man få arbete vid
ett annat. Olika yrkesgrupper kunde flyttas runt inom bruket så att de
nyttjades där de för stunden behövdes bäst. Exempelvis kunde en smed få
delta i skördearbetet om där förelåg ett sådant behov. Sådant var ibland
inskrivet i kontrakten som en ”skyldighet”.268 Brukssystemet innebar på så
sätt trygghet men också en stark kontroll. Gudsfruktan, sparsamhet och
nykterhet var nyckelord i den ordningen.269
För övrigt kännetecknades bruksorganisationen av en utpräglad
hierarkisk maktstruktur. Klasskillnaderna var ofta tydliga, med
brukspatronen med sitt liv på en överdådig herrgård medan största delen av
arbetarna hystes in i arbetarlängor.270 Christer Ericsson skriver om den
paternalistiska strategin och betonar den hierarkiska uppbyggnaden av
brukssamhället och menar att den syftade till att skapa en vi-känsla och att
underbygga brukspatronens makt. Men den gav inte bara upphov till ett
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band mellan den styrande och de underlydande utan även till orten och
företaget.271

Bild 5. Morgonljus över Bredreven, Lesjöfors

”Brukspatronen hade i kraft av sitt ämbete oinskränkt makt över sitt företag,
sitt samhälle och över sina anställda.”272 Innan fackförenings- och
avtalsrörelsens tid var denna situation snarare lag än undantag.273 Baron De
Geer berättar om sin far bruksdisponenten så här:
Den patriarkaliska förvaltningen tog sig bland annat uttryck i att min far
hade sträng men också välvillig uppsikt över de underhavandes liv och
leverne. Om en man ’förlöpte’ sin hustru tog han honom i sträng
upptuktelse. Ofta blev både man och hustru uppkallade till baron och
många var de äktenskap, han lyckades lappa ihop. Baron gjorde det bättre
än prästen, brukade man säga. Ungdomen höll han i tukt och förmaning,
och brukets barn hade lika stor respekt för honom som hans egna. Jag
minns hur jag och min bror brukade sitta på vedlåren utanför pappas rum
271
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och med bävan lyssna till hur brukspojkarna fick stryk där inne. /…/ Min
fader var strängast mot sig själv, därnäst mot sina barn och sin familj samt
först i tredje hand mot utomstående.274

Bruken har varit stora samhällsbyggare och det har resulterat i
karakteristiska bebyggelsemiljöer på den svenska landsbygden. Den
återspeglar i själva verket det mångfacetterade bruket genom sina
herrgårdar, smedjor, arbetarlängor, kolhus, ladugårdar, stall, skolbyggnader,
bruksmagasin, en kyrka och i skogen torp och skogsarbetarbostäder och
därtill allehanda mindre uthus.275
Bland forskarna talas det ofta om den gamla klassiska brukstiden och om
den nya tiden. Lika ofta verkar man vara oense om när dessa skiften mellan
skedena äger rum. De klassiska järnbruken existerade från början av 1600talet fram till slutet av 1800-talet.276 Christer Ericsson menar att det uppstår
ett skifte i samband med fackföreningsbildandet vid 1800-talets slut. Den
auktoritära paternalismens anda skulle då ersättas av bruksandan. Enligt
Ericsson kan man urskilja en ideologisk förändring, från en tid med en
standardiserad bebyggelse som betonade den hierarkiska uppbyggnaden
mellan patron och dennes underlydande, till det han kallar den
paternalistiska strategin som syftade till att skapa social gemenskap med en
större känsla för hemorten och företaget.277 Etnologen Barbro Bursell skriver
om en mer successiv förändring, men menar på likande sätt att
fackföreningsbildandet var av stor betydelse.278 Vad man får räkna med är
att det är sällan som förändringar sker över en natt och det är ännu mer
ovanligt att dessa omedelbart omstrukturerar allt i sin väg.
Vad jag här tycker är viktigt att betona är att bilden av brukssamhällena
och synen på bruksmentalitet varken är statiska eller oomtvistade.
Historikern Ulf Magnusson har exempelvis i en artikel i Häften för Kritiska
Studier lagt fram motargument mot den hållning som flera forskare står för.
Problemet, menar Magnusson, är att man försöker ta fasta på de
gemensamma dragen för alla järnbruk under 300 år, en generalisering som
gör att variation och detaljrikedom går förlorad.279 Nu är inte min roll här
att djupgående redogöra för olika syn på patriarkalism och brukssamhällen,
men det är betydelsefullt att notera att dessa skillnader finns. Även i mitt
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undersökningsmaterial syns att brukssamhället Lesjöfors genomgått olika
faser, där brukets omhändertagande roll inte alltid varit så stark och
samhället varit allt annat än välordnat. Jag nämnde exempelvis tidigare den
situation som mötte Gerard De Geer då han kom till Lesjöfors år 1922.280
Somliga forskare drar likhetstecken mellan patriarkalism och andan på
bruksorter.281 När patriarkalismen används som begrepp avses ofta det förindustriella brukssamhället och även övergången till en mer industrikapitalistisk organisation. Brukssamhällena kännetecknas ofta i forskningen
av en stor kontinuitet.282 Trots den ovan beskrivna situationen, då orten
upplevt perioder med arbetslöshet och ekonomiska umbäranden, menar jag
att detta även i vissa fall är tydligt är Lesjöfors. Vad som står relativt
oförändrat under åren är att industrisamhället Lesjöfors yrkesmässigt, var
männens värld.283 Bruksarbetaren var allt som oftast av manligt kön och är
så fortfarande.284 När denne inte var det, var arbetet av en annan karaktär.
Jag har fått berättat för mig om ”vaskdamer”, kvinnor och ofta barn som
blötte sten för att kunna upptäcka malm som låg insprängt i strukturen. För
denna yrkeskategori krävdes inte stort mer än att ha syn, och den hade låg
status.285 Yrkesskillnader som dessa bildar en viss segregering som i sin tur
skapar markeringar som formerar det sociala livet. Dock handlar inte dessa
gränser enbart om kön. Skillnaderna märks också rörande klass, vilket syns
tydligt i Gerard De Geers tidigare nämnda beskrivning av sin far, baron.
Han frammålas närmast som en andlig ledare; ”Baron gjorde det bättre än
prästen”, en man som var strängast mot sig själv och höll sina undersåtar
under lika allvarlig uppsyn och förmaning.
I Lesjöfors AB:s generalplan för 1956-65 skriver sonen Lars De Geer att
man närmast kan likställa industri och samhälle med de bägge kamrarna i ett
hjärta. Han ställer lite senare frågan: ”i vad mån skall samhället svara för
industriuppgifter?”286 Hans diskussion kring detta antyder att det inte längre
var självklart att bruket skulle spela samma auktoritära roll och axla samma
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ansvarsbördor som det tidigare hade gjort. Han fortsätter med att beskriva
situationen så här:
Först kan då konstateras, att vi i Lesjöfors finna att industrin krafsar
åtskilligt i samhällets ram – ett naturligt förhållande i ett gammalt bruk.
Företaget äger således direkt och indirekt 340 bostadslägenheter, central
tvättstuga och bandyplan. Det äger vidare hela det elektriska nätet, sköter
en del vägar och broar, handlar med ved och har upplåtit lokal till en
kvinnlig industri i samhället. /…/ Vad är rätt och vad är fel härvidlag? Den
blåögde socialisten löser elegant denna gordiska knut genom att låta
samhället övertaga industrin…287

Ovanstående låter oss förstå att Lars De Geer åtminstone runt 1950-60-talet
brottades med dessa frågor. Då en stor del av det man kan uppleva som en
patriarkalisk anda på orten formerats av bruket och dess struktur, är det givet
att situationen ändå har förändrats och att dessa förändringar pågått en
längre tid. Faktum är att Bergslagen och dess bruksorter har upplevt en
omvälvande tid. Förändringens vindar har blåst och blåser alltjämt på det
omgivande samhället. Särskilt 1900-talets senare del har inneburit stora
förändringar. Till följd av en allt större konkurrens tvingades bruken att mer
och mer specialisera sig på sin huvudverksamhet, det vill säga järn- och
stålproduktion. Både skogs- och lantbruksrörelserna har avvecklats, liksom
den sociala verksamheten. Kommunerna övertog ansvaret för samhällsbyggandet, bostadsbyggandet och välfärden. De bruksorter som fortfarande
är i drift kännetecknas av två starka institutioner, nämligen bruksföretaget
och kommunen. En maktförändring som också fört med sig stora
förändringar av de sociala villkoren på bruksorterna.288 Den här världen,
som jag alltigenom beskrivit som manlig, där den manlige arbetaren står i
centrum, förändras således påtagligt under perioden. Samtidigt har olika
former av förändringar som nämnts, drabbat orten tidigare. Ytterligare
sådana är de praktiska och mekaniska förändringar som industrin
genomgått. Under 1900-talets början var arbetarnas dagar på bruket fyllda
av ”hårt jobb som saknade maskinella hjälpmedel”, men diverse
förbättringar introducerades dock efterhand och förändrade därigenom
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arbetets struktur.289 Männens attityd gentemot arbete är något som vi ska
återkomma till, framförallt i intervjukapitlet.

Dunket har tystnat – om industriell avveckling
År 1950 fanns det i Sverige totalt 82 järnmalms- och 52 sulfidmalmsgruvor.
1981 fanns det fyra järnmalms- och åtta sulfidmalmsgruvor kvar i landet.
Endast i ett fåtal av fallen har det varit råvarubristen på malm som resulterat
i nedläggningarna.290 1960-70-talen innebar generellt en ökad konkurrens
och försämrad lönsamhet inom stål- och skogsindustrin. Strukturförändringarna inom stålsektorn hade börjat redan på 60-talet, och
intensifierades under 70-talet i kontakter med staten och i avtal med flera av
bruken i Bergslagen. Detta resulterade i att till exempel Nykroppa lades ner,
liksom trådvalsningen i Hagfors. I början av 1980-talet gavs landet nya
problem jämte krav på nya strukturförändringar.291 Från mitten av 1970talet stängdes en mängd fabriker runtom i Sverige och antalet sysselsatta
inom industrin minskade från 942 000
år 1975 till 750 000 vid övergången till
1990-talet. Ett stort missnöje med
politiker, etablerade organisationer och
tidigare tillvägagångssätt rådde under
skiftet 1970-80, och kom så småningom
att resultera i politisk handling och en ny
samhällsdiskurs.
Maths
Isacson
benämner perioden 1870-1980 som
industrialismens epok i Sverige.292
”Vem vet vad det hade blivit av
snillen som Christoffer Polhem, Alfred
Nobel och bröderna John och Nils
Ericsson om de inte hade vuxit upp eller
Bild 6. Erik med en av nedläggningsskyltarna,
verkat nära gruvor, hyttor och bruk!”,293
Lesjöfors
skrev dåvarande kulturchef Gösta
289

Ericsson, C., 2013, s 183 f.
Kruse, H. (red.). 1981, s 158.
291
Hising, L-I., I: Omsén, A. H. (red.). Som vi minns det. Värmländsk stålindustri under slutet av
1900-talet. 2006, s 31 ff.
292
Isacson, M., 2007, s 22 f.
293
Eklund, G., I: Lagvik, E., Järnet bröt bygd. Industrimiljöer i Filipstadsbygden. Framtagen av
Filipstads kommun och Värmlands museum. 1996, s 3.
290

88

88

Eklund i inledningen till Järnet bröt bygd. Industrimiljöer i Filipstadsbygden. Eklund
betonade dock också: ”Mycket har förändrats under de senaste 100 åren.
Lågorna i de gamla träkolshyttorna har slocknat, dunket från hamrarna har
tystnat och järnmalmsbrytningen är inte längre lönsam.”294
P-O Boman säger i Som vi minns det. Värmländsk stålindustri under slutet av
1900-talet att hans bestående intryck från hans tid i Lesjöfors, var charmen
men också begränsningarna i att verka i ett familjeägt företag. Det fanns en
närhet och möjlighet till medverkan i snabba besked, men också en brist på
ekonomiska resurser för större nödvändiga investeringar.295 Under
högkonjunkturåren på 1950- och 60-talen var det ofta problem med att fylla
arbetslagen och det fanns en påtaglig brist på arbetskraft. Så var även fallet i
Lesjöfors. Inte minst hade den geografiska isoleringen betydelse, så även den
ständiga bristen på bostäder.296 Det är något som framkommit framförallt i
intervjuerna men också i allehanda arkivmaterial.
Den 17 maj 1982 ställde huvudarbetsgivaren Lesjöfors AB in
utbetalningarna. I september samma år bildades en samrådsgrupp med
representanter från bland annat kyrka och skola som hade som mål att samla
traktens organisationer vid stormöten för nya initiativ och idéer. Den här
tiden kännetecknades av en imponerande kampanda och i november hade
man lyckats skaffa fram nog med kapital för att föra vidare ett löntagarägt
Lesjöfors AB. Här var kyrkans engagemang stort, de lyckades få fram 20 %
av den halva miljon som krävdes. Nästan två år senare, hösten 1984 bildades
Lesjöfors löntagargrupp, där även representanter för skola och kyrka ingick.
De verkade för att öka sysselsättningen och ta fram kreativa idéer.297
Strukturomvandlingarna kom vid denna tid även att intressera
människor utanför Lesjöfors. I mars 1985 påbörjades en forskningscirkel298
med koppling till det så kallade ”Bergslagsprojektet” i Uppsala.299 Detta fick
till följd att ”Lesjöforsprojektet” kom till stånd i juli detta år. Syftet var att
stimulera småindustri och starta-eget-verksamhet. Projektet var verksamt
under två år med finansiering av Filipstads kommun, Länsstyrelsen och
Trygghetsrådet. Fler initiativ för att gynna orten togs vid denna tid och det
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bildades
olika
arbetsgrupper,
bland
annat
Framtidsgruppen,
Fiskodlingsgruppen, Elkraftsgruppen, Företagargruppen och Turistgruppen.
För att öka sysselsättningen framförallt bland ungdomar via kooperativ
verksamhet, startades även år 1985 LEKOOP i Lesjöfors i samarbete med
Arbetsförmedlingen och Värmlandskooperativet.300 Trots dessa olika
innovativa försök att lyfta orten var konkursen dock ett faktum den 16
december år 1985. De tidigare nämnda Lesjöfors fjädrar och Sweden
Springwire knoppades i denna veva av från Lesjöfors AB och blev fristående
verksamheter.301
Många svårigheter och smärtsamma händelser såsom den
omstrukturering som drabbat det värmländska näringslivet har inneburit att
många arbetstillfällen gått förlorade. Senast förlorade elva personer sina
anställningar då Protan Lesjöfors AB som har tillverkat plast till bland annat
dukar till swimmingpooler, fick lägga ned sin verksamhet.302 Men problemen
har också gett inspiration till start av nyföretagarcenter, ordförandeskap eller
annat form av deltagande i uppfinnarorganisationer. I en värld där under de
senaste 20-30 åren idéer, kompetens och kapital allt mer kommit att röra sig
fritt över nationsgränserna, blir det nödvändigt att skapa en miljö, nationellt
och regionalt, som kan attrahera för tillväxten avgörande resurser. En viktig
utgångspunkt för tillväxtpolitiken är därför den kreativa individen.303
I den östvärmländska bruksbygden arrangerades 1978 studiecirklar av
LO, ABF och LFS (Lokala fackliga studiekommittén) med temat
Bergslagsbygd i förvandling. Ett initiativ som resulterade i en
vandringsutställning 1979. Dessa initiativ kan ses som ett svar på de
omvälvningar som drabbade Bergslagen under 1970-talet. Som en följd av
stålomstruktureringarna bildades år 1984 både Bruksinvest och Bergslagsdelegationen. Det förstnämnda var ett investment med avsikt att på
affärsmässiga principer stödja näringslivets utveckling i stort och enskilda
livskraftiga företag inom bergslagsregionen. Bergslagsdelegationen var en av
staten i en ”bergslagsproposition” till riksdagen föreslagen organisation med
Statens Industriverk (SIND) som huvudman och bestod av en grupp
representanter för staten, kommuner och näringsliv. Uppgiften var att
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medverka till infrastrukturella och utbildningsmässiga förbättringar i
Bergslagen till stöd för en positiv sysselsättningsutveckling.304
Under år 1992 tillkom en arbetsgrupp med namnet ”Trendbrottet”.
Denna städade upp längs genomfartsleden i Lesjöfors och satt upp ”stann gärn
te”-skyltar vid riksväg 26. De inledde också den så kallade Lesjöforsdagen som
planerades som en hemvändardag där lokala företag och föreningar kunde
visa upp sin verksamhet. ”Trendbrottet” bedrivs i nätverksform och sedan
mitten av 1990-talet ordnas arrangemangen kring Lesjöforsdagen av
Lesjöfors IF.305 Mellan våren 1996 och 1999 drevs ett EU-projekt i
samarbete med Arbetsförmedlingen – Lesjöfors 2000 – med avsikt att ge nya
idéer för sysselsättning inom bland annat IT, turism och bildhantering.
Många sysselsattes inom projektet inom vilket styrgruppen bestod bland
andra av LO och lokala företag. Resultatet blev att Lesjöfors Byalag bildades
1999.306 De fortsatte i samma anda som 2000-projektet och höll igång
arbetet med till exempel IT-hantering och byggande av hemsidor. De
förestod också viss caféverksamhet, försäljning av lokalt hantverk, och
loppmarknad vars behållning gick till stipendium för ungdomsverksamhet i
Lesjöfors. De var också aktiverade i lokala frågor exempelvis för att rädda
biblioteksverksamheten då den var nedläggningshotad.307 Genom
namninsamling lyckades man också i sitt företag och en särskild
överenskommelse med kommunen togs om att Lesjöfors själva skulle driva
det med ideella krafter. Det här är ytterligare ett bevis på Lesjöfors
kämparglöd och det lönade sig. Idag har kommunen ”tagit sitt ansvar” och
fortsatt verksamheten med en öppetdag i veckan, berättar min källa.
Föreningen Byalaget lades dock ner efter en tid berättar samma källa som
även var föreningens ordförande, som en följd av att ”kommunen sade upp
oss i Gamla kommunhuset”.308

Fritidsverksamhet
Lesjöfors är inte bara känt för sin ståltillverkning, utan också dess nationella
framgångar i idrottssammanhang. Redan 1929 bildades det första
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bandylaget i Lesjöfors. Det var "Bandybaronen" Gerard De Geer som
introducerade sporten på orten och han missade sällan en match. I början
spelade man på Smeddammens is med krökta träkäppar. Numera spelar
man på anrika Stålvallen och Baronerna har genom åren vunnit åtskilliga
segrar i de högre divisionerna.309 Hypotetiskt sett skulle jag vilja säga att den
lokala identiteten i Lesjöfors i stort präglas av framgångarna på såväl
industrins golv som bandyisen, men inte desto mindre av misslyckanden vad
gäller industrins nedgång. Det handlar inte om en komponent för att förstå
lokala samhällen och identitet förbunden med denna. När det gäller att
belysa kulturell identitet är föreningslivet en betydande faktor att studera.
Även om möjligheterna till föreningslivet skapas på en högre nivå är det
människors värderingar, erfarenheter, behov och förutsättningar i det lokala
samhället som lägger grunden.310 Här är alltså en målsättning att spåra hur
föreningslivet speglar den lokala manliga identiteten. I kommande avsnitt gör
jag därför vissa nedslag i Lesjöfors föreningshistoria. Jag jämför dagens
situation med den under 1970- och 1950-talet för att ringa in verksamheten
under undersökningsperioden. Jag kommer här att undersöka om man kan
urskilja vissa mönster vad gäller Lesjöforsbornas intressen och val av
föreningsaktiviteter för att kunna se i vilken utsträckning männen deltagit
och vad de intresserat sig för.

Föreningsliv och frikyrkoliv
Föreningsregistret på kommunens hemsida visar att det idag finns sjutton
mer eller mindre verksamma föreningar i Lesjöfors, varav tio stycken är
idrottsföreningar: Lesjöfors Skidklubb, Lesjöfors Sportskytteklubb,
Lesjöfors/Filipstads IBK, IBF Lesjöfors, Lesjöfors Basketsektion, Lesjöfors
Fotbollssektion, Lesjöfors IF – bandysektion, Lesjöfors IF – ungdomsbandy,
Lesjöfors IF – ungdomsfotboll och Lesjöfors SK/Slalom. Jag har även funnit
föreningen Lesjöfors Skyttegille, som inte finns med på denna lista. Det finns
i förteckningen även en kulturförening: Föreningen Rikoschetten. Två
pensionärs- och sociala föreningar: Lesjöfors Pensionärsförening och
Lesjöfors Folkets Hus. En politisk förening: Lesjöfors Socialdemokratiska
Kvinnoklubb. Vi har även Lesjöfors NSF Scoutkår, Saronförsamlingen,
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Esperantoklubben och Hem och Skola Lesjöfors, den senare finns inte heller
med idag i förteckningen på kommunens hemsida.311
Lesjöfors IF bandysektionen, bandybaronerna, har genom åren haft
enkelt att värva manliga spelare genom att man hade arbete på bruket att
erbjuda. Den situationen förändrades dock, bolaget gick sämre och sämre
och tyvärr gjorde så även bandylagets framgångar. År 1982 spelade laget
sista gången i division I, men det är fortfarande aktivt. Idag spelar Lesjöfors
IF i division II i Värmland.312 En tidigare kontaktperson för Lesjöfors
ungdomsfotboll lät meddela att ”verksamheten är för stunden nerlagd, men
förra året vet jag att de startade något för ett gäng småpojkar.”313 Livligare
tycks ungdomsverksamheten vara på bandysidan. Sekreteraren för Lesjöfors
IF, ungdomsbandy, berättade att det idag finns två ungdomslag i Lesjöfors;
ett för pojkar 18-19 år och ett lag för pojkar i 11-årsåldern.314 IBF Lesjöfors
som tillhör Värmlands Innebandyförbund har ett trettiotal manliga spelare i
åldrarna 19-48 år.315 Verksamhetsledaren för Lesjöfors Fotbollssektion
berättade att det idag finns två verksamma vuxenlag i fotboll, ett herrlag och
ett damlag.316 Kontaktpersonen för Lesjöfors Sportskytteklubb informerade
om att föreningen hade varit verksam sedan tidigt 1900-tal och att antalet
medlemmar idag uppgår till runt 85. Denne berättade också att ”det är ju en
sportskytteklubb vet du, så det är ju inte många damer, en 5-10 stycken tror
jag.”317 Lesjöfors skyttegille har även den en överhängande andel manliga
medlemmar, flertalet är män av de cirka 300 medlemmarna. I samtal med
både ordförande och sekreterare för skidklubben fick jag veta att föreningens
cirka 300 medlemmar består till stor del av familjer och därmed en
blandning av män och kvinnor.318 Skidklubben, Lesjöfors SK, har också en
underförgrening, slalom, och kontaktpersonen för denna förklarade att den
består av ungefär ett femtiotal medlemmar, mestadels ungdomar, ”varav de
flesta är killar.”319 Även Hem och Skola Lesjöfors och dess närmare sjuttio
medlemmar utgörs till stor del av familjer och därmed både män och
311
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kvinnor. Lesjöfors pensionärsförening firade 60-årsjubileum år 2012 och har
idag cirka 100 medlemmar varav flertalet är kvinnor. Kontaktpersonen för
föreningen meddelade att detta beror på att ”männen lämnar jordelivet,
medan kvinnorna blir kvar.”320 Lesjöfors Socialdemokratiska Kvinnoklubb
arrangeras av förklarliga skäl för kvinnor. Även Lesjöfors/Filipstads
IBK utgörs av ett kvinnligt innebandylag, likaså finns det inom
fotbollssektionen ett damlag. Kulturföreningen Rikoschettens 250
medlemmar utgörs av cirka 150 män och 100 kvinnor.321 Esperantoklubben
har idag närmare 300 medlemmar världen över, men den lokala föreningen
är liten med cirka fem medlemmar av båda könen.322
Föreningslivet består således idag av en blandning av kvinnor och män,
men där vi kan se en traditionell uppdelning genom att männen i högre grad
intresserat sig för diverse idrottsföreningar än kvinnorna, även om intresset
också tycks stort bland de senare i Lesjöfors.323 Intressant nog är det
idrottsföreningarna som idag har framgång och det är inom dessa som
männens verksamhet är dominerande. Jag tror att man kan se en koppling
mellan arbetet i industrin och idrottsintresset i Lesjöfors. De har båda verkat
parallellt på den lesjöforska scenen 1940-2010. När stålkrisen uppstod kan
männens roll i samhället sägas ha hotats och därmed även den
meningsgrund som hade etablerats under en längre tid. Järnburens galler
antar härmed så att säga en annan form, för att återgå till Webers metafor.
Om det manliga och omanliga hela tiden konstituerar varandra så kan
denna förändring ses som att stålkrisen utmanande den kollektiva
manligheten i Lesjöfors, och ställde dessa män inför hotet att falla ner i ett
omanlighetssammanhang.324 Idrotten kan här å andra sidan ses som en
möjlighet att få leva ut sin manlighet, härigenom erbjuds på liknande sätt
som i arbetslagen, en arena för kroppsstyrka och manlig grupptillhörighet
och vänskap.325
Om vi fortsätter med att jämföra föreningsverksamheten med den under
1950-talet, så hittades en förteckning i den redan nämnda generalplanen
över Lesjöfors AB. De ideella och religiösa föreningarna var då 29 stycken.
Sex av dessa var religiösa föreningar: Baptistförsamlingen, Kyrkliga
320
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arbetskretsen, Kyrkobrödrakåren, Missionsförsamlingen, Saronförsamlingen
och Inomeuropeisk mission. Fem av dessa var idrottsrelaterade:
Cykelklubben, Idrottsföreningen, Skid- och Friluftsfrämjandet, Skidklubben,
Skolans IF. Fem kurs- och bildningsrelaterade föreningar: ABF,
Föreläsningsföreningen, Lesjöfors AB:s yrkesskola, Lesjöfors lekskola, TBV.
Två musikföreningar: Manskören och Orkesterföreningen. En
nykterhetsorganisation: IOGT:s Scoutkår.326 Sex Pensionärs- och sociala
organisationer: Rädda barnen, Röda korset, Konsums kvinnogille,
Egnahemsföreningen, Folkets Hus och Park, Folkets Hus Bio. De övriga
föreningarna var: Logen John Ericsson, Bridgeklubben, Jaktklubben och
Motorbåtsklubben.327 Tyvärr saknades det en medlemsförteckning över
dessa. Däremot kan könsfördelningen hos föreningsmedlemmarna ses i en
sammanställning från Filipstads kommuns fritidsnämnd 1971.
Diagram 5. Antal föreningsmedlemmar i Lesjöfors 1971
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KÄLLA: Filipstads kommun, Fritidsnämnden. Sammanställning över föreningsenkät 1971.
Protokoll, årsberättelser Filipstad. Filipstads kommunarkiv.
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IOGT:s Scoutkår som kan betraktas som både scoutförening och nykterhetsorganisation, har i
diagram 6 placerats som en nykterhetsorganisation.
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Rämmens kommun, Kommunalnämnden. Generalplan (Lesjöfors AB) 1956-1965. Övr handl. Ö:1.
Filipstads kommunarkiv, Filipstad.
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I förteckningen från 1971 nämndes 21 föreningar i Lesjöfors. Fyra kan anses
vara idrottsföreningar, en är en studieorganisation, tre finns i kategorin
kultur och musik, tre nykterhetsorganisationer, en politisk organisation, två
pensionärs- och sociala organisationer, två scout- och föräldraföreningar, tre
religiösa föreningar, två i kategorin övriga föreningar.328 Diagram 5 på
föregående sida visar medlemsantal och könsfördelningen i merparten av
föreningarna från 1971.329 Vi kan i detta diagram se att det för 1970-talet
finns en stor könssegregering i föreningarna. Det är framförallt tydligt i
idrottsföreningarna. I de båda skytteföreningarna var antalet manliga
medlemmar nära nog komplett. Det gällde också musikföreningarna.
Manskören bestod förstås av logiska skäl av manliga medlemmar, på samma
sätt som den Socialdemokratiska kvinnoklubben bestod av kvinnliga. Av
statistiken kan man också utläsa att de två föreningar med minst skillnader i
antal mellan könen återfinns i IOGT-NTO och i pensionärsföreningen.
Diagram 6. Antal föreningar inom olika kategorier i Lesjöfors, 1950-2000-talet
12
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Pensionärs‐ och sociala
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Religiösa föreningar
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idrottsföreningar

0
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KÄLLA: Rämmens kommun, Kommunalnämnden. Generalplan (Lesjöfors AB) 1956-1965. Övr
handl. Ö:1 och Filipstads kommun, Fritidsnämnden. Sammanställning över föreningsenkät 1971.
Protokoll, årsberättelser Filipstad. Filipstads kommunarkiv, Filipstad. Samt Filipstads kommuns och
Lesjöfors museums hemsidor.
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Filipstads kommun, Fritidsnämnden. Sammanställning över föreningsenkät 1971. Protokoll,
årsberättelser Filipstad. Filipstads kommunarkiv.
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I somliga fall saknades uppgifter över antal kvinnor respektive män i föreningarna, och i enstaka
fall saknades medlemsantal helt.
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Gör man en jämförelse mellan antalet föreningar för 50-talet, 70-talet och
idag, så ser vi att det gick ner under 70-talet för att senare ligga kvar på
ungefär samma antal. De mest nämnvärda förändringarna rör innehållet. På
1950-talet var de religiösa föreningarna en stark föreningsgrupp, medan de
redan på 70-talet hade halverats till tre stycken.330 Idag är det en av de minst
välrepresenterade föreningskategorierna. Frikyrkolivet i Lesjöfors var en
gång i tiden mycket starkt och trakten kallades till och med för Bergslagens
Jerusalem.331 År 1862 bildades i Rämmen ett kristet brödraskap som kom att
utgöra Lesjöfors Baptistförsamling. År 1882 bildades Lesjöfors
Missionsförsamling, Betlehemskyrkan, och i början på 1920-talet bildades
Filadelfiaförsamlingen, Sion. Den senare upplöstes under 1940-talet och
återstoden gick samman med Saronförsamlingen som hade bildats 1939.
Föreningsregistret på kommunens hemsida visar att Saronförsamlingen
bestått, med ett idag trettiotal medlemmar. Församlingen har enligt uppgift,
under åren haft ett mycket rikt sång- och musikliv.332
Bildningsföreningarna minskade också rejält i antal under 70-talet och
idag finns ingen kvar på orten. Ökat markant har dock, som diagram 6 visar,
idrottsföreningarna gjort. Ingen kategori har under perioden tidigare bestått
av så många föreningar som elva stycken. Av diagram 6 att döma har
föreningslivet alltså förändrats en del de senaste trettio åren. Vi ser att antalet
föreningar
minskat
inom
flertalet
föreningskategorier,
medan
idrottsföreningarna ökat avsevärt. De religiösa föreningarna har dock inte
återtagit sin forna roll, vilket är ett tidens tecken.
Föreningslivet har i nationellt avseende förändrats på bred front sedan
1990-talet, dock mest i negativ riktning. Medlemskap och aktivitet har
minskat enligt SCB:s rapport från 2003 och ”fokus har skiftat från de gamla
folkrörelsebaserade, kollektiva, politiska frikyrko-, nykterhets- och
kvinnoprojekten till mer individuella och livsstilsorienterade kultur- och
fritidsaktiviteter.”333 Det senare har vi också kunnat se i Lesjöfors där
idrottsföreningarna idag är ledande. Enligt rapporten väljer män och kvinnor
föreningsdeltagande enligt underliggande könsroller. Männen ses främst
inom livsstilsorganisationer såsom motororganisationer, idrottsföreningar,
hobbyföreningar, frivilliga försvarsorganisationer och ordenssällskap, en
330

Informationen varierar dock i de olika källorna; i Filipstads kommun, Fritidsnämnden.
Sammanställning över föreningsenkät 1971, omnämns endast Saronförsamlingen. Se diagram 5.
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2011-03-15, http://nwt.se/filipstad/article44019.ece. Uttalande av Larseric Vänerlöf.
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2011-04-19, Museets hemsida: http://www.lesjoforsmuseum.com/Frikyrkororelsen.htm
333
SCB (rapport nr 98). Föreningslivet i Sverige – Välfärd, socialt
kapital, demokratiskola. 2003, s 12, 20.
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trend vi sett av statistiken även i Lesjöfors och som stått oförändrad under
undersökningsperioden.334
Den negativa trenden inom det svenska föreningslivet har föranlett
forskare att fundera kring detta, vissa menar dock att trots den stora
samhällsomvandling som globaliseringen och individualiseringen innebär, är
engagemanget inte på tillbakagång, det har bara tagit sig andra former.
Exempelvis är engagemanget fortfarande stort inom frivilligt arbete.335
Intresset är också stort bland män, främst unga män och för idrotts- och
friluftsföreningar, enligt en artikel från SCB 2012. År 2008-2009 var 35 % av
männen medlemmar i en idrotts- eller friluftsförening, jämfört med 24 % av
kvinnorna (detta avsåg åldern 16 år eller äldre).336 Denna klyfta är enligt
statistiken ännu större i Lesjöfors. Hursomhelst så har Lesjöfors inte drabbats
av några svårigheter att rekrytera medlemmar till idrottsföreningarna. Vad
som kan konstateras är att föreningslivet har förändrats, det har drabbats av
rejäl nedgång under perioden endast med ett undantag och där är intresset
närmast explosionsartat, särskilt bland männen.
En jämförelse med befolkningsstatistiken säger oss att föreningslivet är
betydande på orten. Föreningarna gick visserligen ner under 1970-talet och
dagens cirka nitton föreningar är fördelade på en befolkning om ungefär
1000 personer medan 1950-talets trettiotal föreningar var fördelade på en
befolkning om ungefär 2000 personer. Det totala föreningsantalet har således
minskat men är proportionellt sett större än tidigare. Exempelvis är
sportskytteklubbens 85, och skyttegillet och skidklubbens respektive 300
medlemmar betydande i antal i förhållande till folkmängden. Skidåkningens
betydelse förstås också av att den omnämns åtskilliga gånger i intervjuerna.
Under 1970-talet hade Lesjöfors en befolkningsmängd på nära nog 3000, det
vill säga tre gånger så mycket som idag, ändå kan vi i diagram 5 se att endast
pensionärsföreningen och nästan också Skidklubben, nådde upp till ett
medlemsantal på 250. Som sagt antalet föreningar har minskat men antalet
föreningsmedlemmar är idag i förhållande till befolkningsmängden stort.
Innehållsmässigt har mycket av föreningslivet en manlig prägel och
återspeglar en kultur som hör samman med ortens karaktär.
Intressant nog är det föreningar som appellerat till i synnerhet männen
på orten som idag har framgång, det vill säga idrottsföreningarna, och de
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2013-09-09, ”Många män bland medlemmarna”, på SCB:s hemsida. 2012-05-24.
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kategorier som under 1970-talet tilltalade kvinnor i Lesjöfors har i flera fall
minskat. Som redan nämnts finns också ett gehör hos ortens kvinnor för
idrottsföreningarna men den manliga dominansen är ändå stor. Bland
medlemmarna ses framförallt vuxna män, men även barn- och ungdomar
har funnit sin plats bland föreningarna, särskilt inom bandyn. Detta skulle
kunna sättas i samband med de förändringar som skett i samhället de senaste
30 åren. Om arbetet i industrin tidigare varit det sammanhållande kittet för
manligheten så skulle denna identitetspotential kunna sägas vara särdeles
hotad under denna period och omanlighet något som artikuleras av
situationen. Att då söka sig till andra uttrycksformer av manligheten, särskilt
en som redan existerat sedan länge, nämligen idrotten och idrottsföreningens
sfär tycks inte alltför svårt att förstå. Idrotten kan på liknande sätt som
arbetet vid bruket, ses accentuera ett härdande och manlig styrka. Den kan
också ses som ett uttryck för en kollektiv kraft, ett sätt att uttrycka den
manliga vi-känslan, liknande den som fanns i de tidigare arbetslagen.337

Sammanfattande kommentar
I kapitlet har vi mött bruksorten Lesjöfors och kommunen Filipstad med
syftet att sätta den kontextuella miljön i relation till formerandet av manlig
identitet. En historisk summering visar att samhället genomgått stora
förändringar, särskilt de senaste trettio till trettiofem åren. Däribland en
drastisk befolkningsminskning och ökad arbetslöshet, samtidigt som orten i
sig präglas av en tydlig historisk tradition och kontinuitet. Det visar sig bland
annat i att näringsstrukturen ser nästan likadan ut idag som den gjorde på
1950-talet även om antalet företag minskat drastiskt. Intresset för de
industriella och mekaniska näringarna har bestått och därmed har Lesjöfors
fortsatt att kännetecknas av mönstret med arbetstillfällen som betraktas som
manliga, även om allt numer sker i mycket mindre skala. Antalet män har
också alltid varit något större än kvinnor på orten. Man behöver hålla i
minnet att på denna ort, även om förändringar och svårigheter av olika slag
drabbat tidigare, har järnhantering pågått under flera hundra år. Det finns
dock en komplexitet i detta. Vid första anblicken ger inte trakten sken av så
mycket mer än just sin historia, men i nutidsljus ser man att det finns liv här.
Detta liv ter sig, som sagt, på många sätt som det tidigare gjort, med de
337
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industriella näringarna som den stora arbetsgivaren och en påtagligt
könssegregerad arbetsmarknad. Även om det av 1950-talets 800
arbetstillfällen idag endast finns 150 kvar.338 Det är också männen som
drabbats hårdast av arbetslösheten. De senaste femton åren har det ofta varit
dubbelt så många arbetslösa män som kvinnor i kommunen. Vi kan således
spåra såväl kontinuitet som förändring i den bild som här presenterats.
Detta kan urskiljas även i det politiska mönstret. Det har under perioden
kännetecknats av ett stort övervägande antal socialdemokratiska väljare, och
även om dessa minskat drastiskt under 1990-talet, så har vänsterblocket
behållit sin position. Men det som är intressant här är att man ser att det
händer någonting efter brukets nedgång. Det tycks råda en viss misstro mot
det parti man oftast röstat på och ett nytt parti som Sverigedemokraterna får
gehör. Sverigedemokraterna, vars sympatisörer ofta är arbetarmän på
landsbygd med låg utbildningsnivå, fick närmare 10 % av rösterna i
Lesjöfors vid riksdagsvalet 2010. Det skulle kunna ses som att det efter
brukets nedläggning och den turbulens som det orsakade i samhället uppstår
en viss politisk misstro och oro inför samhällssituationen.
En liknande effekt kan ses i föreningsmönstret, även om det också
uppvisar kontinuitet. Undersökningen av föreningslivet visar att intresset för
idrott har hållit i sig, men att det också ökat markant. Det gäller för båda
könen även om flertalet föreningar stort domineras av män. På nationell nivå
har intresset för föreningar överlag minskat sedan 1990-talet, en utveckling vi
inte direkt spårar i Lesjöfors, även om exempelvis kulturföreningen
Rikoschetten fått allt svårare att värva nya medlemmar. Föreningsantalet har
minskat men är i förhållande till befolkningsmängden proportionellt sett
stort. Det finns idag ett gediget intresse för idrotten, men dessa föreningar
kännetecknas i flera fall av en stark könssegregering, vilket också var fallet
under 70-talet. Siffrorna visar att intresset för idrottsföreningar idag är
mycket stort bland männen i Lesjöfors. Detta skulle kunna ses som ett uttryck
för att den manliga identiteten och den manliga gemenskapen som uttryckts
under historiens gång genom arbetet vid bruket, hotats av nedläggningen
och de minskade arbetstillfällena. Idrottsföreningarna kan på liknande sätt
betraktas som en möjlighet att förstärka och accentuera maskuliniteten hos
dessa män.
Ursprungligen kännetecknades brukssamhället av en särskild
organisation och även kontroll. Bruket var från början helt beroende av
338
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årstidsväxlingarna, att allt utfördes vid rätt tidpunkt för att nå så stor
effektivitet som möjligt. Bruket var inte bara en arbetsplats, det utgjorde
grunden för en särskild livsstil och samhällsbild, där dess ”invånare” stod
under särskilt inflytande från brukspatronens maktutövande, även om det
funnits skillnader mellan olika bruk och samhällen. Vad som syns tydligt är
att Lesjöfors yrkesmässigt länge varit en männens värld, denna patriarkala
miljö har sannolikt påverkat dagens samhälle även om man får räkna med
att rytmen förändrats utanför det äldre brukssystemets väggar. Bilden av
brukssamhället är inte oomtvistad, och det är värt att fundera på om den
manliga identitet som här kommer till uttryck är typisk för denna
samhällsbild och att tala om den manliga kulturen centrerad kring denna
som karakteristisk då stora förändringar har inträffat. Det är rimligt att anta
att olika samhällen och bruksorter kommit olika långt i omvandlingen.
Lesjöfors är dock ett exempel och som sådant visar detta kapitel att även om
stora delar av bruket havererat, så präglas miljön ännu av de långa
brukstraditionerna, med en maskulint associerad näringssammansättning.
Det vi ser är att även om synen på vad som är manliga sysslor och
verksamheter kan förändras, så har denna inställning inte omvärderats
nämnvärt under denna period. Männen deltar i föreningar och kvinnor
deltar i föreningar, men oftast inte i samma typer av sammanslutningar.
Detta hör förstås samman med genusidentiteten. Männen deltar sällan i
verksamheter som kan betraktas som omanliga, vilket syns ännu tydligare vid
valet av utbildningar, vilket undersöks i följande kapitel.
Till följd av samhällsomvälvningarna ser vi samtidigt hur förändringar
tar vid. I brukskonkursens spår restes i Lesjöfors något nytt. I den kritiska
situation som uppstod lyckades ett kollektivt medvetande visa sin
motståndskraft. Företagaranda blir i sammanhanget en viktig resurs i
kampen om försörjning och överlevnad. Vi har sett hur invånarna bildade
allehanda grupperingar för att öka kreativiteten och sysselsättningen i
trakten. Den lokala identiteten tycks förankrad i själva platsen, dess
mentalitet och villkor och olika föreställningar om manlighet har skapats
genom historien och bildar traditionella mönster i det kulturella
sammanhanget. Parallellt med dessa verkar även kontrasterande
föreställningar om omanlighet. Jag skulle vilja säga att de särskilt framträder i
och med förändringarna på samhällsscenen. Det är i detta sammanhang som
manligheten kan ses som hotad. Inte minst, som sagt, i föreningsstatistiken,
skulle man kunna dra en sådan parallell. Idrottsföreningarnas enorma
uppsving skulle kunna ses som ett svar på detta.
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Medlemmarna skapar i anslutning till miljön, platsen, sin kulturella identitet.
Min analys tyder på att uppbyggnaden av museet har spelat en viktig roll i
Lesjöforsbornas ”bearbetning” av denna process och de förändrade
förhållandena. Museet i Lesjöfors kan ses som en historisk koncentration av
det manliga gestaltandet, det är ett uttryck för ett identitetsskapande. Det är
ett sätt att lyfta och bevara historien och möjligen också ett försök att hålla
kvar det som varit. Som sådant kan det ses som ett uttryck för en hotad
maskulinitet. Medan statistiken tydligt utstakar en av landets minst formellt
studieaktiva orter har en engagerad verksamhet förts kring bygget av museet.
Enormt mycket tid och energi har lagts på att skapa en stor kunskapsdepå.
Här har också kulturföreningen Rikoschetten varit en grundpelare. Trots
detta levande kunskapsagerande börjar medlemmarna bli gamla och de har
svårt att värva den yngre befolkningen, vilket kan tyda på att det råder en
skillnad mellan den äldre och den yngre generationens syn på kunskap,
något vi ska återkomma till. Museet har en viktig uppgift när det gäller att
bevara den stolta historien till eftervärlden men det kan också betraktas som
ett Lesjöfors i litet format. Här är det som om tiden står stilla fast
förändringarna rasat runtomkring och här hörs ännu hammarslagen eka
trots att de flesta arbetare för länge sedan fått lägga ner sina verktyg.

102

102

KAPITEL IV –
Kunskapsmönster

Introduktion – formellt och icke-formellt
I detta kapitel försöker jag att besvara den första frågeställningen och jag
undersöker utvecklingen av framförallt kunskapsmönstren samt relationen
mellan formell och icke-formell utbildning i Lesjöfors och i kommunen
Filipstad. Här behandlas också till viss del den andra frågan rörande
männens förhållande till kunskapsmönstren och idealen, något jag senare
kommer att fördjupa mig i. Syftet är här också att sätta
utbildningsutvecklingen i Lesjöfors i ett större sammanhang och att redogöra
historiskt för denna process på de olika nivåerna: nationellt, kommunalt och
lokalt. Ingången till detta sker via orten och tidsperioden, med vissa utflykter
i tid och rum för att framhålla utvecklingslinjerna. Som tidigare betonats
ligger dock huvudsakligt fokus på 1970-talet och utvecklingen därefter. Som
jag också nämnt tidigare är det inte alltid möjligt att finna uppgifter på lokal
nivå varför fokus ofta blir det kommunala och inte det ortslokala.
I detta kapitel vill jag först och främst problematisera det låga
studiedeltagandet bland män, de traditionella utbildningsval som männen
gjort, samt spåra kontinuitet och förändring rörande kunskapsmönster. Med
tanke på att utbildningskraven ökat de senaste åren gällande såväl
gymnasieutbildning som högskoleutbildning samtidigt som mottagandet varit
relativt svalt bland männen, särskilt när det gäller högre utbildning, finner
jag det relevant att undersöka vilka alternativ till lärande som finns på orten.
Vilket utbud av utbildningar har funnits och vilka har männen deltagit i?
Och när det gäller mottagandet, kan man se om det funnits och eller finns ett
visst motstånd mot vissa former av utbildning? Det är i sammanhanget
intressant att utforska det formella såväl som icke-formella lärandet och dess
utsträckning för att vidare undersöka hur uppgifterna relaterar till
individernas redogörelser. Jag börjar med den formella utbildningen, dess
framväxt, en undersökning av yrkesutbildning och vuxenutbildning och
männens deltagande. Sedan görs ett försök att urskilja kunskapsmönster
avseende grundskolan och gymnasiet, varpå det följer en studie och analys av
det icke-formella studieutbudet och männens deltagande. Slutligen följer en
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diskussion som leder oss in på tankar kring kommunens roll i
vuxenutbildningen, vilken också fördjupas i nästföljande kapitel.

Från bildning till utbildning
Ordet bildning fick en stor genomslagskraft decennierna kring sekelskiftet
1800. Det hör samman med det sena 1700-talets och 1800-talets specifika
utvecklingstänkande. Tyskans ord för bildning ”Bildung” blev lösenordet för
en hel pedagogisk filosofi som hörde samman med ett brett program för den
enskilde individens bildningsväg. Bildningsbegreppet handlade främst om att
lära sig att lära. Därigenom kom man på nivå med sin egen samtid och fick
resurser till att vara med och prägla framtiden. En väsentlig tanke med
bildningen var att den var en process utan slut. Det fanns således ingen
idémässig gräns för utveckling vare sig på det individuella eller på det
kollektiva planet. Denna idealistiska hållning känns igen i nutida
framställningar om det livslånga lärandet.339
Skolan har sedan länge kännetecknats av reformer där förnyelse och
konservering av det gamla framstått som kompletterande eller
konkurrerande element. Skolan, skriver Liedman, har betraktats som det
mäktigaste redskapet för att förändra samhället i en viss riktning.340 År 1946
gjordes en utredning om den högre utbildningens demokratisering, detta för
att kunna tillgodose ett expanderande samhällsliv med effektiv och
kvalificerad arbetskraft. Det politiska intresset baserades på en tanke om att
undanröja hinder av ekonomisk art hos arbetarklassen för fortsatta studier i
riktning mot real- och studentexamen.341 Det fanns, förutom
rättviseargumentet om allas rätt till högre utbildning och
effektivitetsargumentet, en tanke om att samhället skulle bli mer jämlikt och
stabilt om de ledande positionerna kunde besättas av mer än en klass. Detta
fick till följd en diskussion om begåvning, och hur denna skulle definieras.342
Industrisamhällets arvtagare är ett kunskapssamhälle, tjänstesamhälle
eller konsumtionssamhälle.343 Utvecklingen kan beskrivas som att ”det
moderna samhället har förvetenskapligats i lika hög grad som
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kunskapsproduktionen har församhälleligats.”344 När det gäller framväxten
av utbildningssystemet så har den varit närmast explosionsartad sedan 1950talet, samtidigt som dess verkan varit begränsad på många lokala
arbetsmarknader, särskilt i landsbygdskommuner.345 Under 1960-talet kom
omfattande skolreformer att resultera i en ökad grad av uppmärksamhet
gentemot vuxenutbildning. Det underströks att de snabba förändringar som
samhället och näringslivet utsattes för, skapade nya utbildningsbehov.346
Med Olof Palmes vuxenutbildningsproposition inför 1967 års riksdag
infördes ett nytt utbildningspolitiskt fält.347
Vuxenutbildningen kom att axla ansvaret som reparatör av sociala
skador såsom exempelvis utbildningsklyftor. Dessutom ansåg man att
vuxenutbildningen skulle bidra till långsiktiga sociala förändringar. Inte
minst skulle den utgöra ett komplement för dem som inte fortsatte till
gymnasieutbildningen. Landsorganisationen (LO) var starkt pådrivande i
bygget av vuxenutbildningen och betraktade den snarast som ett
fördelningspolitiskt instrument, där framförallt de resurssvaga skulle gynnas.
En god samhällsekonomi vid denna tidpunkt gjorde det möjligt att låta
vuxenutbildningen kraftigt expandera, men trots tillgängligheten och de
ekonomiska förbättrade förutsättningarna strömmade lågutbildade
människor inte till i önskad omfattning.348
Forskningssituationen under 1970-talet gjorde att debatten växlade fokus,
från idén om att forskningen på ett eller annat sätt skulle vara samhället till
gagn, till att den borde ha en funktion som rörde tillväxt och uppbyggnad av
välfärdsstaten. Detta hörde samman med tidens stora utbildningsreformer.
En av de viktiga frågorna var att kartlägga studiehinder bland dem som inte
deltog i vuxenutbildningen. Det gällde att lösa frågan om varför den så
kallade begåvningsreserven inte kom strömmandes till vuxenutbildningen.349
Samma tid kännetecknades av ett förändrat ekonomiskt mönster. Det skedde
en markant utveckling mot ökad betydelse för tjänster. Nya faktorer och
tillväxtmönster tog över och förändrade således förutsättningarna för
ekonomisk tillväxt. Vikten av hög kunskapsberedskap kom att betonas liksom

344

Wisselgren, P., ”Universitetens kulturella sammanhang”. I: Sörlin, S. (red.). Kulturen och
kunskapssamhället. Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitiska utmaningar. 2003, s 124.
345
Blom, T., 1996, s 1.
346
Rubenson, K., 1975, s 1.
347
Stolare, M., 2010, s 40.
348
Rubenson, K., 1975, s 1.
349
Carlén, M., 1999, s 55 ff.

105

105

skärpning av kravet på kunskaps- och utbildningsnivån. Utbildning kom att
ses som ”investeringar i en allt mer dominant produktionsfaktor.”350
1970-talet kännetecknades av olika sätt att betrakta modernisering.
Politiker och allehanda experter och administratörer representerade en
materialistisk framstegstanke, där framstegen skulle kunna mätas i
ekonomiska termer, de utomparlamentariska å andra sidan representerade
en motsatt syn, en ickematerialistisk hållning. Historikern Carl Holmberg
skriver om ”en geografisk snedfördelning av resurser, där glesbygden fick stå
tillbaka. Ett grundläggande fel var att frågan om enskilda regioners framtid
alltid formulerades centralt, utan att någon egentlig hänsyn togs till
lokalbefolkningens intressen.”351
Det handlar mycket om en utveckling mot en ny ekonomi, en utveckling
som pågått egentligen under hela efterkrigstiden. Inte minst gäller det
massproduktion av teknologiskt enkla produkter. Stora delar av
varuproduktionen kom att kräva mycket forsknings- och utvecklingsresurser,
andra former av kunskapskapital och socialt avancerad infrastruktur.352
Detta hör också samman med kommuners självuppfattning och strävan efter
att ligga långt fram i moderniseringsarbetet.353
Konjunkturuppgången 1983-84 medförde ett bredare genombrott för en
ny maskinell utrustning inom såväl industrin som tjänstesektorn i Sverige. I
samband med prisfall och ökad kvalitet utökades användningsområdena
hastigt, liksom efterfrågan på ny kompetens. Storstäderna och universiteten
skapade vid denna tid en miljö som kraftigt utvecklade nya verksamheter
rörande kunskapsintensiv industri, forskning, utbildning, FoU (Forskning och
utveckling) och annan tjänsteproduktion. Dock medförde den alltför snabba
tekniska förnyelsen att de nya systemen inte fick tid till stabilisering. Nya
versioner dök upp och ställde i sin tur krav på ytterligare utbildning. Vid
mitten av 1980-talet skedde ett skifte genom att teorin om utbildning som
”investering i humant kapital” slog igenom i ”utbildningsretoriken”. Snabba
förlopp av omställning innebär inte sällan svåra kriser och enskilda individer
drabbades hårt då deras utbildning, kompetens, yrkeskunnande, geografiska
och sociala situation inte motsvarade dessa krav.354
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Många yrken och yrkesutbildningar ryms inte inom termen ”humankapital”.
Vad mer är, det finns tydligen ett behov av andra former av kunskap då
människor reducerade till humankapital inte platsar i detta smala fack. Ett
komplext samhälle präglat av mångfald ställs inför utmaningen att tillvarata
kunskaper relaterade till identitetsfrågor och relationer mellan sociala och
kulturella grupper. I dag rymmer samhället en uppsjö av olika
informationskällor. Världen av kunskap tycks vara gränslös, lättillgänglig och
nära nog var mans egendom. Så här formulerar Sven-Eric Liedman det:
Genom CD är en stor del av den möjliga musikaliska repertoaren
tillgänglig; med välutrustade bibliotek blir utbudet av litteratur så enormt
att ett liv av läsande bara skulle täcka bråkdelen av en bråkdel. Genom
filmer och massmedier ligger ytterligare omätliga informations- och
upplevelsemängder inom räckhåll.355

Grundskolans framväxt
I de följande avsnitten vill jag visa hur de lokala kunskapsmönstren utvecklats
på orten under undersökningsperioden. Folkskolan infördes i Sverige så tidigt
som år 1842, men redan 1824 hade den första skolan sett dagens ljus i
Rämmen. Under denna period fanns flera ambulerande skolor bland annat i
Liljendal, Lönnhöjden och Lesjöfors. Klockaregården från 1839 används
nuvarande som hembygdsgård356 och skolmuseum.357 År 1886 byggdes en
skola i närheten, i Rämsnäs. Denna byggnad är idag privatägd. Småskolan
blev kvar i den gamla byggnaden fram till 1928.358
Så tidigt som 1848 byggdes en bruksskola i Lesjöfors i den byggnad som
senare kom att användas som brukskontor. Den drivande kraften var brukets
dåvarande patron Gustaf Ekman och Anders Berg. Enligt Ekman var en
skolad arbetare bättre rustad för yrkeslivet än en oskolad.359 Gerard De Geer
beskriver det som så att Gustaf Ekman förde en strid för bättre skolor och
modernare undervisningsmetoder, men att gehöret var svalt från tidens
makthavare. Somliga, särskilt prästerna och bolagen ansåg att
355
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nymodigheterna var onödiga och till och med farliga. ”Sådant lade hinder i
vägen för en sund sparsamhet och kunskapsmått utöver det elementära hos
folkets stora massa kunde vara av ondo.”360
I Sverige kom den första normalplanen för undervisningen 1878 och
innebar vanligen en sexårig skolgång. År 1936 lagstadgades den sjuåriga.
Med början år 1950 gjordes en försöksverksamhet med nioårig skolgång.
Den blev obligatorisk och började införas den 1 juli 1962. Läsåret 1972/73
var den helt etablerad i alla landets kommuner.361 1940 inleddes en period av
intensivt reformarbete och expansion av det högre skolväsendet.362 En
expertutredning genomfördes under andra världskriget, år 1940, med
uppgiften att se över det svenska skolsystemet, vidta åtgärder gällande akuta
skolproblem och skapa större enhetlighet i den svenska skolorganisationen.
Utredningen fortsatte under årens lopp och lade grunden för kommande
reformer och 1950-års riksdags tre skolpropositioner (nr 70, 133 och 219).
Skolreformen år 1950 var genomgripande. Den avsåg att forma en ny
skolorganisation och ”att påverka skolans inre liv, dess fostringsmål och dess
arbetssätt.”363
Folkskola fanns under åren på olika platser i Lesjöforstrakten.364 Dock
kom det att dröja innan skolgången fick någon större omfattning.
Stålvallaskolan byggdes på 1940-talet. En ny huvudbyggnad stod färdig,
passande nog år 1956, lagom till det att den nioåriga enhetsskolan infördes i
Lesjöfors 1957. Den var den första i Värmland av sitt slag.365 I Lesjöfors finns
idag förskolan Lönneberga och Stålvallaskolan som är en grundskola med
140 elever.366 I den södra delen finner man de lägre årskurserna och i de
norra, de äldre årskurserna 6-9. I skolans lokaler finns också daghem och
fritidshem. Skolan har också fyra asylklasser för invandrande elever.367
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Yrkesutbildning – en utbildning för män?
I anslutning till 1930-talets ekonomiska kris och den höga
ungdomsarbetslösheten gjordes nationella satsningar på yrkesutbildningar.
Från år 1933 gjordes planläggningar som fick till följd att särskilda
verkstadsskolor bildades runtom i landet.368 I sammanhanget bör yrkesskolan
i Rämmen nämnas. Arkivuppgifter om dess existens finns från 1935.369 I
Rämmen fanns också en snickarskola mellan åren 1935 till 1937, som
sannolikt ingick i den nämnda yrkesskolan. Enligt årsredogörelsen för 193940 var elevantalet fem och samtliga män. Undervisningsämnena var
verkstadsarbete, möbelritning och yrkesräkning. I en notering sägs det:
”Ingen av skolans lärjungar har under sin elevtid innehaft annan anställning.
Dessförinnan har de biträtt sina fäder vid skogsarbete.”370 Att männen
vanligen blev verksamma i samma yrke som sin far är något som vi ska
återkomma till senare. Skolan hade 1941-42 elva elever, varav samtliga var
män. Året därpå var elevantalet nio. 1943-44 hade skolan sju elever, också
detta år var alla män, vilket tyder på en koppling mellan yrkesutbildning och
ett praktiskt kunskapsideal som gått i arv.
Den tidigare nämnda sociologen Jan O Jonsson har betonat att barn ofta
går i sina föräldrars fotspår.371 Det kan förstås ifrågasättas huruvida detta
specifikt är kopplat till ett praktiskt kunskapsideal och materialet i denna
avhandling är för litet för att kunna dra denna typ av generella slutsats, men
ändå finns det mycket som pekar i just den riktningen. Detta hör samman
med det ”rejäla” arbete och den yrkesskicklighet som kännetecknar det
mansideal som hörde hemma i folkhemmet.372 Thomas Johansson
framhåller att fäder vid tiden för denna undersöknings början, blir tydliga för
sina söner när de förankrar sina identitetsanspråk i materiell verksamhet, i
arbetet. Att det är i denna sysselsättning som de möts och med verktyg i
handen materialiserar den manliga identiteten.373 Kopplingen mellan
manligheten och det industriella arbetet vid bruket betonades också som vi
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sett i föregående kapitel. Vi ska även längre fram se hur detta lyfts fram i
intervjuerna.
År 1953 startade en så kallad fortsättningsskola i Lesjöfors (Djurgården)
som blev en yrkesinriktad skola omkring 1957 när den 9-åriga skolan
infördes. Den var främst ämnad för att utbilda blivande bruksarbetare och
rörde i sak metallarbeten såsom svarvning, fräsning, svetsning,
ritningsläsning och maskinelementteori. Den lades ner 1983.374 År 1955
erbjöd skolan utbildning i industri och hantverk, handel, husligt arbete och
sjömansskola. Endast utbildning i industri och hantverk fick deltagare, 15
elever. Befolkningen i kommunen var detta år ungefärligen 3 000, vilket ger
ett deltagande på 0,5 %. Året därpå, 1956, hade skolan sex elever.375 I
årskurs 1 var kurstiden 39 effektiva veckor och i årskurs 2 bestod den av 42
veckor.376 Det verkar troligt att anta att den nya utbildningen i Lesjöfors
ersatte denna skola.
I december 1986 väckte en ny utbildning i Lesjöfors uppmärksamhet i
pressen. ”Utbildning kan”, påpekade Värmlands Folkblad ”vara en väg ur
arbetslöshetens bojor. Det hoppas man i alla fall i Lesjöfors, en ort som är
hårt drabbad av krisen vid gamla Lesjöfors AB.”377 Den utbildning som
avsågs var en renodlad yrkesutbildning, en verkstadsmekanisk sådan om 38
veckor. Av de 15 deltagarna var två kvinnor. Ett av syftena var att locka nya
företag till orten genom att erbjuda yrkesutbildad personal. Dock var inte
utbildningen frivillig för alla. Det sägs vidare i artikeln att somliga blev mer
eller mindre tvingade att delta, då en avstängning från arbetslöshetskassan
eller att flytta från orten inte var ett alternativ. En av kursdeltagarna sade:
”All heder att vi fick vara på platsen, att de tänkte lite på oss.”378
I kursen ingick förutom de praktiska elementen svarvning, fräsning,
borrning och bänkarbete varje vecka åtta timmar teori: materiallära,
matematik, maskinelement, produktionsteknik och ritningsläsning. ”Här
måste vi tänka själva och använda huvudet, förr jobbade vi bara med
kroppen”, sade en av deltagarna.379 Vidareutbildning på orten är
återkommande kopplat till industrin och det praktiska kunskapsidealet, även
om detta också är ett uttryck för förändringen från ett industrisamhälle till ett
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kunskapssamhälle. Sedan kan det visst vara så att det är utbudet som till viss
del styr, vilket vi kommer att titta närmare på i nästa kapitel i
rektorsintervjuerna. Det visar att utbud och efterfrågan ofta sammanfaller
och att de styrande gjort försök att förhålla sig till samhällets utformning och
det allmänna intresset.

Gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
Det svenska samhället kom vid 1900-talets mitt att präglas av ”en stor
regleringsiver” bland statliga myndigheter. Allt fler former av kontroll och
reglering av verksamheten i skolorna, och där så var möjligt även av
högskolor och universitet, inlemmades i systemet vid denna tid. För att skapa
större rättvisa mellan generationerna och ge vuxna en möjlighet att förbättra
sina skolkunskaper gjordes insatser på vuxenutbildningens område.380 Under
1970-talet fanns det egentligen två parallella linjer inom skolvärlden. En som
företrädde toppstyrning via byråkratiskt snävt formulerade mål och en
humanistisk rörelse som satte frigörelse, mångfald och kreativitet främst.
Nyckelordet under 1980- och 90-talen var målstyrning och kraven på kvalitet
och effektivitet växte sig starka inom skolan. Trenden gick från en regelstyrd
statlig styrning till en målstyrd skola där kommunerna fick större
inflytande.381 Denna filosofi innebar att kommunen fick ett direktansvar
rörande den pedagogiska verksamheten och att kommunerna i ökad
utsträckning kunde disponera skolans resurser med lokal variation.382 Från
mitten av 1990-talet blev det allt mer aktuellt med det självständiga lärandet.
Att det är en balansgång mellan utbildningsmål och individen förstår man av
det som stod skrivet i en rapport från Skolverket år 1999:
Kunskap kan i regel inte tvingas på eleven. Undervisning som bygger på att
eleven själv söker kunskap lyckas ofta bättre än undervisning under
tvångsmässiga omständigheter. Den självständiga och kunskapstörstande
individen har gynnsammare förutsättningar att deltaga i det livslånga
lärandet. Livslångt lärande förutsätter motiverade individer med en positiv
attityd till utbildning och lärande, och om individen förknippar lärande och
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utbildning med tvång, finns risken att framtida utbildningsmöjligheter
undviks.383

Gunnar Richardson beskriver 1900-talets utveckling som så att läroverket
enligt 1905 års läroverksstadga klövs i två delar, en nedre latinfri del, realskolan,
och en övre del, gymnasiet. Realskolan blev 6-årig och gymnasiet 4-årigt. Ett
enhetligt gymnasium infördes genom 1964 års gymnasiereform och under
1970-talet sammanfördes gymnasieskolan med fackskolan och yrkesskolan.
Det treåriga gymnasiet var uppdelat i fem linjer: humanistisk,
samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk. Den
tvååriga fackskolan hade en likartad struktur och kom senare under 1990talet att ingå i den nya gymnasieskolan som ett program.384
Under 1950-talet ökade fokus på den vuxna befolkningens utbildning.
Särskilda kompletteringsgymnasier infördes för att ge vuxna en möjlighet att
skaffa behörighet för högre studier. Ett sådant var verksamt i Stockholm
fram till mitten på 1960-talet. 1967 års vuxenutbildningsreform resulterade i
en rejäl expansion av vuxenutbildningen.385 Läsåret 1967/68 fanns
verksamheten i ungefär 30 kommuner. Bara fyra år senare arrangerades
vuxenutbildning i 354 av landets 464 kommuner.386 Statistiken för år 1973
visar att andelen kvinnor i åldern 20-34 bland nyinskrivna elever i kommunal
vuxenutbildning motsvarade 63 % medan andelen män i samma kategori
var 37 %.387 1977/78 hade vuxenutbildningen etablerats i 271 av landets
277 kommuner. Elevantalet ökade stort de första åren. Toppen nåddes vid
1970-talets början för att därefter minska. 1970 omfattade den kommunala
vuxenutbildningen 165 000 elever.388 Fyra år senare var antalet 69 000.
Redan år 1978 i årsboken för utbildningsstatistik ställdes frågan ”Nås de
grupper för vilka utbildningen är avsedd, dvs äldre och kortutbildade?”389
År 1993 var antalet elever i Komvux 136 931, en siffra som kom att öka
rejält för år 2000 då studerandeantalet var 221 900. Antalet minskade sen
återigen och 2009 var elevantalet nere i 112 389.390 Vuxenutbildningen av
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Skolan och den föränderliga ekonomin. Skolverkets rapport 179. 1999, s 11.
Richardson, G., 2010, s 105, 130 f.
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Börlin, A., Hörnqvist, B., Raitio, S. & Stjärnlöf, S., Att utbilda vuxna. En bok om vuxenutbildning i
Sverige. 1990, s 20.
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Filipstads kommun, Kommunstyrelsen. Cirkulär 73.128 fr kommunalpolitiska avdelningen vid
Svenska kommunförbundet m PM 1979-10-04. Protokoll, årsberättelser, Filipstad. Filipstads
kommunarkiv, Filipstad.
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Utbildningsstatistisk årsbok 1978. 1978, s 271.
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Richardson, G., 1977, s 135.
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Utbildningsstatistisk årsbok 1978. 1978, s 268 f.
390
2011-08-23, SCB.
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idag präglas av de förslag som lades fram i vuxenutbildningspropositionen
för 2001.391 Målsättningen var att ”ge alla vuxna möjligheter att utveckla sin
kunskap och kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati,
jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis
fördelning.”392 År 1997 startades en särskild satsning på vuxenutbildning i
form av kunskapslyftet (1997-2002), vilket var ett marknadspolitiskt projekt
med syfte att öka sysselsättning och tillväxt.393
…kunskapslyftet /har/ varit ett lyft för såväl samhälle som individ, men
kanske inte exakt på det sätt som staten hade planerat det. Det verkar finnas
en inneboende kraft hos såväl individen som det lokala samhället, som
påverkar val, inriktning och utfall av den formella vuxenutbildningen.394

Ovanstående fanns att läsa i en SOU-rapport för 2008. I en annan rapport
från Skolverket från samma år sades det:
För både grundläggande komvux och gymnasial komvux gäller att den
politiska styrningen ofta är mycket oklar med få konkretiserade mål. Ibland
är den närmast obefintlig. En sådan vaghet i den kommunala styrningen
försvårar naturligtvis utveckling, uppföljning och utvärdering av
verksamheten.395

Citaten ovan tyder på att det funnits ett glapp inom Komvux gällande
individen, det lokala samhället och de styrande. Det är en problematik vi ska
återkomma till.
Det lokala skolutbudet efter grundskolan utgörs idag av
Spångbergsgymnasiet i Filipstad. Spångbergsgymnasiet erbjuder idag elva
nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Byggprogrammet,
Elprogrammet, Fordonsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Industriprogrammet,
Livsmedelsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet,
Omvårdnadsprogrammet och Samhällvetenskapsprogrammet.

391

Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, prop 2000/01:72, bet. 2000/01 UbU15,
rskr. 2000/01:229.
392
Ett nytt system för vuxenutbildning. SOU 2008:17, s 86.
393
Richardson, G., 2010, s 205 f.
394
Ett nytt system för vuxenutbildning. SOU 2008:17, s 87 f.
395
Vuxenutbildning. Tematisk rapport. Skolverkets rapport nr 141. Skolverket. 2008, s 22.
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Spångbergsgymnasiets lokaler är från 1968.396 I Filipstad i samma lokaler
ligger också den kommunala vuxenutbildningen, även den från 1968. Här
erbjuds via Lärcentrum distansstudier på både gymnasie- och högskolenivå.
Vuxenutbildningen
erbjuder
förutom
Grundvux
(grundläggande
vuxenutbildning årskurser 7-9) och de gymnasiala kurserna tre
yrkesrelaterade program: Handel- och turismutbildning, Omvårdnadsutbildning samt Bergteknik. I kommunen finns den så kallade Bergsskolan
som är en del av Luleå tekniska universitet och utbildar högskoleingenjörer
och tekniker för stål- och metallindustrin, berg- och anläggningsbranschen.
Bergsskolan i Filipstad grundades år 1830 med syftet att utbilda tjänstemän
inom bergshanteringen.397 I sammanhanget bör också Gammelkroppa
skogsskola nämnas, vilken är en privat högskola som drivs i stiftelseform. Den
utbildar skogstekniker och vidareutbildar personal i skogsbranschen.398
Närmaste universitet finns i Karlstad.
Antalet studerande i den gymnasiala vuxenutbildningen har stadigt
minskat från början av 2000-talet och det är betydligt vanligare med
kvinnliga elever än manliga.399 Redan från starten bestod elevantalet av fler
kvinnor än män och detta mönster höll i sig genom åren. År 1970 deltog 35
813 män (41 %) och 51 152 kvinnor i kommunal vuxenutbildning i
Sverige.400 År 1999 var elevantalet män 77 274 (33 %) och antalet kvinnor
156 952.401 Samma mönster kan urskiljas i Filipstads kommun, men här är
differensen avsevärt större. Vid tiden för införandet av Komvux i kommunen
år 1968, var elevantalet 28 och endast fyra av dessa var män (14,3 %).402 År
2000 hade verksamheten 819 elever, av dessa var endast 125 män (15,3
%).403

396

Muntlig uppgift från en av skolans rektorer, 2011-04-28.
Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller utöver I del I och II publicerade tom år
1950. Statistiska centralbyrån, 1950, s 192.
398
2008-11-03,
http://www.filipstad.se/toppmeny/barnutbildning.4.7349600b1134446d3498000561.html
Se även 2013-02-07, http://www.bergsskolan.se/om-bergsskolan
399
Skolverkets lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003. Rapport nr 238.
2003, s 117.
400
Statistisk årsbok för Sverige 1971. Statistiska centralbyrån, Stockholm, 1971, s 308.
401
Statistisk årsbok för Sverige 2001. Statistiska centralbyrån, Stockholm, 2000, s 459.
402
Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen. Elevuppgifter för kommunal vuxenutbildning
(SCB) 1968. KOMVUX statistik. Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet.
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Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen. Kurser och deltagare i kommunal
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Diagram 7. Elever vid Komvux i Filipstad och i riket 1968-2009, (procent)
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KÄLLA: Skolverket. 2011-03-30, http://www.jmftak.artisan.se/frame_ex.htm, samt SCB.

Tabell 2. Antal studerande på Vuxenutbildningen i Filipstad 2010
VUXENUTBILDNINGEN I FILIPSTAD
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Särvux
Svenskundervisn. invandrare
Totalt

ANTAL STUDERANDE
8
83
10
44
145

KÄLLA: Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen, Sammanställning av uppgifter om den kommunala vuxenutbildningen i Filipstad, gjord av administratör
Marianne Persson, u å. Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet. Se även Kommunbeslut
efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilagan Tillsyn i Vuxenutbildningen.

Diagram 7 ovan visar att det råder mycket stora skillnader mellan könen vad
gäller studiedeltagande i Komvux. Statistiken visar också att deltagandet i
Komvux minskat sedan 2000-talet. År 2000 var 5,3 % av invånarna mellan
20-64 år i Filipstads kommun delaktiga i den kommunala vuxenutbildningen.
År 2009 gällde det samma för endast 2,2 % av befolkningen. Noteras bör här
år 1979, då andelen män i Filipstad vid den kommunala vuxenutbildningen
till och med var större än andelen män i riket. Bara elva år tidigare hade
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drygt 14 % av männen deltagit i utbildningen vid Komvux i Filipstad. Detta
hör troligen samman med strukturförändringarna och stålkrisen. Andelen
kvinnor vid Komvux har däremot oftast varit högre än för riket.
Utvecklingen i Lesjöfors har sedan starten av kommunal vuxenutbildning
i Filipstads kommun 1968 sett lite olikartad ut. Antalet deltagare har genom
åren varit bra mycket större då kurser anordnats på hemmaplan i Lesjöfors,
än då dessa genomförts i Filipstad. Det första året anordnades en ämneskurs
i svenska i Filipstad. Av deltagarna hemmahörande i Lesjöfors var endast en
man och övriga sju, kvinnor. Läsåren 1969/71 fanns en ämneskurs i
matematik där två av deltagarna var män och från Lesjöfors. I
maskinskrivning, textil-, matlagnings-, dagbarnvårdar- och hemsamaritskurser var kvinnodeltagandet komplett under 70-talet. På samma sätt var det
i Lesjöfors endast män som läste matematik. Det gällde även för kurser i
oljeeldning och för lagförmän under samma period. I språkkurserna var inte
gehöret särskilt stort i Lesjöfors, men där fanns representanter från båda
könen även om kvinnorna dominerade statistiken.404
Vårterminen 1976 anordnades en engelskgrupp i Lesjöfors. Av de 17,
varav fyra var män, som anmält sig till kursen påbörjade endast sju kvinnor
studierna. Den mest populära kursen vid denna tid var i särklass hemsamarit
och bland deltagarna syntes som redan nämnts endast kvinnor. Men även
hemslöjdskurser hade framgång i Lesjöfors. 1974/75 ordnades en kurs i
snickeri varav alla sju deltagarna var män. 1975 fanns i Lesjöfors även en
kurs i handvävning som genomfördes av åtta kvinnor. Snickerikursen
följande år hade elva deltagare, varav tio var män och en kvinna. Antalet
deltagare och kurser i möbel- och inredningssnickeri samt i vävning och
sömnad ökade mot slutet av 70-talet i Lesjöfors. Könsfördelningen var
traditionell och endast en kvinna ses i deltagarlistor för snickerikurserna.
Samma mönster ses i den kurs för utbildning av gaffeltruckförare som
arrangerades i Lesjöfors 1977. Deltagarna var 17, 16 män och en kvinna.
Två år senare hade deltagarna på samma utbildning ökat till 40, två av dessa
var då kvinnor. Kring år 1980 hade hemslöjdskurserna, textil- såväl som
snickerikurserna, sin topp i Lesjöfors, deras popularitet bestod under detta
decennium även om den kom att minska något. Könsfördelningen fortsatte
404

Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen. Sammanställning av uppgifter om den
kommunala vuxenutbildningen i Filipstad, gjord av administratör Marianne Persson, u å. Filipstads
kommun, Spångbergsgymnasiet.
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dock att vara strikt uppdelad.405 Den dåvarande rektorn
vuxenutbildningen berättade i en intervju för mig om situationen:

för

Du vet vi hade ju en stor mängd vävstolar över hela bygden. Och du vet det
var nån tant som ville väva då vet du, sen ordnade hon elever då, släkt och
vänner. Det dröjde inte länge förrän hon ringde och sa: ”nu vill vi sätta
igång.” Det var i många byar, det satt kanske en åtta kärringar, men vi fick
ihop det. Det var folk som åkte flera mil för att vara med. Vi hade i
Filipstad på flera ställen, vad hade vi mer? Vi hade i Lesjöfors och
Nykroppa. Och i Lesjöfors var vi väl ganska länge.406

Det är intressant att den kommunala vuxenutbildningen anordnade dessa
praktiskt inriktade studiecirkelkurser. Ett liknande mönster kan ses i Martin
Stolares undersökning av studiecirklar i Munkfors. År 1971 ägnade sig
närmare en tredjedel av Munkforseleverna åt kurser i textil. Stolare skriver
att den kommunala vuxenutbildningen blev liktydigt med vuxenutbildning
och att det aldrig diskuterades vad vuxenutbildning kunde bestå av. Likaså
att utbildningen tog emot kvinnor som tidigare varit hemmafruar och som
sökte sig ut på arbetsmarknaden.407 Jag tror inte heller att man här ska
förglömma att det handlar om lokala kunskapstraditioner som i viss mån inte
förändrades så mycket under dessa år, män och kvinnor var i Lesjöfors
brukssamhälle vana att arbeta med sina händer och det skiftade inte bara för
att det inrättades en kommunal vuxenutbildning, utan istället kom denna
utbildning sannolikt att spegla de lokala mönstren.
Samma rektor som citeras ovan berättade: ”När det gällde män så ska
man tänka, bilar sysslade man mycket med. Svetsning var en stor grej. Sen
körde vi mycket verkstadsindustri.”408 Fåtalet andra vuxenutbildningskurser
mötte också gensvar bland Lesjöforsbefolkningen vid denna tid. En handfull
personer, samtliga kvinnor, började läsa in grundskolans högstadium i
Filipstad. Läsåret 1982/83 fanns sju deltagare från Lesjöfors på så kallad
Social linje i Filipstad, tre av dessa var män. I Engelska etapp 2 fanns läsåret
1984/1985 nio lesjöforsare, sex kvinnor och tre män.

405

Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen. Sammanställning av adm Marianne Persson,
u å. Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet.
406
Intervju med före detta rektor vid Vuxenutbildningen i Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet
2011-04-28.
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Stolare, M., 2010, s 226, 228.
408
Intervju med före detta rektor vid Vuxenutbildningen i Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet
2011-04-28.

117

117

Kring år 1980 hade den kommunala vuxenutbildningen sin topp i Lesjöfors,
liksom i kommunen. År 1977 hade den gaffeltruckutbildning som
anordnades i Lesjöfors 16 deltagare, två år senare var antalet män 38. Det
hör som redan nämnts säkerligen samman med samhällsförändringarna vid
denna tid och brukets nedläggning. Under andra halvan av 80-talet
minskade studiedeltagandet intressant nog på kurserna i Lesjöfors. Bara
några få män ses i materialet från denna tid i kurser som Data och ADB,
men även det kvinnliga deltagandet gick ner.409
I början på 90-talet läste två män och en kvinna från Lesjöfors
Gymnasial vuxenutbildning etapp 1 och två män Grundläggande
vuxenutbildning i Filipstad. Under andra halvan av 90-talet återfinns två
män och två kvinnor från Lesjöfors i deltagarstatistiken på Gymnasial
vuxenutbildning.410 Under årens lopp har det manliga intresset för den
kommunala vuxenutbildningen varit relativt likartat tematiskt sett. Inom
ämnesområden som maskinskrivning, textilslöjd, matlagning, dagbarnvård
och hemsamarit har kvinnodeltagandet varit nästan totalt, medan kurser
inom matematik, oljeeldning, gaffeltruckkörning och snickeri samt utbildning
av lagförmän har dominerats av män. Männen tycks således vända sig från
de utbildningar som traditionellt kan betraktas som omanliga. Vi kommer
längre fram i detta kapitel se att detta uppdelningsmönster är
kännetecknande även inom andra utbildningsformer.
År 2009 hade 31,3 % av Filipstads kommuns invånare förgymnasial
utbildning, 51,4 % hade gymnasial utbildning och endast 15,3 %
eftergymnasial utbildning. För riket var det 31,5 % med eftergymnasial
utbildning för samma år.411 I skolverkets lägesbedömning för 2006 framhölls
dock att deltagandet i gymnasial vuxenutbildningen ökat. Dock har inte
könsskillnaderna utjämnats, utan kvinnorna har länge representerat ungefär
dubbelt så många som männen.412

409

Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen. Sammanställning av adm Marianne Persson,
u å. Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet.
410
Filipstads kommun, Kommunala Vuxenutbildningen. Sammanställning av adm Marianne Persson,
u å. Filipstads kommun, Spångbergsgymnasiet.
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2,0 % hade okänd utbildningsnivå. SCB. Samt se även Rapport nr 4, Region Värmland 2011.
2011, s 13.
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Skolverkets lägesbedömning 2006. Förskola, skola och vuxenutbildning. Stockholm, 2006, s 152.
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Diagram 8. Gymnasial- och eftergymnasial utbildning hos män och kvinnor 25-34 år i
Filipstads kommun, 1985-2010, (procent)
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Diagram 9. Andel män och kvinnor, 25-64 år, med eftergymnasial utbildning 2007, ort
i fallande ordning 1-290 (procent)
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KÄLLA: 2008-11-06, Dagens Samhälle, artikel;
http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=13227, källa SCB.
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Diagram 8 på föregående sida visar att en högre andel män än kvinnor
mellan 25-34 år, med undantag för år 2000, haft treårig (minst)
gymnasieutbildning i kommunen. Det omvända gäller högre utbildning. En
högre andel kvinnor än män har eftergymnasial utbildning, en skillnad
mellan könen som har ökat under en längre tid, som vi kan se av
diagrammet. I en del kommuner är det dessutom mycket stor skillnad i
utbildningsnivån mellan män och kvinnor.413
I diagram 9 på föregående sida visas en undersökning med 290 svenska
orter och dess andel av män och kvinnor med eftergymnasial utbildning.
Filipstad hamnade som 287:e i ordningen. Bara Gnosjö, Ljusnarberg och
Bjuv hade lägre andel utbildade. Tittar man på fördelningen mellan män
och kvinnor så ser vi att skillnaden som redan nämnts var mycket stor.
Andelen lågutbildade, ska det dock sägas, är större när man tittar på äldre
åldersgrupper.
En sak som bör noteras här är att även i andra kommuner, som inte är
brukskommuner, såsom i glesbygdskommuner, kan mönstret med låg formell
utbildning urskiljas. Även hos olika brukskommuner kan det finnas
variationer i utbildningsnivåmönstret. Mats Lundmark skriver, som redan
nämnts i föregående kapitel, att mycket tyder på att: ”omvandlingen av den
traditionella bruksorten kommit olika långt i olika delar av regionen, och att
det i sin tur kan ha betydelse för i vilken utsträckning som könsbundna
attityder och handlingsmönster har förändrats.”414 Vidare kan den låga
andelen högutbildade på orten inte bara förklaras med en utbildningsskeptisk
attityd, då det är troligt att man flyttar och skaffar sig en högre utbildning för
att andra val saknas.
Diagram 10 på nästa sida, är hämtat från SCB och visar rikets fördelning
av män och kvinnor vid folkskola, grundskola, gymnasial- och eftergymnasial
utbildning nedslagsåren 1930, 1970 och 2000. Det har sedan 1930-talet skett
dramatiska förändringar på utbildningsområdet. Den ekonomiska tillväxten
var omfattande åren 1950-70, och det genomfördes flera reformer under
efterkrigstiden som stod färdiga under 1970-talet, en struktur som blivit
relativt bestående. Medan 10 % av en årskull år 1930 påbörjade realskolan,
så gick år 1970 10 % vidare till högskolan. År 2000 hade den
eftergymnasiala utbildningen ökat rejält och 1990- och 2000-talen innebar
en enorm expansion för eftergymnasial utbildning.415
413

Rapport nr 4, Region Värmland 2011. 2011, s 15.
Lundmark, M., 2009, s 56.
415
Richardson, G., Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu. 2004, s 97 ff, 258.
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Männen och skolan – grundskolan och gymnasieskolan
I följande avsnitt kommer jag att fördjupa bilden av de formella
skolformerna i trakten. Här står pojkarnas val i relation till flickornas i
centrum. I anslutning till detta framhålls hur pojkarnas studiebanor yttrar
sig, vilken typ av kunskap, ämnen och inriktningar de har intresserat sig för,
för att göra kunskapsmönstren och till viss del kunskapsidealen överskådliga.
Det senare kommer framförallt att presenteras, som nämnts, i
intervjukapitlet. Detta avsnitt tar sin början i realskolan, som speglar
kunskapsmönstren i kommunen under de första decennierna av min
undersökningsperiod.
Den 11 juli 1947 beslutades att ett kommunalt gymnasium, organiserat i
överensstämmelse med de högre allmänna läroverkens treåriga
realgymnasielinje, skulle förenas med samrealskolan i Filipstad. Hösten år
1952 tillkom en treårig latinlinje.416 Ett år tidigare hade en utredning om ett
416

Filipstads läroverk. Utredning angående skolväsendets utveckling i Filipstad samt förslag rörande
realskolans framtida organisation 1957, Ö I: 1, s 3. Värmlandsarkiv.
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gymnasium i staden företagits. På hösten år 1955 ombildades det
kommunala gymnasiet successivt till ett statligt och samrealskolan fick det
nya namnet högre allmänt läroverk. År 1961 ersattes samrealskolan av
enhetskolan/grundskolan i Filipstad.417 Det kan här vara intressant att titta
på könsfördelningen vid de två avdelningarna vid läroverket, för att kunna
urskilja om det redan tidigt funnits några skillnader mellan könen avseende
studiedeltagande.
Tabell 3. Antal elever vid Filipstads läroverk, Samrealskolan klass 1-4, 1940-1960

Klass 4 allmän linje
Klass 4 handelslinje
Klass 3 allmän linje
Klass 3 handelslinje
Klass 2
Klass 1
Summa

1940
Pojkar
10
7
18
7
15
24
81

Flickor
15
7
7
8
31
22

1950
Pojkar
6
2
21
2
27
36

Flickor
9
4
23
15
34
35

90

94

120

1960
Pojkar
44

Flickor
34

37

58

44
38

58
66

163

216

KÄLLA: Filipstads läroverk. Årskataloger 1940-1950. D IC: 7 och Årskataloger 1950-1960. D IC:
8. Värmlandsarkiv.
Anmärkning: För år 1960 fanns ingen uppdelning i allmän- och handelslinje för årskurs tre och
fyra.

Vi kan av tabellen ovan se att antalet flickor hela tiden varit fler vid Filipstads
realskola än pojkar och att denna klyfta dessutom ökat för åren 1940-1960.
Det är troligt att anta att denna skillnad beror på att flickskolor saknades i
Filipstad vid denna tid.418 Gör man en jämförelse med riket för denna period
gällande antal lärjungar som avlade realskoleexamen så var antalet pojkar
dominant till skillnad från situationen vid Filipstads läroverk. Antalet pojkar
var 1941/45 4109 (54,4 %) och antalet flickor 3447. År 1949 var antalet
pojkar 4774 (52,9 %) och antalet flickor 4248.419 År 1959 hade flickor gått
om pojkar i antal, detta år avlade 9784 pojkar (48,1 %) och 10 559 flickor
417

Filipstads läroverk. En kort historik. Av bibliotekarie Carl Axelson och Läroverksadjunkt Knut
Warmland. Filipstads tryckeri aktiebolag 1962, s 10 ff.
418
Flickskolan i Filipstad som inrättats 1873, avvecklade sin verksamhet 1908. Filipstads läroverk.
Årsredogörelser 1911-1920 (m inbjudningsskrift till invigningen av Samskolans i Filipstads nya
byggnad den 2 februari 1914), F VC:2. Värmlandsarkiv.
419
Statistisk årsbok för Sverige 1950. Statistiska centralbyrån, 1950, Stockholm, s 274.

122

122

realexamen i riket.420 När det gäller gymnasiet är situationen den omvända.
Höstterminen 1947 var 16 pojkar (72,7 %) och 6 flickor inskrivna vid det
kommunala gymnasiet i Filipstad.421 Höstterminen 1970 bestod elevantalet
av 311 pojkar (52,0 %) och 287 flickor.422 Höstterminen 1990 utgjordes
elevantalet vid Spångbergsgymnasiet i Filipstad av 237 pojkar (43,8 %) och
304 flickor.423 Bara sju år senare var det dock återigen fler manliga elever vid
gymnasiet och från år 2006 var denna skillnad mellan könen påtaglig.
Diagram 11. Elevantal vid Spångbergsgymnasiet 1947-2010
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KÄLLA: Skolverket, elevstatistik. 2011-03-21, http://siris.skolverket.se/reports/,
Filipstads läroverk. Årskataloger 1940-1950. D IC: 7. Värmlandsarkiv, Karlstad. Filipstads
kommun, Skolstyrelsen. Katalog angående gymnasiet och fackskolan, grundskolans högstadium
1966-67, s 11-30, och Kataloger angående gymnasial utbildning (Spångbergsgymnasiet Filipstad)
1970-91. Filipstads kommunarkiv.

I sammanhanget kan det vara relevant att jämföra detta med riket i stort. År
1941 var 1767 (58,3 %) manliga elever inskrivna vid gymnasiet och 1263
kvinnliga. År 1970 hade siffrorna ökat betydligt, antalet manliga elever var
59 219 (57 %) och antalet kvinnliga 44 453.424 De stigande siffrorna här kan
420

Statistisk årsbok för Sverige 1960. Statistiska centralbyrån, 1960, Stockholm, s 262.
Filipstads läroverk. Årskataloger 1940-1950. D IC: 7. Värmlandsarkiv.
422
Filipstads kommun, Skolstyrelsen. Katalog ang gymnasial utbildning (Spångbergsgymnasiet
Filipstad) 1970-71. Filipstads kommunarkiv.
423
Filipstads kommun, Skolstyrelsen. Katalog ang gymnasial utbildning (Spångbergsgymnasiet
Filipstad) 1990-91. Filipstads kommunarkiv.
424
Statistisk årsbok för Sverige 1971. Statistiska centralbyrån, 1971, s 306.
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bero på att det var fler grupper som hade möjlighet att söka sig till
gymnasieskolan, liksom att antalet studiealternativ ökade vid denna tid,
såsom exempelvis fackskolan och något senare yrkesutbildningarna.425
Höstterminen 2010 bestod elevantalet av 199 002 (51,6 %) pojkar och 186
710 flickor.426 Under 1980 blev antalet kvinnliga elever i gymnasieskolan fler
än manliga i både Filipstad och på riksnivå, denna situation höll i sig även
under 1990-talet, men år 2010 var det återigen fler manliga elever i
gymnasieskolan. Spångbergsgymnasiet följer alltså trenden för riket i stort,
skillnaden ligger i att variationerna är något större procentuellt för Filipstad.
Exempelvis representerade de manliga eleverna i Filipstad år 1950 67,9 %,
för riket var samma siffra 55,4 %. År 1980 var de kvinnliga eleverna flest, på
riksnivå motsvarade de 50,7 % av det totala elevantalet, medan de i Filipstad
stod för 54,3 %, (se diagram 11). Idag är det betydligt fler manliga elever än
kvinnliga som studerar på Spångbergsgymnasiet, och denna skillnad mellan
könen har bara ökat sedan 1997.427 Läsåret 2010/11 hade Spångbergsgymnasiet 369 elever varav 137 var kvinnor (37 %) och 232 var män (63
%).428 Se diagrammet på föregående sida.
I nära nog samtliga fall av undersökningsområdena här så är det
kvinnorna som dominerat statistiken, dock inte i detta. I ett samtal med
arkivarien Kristina Eriksson, som är uppväxt och bosatt i Filipstads kommun
framkommer att det är pojkarna som stannar på hemorten medan flickorna i
gymnasieåldern ger sig av. Hon berättar:
Killarna är så förankrade på nåt sätt. Flickorna har mindre mål och vet inte
vad dom vill. Dom vill resa och se sig runt. Min son han vill ha ett jobb och
tjäna pengar. Det stora ankaret håller honom fast. Det är tryggt och
bekvämt.429

Det finns föreställningar om att det är kvinnorna som flyttar och söker sig till
studier eller arbete på annan ort, medan männen i högre utsträckning
stannar på hemorten och gör traditionella yrkesval. Mats Lundmark
undersöker om denna bild stämmer i en granskning av 22
bergslagskommuner. Han konstaterar att en något större andel av kvinnorna
425

Richardson, G., 2004, s 130 ff.
2013-04-13, Skolverket statistik, http://www.skolverket.se/statistik-ochanalys/statistik/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.124788
427
Här skulle man även gärna ha velat se betydligt äldre statistik, för att visa på förändringen över
längre tid, men då denna saknas redovisar jag den information som gått att få fram.
428
2011-03-21, http://siris.skolverket.se/reports/
429
Samtal med Kristina Eriksson, Centralarkivet, Filipstad, 2011-04-07.
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flyttar men att flyttningsbenägenheten varierar stort i industriregionen
Bergslagen. Lundmark föreslår olika förklaringsgrunder och menar att detta
kan bero på lokala variationer rörande arbetstillfällen och
utbildningssatsningar, eller att det utvecklats lokala distinkta kulturer och
attityder bland män och kvinnor. Mönstret rörande utflyttningar och
utbildningsval hör samman med samhällsklass och Lundmark skriver att för
de män som stannar kvar i sin hemkommun dominerar industrijobben
starkt.430
Tittar man på utflyttningsmönstret i Filipstads kommun under
nedslagsåren 1968, 1980, 1990, 2000, 2010 för åldersgruppen 15-19 år så
har fler kvinnor än män flyttat från kommunen med ett undantag (1980, då
34 män och 30 kvinnor flyttade). 1968 flyttade 61 kvinnor och 45 män. År
2010 flyttade 32 kvinnor och 23 män. I åldersgruppen 20-24 år ser det dock
annorlunda ut. 1968 och 1980 flyttade fler kvinnor (1968: 127 kvinnor och
85 män, 1980: 55 kvinnor och 41 män) men för övriga år har det varit fler
manliga utflyttare. När det gäller utflyttare i alla ålderskategorier, är det
relativt jämnt mellan könen, men männen har under alla åren varit fler.431
Lissa Nordin skriver i sin undersökning av män i norrländsk glesbygd att
männen i högre grad uttrycker ambivalens angående flytt än kvinnor och att
männen generellt förknippar flyttande med tvång och försörjning, inte något
som sker av egen vilja. Samtidigt beskriver hon också hur flera av de kvinnor
hon mötte, likt män, inte hade några tankar på att lämna hemorten.
Skillnaderna är kanske inte så stora som de allmänt betraktas vara, det tycks
dock som om att stanna kvar i allmänhet betraktas som mer manligt än
kvinnligt.432 Detta framkommer även i det ovan nämnda samtalet med
Kristina Eriksson. Diagram 11 visade att de kvinnliga eleverna vid
Spångbergsgymnasiet blivit allt färre. Utflyttningsstatistiken433 ovan kan vara
en förklaring, en annan skulle kunna höra samman med de ökade
valmöjligheter som uppstod i samband med införandet av det fria skolvalet
som infördes i början av 1990-talet.434 Flickorna kan tänkas ha valt en skola i
en annan kommun.
I ett skolstyrelseprotokoll från 1980 sades det att det fanns en
snedrekrytering bland de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan. Det tycks
430

Lundmark, M., 2009, s 38, 46, 51 f.
2013-04-24, SCB.
432
Nordin, L., Man ska ju vara två. Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd. 2007, s 90 f.
433
Denna statistik fångar dock inte de som är skrivna i kommunen men som valt att läsa i en annan
kommun.
434
2013-05-12, Skolverket, http://www.skolverket.se/
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som om kommunen uppmärksammade situationen och sökt sätt att utjämna
den skeva könsfördelningen. Det föreslogs nämligen att man borde göra
organiserade studiebesök i kommunens industrier redan i förskolan och på
lågstadiet. Likaså att eventuella överblivna platser på verkstadsteknisk linje
skulle göras tillgängliga för flickor på konsumtions- och distributionskontorslinjerna och att en del av deras praktik skulle förläggas till
verkstäderna.435 Att man inte lyckades råda bot på snedrekryteringen visas i
kommande tabell 4.
Som exempel kan nämnas det försök som gjordes under läsåret 1980/81
att omlokalisera verkstadsteknisk linje, årskurs 1, från Lesjöfors bruks lokaler
till Spångbergsgymnasiets. Anledningen var bristfällig studiegång. Frågan är
hur man ska tolka detta. Kanske medförde brukets dåliga ekonomi och hot
om nedläggning att det rådde ett bristande intresse även för praktisk
kunskap. Samtidigt såg vi i statistiken för den kommunala vuxenutbildningen
att denna hade sin absoluta topp i Lesjöfors kring 1980. Kanske kan detta ses
som ett tecken på en generationsskillnad i synen på kunskap och utbildning.
Samhället stod inför stora omvälvningar och det kan tyckas logiskt att det
uppstod allmän förvirring och misstro inför framtiden bland de unga. I
föregående kapitel såg vi att det politiska mönstret påverkades på liknande
sätt. Ett samtal inleddes hursomhelst mellan företaget och Spångbergsgymnasiet där elevers dåliga studiemotivation var huvudpunkten. Vad man
efterfrågade var en bättre möjlighet att övervaka elevernas deltagande.436
Många år senare gjordes en skolinspektionsgranskning av Spångbergsgymnasiet i vilken det framkom behovet av att ”grundlägga en positiv
inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med
negativa skolerfarenheter. Det finns ett behov av att stärka elevernas tro på
sig själva och ge dem framtidstro.”437 Detta kan jämföras med
Skolinspektionens granskning av grundskolan, där resultatet blev att det
inrättades ett skolutvecklingsprogram för att dels få eleverna intresserade av
att lära sig. Detta visar att ointresset eller det bristande självförtroendet inte
plötsligt uppstår under gymnasietiden och att det sannolikt existerat under en
längre tid. Skolinspektionens granskning av gymnasiet visade också att det
fanns en utbredd attityd bland eleverna att vara nöjda med betyget godkänd.
Rörande förväntningarna på elevernas studieförmåga fanns personal som
435

Filipstads kommun, Skolstyrelsen. Protokoll 1980, A 1a:9, s 29. Filipstads kommunarkiv.
Angående omlokalisering av åk 1 av verkstadsteknisk linje. Filipstads kommun, Skolstyrelsen.
Protokoll 1980, A 1a:9, St§137, AU§131. Filipstads kommunarkiv.
437
Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilagan Tillsynsprotokoll och
bedömningar för kommunens gymnasieskolor. Tillsyn i Spångbergsgymnasiet, s 2.
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nämnde ”bristande studietradition” i kommunen, att ”vi köper bruksandan”
och att ”vi är glada om eleverna kommer hit”. Framkom gjorde också att
studie- och yrkesvägledning inte erbjöds i önskvärd och tillräcklig
omfattning.438
Läsåret 2009/2010 hade 90,9 % av de kvinnliga eleverna vid
Spångbergs-gymnasiet grundläggande behörighet medan bara 68,3 % av de
manliga eleverna hade lyckats med detsamma.439 Resultatet för riket
motsvarande läsår var att 89,9 % av kvinnorna och 83,6 % av männen hade
uppnått grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.440
Statistiken visar att studienivån generellt sett i kommunen är lägre för båda
könen, än för övriga riket, men att männen här ligger avsevärt lägre. Den
offentliga statistiken för 2009 avslöjar också att den genomsnittliga
betygspoängen vid Spångbergsgymnasiet är lägre än motsvarande värde för
övriga riket.441 Läsåret 2007/08 var betygspoängen för de manliga eleverna
vid Spångbergsgymnasiet 12,4 och 13,2 för de kvinnliga, motsvarande detta
läsår för riksnivån var 13,3 för män och 14,7 för kvinnor. Läsåret 2008/09
hade männen betygspoängen 11,4 och kvinnorna 12,5, och på riksnivå var
poängen 13,4 för män och 14,7 för kvinnor. Läsåret 2009/10 hade de
manliga eleverna 11,7 och de kvinnliga eleverna 14,8. Poängen i riket detta
läsår var 13,3 för män och 14,7 för kvinnor. Man kan alltså se att
betygspoängen varierar en hel del från år till år och att de manliga eleverna
genomgående, på såväl riksnivå som i Filipstad, ligger lägre än de
kvinnliga.442
En parallell kan dras till betygen i grundskolan. I Skolverkets diagram
över slutbetygen vid Stålvallaskolan i årskurs 9 för läsåret 2009/2010 var det
några betyg som sköt i höjden. Det gällde ämnena bild, slöjd och idrott och
hälsa. I dessa ämnen hade eleverna under åren (undersökningen gällde en
jämförelse med åren 2006-2010), både flickor och pojkar, ofta haft betygen
MVG, mycket väl godkänt och VG, väl godkänt. Somliga år gällde
detsamma även teknikämnet. Ämnen där könen skiljde sig åt, var exempelvis
engelska, svenska och musik där flickorna oftare hade MVG och VG, medan
G, godkänt, var mer vanligt bland pojkarna. Flickorna låg också något högre
i geografi, historia, religion, samhällsvetenskap, kemi och matematik under
438

Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilagan Tillsynsprotokoll och
bedömningar för kommunens gymnasieskolor. Tillsyn i Spångbergsgymnasiet, s 9.
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dessa år. Det omvända gällde för idrott och hälsa där pojkarna oftast låg
högre än flickorna, även om båda könen hade gjort bra ifrån sig under
merparten av undersökningsperioden.443 Här kan för pojkarna sägas finnas
en koppling till det praktiska kunskapsidealet. De har oftare haft bättre betyg
i praktiskt orienterade ämnen. Om vi tittar på nationell statistik så av de
elever som lämnade grundskolan utan slutbetyg läsåret 2009/2010 var 42,4
% flickor och 57,6 % pojkar, och flickorna hade väsentligt mycket högre
betyg i de flesta ämnen. Endast i ett undantagsfall hade pojkarna fler VG och
MVG, nämligen i idrott och hälsa.444 Att mönstret även syns på nationell
nivå är intressant. Även om statistiken visar att klyftorna, proportionerna ofta
är större mellan könen i Filipstads kommun, så tycks fenomenet vara
betydligt mer utbrett än så.
Diagram 12. Betygspoäng för män och kvinnor vid Spångbergsgymnasiet samt riket år
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16
14
12
10

Män

8

Kvinnor

6

Män riket
Kvinnor riket

4
2
0
2005

2006

2007

2008

2009

KÄLLA: Skolverket, rapport. 2011-03-21, http://siris.skolverket.se/reports/

Som vi har sett är det fler män än kvinnor som läser vid
Spångbergsgymnasiet, men att kvinnorna genomgående har högre betyg,
liksom på riksnivå (diagram 12). Tabell 4 på nästa sida visar vilka
inriktningar/program som männen respektive kvinnorna valt att studera
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2011-03-21, Skolverket, skolblad avseende Stålvallaskolan, http://siris.skolverket.se/reports/.
2013-04-14, Skolverket statistik,
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4290/2.4291
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under läsåret 2009/10. Tabellen visar på en traditionell fördelning av män
och kvinnor på olika program.
Tabell 4. Könsfördelning efter program vid Spångbergsgymnasium läsåret 2010/11
Program
Barn- & fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Fordonsprogrammet
Handels- & adm.programmet
Hotell- och rest.programmet
Individuellt program
Industriprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Män
<10
>55
>21
4
5
62
>14
<10
21
13

Kvinnor
<10
<10
<10
13
16
19
<10
<10
17
11
39

Totalt
<10
65
31
17
17
21
81
24
<10
38
11
52

KÄLLA: Skolverket, rapport. 2011-03-21,
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common_nc&notgeo&report=
gyelever
Anmärkning: Användandet av tecknen < mindre än och > större än, är ett tillägg av mig och
beror på att då uppgiften i somliga fall baserats på färre än 10 elever har inte exakt antal angivits
hos källan, utan endast två prickar.

Vi ser att männen i betydligt högre utsträckning än kvinnorna återfanns på
program som Byggprogrammet, Elprogrammet, Industriprogrammet och
framförallt inom Individuellt program. Kvinnorna dominerade däremot
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet,
Omvårdnadsprogrammet
och
Samhällsvetenskapsprogrammet. En likartad fördelning kan ses även för tidigare år vid
Spångbergsgymnasiet. Linjer som berört fordons- och transportteknik, elteknik, bygg- och anläggningsteknik och verkstadsteknik har sedan
Spångbergsgymnasiets start nästan uteslutande lästs av män. Medan
detsamma gällt för kvinnor på linjer såsom hemteknik, vård- och omsorg och
kontorslinje. De humanistiska-, samhällsvetenskapliga-, ekonomiska- och
naturvetenskapliga linjerna och programmen har dock varit mer
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uppblandade och lästs av både män och kvinnor.445 Detta följer den
allmänna trenden för såväl Värmland som övriga riket där ungdomars val
för närvarande ännu präglas av relativt tydliga könsmönster.446
Traditionerna har lyckats hålla sig könsbundet starka i trakten. År
1954/1955 fanns i Filipstad en särskild fortsättningsskola för män, Snickeri
och en för kvinnor, Husligt arbete.447 Vi har även sett att denna fördelning
kan ses i vuxenutbildningsutbudet. Resultaten är likartade även hos andra
forskare. Birgitta Ekman skriver om en intervju med fem kvinnor från
Årjängs kommun som visade att den lokala identiteten och utbildningssynen
hade paralleller med en traditionsbunden livsstil från det förindustriella
bondesamhället. Deras val av utbildning var av den karaktären att den
främjade de lokala livsformerna.448 Även i Martin Stolares undersökning
kring lokala kunskapstraditioner i Munkfors är traditionens inflytande
påtagligt i samband med utbildningsval. Såväl Lesjöfors som Munkfors är
gamla patriarkala samhällen som dominerades av bruket, och där mäns och
kvinnors studier har präglats av traditionella val.449
Intressant nog återspeglar statistiken ett liknande mönster också på
riksnivå, även om skillnaderna oftast är större i det lokala sammanhanget.
Forskare likt Mats Lundmark menar att det inte är så stora generella
skillnader mellan män och kvinnor gällande utbildningsval och utflyttning,
men att de lokala variationerna är påtagliga mellan vissa olika regioner och
även internt. Det råder exempelvis variationer mellan Filipstad och Lesjöfors
som vi ska återkomma till. Denna komplexitet och variationsrikedom gör det
problematiskt att dra för stora allmänna växlar på relationen mellan
utbildningsval och platsbundenhet. Dock kan vi se att det i detta material
finns tydliga tendenser mot att männen gör vissa traditionella val och att det
finns ett praktiskt kunskapsideal som återkommer. Detsamma kan som sagt
ses i både Ekmans och Stolares undersökningar. Även Lundmark skriver om
plats och traditioner och att omvandlingen av en region kan se olika ut och
att omfattningen av förändrade mönster kan särskilja.450
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Filipstads kommun, Skolstyrelsen. Kataloger angående gymnasial utbildning
(Spångbergsgymnasiet Filipstad) 1970-71, 1980-81, 1990-91. Filipstads kommunarkiv.
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Rapport nr 4. Region Värmland 2011. 2011, s 23, samt jämförande statistik från SCB.
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Filipstads stad, Skolstyrelsen. Undervisningsstatistik 1954-1957, H 1:8. Filipstads kommunarkiv.
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Ekman, B., 1992, s 114 ff.
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Stolare, M., 2010, s 104 f.
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Lundmark, M., 2009, s 56.
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Arbetarnas bildningsförbund
När det gäller det icke-formella lärandet och dess utbredning i Lesjöfors och i
kommunen har Arbetarnas bildningsförbund varit det dominerande
studieförbundet, andra utbildningar förekommer varken i arkiv- eller
intervjumaterialet. En viktig del av vuxenutbildningen utgörs av Arbetarnas
bildningsförbund
som
representerar
en
betydelsefull
del
av
kunskapsmönstret. Förbundet hette initialt Arbetarnas riksförbund men
döptes senare om till Arbetarnas bildningsförbund, ABF. 1912 bildades ABF
med avsikten att utveckla den bildningsverksamhet som redan fanns inom
arbetarrörelsen.451 Föreläsningar hölls och folkbibliotek byggdes upp.
Studiecirkeln var från början den minst utbredda studieformen även om
situationen senare blev den motsatta. De statliga bidragen ökade från år
1948 och under 50-talet kom studiecirkeln att dominera verksamheten
medan ABF-biblioteken började överlämnas åt kommunerna.452
I början på 1970-talet hade de flesta biblioteken blivit kommunala.
Musikverksamheten växte sig parallellt stark, vilket senare kom att resultera i
de kommunala musikskolorna. Under 70-talet ökade de anställda inom ABF
och 1974 skrevs ett första löneavtal mellan ABF och cirkelledarna som hade
blivit en yrkesgrupp. Verksamheten under 1980-talet kännetecknades
däremot av nedgång och reducerat stöd.453 Studiecirklarnas verksamhet har
idag minskat något medan föreläsningsaktiviteten återigen blivit högre. År
2009 var antalet föreläsningar fler än någonsin inom ABF. På arbetarnas
bildningsförbunds hemsida står följande målsättning med verksamheten att
finna: ”ABF kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att
ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller
ekonomisk situation.”454

Alternativt lärande i Lesjöfors
ABF:s lokalavdelning Filipstad bildades 1914.455 År 1917 verkade
järnverksarbetaren Herman Norling i Lesjöfors på sin fritid som den första
451
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instruktören för Östra Värmland. Åren 1921-32 hade Ernst Oppman, Deje,
denna tjänst. Merparten av distriktets äldre handlingar är tyvärr borta.
Enligt Sven Ludvigssons historik i verksamhetsberättelsen för år 1960-61
förlorades mycket material i samband med färdigställandet av Karlstads
Folkets Hus.456
Arbetarbibliotek fanns i Lesjöfors redan på 1840-talet i form av
”Lesjöfors Bruksskolas bibliotek”, upprättat av Gustaf Ekman. Det övertogs
senare av Lesjöfors arbetareföreningens bibliotek.457 Cirkelverksamheten sägs
ha varit ”väldigt livlig här i bygden”.458 Biblioteket som blev ABF:s
Studiecirkelbibliotek i Lesjöfors i början av 1900-talet startade sin
utlåningsverksamhet år 1915.459 Verksamhetsberättelser visar att det
åtminstone från 1950-talet fanns en aktiv cirkelverksamhet i trakten och att
ABF hade fått ett gott fäste. Jag återkommer i nästa avsnitt till att beskriva
denna.
1972 anslöts avdelningen till ett modernt ABF Östra Värmland i
samband med ett möte i Kristinehamns Folkets Hus med representanter från
Kristinehamn, Filipstad, Lesjöfors, Nykroppa och Storfors.460 Representanter
för Filipstad framförde senare vid ett kommittésammanträde den 16 juni år
1983 i Storfors en önskan om att bilda en egen avdelning. Ett år senare
fastställdes att Filipstad skulle stå på egna ben under ett ”prövoår”. Vid
ABF:s årsmöte 1985 rapporterades delningen som ett faktum och
kommunens orter, däribland Lesjöfors, blev kommittéer under avdelningen
Filipstad. Styrelsen skriver i årsberättelsen för 1985-1986 om effekterna av
delningen:
Detta första verksamhetsår som egen avdelning, har gett oss en kick, som
bådar gott för framtiden. Vi har åstadkommit en avsevärd ökning på
cirkelverksamheten, som vi kanske får svårt att uppnå nästa år, beroende på
att SFI-verksamheten övergår till uppdragsutbildning. Kulturverksamheten
uppvisar också fina siffror. Bokslutet i år visar ett överskott, vi har kunnat
avsätta medel till investeringar och verksamheten 86/87. Det är mycket
positivt, eftersom en liten avdelning som vår, inte har kunnat följa den
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tekniska utveckling som fordras. Vi kan under kommande verksamhetsår
göra en del nyinvesteringar, som är nödvändiga.”461

I sammanhanget är det intressant att se hur Östra Värmlands avdelning
kommenterar detsamma:
Kommittéerna inom Filipstads avdelning har under verksamhetsåret
arbetat som egen avdelning. Detta har gällt det totala arbetet d.v.s.
verksamheten, administrativt och ekonomiskt. Av Exp. i Kristinehamn har
man köpt bokföringstjänster. /…/ Vad försöksåret i sig har inneburit totalt
sett finns det ingen utvärdering på. Ekonomiskt visar Filipstad ett något
bättre resultat än vad budgeten visade medan Storfors/Kristinehamn har
gjort ett mycket bättre ekonomiskt resultat än vad budgeten visade.462

År 1999 var det åter aktuellt med en ny omorganisation och alla tidigare
avdelningar blev sektioner under ABF Värmland.463 ABF Värmland tog över
allt ansvar för ekonomi och budget rörande länets alla avdelningar utom
Norra Värmland.464 I ABF:s lokala organisation i Filipstad fortsatte Lesjöfors
som en kommitté med egen expedition jämte Nykroppa och Långban.465
En kvinnlig ombudsman vid ABF466 som började sin bana där vid mitten
av 1970-talet berättade att i samband med att bruket i Lesjöfors lades ner så
startade man cirklar i ett försök att förstå det som hände. Man samarbetade
bland annat med Riksutställningar och skapade den vandringsutställning
som turnerade runt i Sverige och senare resulterade i boken Bergslagsbygd i
förvandling.467 Det fanns också cirkelverksamhet kring uppbyggnaden av
Lesjöfors Museum, som centrerades kring dokumentation av bruket och
samhället i övrigt. Den före detta ombudsmannen vid ABF berättade också
om att det fanns mycket yrkesstolthet i Lesjöfors: ”Det var mest män i
cirklarna. Det var lite gubbaktigt, med smeder och tråddragare. Det var
männen som bestämde, och satte dagordningen. Fruntimmer hade inte
461
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mycket att säga till om.”468
Tuula Henningsson vid Lesjöfors Museum berättar att det var ett stort
utbud av cirklar under 1970- och 80-talen och att hon själv deltog i bland
annat näverslöjd, porslinsmålning, tyska, spanska och olika politiska
cirklar.469 Att verksamheten senare upplevde svårigheter förstår man av
rapporterna som kom i början på 90-talet, där det talades bland annat om
nya politiska huvudstrategier. ”Studiecirkelverksamheten har inte nått de
mål som ställts upp”, sades det exempelvis i årsberättelsen från 1989-1990,470
och situationen är något som tycks gå igen i fler svenska kommuner vid
samma tid.471
Idag bedriver ABF sedan 2001 cirklar i Lesjöfors om bygden på museet,
den bygger framförallt på dokumentation och organiserande av gamla
fotografier. Verksamheten inbegriper också så kallade kulturprogram med
bland annat museet, PRO och S-Kvinnor.472

Studiecirklar och deltagare
I arkivmaterialet återfinns verksamhetsberättelser för ett fåtal år.
Verksamhetsberättelsen för 1950-51 visar att ABF i Lesjöfors hade 1 938
medlemmar. De fem organisationer som ingick i verksamheten var:
Avdelning 65 metall med 710 medlemmar, Lesjöfors kooperativa
handelsförening med 694 medlemmar, Lesjöfors socialdemokratiska
arbetarekommun med 312 medlemmar, Lesjöfors socialdemokratiska
ungdomsklubb med 196 medlemmar och Handelsarbetarförbundets
avdelning Lesjöfors med 26 medlemmar.473 Även i Stolares undersökning
kring studiecirklar i Munkfors var verksamheten mycket utbredd, vilket tyder
på ett stort gehör för arbetarrörelsen på båda orterna. Stolare relaterar detta
gehör till bruksortens karaktäristiska drag och arbetarrörelsens dominans.474
Diagrammet på nästa sida visar att antalet deltagande män, med
undantag för verksamhetsåret 1941-42, alltid varit fler än kvinnor vid ABF i
Lesjöfors, därtill är differensen under perioden 1950-1980-tal relativt stor.
468
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Det är också anmärkningsvärt att se hur många deltagare det fanns jämfört
med invånarantalet för Lesjöfors, som år 1950 var 2 065. Antal kursdeltagare
för detta år var 269, vilket motsvarade 13 % av den totala befolkningen. Här
bör man notera att den höga siffran kan vara ett resultat av
dubbelregistrering, något som inte syns i arkivmaterialet.
Diagram 13. Antal deltagare vid studiecirklar anordnade av ABF i Lesjöfors 19412000
300
250
200
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Kvinnor
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KÄLLA: ABF Värmlands distrikt. Års- och slutrapporter 1941-2000. Föreningsarkivet i Värmland.

Så vad läste män respektive kvinnor i Lesjöfors? 1941-42 anordnades flera
cirklar i litteratur, modern litteratur och ungdomslitteratur. I cirkeln
Ungdomslitteratur deltog 20 personer varav åtta var män och 12 kvinnor.
Modern litteratur lästes av 35 personer varav sju var män och 28 var
kvinnor. Det fanns även en cirkel i svenska språket detta år, vilken lästes av
tio män och fyra kvinnor, samt två kurser i kooperation där deltagarna var
25, 17 män och åtta kvinnor. Vi ser här att det är en viss spridning med både
män och kvinnor som deltagare i cirklarna, med fler män än kvinnor i
svenska språket och kooperation. Tittar vi på de följande åren 1943-44, så
fanns det cirklar i kommunalkunskap, med 12 deltagare, varav elva av dessa
var män, en cirkel som hette Kvinnorna och kommunalstyret där samtliga
tio deltagare var kvinnor, en cirkel i kooperation med åtta deltagare där alla
var män. Det ordnades även detta år cirklar inom Metallavdelningen 65,
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Ritteknik I och II med 48 deltagare, samtliga män, Räknestickan I och II
med 36 deltagare och även här var samtliga män, en cirkel som hette
Arbetsstudier med 12 manliga deltagare och en cirkel i svetsningsteknik med
14 deltagare, även här var alla män.475
Går vi framåt i tiden till år 1950 så var kurser i mandolinspel överlägset
mest populära. Hela åtta cirklar anordnades i ämnet och deltagarna var 54.
Ytterligare kurser som väckte stort intresse var sömnad i vilket det ordnades
två cirklar med sammanlagt 37 deltagare. Träslöjd skapade också stor
uppslutning, även där arrangerades två cirklar med 29 deltagare, i engelska
fanns tre cirklar med 25 deltagare och i körsång deltog 21 individer detta år.
21 deltagare fördelat på två cirklar fanns också i ämnet textil information.476
Enligt ABF:s årsrapporter för 1950-51 var det endast fyra av
mandolinspelarna som var kvinnor. I sömnad och träslöjd var
deltagarfördelningen totalt könsstrikt, enbart kvinnor tog del i
sömnadscirklarna och endast män i träslöjdscirklarna. Av de 25 deltagarna i
engelska var det 15 män och bland körsångarna fanns 13 kvinnor och åtta
män. I cirklarna textil information fanns det 18 kvinnliga deltagare och tre
manliga. Detta år fanns även en cirkel i kommunalkunskap som lästes av fyra
män och en kvinna, en cirkel i varukännedom som lästes av sex kvinnor och
en man, en cirkel i tyska som lästes av sex kvinnor och en man, två
konstcirklar där deltagarantalet var 22 varav nio var män. Andra cirklar var
Praktiska skrivelser med sju deltagare varav fyra var män, Föreningskunskap
som lästes av nio män och en kvinna, Amatörteater som lästes av tre män
och tre kvinnor, en cirkel som hette Husmor och lästes av sju kvinnor och två
koopcirklar med elva deltagare varav nio män och två kvinnor.477 Vi kan
således se att könsuppdelningen återigen var mycket traditionell och minst
könssegregerat var det i de konstnärliga cirklarna.
Slutrapporterna för år 1958-59 visar att det ordnades fem cirklar med
titeln Vi i metall, där deltagarna endast bestod av män och var 45 till antalet.
Det fanns en manskörscirkel med 25 deltagare som alla av förklarliga skäl var
av manligt kön, en annan körcirkel arrangerades detta år, sannolikt en
kvinnokör, där de tio deltagarna var kvinnor. Det fanns en cirkel i
stråkorkestrering med sex kvinnor och tre män och även en cirkel i
instrumentalmusik där deltagarna var 12 och samtliga män. Det fanns detta
475
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år två cirklar i engelska för nybörjare där fem av de 12 deltagarna var män. I
en cirkel i engelska fortsättning deltog sju kvinnor och inga män. Det fanns
även en del övriga cirklar såsom en som hette Istället A-bomb, som lästes av
sex män och två kvinnor, cirkeln Vi köper kött, som lästes av sex kvinnor och
två män, cirkeln Skola mitt i byn där deltagarna var fem och samtliga män,
cirkeln Kost och kondition där situationen var den omvända och samtliga
elva deltagare var kvinnor, samt cirkeln Ung nu som lästes av tre män och
två kvinnor.478
Nästa verksamhetsberättelse gäller för 1969-1970. Det finns dock en
notering i denna verksamhetsberättelse om det föregående året, det vill säga
1968-1969, då 31 cirklar hade ordnats, vilket innebar en ökning på 80,7 %.
”I förhållande till invånarantalet som är 2,900 får 56 cirklar betecknas som
ett gott resultat.”479 Verksamhetsåret 1969-1970 fanns det 506 deltagare
fördelade på 56 cirklar. Fördelningen ser relativt likartad ut med ett stort
undantag. Elva cirklar i språk med 91 deltagare, sex cirklar i musik med 82
deltagare, fem cirklar i sömnad med 44 deltagare. Så långt ser vi att samma
ämnen ligger i topp, vad som dock tillkommit är en klart överlägsen kategori
med 24 cirklar och 185 deltagare, nämligen fackliga och politiska kurser.480
Även i Munkfors var denna kategori framträdande runt 1970, och kanske
som Stolare konstaterar, är det inte så förvånande för ett brukssamhälle.481
Tittar vi på ABF slutrapporter för år 1968 så blir även könsfördelningen
tydlig. Det arrangerades detta år två cirklar med titeln Tid för metall, där
samtliga av de 19 deltagarna var män. En cirkel som hette Facklig grundkurs
där de nio deltagarna var män. Två cirklar med titeln Intresseorganisation
med 20 deltagare, samtliga män. Fyra cirklar med körsång, varav två hade
26 manliga deltagare och de två övriga 14 kvinnliga deltagare. Två cirklar i
blåsmusik med 23 deltagare, samtliga män. Två cirklar i samhällskunskap,
där könsfördelningen var relativt jämn, av de 18 deltagarna var tio män och
åtta kvinnor. En cirkel i träslöjd med elva deltagare och sex av dessa var
intressant nog kvinnor. Jämför man detta med läsåret 1950-51 så var det
manliga deltagarantalet totalt. Samma år, 1968, ordnandes dock även tre
cirklar i sömnad där samtliga 21 deltagare var kvinnor. Detsamma gäller för
en cirkel i maskinskrivning där alla de åtta deltagarna var kvinnor och en
478
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cirkel i mötesteknik där alla de elva deltagarna också var kvinnor. I
tyskacirkeln detta år var dock alla de sju deltagarna män. I de tre cirklarna i
engelska var det totala deltagarantalet 20 och 17 av dessa var kvinnor. Det
finns således vissa variationer, men de fackliga- och metallorienterade
cirklarna domineras här fortfarande av männen.482
Sedan år 1974 tycks det som om det gjordes ett speciellt lyft inom ABF.
Enligt ett cirkulär gjorde man en storsatsning på cirkelverksamheten på
våren detta år efter att i flera år konsekvent försökt att nå de kortutbildade.
Särskild vikt lades vid ett nytt kursutbud och en ny trycksak, foldern: ”Kom
med i cirkeln.”483 Detta år startades 24 cirklar, åtta i språk, sju i musik, fyra i
samhälls- och rättsvetenskap, tre i kategorin litteratur, konst, teater och film,
en i ekonomi- och näringsväsen samt en i kategorin naturvetenskap, medicin
och idrott.484
Det kan vara intressant att jämföra ovanstående med fördelningen av
studiecirklar på olika ämnen för riket. 1971/72 var den nationella
fördelningen denna: Språk 25,5 %, Samhällskunskap och rättsvetenskap 22,6
%, Ekonomi och näringsväsen 17,4 %, Litteratur, konst, teater och film 16,1
%, Musik 10,3 %, Naturvetenskap, medicin och idrott 3,5 %, Historia och
geografi 1,8 %, Teknik, industri och kommunikation 1,7 %, samt Religion,
filosofi och psykologi 1,2 %.485 I Lesjöfors för samma år var fördelningen
likartad men inte identisk. I Lesjöfors stod kategorin Musik för 18 %, jämfört
med rikets 10,3 %. Språk kom på andra plats med endast 14 %. Strax
därefter kom konst- och kulturkategorin också på 14 %. Ytterligare en
skillnad fanns att finna i det stora nationella intresset för Samhällskunskap
och rättsvetenskap, samt Ekonomi och näringsväsen, som i Lesjöfors vid
denna tid inte var lika utbrett.
ABF:s utbud i Lesjöfors 1980-81 var likartat med tidigare årsjämförelser.
Tre cirklar i träslöjd där samtliga 25 deltagare åter var män. Tre textilcirklar
där en av de 27 deltagarna var man. Två cirklar som hette Folkets danser,
bestående av nio män och 22 kvinnor. I cirkeln Dan Andersson deltog fem
män och tre kvinnor och i cirkeln Visor från farfars tid, var två av de sex
deltagarna män och fyra kvinnor. Det ordnades detta år även fem cirklar
med titeln Bättre arbetsmiljö som lästes av 43 män och elva kvinnor. Fyra
482
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cirklar som hette Du och organisationen lästes av 38 män och fyra kvinnor.
Cirkeln Vi bygger landet – utslagning eller gemenskap hade åtta deltagare,
samtliga män. En cirkel som hette Dina rättigheter på arbetsplatsen, vilken
lästes av tre män och fyra kvinnor. Två cirklar med namnet Gräv där du
står, där elva män och tre kvinnor deltog. Cirkeln Skolan ett klassamhälle
lästes av åtta kvinnor. Samt två cirklar i svenska för invandrare med åtta
deltagare, sju kvinnor och en man.486
I verksamhetsberättelserna från ABF 1984/85 redovisas inte cirklarna på
samma vis som tidigare, men de medlemsorganisationer som ABF hade i
Lesjöfors var dock följande: Lesjöfors PRO (med 375 medlemmar), Lesjöfors
Socialdemokratiska kvinnoklubb (med 188 medlemmar), Lesjöfors
Socialdemokratiska förening (med 153 medlemmar), Metall avd. 6 sektion
Lesjöfors, Träindustriarbetareförbundet avd. 23 sektion 7 Lesjöfors, Finska
föreningen Lesjöfors, Unga örnar Lesjöfors (med 43 medlemmar).487
Studiecirklarna för samma verksamhetsperiod var fördelade på följande vis
inom medlemsorganisationerna i Lesjöfors: SSKF 3 cirklar 24 deltagare, LFS
(LO) två cirklar och 14 deltagare, PRO två cirklar och 16 deltagare, Handels
en cirkel och 13 deltagare, SAP en cirkel och 10 deltagare, Soc. Centr. två
cirklar och 19 deltagare.488
ABF:s verksamhetsplan för Filipstad år 1999489 innehåller förberedelser
med 6500 studietimmar fördelade som följer: Allmän 1750, PRO 1500,
Fackligt 800, Koop & bostad 550, Handikapp 425, Politiskt 175 och Övrigt
1300.490 I verksamhetsplanen för 1998 angavs också målsättningen 6500
studietimmar. Av dessa skulle Lesjöfors stå för 1300. År 1997 hade Lesjöfors
tilldelats 1400 timmar enligt planen.491 Fördelningen på ämnen av totalt
8000 timmarna såg ut som följer: Estetiska 5200, Samhälls 1520,
Natur/Miljö 400, Språk 300, Beteende 240, Teknik 50, Handel 60, Hälso
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30, Övrigt 200.492 Lesjöfors 1400 timmar för 1997 strukturerades enligt
tabell 5, med ett underskott på 175 timmar.493
Tabell 5. ABF Lesjöfors 1997, ämnesplanering, timmar
Allmän

Politiska

Koop/
Bostad

PRO

Beteende
Estetiska

387

Handel
Natur

30
24

Samhälls
Övrigt

82
60

32

15

12

Summa

583

32

15

355

Övriga

Summa

240

111
859

111
232

30
24
141
60
240

1225

KÄLLA: ABF Filipstads lokalavdelning. Protokoll 1997-1998. Styrelsen och
alla kommittéer.Föreningsarkivet i Värmland.

Mycket av det material som sedan följer från ABF är oförtecknat, men
slutrapporterna för 1999 visar att verksamheten hade gått ner rejält och att
det arrangerades två cirklar i Lesjöfors detta år; Körsång med 14 deltagare,
sju män respektive sju kvinnor och cirkeln Data fortsättning, som hade nio
deltagare, fem män och fyra kvinnor. Dessutom ordnades cirkeln Folklig
dans i Filipstad med 14 deltagare av vilka fyra kom från Lesjöfors, tre
kvinnor och en man.494
I sammanhanget är det väsentligt att jämföra statistiken med den på
riksnivå. Könsfördelningen inom ABF verksamhetsåret 1976/77
representerades av 346 912 män (43,0 %) och 459 310 kvinnor på riksnivå.
Hos samtliga studieförbund bestod deltagarna av 1 072 068 män (39,7 %)
och 1 628 577 kvinnor. ABF hade verksamhetsåret 1986/87 327 111
manliga deltagare (40,9 %) och 472 031 kvinnliga. Samtliga studieförbund
bestod detta verksamhetsår av 1 066 959 manliga deltagare (40,9 %) och 1
492

ABF Filipstads lokalavdelning. Verksamhetsplan 1997-1999. Styrelsen och alla kommittéer.
Föreningsarkivet i Värmland.
493
Se även bilaga 4. Könsskillnader i studiecirkelverksamheten i Filipstads kommun 1992/93, i
procent.
494
ABF Värmlands distrikt. Kursredovisningar, studiecirklar (25 pärmar oförtecknat).
Föreningsarkivet i Värmland.
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544 140 kvinnliga. Kalenderåret 1999 hade ABF 343 348 manliga deltagare
(41,1 %) och 491 230 kvinnliga deltagare. Hos samtliga studieförbund detta
år var fördelningen 1 220 351 män (42,9 %) och 1 623 937 kvinnor.495 År
2007 deltog 235 425 män (38,0 %) och 384 114 kvinnor i ABF:s cirklar.
Samma år var antalet män som deltog i samtliga studieförbund 848 991
(42,0 %) och 1 172 416 kvinnor.496 Således har deltagarantalet legat relativt
jämt under perioden 1976-2007, med cirka 40 % män och 60 % kvinnor.
Något lägre är andelen män i Värmlands län såväl som i Filipstads kommun.
I länet inom samtliga studieförbund bestod deltagarna år 2007 av 35,7 %
män och 64,3 % kvinnor och i Filipstads kommun var fördelningen detta år
nästan densamma, 35,5 % män och 64,5 % kvinnor.497 Statistiken för 1999
visar att över 90 % av studiedeltagarna i cirklar ägnade åt porslinsmåleri,
vävning, övrig textilslöjd, klädsömnad-klädvård och konstsömnad var
kvinnor. Medan männen dominerade ämnen som träslöjd, jakt-viltvård,
skogsbruk, fiske och improvisatorisk musik, med andelen 80 % män och
högre.498 Detta traditionella mönster har vi även kunnat se i materialet från
Lesjöfors.
Vi kan spåra vissa förändringar i cirkelutbudet över tid. De estetiska
ämnena har blivit överlägset ledande, samhällsämnena kommer på en andra
plats även om det är relativt jämnt med undantag för de estetiska ämnenas
topposition. Kategorin språk har däremot helt försvunnit. Det är dock svårt
och även vanskligt att se vissa tydliga trender i studiecirkelutbudet då
kategorierna varierar under åren. Ännu svårare är det att säga vad vissa uppeller nedgångar beror på, då det skulle krävas ett helt annat fördjupat
studium av cirklarna. Vad som dock kan ses är att verksamheten har varit
utbredd och att arbetarrörelsen har haft ett starkt fäste på orten. Som
nämnts bör man dock ta dubbelregistrering i beaktande och att det kan ha
varit en liten del av befolkningen som stod för stora delar av deltagandet.499
Vad som är mycket intressant är männens stora deltagande i
cirkelverksamheten i Lesjöfors. Med undantag för verksamhetsåret 1941-42
så har de oftast påtagligt dominerat deltagandet. Det råder ingen tvekan om
495

Kulturen i siffror. Studieförbunden 1999. 2000:1. Statens kulturråd. Sveriges officiella statistik.
Örebro.
496
Kulturen i siffror. Studieförbunden 2007. 2008:2. Statens kulturråd. Sveriges officiella statistik.
Örebro.
497
Bilaga Kommuner till: Kulturen i siffror. Studieförbunden 2007. 2008:2. Statens kulturråd. Sveriges
officiella statistik. Örebro. Elektronisk resurs:
http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2008/Bilaga6_kommuner.pdf
498
Kulturen i siffror. Studieförbunden 1999. 2000:1. Statens kulturråd. Sveriges officiella statistik.
Örebro.
499
Jmf med Stolares resonemang i Stolare, M., 2010, s 107.
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att ABF:s studiecirklar stått högt i kurs hos många av ortens män och att
utbildningsformen betraktats som ett värdefullt alternativ, men vi ser även
förändringar över tid och att deltagandet kring millenniumskiftet minskat
drastiskt.
När det gäller förändringar och nutidssituationen så ska vi i det följande
avsnittet titta närmare på en annan del av kunskapsmönstren. Jag vill där
visa på de svårigheter som kommunen har upplevt när det gäller utbildning.
Detta utgör en betydande del av de lokala mönstren och hör samman med
frågor kring utbildningsmotstånd.

Utbildning i kommunen – en problematisk situation?
I radio P4 Värmland hördes i augusti 2010 ett program om skolproblemen i
Filipstads kommun. Det fokuserade på Skolinspektionens granskning och den
kritik som riktades mot att så många av grundskoleeleverna saknade betyg i
alla ämnen. Kommunalrådet Per Gruvberger sade i inslaget:
Den punkt jag tycker är allvarligast är att det generellt sett är för dåliga
studieresultat i Filipstad. För att motverka detta så har ett
skolutvecklingsprogram tagits fram och är på väg att startas upp. Den här
veckan har extrapengar avsatts för att göra en rejäl uppstart bland
personalen för att komma igång.500

Målsättningen med Skolutvecklingsprogrammet som nämndes här av
kommunalrådet var dels att förbättra testerna av elevernas kunskapsnivåer så
att dessa bättre kunde följas upp och dels att få eleverna intresserade av att
lära. Redan från årskurs 4 ska eleverna ha möjlighet att göra fler egna val
utifrån eget intresse. Ansvarig för programmet Tage Nordqvist sade också i
samma radioprogram att ”Detta kommer att smitta av sig så eleven har
lättare med den mer positiva inställningen att även tackla saker som eleven
upplever som svåra och jobbiga i skolan.”
I den tidigare nämnda skolinspektionsgranskningen av Filipstads
kommun våren 2010 gjordes även tillsyn av Stålvallskolan i Lesjöfors den 13
april samma år. Det fastställdes att skolan hade klara brister och behövde öka
sina insatser över tid för att kunna nå en högre kunskapsnivå. Intervjuer med
500

2010-09-12, ”Skolproblemen i Filipstad åtgärdas”, 19 augusti 2010, Nyheter P4 Värmland,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=3932583.
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lärare visade att man observerat skillnader mellan pojkars och flickors
studieresultat och att lärarna hade gjort försök att främja pojkarnas teoretiska
studiemotivation.501 År 2006 hade flickor vid Stålvallaskolan 214,6 medan
pojkar endast 162,5 i slutbetyg i årskurs 9, för övriga riket var siffrorna för
flickor 220,1 och för pojkar 197,9. Vi ser att flickorna låg knappt under det
nationella resultatet medan pojkarna hamnade en bra bit under det. Vi ser
dock också att skillnaden mellan könen även för riket är påtaglig, om än inte
närmelsevis så stor som i Lesjöfors.502
Problem råder även gällande vuxenutbildningen. I den tidigare nämnda
rapporten från Skolverket 2008 sägs det att kommunerna sällan har klara
målformuleringar för verksamheten. Det är något som jag också lagt märke
till. Det är få rapporter som står att finna från Filipstads kommun. I
Kvalitetsredovisningen för Frivilliga skolformer år 2009, nämndes
vuxenutbildningen bara kortfattat och i allmänna termer. Vilka åtgärder som
skulle behövas för att förbättra studieresultaten nämndes inte alls.
Undersökningar som gjorts visar att analyser av skolresultat i flera fall är
bristfälliga. Det görs heller ingen systematisk redovisning av vuxenutbildningens samlade resultat.503 Vi ska återkomma till denna situation. I
skolverkets lägesbedömning för 2003 konstaterades att kommuner uppvisade
brister i sina kvalitetsredovisningar, svårast att motsvara kraven hade
landsbygds- och industrikommuner.504 2005 hade knappt hälften av
kommunerna inte kvalitetsredovisat sin vuxenutbildning.505 I utvärderingar
riktades kritik mot att skolhuvudmännen hade ett ”välvilligt ointresse för
vuxenutbildningen”.506
I en nationell kvalitetsgranskning från 2001-2002 framgick det att både
politiker och föräldrar till elever ansåg att de saknade kunskap om skolors
måluppfyllelse och kvalitet.507 En annan granskning visade att kommunerna i
liten utsträckning tog reda på vilka behov av utbildning som
kommuninvånarna hade och att uppdraget som en generell
utbildningspolitisk åtgärd för individer inte var framträdande. Därför
501

Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilagan Tillsyn i Stålvallaskolan, s
46 f.
502
Tyvärr omöjliggörs jämförelser med andra år i materialet då uppgifter saknas för båda könen.
503
Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilagan Tillsynsprotokoll och
bedömningar för kommunens gymnasieskolor. Tillsyn i Vuxenutbildningen, s 5- 9.
504
Skolverkets lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003. Rapport nr 238.
2003, s 14.
505
Skolverkets lägesbedömning 2006. Förskola, skola och vuxenutbildning. 2006, s166.
506
Grundläggande vuxenutbildning. Skolverkets rapport nr 136. 1997, s 55.
507
Skolverkets lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003. 2003, s 72. I
rapporten hänvisas till Information och kommunikation – nyckelfrågor i skola och barnomsorg,
Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. Skolverkets rapport nr 220, november 2002.
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rekommenderades att kommuninvånarnas behov skulle undersökas, likaså
om utbildningen svarade mot individens uppsatta kunskapsmål.508 Med
dessa exempel vill jag visa att vuxenutbildningen präglas av en ambivalens
som kan komma att få konsekvenser för individer men också samhället i
stort. Det tycks snarast finnas en resignation från kommunens sida som i sin
tur även drabbar individerna. Det bildar en ond cirkel där
studieointresserade individer ger upphov till en ljum inställning hos
kommunen som i sin tur kan underblåsa studieinställningen hos redan
tidigare oengagerade personer. Denna diskussion kommer att fördjupas i
nästa kapitel.
I kommunbeslutet för 2010 efter granskningen av Filipstads kommun509
framhölls att det fanns brister i kommunens kvalitetsarbete. Flera av skolorna
saknade helt redovisningar av kvalitet och analys av måluppfyllelse. Detta
gällde bland annat kunskapsresultat. Det trots att statistiken visat att
exempelvis eleverna vid Ferlinskolan510 uppvisat låga kunskapsresultat511
jämfört med riksgenomsnittet och att flickorna uppnått högre resultat än
pojkarna. Skolinspektionen fann i sin granskning att kommunen behövde
vidta åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten i såväl grund- och
gymnasieskolan som i vuxenutbildningen.512
Om det är så att det bildats en relativt oengagerad attityd gentemot
studier hos individerna och kommunerna i sin tur resignerat och att detta
hjul fortsätter snurra, så finns här en svårhanterlig situation. Om ett problem
inte synliggörs, diskuteras eller analyseras, blir det också mycket svårt att få
någon rätsida på det. Om samtal saknas, liksom uppföljning och utvärdering
av vuxenutbildningen på kommunal nivå – blir det naturligtvis komplicerat
att dra slutsatser. Dock ska det sägas att på kommunens hemsida finns idag
kommunens skolplan för 2011513 och kvalitetsgranskning för år 2009.
Skolplanen för 2011 sade:
508

Ingen aning utan uppföljning. Hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbildning.
Kvalitetsgranskning, Rapport 2009:4, s 7.
509
Skolinspektionen genomförde tillsyn av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och
ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande under våren 2010. Därefter fick respektive skola efter
besöket ett beslut baserat på iakttagelserna och bedömningarna av huvudområden, för grundskolan
var dessa: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans
lärandemiljö, samt enskild elevs rätt. Beslutet grundades även på gjorda intervjuer, vanligen hördes
respektive skolas rektor, lärare, annan personal och elever.
510
Grundskola i Filipstad.
511
Redan läsåret 1959/60 inrättade Skolstyrelsen i Filipstad specialundervisning för 13 elever med
läs- och skrivsvårigheter vid en annan grundskola, Strandvägsskolan, under 7 veckor. Filipstads
stad, Skolstyrelsen. Protokoll med bilagor. 1960, A 1:36. Filipstads kommunarkiv.
512
Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. Skolinspektionen. 2010-08-17, s 11. Se även
bilagan Tillsyn i Ferlinskolan, s 12.
513
Skolplanen är ett gemensamt politiskt dokument för kommunens förskoleverksamhet,
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Varje individ ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och
förutsättningar. Uppdraget för skolorna är att skapa miljöer där lusten att
lära tas tillvara och utvecklas så att var och en ges möjlighet att nå målen.
Genom ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete skapas
förutsättningar för ständig utveckling i våra verksamheter.514

Här sades också målsättningen vara att: ”Alla elever minst klarar målen i
samtliga ämnen”, och man avsåg att följa upp betyg och resultat och jämföra
dem med SCB:s uppgifter för riket. Filipstads kommun följer för närvarande
upp, men enligt Skolinspektionen vidtar inte kommunen och dess skolor i
tillräcklig omfattning relevanta åtgärder.515 Det har i materialet också riktats
kritik mot rektorn vid vuxenutbildningen. På dennes ansvar ligger enligt
skolplanen att se till att en lokal arbetsplan utarbetas för respektive enhet.
Skolinspektionen sade också i beslutet:
Rektorn tar inte tillräckligt med ansvar för att verksamheten som helhet
inriktas på att nå de nationella målen och inte heller är tillräckligt fokuserad
på studerandes utveckling och lärande (2 kap 2 § skollagen, Lpf 94, 2.6
Rektors ansvar).516

Kommenteras gjordes också att rektorn inte hade hållit sig förtrogen med
den dagliga verksamheten eller regelbundet utvärderat resultat. Lärarna fick
här också kritik och även deras utvärderande av de studerandes
kunskapsutveckling behövde förbättras.517 Det framkommer också att lärarna
vid vuxenutbildningen efterlyste ett större aktivt pedagogiskt ledarskap från
rektorn. I nästa kapitel redogör jag för intervjuerna med såväl nuvarande
som en tidigare rektor.
Man kan i sammanhanget fråga sig om situationen är unik för Filipstads
kommun eller om detta speglar en mer allmän trend. I Skolverkets
Kvalitetsgranskningsrapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra
elevernas kunskapsutveckling? redovisades granskningsresultatet för de 40 skolor
som hade undersökts under 2009. I denna stod att läsa att bland dessa 40
skolor var det få som bedrev ett systematiskt kvalitetsarbete i sin helhet, även
om det fanns bra exempel på skolor som bedrev kvalitetsgranskning i vissa
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
514
Skolplan 2011, Filipstads kommun barn och utbildning. KF § 15, 2010 – 11 – 25, BUN § 41, 2010
– 09 – 14, s 2.
515
Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, s 3.
516
Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilaga 3, s 3.
517
Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstads kommun. 2010-08-17, Bilaga 3, s 3.
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delar av sin verksamhet. Skolorna var i allmänhet sämst på att analysera
kunskapsresultaten och dess anledningar. Likaså gjorde Skolinspektionen den
övergripande slutsatsen att rektorer och lärare behövde ta ett kollektivt
ansvar för uppföljning, analys och förbättring av elevernas studieresultat. En
annan sak som framkom var att flera skolor faktiskt analyserade och
diskuterade situationen, men att det fanns en bristande dokumentation
rörande detsamma.518 Det innebär att det kan finnas en större grad av
kvalitativ studieuppföljning än vad som faktiskt syns.
Hursomhelst kan det vara lättare att acceptera situationen med den låga
studienivån och ursäkta det med förklaringar som att det har att göra med
bruksanda och bristande studietraditioner. Eller så kan dessa ses som uttryck
för en svårhanterlig situation. Individen ansvarar naturligtvis för sitt liv och
sina utbildningsval men frågan är också vad som är kommunens roll i
sammanhanget. På nationell nivå tycks ramarna tydliga, men ser verkligen
kommunen det på samma sätt? Jag avser att återkomma till och utvidga
denna diskussion i nästa kapitel.

Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har jag undersökt utformningen av kunskapsmönstren i
Lesjöfors och Filipstads kommun och gjort ett försök att fånga förändring
över tid. Vi har fått följa skolorganisationens uppbyggnad på nationell nivå,
och fått en uppfattning om skolutbudets historia i trakten. Analysen visar att
skolgången infördes tidigt i Lesjöfors och att det funnits viktiga föregångsmän
som patron Gustaf Ekman som uppförde en bruksskola redan vid mitten av
1800-talet. Bruket kom således redan tidigt att präglas av en miljö där
kunskap prioriterades. Särskilda yrkesskolor har under åren funnits i såväl
Lesjöfors som Rämmen med fokus på hantverkskunskaper och en tydlig
koppling till ett praktiskt kunskapsideal. Detta kunskapsmönster består under
perioden och materialet avslöjar att männen främst deltagit i utbildningar
som centrerats runt praktisk kunskap.
Statistiken för undersökningsperiodens slutår visar i flertalet fall att
studienivån är väsentligt lägre för båda könen i Filipstads kommun. Men
även skillnaden mellan könen har under en lång tid varit stor, för både
grundskolan och gymnasiet gäller att flickorna fått högre betyg, liksom i
518

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens
rapport 2010:10. Diarienummer 40-2009:1773, 2010.
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övriga riket. Vi ser också att pojkarna i betydligt mindre utsträckning väljer
att bedriva eftergymnasiala studier. Ämnen i grundskolan där pojkarna
presterat väl och ofta fått betygen VG och MVG är: bild, slöjd och idrott och
hälsa. Denna trend håller i sig upp på gymnasienivå, där männen väljer att
studera
på
program
som:
Byggprogrammet,
Elprogrammet,
Industriprogrammet och Individuellt program. Samma traditionella
könsmönster kan ses bland deltagarantalet på vuxenutbildningskurserna i
Lesjöfors. Hemslöjdskurserna har genomgående varit populära bland både
män och kvinnor, snickeri- för män och textilkurser för kvinnor. Medan
kvinnorna också engagerat sig, särskilt under 1970- och 80-talen, för
hemsamarit- och dagbarnvårdarutbildning. Det tycks således finnas en tydlig
föreställning om vad som är manligt och omanligt i utbildningshänseende i
Lesjöfors och en misstänksamhet mot formell utbildning.
Medan de formella utbildningsalternativen får sägas stå lågt i kurs bland
kommunens invånare, särskilt männen, så har däremot den icke-formella
utbildningen haft en livlig cirkelverksamhet under åtminstone 1950-80-talen.
ABF var tidigt i farten i Lesjöfors. Bara tre år efter att förbundet hade bildats
så upprättades ett bibliotek i Lesjöfors. Det har sedan 50-talet funnits ett stort
intresse i Lesjöfors för musik, språk och hantverk såsom träslöjd och sömnad.
I perioder har också cirklar i fackliga och politiska ämnen varit populära.
Under 90-talet kom de estetiska cirklarna att bli klart övervägande, medan
de i det närmaste försvann från den kommunala vuxenutbildningens utbud.
Det bör betonas att männen i Lesjöfors har dominerat verksamheten och de
har särskilt varit verksamma inom cirklar som kan sägas vara kopplade till
bruksindustrin, men de har även tagit del i träslöjdscirklar och inte desto
mindre i sång- och musikcirklar. Vi kan dock se vissa förändringar över tid
som inte bara rör cirkelutbudet. Intresset för ABF har minskat drastiskt i
trakten och är idag nästintill obefintligt. Vi såg i föregående kapitel en
liknande utveckling för föreningslivet som minskat i flera fall, men också ökat
radikalt på en punkt, nämligen gällande idrottsföreningarna.
Verksamheten har även gått ner på riksnivå men inte på långa vägar i
samma utsträckning. Vad denna nedgång kan bero på är svårt att urskilja,
men det tycks som att intresset för den här typen av utbildning finns hos den
äldre generationens män och att det senare hos de yngre männen har
svalnat. Det verkar alltså som att de yngre männen inte längre ser det ickeformella kunskapsinhämtandets värde utan enbart det informella och
formella (även om gehöret för det senare är mycket lågt). På det stora hela
kommer vi ändå i de följande kapitlen att se att grundsynen på kunskap
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egentligen inte har förändrats särskilt mycket. Omständigheterna,
livssituationen, har däremot förändrats avsevärt. Det är när brukets
verksamhet mer eller mindre havererar och sönerna inte längre kan göra
som sina fäder, som även manligheten på nytt vis blir ifrågasatt och rädslan
för omanlighet accentueras. Även om det bör betonas att det länge funnits en
klar tanke om vad som är manligt respektive omanligt i
utbildningshänseende. Denna tanke framträder också tydligt i de kommande
intervjuerna.
I många fall visar detta kapitel och statistiken här att männen i Lesjöfors
och kommunen i flera avseenden följer trenden i riket. Det gäller exempelvis
betyg och deltagande i högre formell utbildning. Men i nästan samtliga fall så
är variationerna betydligt större i det lokala sammanhanget. Fler män väljer
till exempel att inte delta i kommunal vuxenutbildning än på riksnivå och
likaså är betygsskillnaderna större mellan män och kvinnor. Och inte desto
mindre har männen i Lesjöfors i betydligt högre grad än på riksnivå valt att
delta i ABF:s studiecirklar under merparten av undersökningsperioden, de
rentav dominerar verksamheten fram till dess att intresset svalnade påtagligt
vid millennieskiftet. De traditionella valen visar sig också som sagts tidigare,
vara starka hos såväl män som kvinnor och det är en situation som inte
nämnvärt förändrats under undersökningsperioden. Det är inte svårt att
urskilja vad som betraktas som omanligt och vad som är utmärkande
manligt. Detta är även märkbart i tidigare forskning. Både Birgitta Ekmans
och Martin Stolares undersökningar visar att traditionerna varit ihållande
och att detta kan urskiljas även i samband med studieval och att de ofta
präglas av ett praktiskt kunskapsideal.
Något särskilt intressant framkom i Skolinspektionens granskning av
Spångbergsgymnasiet. Där rekommenderades att man återskapade en positiv
inställning till lärande hos eleverna och att stärka deras tro på sig själva och
framtiden. Det fanns nämligen hos dem en känsla av att nöja sig om man
bara lyckades bli godkänd i ett ämne och personalen tycktes vara
representanter för samma attityd. I granskningar av kvalitetsredovisning vid
vuxenutbildningen sägs att situationen bara omtalats flyktigt och man har
inte diskuterat åtgärder för att höja studieresultaten. Faktum kvarstår att det
finns ett problem i både kommunen och på orten Lesjöfors. När det gäller
den kommunala styrningen så har rapporter visat att det finns en vaghet i
formuleringarna. Att man ofta inte tagit reda på vilka behov av utbildning
som finns i kommunen och inte heller gjort analyser av måluppfyllelse
rörande kunskapsresultat. Det kan tyckas särskilt märkligt när kommunen
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ofta möts av barn och ungdomar med statistiskt sett mycket låga resultat och
med stora betygsskillnader mellan könen inom både grund- och
gymnasieskola och vidare en stor andel arbetslösa män. Det här är något
som naturligtvis försvårar för uppföljning och utvärdering, dessutom finns
det en risk för en verksamhet som inte hörs och inte syns att man antar att
den inte finns. Frågan är dock varför den kommunala politiska styrningen är
så oklar? Vi ska i nästa kapitel göra en mer djuplodande analys av
situationen.
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KAPITEL V –
Utbildning och överlevnad i ett kommunperspektiv

Introduktion – mönster och ideal
I en skrift från 1941519 informerar författarna om hur svårt det var att vara
lycklig i det dåvarande komplicerade samhället. Botemedlet var kanske inte
helt överraskande mer kunskap. Att resultatet blev att annan kunskap och
gamla auktoriteter ifrågasattes gjordes det inga vidare reflektioner kring.
Kunskap var något man inte kunde ”få för mycket av, något neutralt och
oproblematiskt.”520 Samhälle, individ och kunskap hör samman. Det har
dock inte alltid varit självklart att undersöka på vilket sätt och vilka
konsekvenser beslut kring bildning och kunskap kan få för både samhälle och
individ.
I föregående kapitel nämnde jag Skolinspektionens granskning av
Filipstads kommuns olika skolor. Vi såg att det riktades en särskilt hårdför
kritik mot kommunens vuxenutbildning och dess ledning, att denna hade
brister i sin kvalitetsredovisning och i analysen av kunskapsresultat.
Inspektionen fann även att kunskapsresultaten behövde förbättras. Dock var
denna situation inte helt unik för Filipstad. I Skolinspektionens
sammanfattande utlåtande visade det sig att flertalet skolor runtom i landet
hade likartade problem. Ändå kvarstår den bild som statistiken frammålar
med såväl lågt manligt studiedeltagande som otillräckliga kunskapsresultat.
Jag ville undersöka vad rektorn för den kommunala vuxenutbildningen i
Filipstad själv hade att säga om situationen och kritiken som han och
utbildningen mottagit och framförallt via ett teoretiskt perspektiv bringa
klarhet i hur utbildningskraven från nationell sida påverkar det lokala
samhällets och männens utbildningssituation. Här vill jag bena ut hur
relationen mellan staten och kommunen ser ut och vilka dess verkningar och
konsekvenser är. Det här kapitlet syftar framförallt till att nå ökad förståelse
för den kommunala nivån, dess samröre med den lokala nivån och de
kunskapsmönster och ideal förbundna med denna, samt relationen till den
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Kring debatten om familjens sönderfall på 30- och 40-talen skrevs många programförslag med
syfte att förbättra situationen, denna skrift var av sådan karaktär. Se vidare i Gaunt, D. & Löfgren, O.,
1984, s 59.
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nationella nivån. I det här kapitlet gör jag ett försök att via två
rektorsintervjuer nå insikt om den komplexa situationen.
Våren 2011 gjorde jag ett besök vid den kommunala vuxenutbildningen i
Filipstad för att intervjua den nuvarande rektorn. Vid samma tillfälle fick jag
möjlighet att intervjua en äldre rektor vid samma utbildning som varit med
sedan starten. En målsättning i sammanhanget är att spåra kontinuitet och
förändring över tid. Ett problem är dock att den äldre rektorn inte bistår
med lika utförlig information som den yngre rektorn, även om jag har gjort
mitt bästa för att extrahera den information han delger. Den återspeglar trots
allt den tid då han var verksam i och säger en del om den utveckling som
skett, trots att han inte förhåller sig lika analytiskt till verksamheten som den
yngre rektorn.521 Jag kommer även att fördjupa bilden av situationen vid
vuxenutbildningen i kommunen för att skapa förståelse för sambandet
mellan nation, kommun och lokalt perspektiv. Det är knappast möjligt att
beskriva hela det lokala samhället även om kontexten förstås är viktig och
önskvärd i sammanhanget, men det är min ambition att här redogöra för
vissa väsentliga delar av den kommunala nivåns utbildningsverklighet.522 På
de närmaste sidorna gör jag ett försök att spåra hur synen på kunskap
förändrats över tid och att skapa förståelse för dynamiken mellan de olika
nivåerna och situationen och villkoren i Lesjöfors.

Stat kontra kommun
Som frammålats i tidigare resonemang kring humankapitalteorin och mötet
mellan två egentligen väsensskilda världar uppgår kommunerna och i nästa
steg individerna på lokal nivå i en förändrad samhällskontext. Det ställs i
nutidssamhället krav på mer och mer utbildning och ekonomisk tillväxt. När
det gäller utveckling och välfärd, dessa mångfacetterade begrepp, är de som
redan konstaterats vanligen förbundna med materiell utveckling och
ekonomisk tillväxt. Mindre sällan med de människor som skall ta till sig det
nya och rätta sig efter de utifrån ställda kraven. Livskvalitet är vanligen en
sekundär aspekt i diskussionen, liksom samtalet kring olika bildningsformer,
formella, icke-formella och inte minst informella.523
521

Intervjuerna företogs i Filipstad, Spångbergsgymnasiet, med två rektorer vid den kommunala
vuxenutbildningen. Den 28 april 2011. Dessa har båda samtyckt till att de blir citerade och hänvisade
till i denna avhandling.
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Jmf med Ekman, B., 1992, s 220.
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Blom, T., 1996, s 39, 44.
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Livskvalitetsaspekten kan illustreras genom det förfarande som människor
tillgriper när de väljer bostadsort. Vanligen strävar människor efter det som
de upplever som värdefullt. Enligt viss sociologisk teori anses människors
önskemål formas av deras ”tillgångar, det sociala sammanhanget, framför allt
av föräldrarna under uppväxttiden men också i olika sociala sammanhang
senare i livet.”524 Preferenser som rör individers hela livsstil. Det har betonats
att sociala faktorer hör samman med plats och att individer utvecklar band
till platser och regioner.525 Här är de livsformer som människorna skapat på
orten utifrån de existerande livsvillkoren en viktig aspekt. Ekman betonar att
man genom att lyfta fram livsformer ger lokal identitet form och innehåll och
det blir möjligt att spåra sambandet mellan plats, identitet och utbildning.526
Därför ser jag det som mycket viktigt att utöka samtalet kring utveckling,
kontinuitet och förändring, genom att det sker i anslutning till individerna,
männen i livsrummet. Hur påverkas egentligen den lokala kommunala
skolan av detta, vilka problem brottas man med och hur ser diskussionen
kring dessa ut?

En liten kommun
Redan år 2007 hade kvalitetsuppföljningsproblemen uppmärksammats vid
vuxenutbildningen i Filipstads kommun och följande stod att läsa i den
senaste skolgranskningsrapporten:
I Skolverkets utbildningsinspektion i Spångbergsgymnasiet och
Vuxenutbildningen i Filipstad med beslut den 11 juni 2007 (Dnr: 532006:3230) konstateras det att de två verksamheterna har gemensam
kvalitetsredovisning som helt saknar uppföljning av vuxenutbildningens
resultat.527

Det sades också i samma rapport:
Vuxenutbildningens resultat i Filipstad har varierat under de senaste tre
524

Wikhall, M., ”Kultur och regional attraktivitet”. I: Sörlin, S. (red.). Kulturen i kunskapssamhället.
Om kultursektorns tillväxt och kulturpolitiska utmaningar. 2003, s 108.
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Wikhall, M., 2003, s 111 f. Se även Börjesson, M., Det naturliga valet. En studie i studenters
utbildningsval och livsstilar. 1996.
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Ekman, B., 1992, s 26 f.
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Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstadskommun. 2010-08-17, Bilaga 3, Tillsynsprotokoll och
bedömningar för kommunens vuxenutbildning, s 112.
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åren. Resultat i vissa ämnen har haft positiv utveckling medan andra haft
negativ utveckling. Tillsynen visar att Vuxenutbildningen inte analyserar
denna variation i uppnådda resultat på ett systematiskt sätt. Rektorn och
lärarna lyfter fram ett antal tänkbara orsaker såsom studerandens låga
studiemotivation, avsaknandet av studietradition i bygden och arbetslöshet.
Vuxenutbildningens systematiska arbete med att analysera och förklara
verksamheternas resultat måste utvecklas.528

Ovanstående kan förklara varför det inte verkar finnas material, dokument
och protokoll som beskriver utvecklingen av kommunens utbildningsvärld
gällande undersökningsperioden. Det saknas särskilt en diskussion kring
målsättningar och problemområden. När jag besökte den kommunala
vuxenutbildningen i Filipstad tog jag chansen att fråga såväl den tidigare
rektorn som den nuvarande rektorn om detta.529 Så här gick diskussionen
mellan TR och NR:
Jag skulle säga att vi gör en bättre uppföljning än många andra kommuner. Men vi har inte
gjort det med fasta dokument; att det här är anledningen till att /personnamn/ slutade.
Men det var väl så även på din tid att det var mer praktiskt i handling än… (NR)
Än en massa papper ja. Skoldirektören han sa att så lite papper som möjligt. Och vi hade
aldrig haft så mycket papper som när han började. (TR)
De båda rektorerna betonar ett praktiskt arbete, en handlingskraft som
resulterar i att saker blir gjorda. Arbetsamhet, solidaritet och trofasthet hör
samman med denna syn.530 Papper är något som särskilt hos TR i det
närmaste beskrivs som ett nödvändigt ont. Det är kanske inte en självklar
parallell men jag tycker att det verkar symptomatiskt följa studiebilden för
såväl Lesjöfors som kommunen Filipstad. Som vi har sett har fokus där i
första hand legat på praktiska kurser och utbildningar. Det gäller allt från de
formella utbildningarna till icke-formella studiecirklar. I en intervju från år
2000 med skolchefen och kommunchefen i Grums konstaterades på liknande
sätt att den informella kunskapen inte skulle underskattas och att den jämte
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Kommunbeslut efter tillsyn av Filipstadskommun. 2010-08-17, Bilaga 3, Tillsynsprotokoll och
bedömningar för kommunens vuxenutbildning, s 109.
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den formella krävdes för att skapa en gynnsam lokal och regional
utveckling.531
Jag önskade utvidga diskussionen kring granskningsbeslutet och ställde
frågan till nuvarande rektorn om kraven från Skolverket upplevdes som
orimliga. Han sade:
Nej, nej, nej det tycker jag inte. Alltså det är ju bra att de kommer hit och pekar på brister vi
har så ska vi rätta till det så klart. Självklart, men då utifrån våran organisation såsom den
ser ut. Det måste vi göra, så är det. Och vi har ju svarat på de brister vi har. (NR)
NR sade också:
Det vi fick kritik för var att man inte visste vem som var rektor för Komvux. Dom tyckte att
dom såg mig för lite. Såna saker. Sen det ska vara kvalitetsredovisningar, en massa
dokument som ska presenteras och i det lilla Filipstad så kan vi ju säga att där känner ju
/personnamn532/ till varför – vi inte hade gjort någon uppföljning till avhoppen, varför
slutade 20 % av dom som börjar på Komvux. Och då vet vi att ja Kalle han är periodare,
han är alkoholist. Men vi gjorde ingen dokumentation kring varför avhoppet var. Men det
har vi ju blivit bättre på, det har vi. (NR)
Ovanstående beskriver egentligen ganska väl hur två system mer eller
mindre krockar. Det statliga normerande, kontrollutövande och
utvärderande, jämte det lilla underlydande kommunala med individkontakt
och ansvar. Här är det staten som placerar kommunen i en symbolisk
rationell järnbur med humankapitalets tillväxtförhoppningar slingrandes som
rankor av murgröna kring gallret. Kravet på kontroll har ökat. Vad som
sedan är viktigt att poängtera är att detta inte bara handlar om två olika
organisationssystem för utbildningsverksamheten, det handlar också om två
olika samexisterande kunskapstraditioner. Den formella som företräds av
staten och, som vi har sett, den informella företrädd av individen i
lokalsamhället. Mellan dessa båda traditioner befinner sig rektorerna och
tvingas efter bästa förmåga anpassa sig efter de statliga kraven och påbuden.
Den nuvarande rektorn resonerar så här kring situationen:

531

Blom, T., Den högre utbildningens olika strukturer. Karlstads universitet och Grums kommun i
fokus. Arbetsrapport 2002:7. 2002, s 75.
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Lilla Lesjöfors i Filipstads kommun är en liten del på samma sätt som Filipstad är en liten
del av Värmland. Det är samma sak nu att Karlstad, Karlstad ska allt kretsas runt. Där
skall utbildningarna vara. Så kan jag tänka mig att lesjöforsarna tänkte om Filipstad också
på den tiden. Att allt ska hamna i Filipstad. /…/ Dom ser inte den lilla kommunen, våra
möjligheter. Utan dom ser på ett storstadsperspektiv egentligen. Dom ser inte våra problem
tycker jag. Det är inte så lätt för en sjuttonåring att pendla från Lesjöfors till Karlstad för
att gå utbildning, utan då ska vi ha brett utbud här i Filipstad istället. /…/ Jag kan ju
se, jag kan ju uppleva Region Värmland som är en sån organisation egentligen som är, det
är för centralt, det tycker jag. Det är Karlstad vet du man ser på, man ser egentligen inte hur
skolstrukturerna ser ut i lilla Filipstad, vi har kanske bara åtta elever på
industriprogrammet årskurs 1. Jag var på Länsstyrelsen i fredags angående SFI, att de
skulle åka till Säffle för att gå en undersköterskeutbildning för SFI-elever. Och det var nåt
helt revolutionerande, de skulle få stöd med svenska och så vidare. Och det har vi kört här i
två omgångar mot Hällefors. Men det är klart vi har aldrig basunerat ut det, vi har aldrig
sökt några pengar, men vi har kört det ändå för att hitta en lösning i den lilla
organisationen i den lilla kommunen. Vi hittar lätt lösningar tycker jag. Det är egentligen
det roliga med jobbet som jag har att man kan, i och med att det är en liten organisation, så
kan man påverka på ett annat sätt. (NR)
Det finns i ovan långa uttalande av rektorn några tydliga markörer. Den lilla
kommunen och dess möjligheter i jämförelse med ett storstadsperspektiv och
det att hitta lösningar som fungerar på lokal nivå. Jag upplevde inte att
rektorn i intervjun försökte ursäkta den kritik man fick i Skolinspektionens
granskningsbeslut, men däremot lyfte denne med stolthet fram det som man
var bra på. Samtidigt hördes också vilket är tydligt i NR:s resonemang ovan
att det finns ett tydligt problem, där man på kommunnivå inte känner att
staten förstår de svårigheter man har att brottas med, och tydligen är det en
problematik som man har kämpat med en längre tid. Den äldre rektorn sade
så här:
Politikerna… För det första så visste dom ju inte så särskilt mycket om någonting tycker
jag. Det är ju rätt vanligt det. (TR)
NR fortsatte att utveckla tankegångarna kring problemet genom att förklara
situationen:
Vi är en liten skola, jag är rektor för sju nationella program, Komvux, SFI,
uppdragsutbildning, det blir inte mycket, det blir för lite tid över för såna reflektioner om

155

155

varför det ser ut på det här viset. Det har vi ju fått kritik från Skolinspektionen för också, för
att vi inte gör nog med utvärderingar. Det är ju en resursfråga. (NR)
På följdfrågan om de skulle önskat sig mer tid gavs svaret:
Ja, det är mycket roligare att kunna säga att så här ser det ut och det beror på det här. Det
är ju då man verkligen kan göra förbättringar också. Men vi måste, det är ju en
marknadsföringsperiod för oss nu och det är ju vi också som sköter det. Vi gör annonserna
och vi som talar om vad vi har på gång inom vuxenutbildningen. Det har ju varit en
satsning från regeringen med yrkesvux så att vi får statliga pengar om vi har yrkesutbildning
för vuxna. Så det har vi varit med i det försöket. Sen kommer ytterligare ett nytt försök med
lärlingsutbildning för vuxna. Och då ringer man till Arbetsförmedlingen, vad tycker ni, är
det något på gång som vi borde satsa på? Och så talar vi med företagen i Filipstad, vad
tycker ni, är det här något ni skulle vilja vara med på? Så vi startar ju aldrig något för
våran skull, utan vi startar för ortens skull. Och så jobbade ju du /TR/ också. Du /TR/
var ju nere till han på Arbetsförmedlingen. (NR)
Den nuvarande rektorn betonar här ovan att det finns en ambition att se till
ortens behov och att man samarbetar med andra instanser såsom
Arbetsförmedlingen och olika företag för att nå detta mål. Samma
tankegångar återfanns i målsättning som stod att läsa i katalogen för
Spångbergsgymnasiet läsåret 1990/91:
Vår tids skola försöker anpassa sig till varje elevs förutsättningar och behov.
Vi skall vara en skola för alla. Vi vill ge god utbildning och en harmonisk
och intresseväckande skoltid. Vi berörs i vårt arbete också starkt av
utvecklingen i vår omvärld. Det är en av skolans viktigaste uppgifter att
göra denna omvärld tydlig och fattbar. Vi understryker allas vårt ansvar för
en liten och gemensam världs framtid.533

I ovanstående framkommer att kommunens verksamhet långt ifrån är
fristående utan att man påverkas av det som sker i storsamhället på nationell
nivå. Det kräver någon form av samförstånd och ett gott samarbete, något
som den nuvarande rektorn vid den kommunala vuxenutbildningen också
betonar att man har:
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Filipstads kommun, Skolstyrelsen. ”Vår skola 1990/91”. Välkomstord av rektorn för
Spångbergsgymnasiet 1990-91, s 2. Filipstads kommunarkiv.
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Jag kan tycka med de som är på Skolverket kan man ha mycket kontakt med, det tycker jag
fungerar bra. Skolinspektionen de kommer ju och gör en inspektion och så kommer de
tillbaka om ett par tre år och gör en ny granskning. Om man står inför ett problem som
rektor kan man ringa Skolverket och fråga hur ska vi lösa det här, det tycker jag fungerar
bra. (NR)
Ovanstående tyder på att rationaliseringstendenserna i samhället är något
komplext. Det handlar således inte bara om pådyvling från högre ort utan
också om samarbete. Visserligen tycker jag också att man ser att det handlar
om en hierarkisk och inte genomgående jämlik dialog. Vuxenutbildningen i
kommunen vet att de står inför granskning och kontroll.
NR berättade också att man har en kompetensgrupp som träffas en gång
per termin med det kommunala näringslivskontoret. I samband med detta
möte diskuteras fortbildningsbehov för traktens företag och vad skolan kan
erbjuda i sammanhanget. ”Vi presenterar vad vi har på gång. Så det kan
man tycka att det är en bra samverkan i och med att det är så litet”, sade NR
om detta. Men rektorn kommenterade också att Komvux egentligen inte är
till för företagen utan för personerna i kommunen: ”Det är ju
kommuninvånarens önskemål vi skall tillgodose.” Jag ställde då följdfrågan
hur man tar reda på individens behov och fick svaret att det inte var så lätt,
men att man hade en öppen dialog och att personer fick höra av sig med
önskemål. Vidare skulle den kommunala vuxenutbildningen finnas
representerad på Filipstadsmässan.534 Denne rektor berättade också att man
hade ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och att de i sin tur ofta
upprättade kontakt med utbildningsintresserade. Det tycks således som att
det är ortens behov eller snarare den lokala arbetsmarknaden som i högre
grad påverkar utbildningsutbudet än individerna i sig.

Rätt jordmån?
En konsekvens av näringslivets förändringsfaktor är behovet av förnyad
kompetens. Debatten centreras ständigt kring en fråga om vilka typer av
utbildningar som samhället bör satsa på.535 En viktig fråga borde också vara
huruvida formell utbildning verkligen är lösningen på de utvecklingsproblem
534
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som perifera regioner tvingas möta. Hur ser det ut i Lesjöfors, är satsningar
för att öka andelen högskoleutbildade i ett område som detta den rätta
vägen?
Det är sällan de enskilda individernas röster når fram och ut i
samhällsdebatten. Vad som borde vara väsentligt i sammanhanget är en
strävan efter ett lokalt inifrånperspektiv, och att ta hänsyn till de regionala
förutsättningarna. Jag instämmer med Thomas Blom när han med ett
inifrånperspektiv menar att det gäller att ta ”fasta på betydelsen hos de ’inre’
villkoren och uppfattningarna och som försöker fånga dessa på ett ödmjukt
sätt.”536 Människors uppfattningar om livskvalitet och välfärd är av stor
betydelse och dessa kan förstås variera mellan individer i olika livsrum. Detta
kan utgöra ett problem då välfärdsmål utkristalliseras. Det som formuleras
som välfärd på nationell nivå behöver inte nödvändigtvis uppfattas på
samma sätt på lokal basis. Människor lever inte på samma sätt överallt, inte
ens i samma land. Levnadsvillkoren kan skilja sig åt till och med inom en
stad eller i en enskild stadsdel. Dessa skilda uppfattningar om vilken
samhällsutveckling man önskar se kan resultera i svårlösta konflikter.537
Alla som någon gång gjort ett försök att driva upp en planta från ett frö
vet förmodligen att allt inte gror i all jord. Det är många variabler som ska
stämma överens. För att den rationella humankapitalistiska tanken och
systemet ska slå rot krävs en teoretisering och intellektualisering av samhället
av rika mått. Kunskapsideal som är praktiskt utformade passar dock inte in
särskilt väl i denna jordmånsbestämning.538 Ovanstående uttalanden av de
båda rektorerna visar på samma sätt att Filipstads kommun inte historiskt
kännetecknats av faktorer som gör trakten till en ideal plats för formell
bildning. Trots utvecklingen i detta område med minskade arbetstillfällen
och hög arbetslöshet så visar statistiken att resistensen mot bildningstukten är
kraftig, särskilt bland männen. Något vi såg i föregående kapitel, men vi ska
även i nästföljande avsnitt se hur de vilar mot en helt annan hörnpelare än
den formella vuxenutbildningens.
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Mansdiskussionen
Vad som framkommer tydligt i intervjuerna med de båda rektorerna är att
då jag berörde problematiken angående männen så visade de ingen
förvåning. Däremot verkade inte problemet vara så förankrat som man
kunde tänka sig. Det var något som behandlades i kommunbeslutet efter
Skolinspektionens granskning, men det har inom den kommunala
vuxenutbildningen inte förts någon diskussion kring målgruppen män och
ingen har ställt eller ställer frågor kring den låga närvarofrekvensen eller
studieresultaten. I samtalet med den tidigvarande rektorn ställde jag frågan:
Idag är det mycket få män i utbildningen här på Komvux, är det något du
har tänkt på?
Nej, det vet jag inte. Det var ju många utifrån som kom in och ville tjäna pengar på det där.
Jag menar dom här, ja vad heter dom som tog datorer och sånt… dom tog
verkstadsutbildningar och svetsning och sånt. Och så gick dom in där det fanns pengar att
tjäna. (TR)
Jag manade på för att få veta mer och ställde följdfrågan: Ni såg aldrig det
som ett problem att det var få män i utbildningen här på den tiden?
Svetsningen och bil de var ju fulltecknade oftast av män då. Men du vet ju de här
vävkurserna och sömnad och vad det nu var allt det där det blev ju väldiga mängder. Och
sen när man började med de här heltidskurserna på dagtid så blev det ju många fler ju.
(TR)
Än en gång framkommer hur olika utbildningar mottagits av män och
kvinnor. Männen återfinns på de praktiska utbildningarna som rör mekanik,
teknik och bygg, och kvinnorna på kurser som rör exempelvis textil.
Vävnadskurserna är ett återkommande tema, och som vi såg i föregående
kapitel var deras utbredning stor. Klart är också att andelen män har
minskat och att männen företrädesvis siktar på att snabbt komma ut på
arbetsmarknaden för att tjäna pengar. Jag frågade NR vilka
studieinriktningar som männen väljer och han sade då:
Det går ju nästan inga, det är ett fåtal män vet du. Det är nästan bara kvinnliga elever på
Komvux. Några är ungdomar som har misslyckats på gymnasieskolan som ändå ser att dom
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måste ha nåt och då kan det vara för försörjnings skull. Nu har vi två som går på
fordonsteknisk utbildning. Det går ganska bra. (NR)
När jag frågade den tidigvarande rektorn vad denne trodde att männen
sysselsatte sig med i stället för studier fick jag det något humorspetsade
svaret:
Ja, jag vet inte de går nog på stan och driver och bränner däck om kvällarna. De är nog inte
så intresserade. De tycker nog att, särskild när de gått ut nian, att… då är det inte lätt att
motivera dom. (TR)
Trots det humoristiska inslaget i TR:s kommentar så lyfter denne ändå fram
två allvarliga aspekter. Att männen saknar såväl intresse som motivation.
Detta får i sin tur naturligtvis konsekvenser. TR berättade också att i
inledningen av verksamheten, de första terminerna runt 70-talets början,
hade det inte varit några problem men att eleverna sedan minskat i antal.
Denne förklarade att negativa studieresultat var förklaringen och att om man
anmodats att gå om så var ”det inte så roligt. Många hade ju bara sex år i
folkskola och så, det var inte lätt.” TR berättade också om svårigheterna i
samband med starten av verkstadsteknisk utbildning:
Det var ju inte särskilt lätt när vi började. Verkstadsindustrin det var ju nästan omöjligt att
få elever till. Man fick ju övertala och det var inte nåt särskilt bra klientel här. Det var
jobbigt för lärarna. Två blev väl nästan, både /personnamn/, de blev nästan helt
fördärvade av det där den sociala biten alltså. Hålla kontakten med elevernas föräldrar, det
var inte lätt. (TR)
På frågan om målgrupper berättade NR att det gjordes årliga kartläggningar
kring pensionsavgångar och att företagen fick svara på en enkät rörande
detta och företagets framtida behov. Inom vården väntades flera
pensionsavgångar varpå man satsade stort på denna grupp. NR tillade också:
”Men det är ju inte så att vi går ut och annonserar: är det nån som är
långtidsarbetslös?” Eller, föreslog jag: ”Är du man, kom hit!”
Ja, vi söker män. Men när du kommer så här, så blir det naturligtvis också så att man
tänker till. Vad gör vi egentligen. Och med männen. /…/ vårt uppdrag är, vi är ju
anställda av kommunen för att arbeta för kommunens bästa. Det är ju min ledstjärna, det
är ju det jag har betalt för. Sen är det ju så att vi har begränsat med resurser, vi har en
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verkstad och många ungdomar där. Men nu när ungdomskullarna nu går ner som dom gör,
kraftigt i år redan, så kommer vi ju göra ett försök att lotsa in vuxna istället och på så vis
ha ett fortsatt brett utbud av utbildningar i Filipstad, där vuxna och ungdomar kan studera
tillsammans. Men det är klart att det kan nog upplevas som lite svårt för många vuxna.
/…/ Jag tror männen fått svårare och svårare. De runt fyrtio som varit yrkesverksamma,
att ta ett steg och fortsätta studera vidare. Högskolekurser, vi har ju några stycken som läser
mot högskolan här, och det är kvinnor varje år, kanske fem sex stycken som läser på distans.
Det är väldigt sällan män. Det är det. (NR)
Ovanstående scenario är förstås ett problem i en liten kommun. Försök görs
att ha ett så brett utbildningsutbud som möjligt men samtidigt skapar det en
situation där man behöver blanda elever i olika åldrar inom samma grupp.
Det skulle kunna vara avskräckande för de vuxna, vilket rektorn själv tycktes
medveten om. NR ombads att beskriva utbildningens styrkor och svagheter i
dagsläget varpå han svarade:
Styrkan, ja att vi hittar många flexibla lösningar för distansstudier och närstudier och så.
Det kan jag tycka, men vi kan bli ännu bättre på’t. Svagheter är väl då att vi inte når ut till
alla, att vi inte har så många män som går här. (NR)
NR gjorde även en parallell jämförelse mellan tiden då denne började på
utbildningen under 1980-talet och idag och förklarade:
Vi tar hand om eleverna på ett annat vis, vi har ett annat ansvar idag mot eleverna. Förut
handlade det främst om undervisningen, men nu är det helheten, den sociala biten också.
Men det är klart jag ser det också på ett annat vis eftersom jag sitter med på alla konferenser
och jag ser de problem som är. När jag började här var det mer uppdelat, att på den här
sidan var det teoretisk utbildning, här satt naturvetenskap och samhällsvetenskap och
adjunkter var en grupp, yrkeslärare var en grupp. Idag är det mycket mer gemensamt. Om
du tänker på status bland lärarna så är den mycket mer jämbördig än vad den var. Och sen
har vi gått mot, det var ju en stor del, merparten var teoretisk utbildning när jag började och
nu är vi tre fjärdedelar yrkesutbildning istället. Så det har ju gått mot det. /…/ I det lilla
Filipstads kommun så finns inte så många tjänstejobb egentligen. Ska du vara kvar i
Filipstad så är det yrkesutbildning. (NR)
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Lesjöforsmannen
Rektorerna och jag fortsatte att resonera kring problemet med att männen
inte hittar till vuxenutbildningen. NR uttryckte sig så här:
Jag kan tänk mig att det är kulturen, att du ska jobba med dina händer och du har jakt och
fisket på fritiden. /…/ Många är väldigt trogna Lesjöfors. Jag har en känsla av att är du
en gång lesjöforsare så är du lesjöforsare. Du har en stolthet över hemorten. (NR)
Jag frågade även NR vad han trodde att männen gjorde istället för att
studera:
Det är lite Norrlandsstuk vet du, alltså det, om du speciellt tänker dig Lesjöfors, det är fiske,
jakt och det är bandy. Det är naturen. Dom har, jag tror inte dom har karriärambitioner
heller, dom är nöjda med det. Så upplever jag det. /…/ Trots att Lesjöfors bruk har lagts
ner, själva bruket, så blomstrade det upp en del småföretag och dom är fortfarande en
verkstadsort och dom är ledande inom fjädertillverkning, det är världs… trots att det var
lågkonjunktur så hade dom ändå mer att göra på fjäderfabriken. Gör man besök på
fabrikerna nu i Lesjöfors så är det gamla elever nästan alla, väldigt många. (NR)
Rektorns uttalanden viskar om att livsformerna i Lesjöfors inte alldeles är
likartade med de i Filipstad, vilket verkar logiskt. Det tycks finnas vissa
generella drag för kommunen som präglar alla dess delar, men att Lesjöfors
tenderar att utmärka sig som ”eget”. NR beskrev det i det ovanstående som:
”Norrlandsstuk”. Norra Sverige har traditionellt sett kopplats samman med
en viss maskulin stereotyp och har av någon anledning blivit ett område just
förknippat med män. I denna Norrlandsvision syns både starka och kraftfulla
hjältar jämte tystlåtna och praktiska arbetare.539 Huruvida den bilden
samstämmer med verkligheten eller inte får vi möjlighet att bilda oss en
uppfattning om i följande kapitel.
Hursomhelst, vad som står klart är att den manliga identiteten hör
samman med kunskap och kunskapssyn och därmed de lokala
kunskapstraditionerna. Som vi såg i föregående kapitel har männen inte sökt
sig till de formella utbildningarna och idag inte heller i någon utsträckning
till de icke-formella. Det säger en hel del om det manliga kunskapsmönstret i
Filipstads kommun och Lesjöfors. I nästa kapitel får vi stifta närmare
539
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bekantskap med ett antal lesjöforska män, jag kommer där fördjupa studiet
av individen utifrån vissa tematiska former.

Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har jag analyserat både kunskapsmönster och –ideal och
därtill gjort ett försök att ringa in min frågeställning som berör mötet mellan
de nationella kraven och förutsättningarna på lokal kommunal nivå. Vi har
sett hur utbildningen skapas och organiseras, inte bara utifrån ett statligt
ovanifrånperspektiv utan även från kommunens sida i relation till framförallt
näringslivet och Arbetsförmedlingen, men även till viss del utifrån
individernas behov. Gällande det senare och den kritik man har fått från
Skolinspektionen höll den nuvarande rektorn med om att brister fanns och
att förbättringar krävdes, även om man också i denna stund arbetade på
detta och önskade att förbättra sig kvalitativt. Det framkom också att man
inom vuxenutbildningen i kommunen faktiskt gör uppföljningar, om än inte
dokumenterade eller systematiska sådana. NR beskrev hur han och en annan
anställd ofta samspråkade och löste aktuella problem, men att det inte syntes
i undersökningen. NR framhöll flera gånger fördelarna med att vara en liten
skola, att man på så sätt kom nära problemen och snabbt kunde hitta sätt att
lösa dem. Baksidan med detta var att resurser och tid ofta saknades, till
exempel för att göra det kvalitativa undersökningsarbete som man i
Skolinspektionens granskningsbeslut menade helt saknades. Rektorerna
uttryckte också att man på nationell nivå inte synliggjorde eller tog hänsyn
till deras specifika behov i egenskap av en liten bergslagskommun.
Vad som är tydligt i intervjuerna är att man inom vuxenutbildningen är
bra på att se kommunens behov och att ställa frågor kring vad exempelvis
näringslivet eftersöker. Sämre ställt är det dock med individerna, vilket
rektorn också kommenterar själv – att det är för deras skull de egentligen
finns till – men hur når man den enskilde, särskilt målgruppen män?
Förvånande nog var inte problemet med männen fullt så förankrat som jag
hade väntat mig. Dock bekräftades av samtalet med de båda rektorerna att
antalet män i utbildningarna var mycket få och kunskapsresultaten föga
imponerade. Likaså att männen i kommunen, det gällde i synnerhet de i
Lesjöfors, inte har en naturlig koppling till den formella utbildningen, men
däremot till praktiska, kropps- och yrkesrelaterade sysselsättningar, främst
industriellt arbete och vidare att männen ofta är platsbundna. Dessa faktorer
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gjorde det svårt att intressera och motivera dem för studier. Detta förklarar
hur kunskapssyn hör samman med maskulinitet och det som betraktas som
omanligt, och låter oss förstå att det är många inblandade och samspelande
faktorer. I föregående kapitel kunde vi urskilja ett motstånd mot
bildningskraven bland männen, jordmånen är i dagsläget inte den rätta,
vilket försvårar en övergripande formell bildningsprocess. Detta hör samman
med männens historia och livsform på orten. Här har genom två intervjuer
med en äldre och en yngre rektor gjorts ett försök att undersöka
förändringen över tid. Den äldre rektorn återspeglar framförallt det
kunskapsmönster vi urskilt i den tidigare undersökningen medan den yngre
framhåller den förändring som skett. Det synliggörs härigenom att
kunskapsidealet hos männen på orten inte har förändrats i samma takt.
Vi har i detta kapitel fått ökad förståelse för den speciella situation som
råder i Filipstads kommun. Här är arbetskulturen solid och kännetecknas av
långa historiska rötter. Trots att ambitionerna är goda och önskan stark från
kommunens sida att följa med i den nationella utvecklingen så kvarstår det
faktum att man inte lyckas nå befolkningen med de formella anspråken på
utbildning, i synnerhet männen. Denna situation utgör krocken mellan två
olika kunskapstraditioner. Dels den teoretiska och dels den praktiska som hör
samman med den manliga bruksarbetarkulturen. Det vi ser i kommunen
idag är ett försök till samexistens snarare än en symbios. Som jag har nämnt
är det mycket svårt att sätta alla individer och alla kommuner i en och
samma form och räkna med samma tillväxtresultat.
Jag har i tidigare kapitel diskuterat att problemet hör samman med en
bristande diskussion om detsamma. Det är som den nuvarande rektorn själv
konstaterade viktigt att analysera problemen för att kunna rätta till dem.
Ändå så måste diskussionen nyanseras, och samspelet mellan storsamhället
och lokalsamhället skulle kunna förbättras även om situationen tvivelsutan är
svårhanterlig. Kommunen sitter som tidigare konstaterats mitt emellan två
starka kunskapsfästen och tvingas på något vis balansera mellan de båda
nivåerna. Det finns ett tryck ovanifrån från stat och storsamhälle som
kommunen och i ett vidare perspektiv individerna måste förhålla sig till och
medan förändringens vindar blåser över både lokalsamhälle och rike gör
man inom den kommunala vuxenutbildningen sitt bästa för att ikläda sig
kameleontens dräkt och bättre smälta in bland järngallren.

164

164

KAPITEL VI –
Kunskapsideal

Till min far
Så skön är väl ej glansen av stjärnor över byn,
ej månens över grönskande dalar,
som ljuset i dina ögon under gråa gamla bryn två kronljus från paradisets salar.
Jag hälsar dig med sång och dina glesa hår:
du segrat över hundra onda öden.
Mig tycks att din kamp för de små i många år
var som ett helgons mot djävulen och döden.
Som i salighet klarnad var din panna mången gång
när du gett oss alla bröd och såg oss nöjda.
När böjd av värk du stupat kull, ditt hjärta blev en sång
som lyfta dig mot himlen med händer höjda.
Att jag är av ditt blod, åh, jag grips av ångest fatt!
Hur skall jag blott mitt arv ej förspilla!
Jag sjunger till fiol i din stjärnglesa natt
för mitt hjärta, som aldrig kan bli stilla.
En dag, en sällsam dag, o far, man bort dig bär
genom furuskogens allvarsamma salar.
Låt mig stå upp och fjärran gå. När du ej mera är,
vad rör mig alla grönskande dalar?540

Rötter och uppväxt
Vi har i de två föregående kapitlen fått en uppfattning om
kunskapsmönstrens utformning, tangerat kunskapsidealen och iakttagit hur
relationen mellan stat och kommun verkar, liksom urskilt att det i Lesjöfors
råder en stark arbetskultur med långa rötter. I det följande avsnittet ska vi se
540
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många mil från Lesjöfors. År 1918 skrev han dikten Till min far.
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närmare på Lesjöforsmännens bakgrund, deras levande och släktmässiga
erfarenhet av studier. Det finns i flertalet av männens liv ett stort mått av
kontinuitet. Den finns i platsen och dess traditioner, i arbetarkulturen, dess
klass- och familjestruktur. Nedan följer en kort individuell presentation av de
tio intervjuade männen och deras bakgrundsförhållanden.
Mattias – Mannen är född 1978 och växte upp i Lesjöfors. Han flyttade
senare. Utbildad på universitet till gymnasielärare.
Erik – Mannen är född 1920 och växte upp i Lesjöfors. Vid tillfället för
intervjun boendes på orten. Under sina arbetsföra år var han på bruket.
Arvid – Mannen är född 1921 och inflyttad till Lesjöfors. Vid tillfället för
intervjun boendes på orten. Under en stor del av sina arbetsföra år var han
på bruket.
Johannes – Mannen är född 1922 och växte upp i Lesjöfors. Vid tillfället för
intervjun boendes på orten. Under sina arbetsföra år var han på bruket.
Sven – Mannen är född 1936 och växte upp i Lesjöfors. Han arbetade en tid
på bruket, flyttade senare och blev journalist.
Bengt – Mannen är född 1940 och växte upp i Lesjöfors. Vid tillfället för
intervjun boendes på orten. Under sina arbetsföra år tillbringade han en tid
på bruket, men även bland annat med snickeri.
Åke – Mannen är född 1942 och växte upp i Lesjöfors. Vid tillfället för
intervjun boendes på orten. Under sina arbetsföra år var han på bruket.
Karl – Mannen är född 1955 och växte upp i Lesjöfors. Han flyttade senare.
Utbildad på universitet till ingenjör.
Ted – Mannen är född 1970 och växte upp i Lesjöfors. Han har bott där i
olika perioder av sitt liv. Vid tillfället för intervjun boendes på orten. Har haft
olika arbeten, däribland på bruket.
Johan – Mannen är född 1979 och växte upp i Lesjöfors. Vid tillfället för
intervjun boendes på orten och arbetar på bruket.
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Utöver de gjorda intervjuerna med dessa män har jag även tagit del av en
intervju med Valfrid Lindström (född 1896) gjord av Lesjöfors museum
1987, varpå han vid några tillfällen omnämns.541 Samtliga män är uppväxta i
en arbetarkultur, varav flera arbetat eller arbetar på bruket i Lesjöfors.
Detsamma gäller flertalet fäder, och även många av deras fäder. I ett fåtal
fall har somliga även arbetat på andra bruk. Ett par har även varit
verksamma inom sågindustri. De äldre männens mödrar var vanligen
hemmafruar, några av dessa begav sig dock ut i arbetslivet efter att barnen
hade blivit stora. Bland de övriga männen ses mödrarna arbeta inom såväl
bruket (ofta med uppgifter såsom städning) som utanför. Då samtliga av de
intervjuade männen arbetar eller har arbetat inom bruket finns en påtaglig
avsaknad av fortsatta studier efter avslutad obligatorisk skolgång bland
männens familjer. Karl och Mattias är de enda akademikerna bland dessa
män. Övriga akademiker som omnämns är barn till några av de äldre
männen, Arvids son och dotter, Åkes dotter, Bengts dotterdotter, och som
redan nämnts Eriks son Karl. Inga av männen har syskon som läst på
universitet eller högskola. I flertalet fall har således männen gått i sina
föräldrars, inte minst sina fäders fotspår.
Att föräldrarnas roll haft och har betydelse för barnens fortsatta studieval
har behandlats som vi sett i tidigare forskning. När det gäller fadersollen så
har däremot innehållet skiftat i såväl tid som rum. Denne gestalts betydelse
har varierat från familj till familj. Ofta möts man i litteraturen av en
fadersbild som ställs i kontrast och rentav i motsatsförhållande till en ömsint
och intim moderskontakt, den auktoritäre och inte så sällan frånvarande.
Detta gäller främst i böcker skrivna av fyrtio- och femtiotalister.542 En delvis
likartad mansbild möts man av även i detta material. Jag återkommer inom
kort till det.
I bilden av fadern konfronterar mannen den egna maskuliniteten.543 Att
spegla sig i fadersgestalten kan förstås betyda olika saker, beroende på hur
spegeln i första rummet är formerad. Är fadern en svikare eller en inspiratör?
I det här sammanhanget rör ”fadern som spegel” utbildningsvägar och
yrkesval. Som tidigare nämnts är föräldrarnas attityd gentemot bildning och
utbildning en viktig faktor för barnens fortsatta lärande genom livet. Jag ville
därför få fram hur männens uppväxt varit utformad och titta på olika
faktorer som kunde säga något om männens kunskapssyn, dess utveckling
541
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och utbredning – en relevant fråga var om männen hade fått någon hjälp
med läxläsning.

Bild 7. Fotspår i värmländsk lera

Något som ofta förekommer i intervjumaterialet från de lesjöforska männen
är frånvarande fäder. Arbetet i järnindustrin var tungt och omfattade
merparten av dygnets vakna timmar. Männen uttrycker att de sällan om
någonsin fick hjälp med läxläsning.
Nej, nej vet du det fick vi klara själva. Vi kanske var lättlärda! Det vet jag aldrig just att vi
fick. Min far han jobba ju sexton timmar om dan på fabriken så han hade inte mycket ork
när han kom hem. Sånt fick man sköta själv. (Johannes)
Det samma tycks gälla för många av männen och hjälp med läxläsning åt
deras barn.
Min son läste i Filipstad, tog sen studenten. Dom var ett grabbgäng som hängde ihop. Dom
skötte det där själva. Han ville läsa. Hade lätt för sig… (Erik)
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Nej. Det där har de… Ja. Nej det där, det var över mitt huvud. /…/ Nej. Har det varit
något, har det varit /mannens fru/. Man är för dum en annan. (Bengt)
Hur fan skulle jag kunna det? /…/ De ändrar ju allting ju. Men fråga de nånting så
svarade jag. Men… och så var det ju bara att slå upp i lexikon. Om det var nånting. Det
enda med matte och så här, jag är ju mycket äldre än dom.. nej. Inget speciellt. Dom var
tydligen så smarta så de klarade det själva. Sen om vi satte upp ett tal i matte. Det kan dom
ju inte göra nu. /…/ Nej det gick ju inte. Vi räknade inte på samma sätt. Man har ju
blivit bra på huvudräkning. Det är ju sån kunskap man använder sig av. Ungarna idag
dom kan inte gå ut ens. Vi var ute jämt. Lekte och spelade. Idag finns ingen fantasi. (Åke)
Nu är det bara miniräknare. (Bengt)
I framförallt Åkes svar finns en intressant dubbelsidighet och det återkommer
i olika skepnad hos många av männen. De har inte kunnat hjälpa sina barn
med läxorna för att de har saknat ”verktyg”. –De ändrar ju allting. Det sätt som
Åke fick lära sig att räkna matematik på är inte detsamma som hans barn
mötte i skolan. Den andra sidan av myntet tycks vara att försvara detta
genom att uttrycka att det sätt varpå exempelvis Åke lärde sig att räkna, var
ett bättre sådant. Det han kunde –kan dom ju inte göra nu. Situationen är helt
klart komplex, och synen på kunskap kännetecknas ofta av ambivalens.
Bengt uttrycker delvis att han var för dum för att kunna hjälpa sina barn
med läxläsning och samtidigt kommenterar han att idag behöver man
miniräknare för att hantera matematiken i skolan. Miniräknaren blir här en
symbol för ett bristande kunskapsvärde, som Åke sa: Sen om vi satte upp ett tal i
matte. Det kan dom ju inte göra nu. Den kultur som dessa män växte upp i var
konkret, medan det matematiska språket blivit alltmer abstrakt eller
åtminstone sättet att förmedla det på, vilket tyder på en förändring.
Liknande omdömen lämnar den äldre generationens män om datorer. Dessa
typer av maskiner som helt plötsligt krävs och möjligen förringar den
kunskap som männen känner att de bär på och hanterar. Det finns här ett
påtagligt spänningsfält, ”en god karl reder sig själv” utan hjälpmedel,
samtidigt som hjälpmedlens framväxt också tyder på ett ökat avancemang
som kan upplevas som skrämmande, icke hanterbart och får männen att
känna sig dumma.
Jag frågade också männen som har barn om de uppmuntrat dem till
studier och fick ofta ett ganska burdust nej på frågan:
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Nej. Nej. Inte ett dugg nej. Det var helt självvalt. Hon skulle bara ha nåt som hon fick
arbete på. /…/ Henne gick det inte att styra. Absolut inte! (Åke)
Hon gör som hon vill. /…/ Det är viktigt att ge fria tyglar. (Karl)
Det är märkligt att se hur min formulering – uppmuntran till studier – hos
männen transformeras till något likvärdigt med styre. Detta att inte kunna
styra någon annan, eller att själv låta sig styras är något som männen starkt
värdesätter.
Jag läste tyska på högstadiet och de var jag väl inte så förtjust i. /…/ Men det var väl
mest för att man var tvungen. /…/ (Mattias)
Ovanstående visar att det att tvingas göra saker inte ses med blida ögon.
Flera av männen nämner just detta att de inte försökt påverka sina barn. Det
ses som något positivt när de är självrådiga och går sin egen väg. Att välja
själv, rå sig själv, tycks vara stolthetsaspekter som lyser starkt. Det är ett
positivt egenskapsattribut och tydligen också kunskapsattribut. Det tycks höra
samman med ett särskilt kunskapsideal som vi ska återkomma till. Skolan och
lärande tycks för övrigt vara en egen värld. Läxor var något man skötte själv
medan föräldrarna arbetade.

Fäder som förebilder
Även om fadern ofta beskrivs som frånvarande, så är han en återkommande
förebild hos männen.
Ja. Farsan, rusta ju med… han var ju en sån där alltiallo. (Bengt)
Nej förebilden det är farsan! Ja det är ju… och farfar. För det är ju dom man titta mest
på. /RI: Du har gått lite i deras fotspår också?/ Jo visst, visst har jag det. Visst så det är
ju, ja… farsan var snäll så det är inte så konstigt. Nej jag tror aldrig farsan sagt ett ont
ord. (Åke)
Pappa jobbade ju på bruket. Jag tyckte om att hälsa på honom när jag var liten. Han kom
körande på truck. Allt var så fascinerande. Och farmor städade på bruket så jag var ofta
med henne, jag tyckte det var fascinerande. (Johan)
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Hade det inte varit för han /pappa/ så hade jag nog inte suttit här idag. (Ted)
Jag var vänsterhänt och pappa högerhänt så vi kunde skruva från var sitt håll. /…/ Det
var perfekt. Vi jobbade så bra ihop. (Åke)
Jag har mer psyke och sätt och sinne från min fars sida än jag har från min mors sida.
Faktiskt, om man ska jämföra hur mycket man har från bägge parter då har jag mer ifrån
min fars sida än jag har från min mors. Det är jag glad över. Det är jag… (Ted)
Jag frågade Ted om det var någon egenskap som han särskilt beundrade hos
sin pappa och fick svaret:
Hans lugnhet, ja. Och tålamod… Det har jag mycket efter honom också, det tar lång tid
innan jag blir arg och brusar upp. Tålamod har jag något så fruktansvärt. Till att tänka
lite lugnt, vara lugn och sansad och försöka hålla lite styr på sig själv. (Ted)
Det är tänkvärt vilken stor plats pappan tar i männens berättelser. Och det
ska sägas utan att jag ställt en specifik fråga om pappan. Mamman
förekommer inte alls i lika stor grad i deras skildringar, och när hon gör det
så rör det oftast hennes roll i familjen och vidare koppling till barnen.
Pappan är däremot den som nämns i samtal om arbete, och principiella
karaktärsdrag. Även om det framkommer att hans funktioner var viktiga,
både inom och utanför familjen, så ligger oftast männens fokus på det
offentliga livet där arbetet utgör en stor del. Att arbete är ett ämne som
männen ofta och gärna fördjupar sig i, ska vi se mer av längre fram.

Tidiga skolerfarenheter
För framförallt de äldre männen var vidare studier långtifrån något naturligt,
särskilt på grund av ekonomiska omständigheter. Det var självklart och
förväntat att ge sig ut att arbeta, av förklarliga och sannolikt praktiska skäl i
den närmaste industrin och ännu troligare i samma bransch som fadern.
”Från bruksortens självklara val att hantera kallvalsad plåt till att börja läsa
på högskolan är inget givet steg.”544 I den ovan nämnda intervjun med
Valfrid Lindström berättar mannen:
544
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Det var töcken /seden/ förr. Om fadern var som jag i det här fallet repslagare ja då skulle
sonen blit. Om fadern var tråddragare då skulle sönerna bli tråddragare. Se August Svens
pojker. De var inte mindre än fem bröder o de var tråddragare alle fem bröderne som fadern.
/…/ Var de verkstadsarbetare så.. i regel så kom sönerna dit. Förresten det var väl inte så
mycket å välje på.545
Men det är ändå intressant att se vilka erfarenheter männen har av
utbildning och bildning och hur den kom att påverka deras fortsatta syn på
lärande. Samma trend kan ses hos de yngre männen. Den stora skillnaden är
den utvidgade skolgången, de färre arbeten som erbjuds på orten och de fler
valmöjligheter som samhället bjuder i stort gällande studier och ekonomi.
Jag var ju bra på matte och geografi men… man ville ju tjäna pengar. (Erik)
Eriks uttalande om de ekonomiska anspråken är på inget sätt unikt.
…fördelarna med det /att läsa vidare/ är att få ett välbetalt jobb och komma på vad du
vill bli. (Johan)
Även hos den yngsta mannen Johan ser vi samma tematik. Sextionio år
skiljer dem åt, ändå är inställningen densamma. Särskilt mycket har således
inte ändrats på den fronten, åtminstone inte hos dessa två män. Skillnaden
bör kanske ligga i att för Eriks generation var det tvunget om man inte hade
andra resurser, idag finns som tidigare nämnts fler alternativ. Även i
intervjun med den ovan nämnda Valfrid Lindström framkommer det:
Gick sex klasser då. Och du vet, jag säger som det är /…/ huvudsaken de fick börje arbete
/…/ de trodde de skulle bli förmögen o då starte de me åtta öre timmen.546
Arvid berättar på samma sätt hur han fick ge sig ut i arbetslivet som
trettonåring:
Jag gick sex år i folkskola. Trean och Fyran slogs ihop och jag lärde mig massor. Sjätte året
fick vi en manlig lärare. Skolformen gav väldigt mycket. Jag fick ha min lärares skolböcker.
Behövde mer avancerat material. Gick ju med en klass ovanför. Jag gick fortsättningsskola
men jobbade varannan termin. Fyllde tretton och började då på sågverket. /…/ Men nån
545
546

Lesjöfors museum, Filipstad. Intervju med Valfrid Lindström, 1987-12-30 (2000).
Lesjöfors museum, Filipstad. Intervju med Valfrid Lindström, 1987-12-30 (2000).

172

172

annan skola var inte att tänka på. Man var tvungen att jobba och dra in pengar till
familjen. Man hade inte råd. (Arvid)
Johannes berättar också indirekt att den stora massan gav sig ut i arbetslivet
tidigt:
Det var trettio stycken i min klass men ingen gick vidare och läste realskola. (Johannes)
Männen har även likartade erfarenheter vad gäller synen på skolåren. I de
äldre männens berättelser förekommer ofta inslag av aga.
Skoltiden, ja vi hade rätt snälla lärare. Jo, det var en lärarinna /personnamn/. Hon
sparade inte på kraften. Det var ren stryk. (Johannes)
När jag kom upp i trean så hade jag en lärarinna som kom på att det fanns en smal gång,
en öppning där alla elever fick krypa igenom medan hon stod och slog så att alla skulle få
stryk om någon gjort något bus. Det var bara det att jag var så stor så det tog tid innan jag
kunde krypa igenom, så jag fick alltid stryk. (Arvid)
Jag hade en lärare /personnamn/ hon gav stryk. Det sa bara pang det. Jag var
vänsterhänt, så det var jobbigt att skriva. Men läsa gick bra. /…/ Gick nio år i skolan,
första kullen med obligatoriska nio år i skolan. (Åke)
Man fick mycket stryk dom första åren det var inget skoj i skolan då. Jag var en
hackkyckling. (Bengt)
Även Ted som växte upp i ett fosterhem i Lesjöfors berättar att han haft
negativa upplevelser från skolåldern även om hans var kopplade till hemmet
och inte skolan:
Jag fick aldrig nån hjälp med läxorna, så man fick göra läxorna själv. /…/ Inte från
fosterföräldrarna. Hon /styvmamman/ tittade på det när jag hade gjort läxan sen sa hon
att: ’det där är inte rätt det får du göra om’, men hon talade inte om hur jag skulle göra det.
Och kan nog vara lite i det som ligger obemärkt som gör att jag kanske inte tycker om att
läsa. (Ted)
Ted berättar också om lärarna:
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Dom flesta var bra. I alla fall dom flesta sen fanns det väl ett och annat drägg. (Ted)
Vi kan här se en förändring över tid. Medan de äldre männen upprepade
gånger berättar om ”stryk” i skolan så är det inget som framkommer hos de
yngre generationerna, det av förklarliga skäl i och med skolagans
försvinnande. Det har i tidigare forskning nämnts att tidiga negativa
skolerfarenheter sannolikt påverkar individens syn på fortsatt bildning genom
livet, vilket skulle kunna resultera i en motkultur mot bildning. Dock bör
betonas att även om flera berättelser innehåller inslag om tuffa lärare och
aga så säger det inte allt om männens syn på grundskolan. Männen är inte
genomgående negativa i sina berättelser, ofta tvärtom. Förekomsten av aga i
skolan hos de äldre männen är dessutom något som oftast portioneras ut
med humor. Något som nästan låter som om det var fullt normalt bland
dem. Hos Ted som befinner sig i en annan generation saknas humorn när
han talar om sina upplevelser av skolåren, men hans negativa upplevelser
härrörde också från en situation kopplad till hemmet och inte skolan.
Flera av männen berättar att de tycker om att läsa men särskilt hos de
äldre har ekonomin varit central och man har inte haft råd att fortsätta att
utbilda sig. Det är således skillnad på direkt motstånd och avsaknaden av
möjligheter. Jag kommer längre fram att återvända till detta resonemang. De
två som studerade vidare efter gymnasiet, Karl och Mattias, som visserligen
tillhör andra generationer än de äldsta, beskriver inte upplevelserna av
skoltiden på riktigt samma sätt som övriga:
Det var kul givetvis. Det här var ju ännu på den gamla tiden. Man såg upp till sina
fröknar och magistrar. Jag trivdes bra. Jag var ju så van med att umgås med vuxna så
skolan passade mig bra. Jag var lite lillgammal. (Karl)
Det var… väldigt bra, jag tyckte det var bra att gå på en liten skola faktiskt. /…/ Ja
tycker jag. Sen kan det väl kanske va så att… så här i efterhand… så kanske det inte
var… den bästa kvalitén på allting. Men just… den här intimiteten som det ändå blir på
en liten skola, den tror jag är väldigt bra. (Mattias)
Men även Johan uppskattade skoltiden:
Den var bra. Allt var bra, allt var roligt. (Johan)
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Karl och Mattias fann dessutom förebilder med studieanknytning som kom
att påverka dem i hög grad. Mattias hade en lärare som inspirerade honom
till lärarstudier och Karl en skolkamrat som studerade vidare på tekniskt
universitet varpå han själv valde en likartad väg. Med undantag för dem
båda och Sven, så nämner inga av de övriga männen sådana förebilder. Sven
berättar:
Jag skrev mitt första referat när jag var 12 år gammal. Jag hade en äldre bror som skrev.
/…/ Jag följde så att säga i hans fotspår. (Sven)
Sven tillhör också de som bryter mönstret. Han har på så vis ett unikt
kulturellt kapital även om han inhämtat det på annan än formell väg.

Kunskapens händer
Under 1980-talet fanns i diskussioner om yrkeskunnande uttrycket ”tyst
kunskap” som begrepp. Det representerade det ordlösa överförandet av
kunskaper, att visa genom att göra.547 Bengt Molander skriver om praktiska
kunskapstraditioner och hur de förmedlas och skapas genom föredömen,
övning och personlig erfarenhet. Det är en levande, praktisk och inte abstrakt
kunskap. Molander betonar sambandet mellan teori och utförande och hur
den praktiska kunskapen kan ses som något handfast och pålitligt.548 SvenEric Liedman framhåller också i Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper
det praktiska i olika former av mänsklig kunskap. Liedman citerar vid ett
tillfälle den poet som jag lät inleda denna avhandling, Göran Sonnevi: ”När
man skrivit i mer än trettio år, sitter det liksom i hela kroppen.”549 I det här
avsnittet ska jag försöka visa att det intressant nog hos de intervjuade
männen finns en mycket likartad syn på kunskap. Männen skiljer inte alltid
tydligt på kunskap, lärande och utbildning. Många av dem berättar att de är
intresserade av att lära sig saker och att läsa, men att ”skola” sig tycks vara en
sak, lärande i bred mening en annan. Det finns här en markering mellan det
formella, informella och icke-informella lärandet. Mattias kommer
förmodligen närmast i att beskriva detta när han berättar att han funderat på
att läsa någon kompletterande kurs på universitet:
547
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Får man väl se ifall man får nån större användning för det eller om det bara är för att man
är intresserad. (Mattias)
Jag… har sällan ro i kroppen å… sätta mig å läsa. Jag läser mest när… det absolut inte
finns nåra andra alternativ som när man reser eller så. (Mattias)
Det är alltid bra med utbildning. Det är det. Det är alltid bra. Men som sagt… man kan
skaffa sig kunskap på annat sätt också, därmed kunskap man behöver. (Mattias)
Johan och Ted uttrycker sig på likartat sätt när de pratar om att inhämta
kunskap:
På jobbet får man erfarenhet genom tiden man är där. Men privat är det alltifrån Internet
till att vara lyhörd, att lyssna på dom som kan och sen försöka själv. (Johan)
Över lag så är det väl viktigt egentligen. Sen tycker ju jag att livserfarenheten är en
utbildning som är tillräckligt… bra att ha i många situationer. (Ted)
Ja. Jag har väl… jag tycker väl jag har ganska mycket, ganska bred kunskap, men… det
är ju svårt å, å sitta här å sätta fingret på vad. /…/ Men som sagt jag har ju gjort en
massa olika… saker så att… nåt har man väl snappat upp på vägen. (Mattias)
Mattias likställer visserligen utbildning med kunskap, men han betonar att
det finns fler sätt att införskaffa den än enbart via formell utbildning och
detsamma gör Johan och Ted. Mattias tycks göra ett försök att knyta
samman sina svar. Att å ena sidan fundera på att ta fler kurser och den andra
att vara relativt ointresserad av att läsa. Här uttrycker sig Mattias och Karl
på nästan samma sätt om utbildning:
Jag tror att alla erfarenheter har betydelse. Så allt påverkade nog att jag valde att läsa
vidare. Gör man ett val här så kommer framtiden att se annorlunda ut där tror jag. (Karl)
Det är svårt att få jobb utan utbildning. Ibland är det kanske lite övervärderat. Lätt att
man blir elitistisk. Man kan förkovra sig ändå i vardagen. Man bör ha ett intresse för att
hålla stenen i rullning. (Karl)
Molander betonar kroppslighet och erfarenhet och att kunskapen ofta
uttrycks genom att göra. Det handlar inte om en omedveten eller obearbetad
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kunskap utan den är ofta välreflekterad.550 Isacson skriver också om den
praktiska kunskapen och hur den är intimt förbunden med arbetet på
fabriksgolvet. Den inhämtades speciellt genom ”upplärning och kontinuerligt
utövande”.551 Johan, Ted, Mattias och Karl talar om erfarenhet, att fylla ett
konkret behov av kunskap och att man kan införskaffa den på olika sätt. I ett
avseende har Mattias och Karl tangerat en värld som är främmande för de
övriga männen. Utbildning är ett viktigt led i att få ett arbete, men för
kunskapens skull så verkar utbildning trots allt inte vara fullt lika relevant. –
Man kan förkovra sig ändå i vardagen, som Karl uttryckte det. Men precis som
Mattias, kan inte heller den andra akademikern Karl, sägas vara särskilt
läsglad (med det menas inte studier eller läsande av kurser). Och det finns
något lätt ursäktande i hans svar på frågan om han läser mycket. Han läste
mer tidigare, och hinner inte läsa så mycket idag. Han prenumererar på
Dagens Nyheter men ser mer på TV:
Från och till. Jag kör bil till jobbet idag. Tidigare åkte jag tåg, och då hann jag läsa
mycket mer. Det är kul att läsa. Vi har DN. Men jag kollar mest nyheter på TV. (Karl)
Men här finns variation bland männen. Även familjesituationen föreligger
som ett skäl till minskat läsande. Åke berättar om sina läsvanor och läsandets
glädje före det att han fick familj:
Jag har läst mycket. /…/ Tidningar, böcker. Jag var så att jag kunde läsa till tre, fyra på
nätterna om det var så att det var riktigt intressant. Men det var när jag var yngre innan jag
hade familj. Även skönlitteratur. (Åke)
På frågan om Karl ofta besökte bibliotek svarade han:
Nej. Jag gillar att äga böcker. (Karl)
Annars köper jag mina böcker. Jag tycker om att ha dom, att kunna titta i dom. (Johannes)
Annars så… i och med att jag inte… är en sån som sitter å… läser så ofta köper jag nog
det jag ska läsa. (Mattias)
Även här finns det dock undantag, Arvid berättade exempelvis:
550
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Jag lånade fyra böcker i veckan. Jag var den tredje som lånade Sven Stolpes nyutkomna
verk och jag var inte gammal, det var ingen som läste sådant i min ålder. Läsa har varit
mitt liv. (Arvid)
Biblioteksbesök ratas ofta med motiveringen att ägande av böcker är bättre,
vilket vi kan se återkommer i flera av intervjuerna jag gjort. Så är det både
bland flertalet äldre och yngre män. Biblioteket står inte så värst högt i kurs.
Och det får mig att undra om det har med ett kulturellt arv att göra. Trots
att det ofta, åtminstone förr, var fattigt och att man sannolikt inte hade råd
att köpa så mycket böcker så tycks det som om dessa män föredrar att äga
böcker framför att låna.
Som vi har sett är kunskap nyttig då den är praktiskt tillämpbar. Detta
syns även hos Mattias och Karl som är akademiker. Utbildning betraktas
framförallt som ett led i att skaffa ett arbete. Jag citerar Åke igen:
Man har ju blivit bra på huvudräkning. Det är ju sån kunskap man använder sig av. (Åke)
Utbildning det är väl bra. Hade man inte fått det så vet jag inte vad det blivit av en. Jag
styrde över sjuttiotvå man på ett bygge. Jag har basat en del. Det gav ju lite extra. (Bengt)
Vilka är det som tjänar pengar idag? Hantverkarna. /…/ För när det blir knivigt så får
man börja använda fantasin. Ungarna kan inte. (Åke)
När det gäller skogen så är det i alla fall viktigt med säkerhetsutbildning. Definitivt. Så att
man gör saker på rätt sätt annars sker olyckor väldigt lätt. Ja det kan ju bli vårdslöst med
sågen… att hantera sågen på fel sätt, så att du sågar, slinter.. sågar dig i armen eller benet
eller vad som helst. Och har du riktig otur då kan du såga dig utav hela lemmen. Sen så
gäller det ju att tänka sig för så att man får träden att falla dit dom ska så dom inte går
baklänges över en till exempel. Hålla koll på folk, så det inte är folk i närheten och så där.
Det är mycket säkerhetstänkande som gäller. /…/ Är det något som kräver utbildning är
det ju viktigt… att ha den utbildningen. Men annars… Överlag så är det väl viktigt
egentligen. Sen tycker ju jag att livserfarenheten är en utbildning som är tillräckligt… bra
att ha i många situationer. (Ted)
Det där med… skolan och sådär och det är jag inte sådär jätteförtjust i. /…/ Nej, jag är
inte lagd åt det med att läsa. (Ted)
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Finsnickerier när man ska mäta ut vinklar och sånt där skit det är inte nåt för mig. Det är
mer matematik, det är inte min starka sida. Det absolut den sämsta sidan. Det är det.
/…/ Mer praktiskt lagd, men inte när det gäller mekanik och skruva och… inget sånt. Att
arbeta med kroppen det trivs jag med. (Ted)
Samma tematik går således igen. Att arbeta och i sammanhanget inte att
förringa, att tjäna pengar, är centralt. Den ekonomiska aspekten är dessutom
tungt vägande i många av resonemangen.

”Tummen mitt i näven”
Ett annat intressant tema som går igen är det kroppsliga förknippandet med
arbetet. Vi såg det ovan i Teds uttalande: –Att arbeta med kroppen det trivs jag
med. Och Bengt berättade vid ett tillfälle om ett av traktens företag:
Och det är väl ingen, /personnamn/ kan väl inte driva det där heller? /…/ Nej, den har
tummen mitt i näven. (Bengt)
Man skulle ut och jobba. Och tjäna pengar. Jag tänkte lite att man kanske kunde läsa
vidare. Det är jäkligt viktigt att läsa. Att lära sig är viktigt. Att lära sig jobba med
händerna, att få fram något. Det är vad det handlar om. Med dom här (viftar med
händerna i luften). (Åke)
Du är jävligt bra på att sitta vid datorn och ta fram och till att slå upp i lexikon och allt
möjligt! Och ta reda på grejer. Men du kan inte göra något mer. /…/ De som använder
händerna får lov att använda huvudet. Men de som använder huvudet vet inte vad händerna
är för något. (Åke)
Det är mycket intressant att se hur männen förhåller sig till det kroppsliga.
Det var handen som redan från början skapade och hanterade de första
verktygen. Liedman skriver att med dagens uppsjö av allehanda hjälpmedel
är det lätt att glömma bort den uppsättning verktyg av kött och blod vi bär
med oss. I kontrast till högteknologi avfärdas ofta handens direkta arbete som
något oskolat.552 Hos dessa män är de basala fysiska funktionerna, såsom att
använda sina händer något som hela tiden står i fokus. Och kroppen delas
upp i huvud och händer, tanke och handling. Men hos dessa är inte huvudets
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funktion förringat, tvärtom, huvudet krävs. Fantasi är ett återkommande
begrepp, och det är nödvändigt. Dock blir resultatet ofullständigt om du inte
förmår förena de två. Endast huvudet i sig gör ingen praktisk nytta. En
fristående rationalitet, att läsa utan att ha ett praktiskt mål i sikte, är i deras
ögon allt annat än logiskt. Se exempelvis hur Åke uttrycker det ovan: –Att lära
sig är viktigt. Att lära sig jobba med händerna, att få fram något. Det är vad det handlar
om.
Och som sagt ett ofta återkommande ord är fantasi:
Man måste ha fantasi! Ha fantasi och sen tro att det går bra. (Åke)
Man hade fantasi fanns till att ordna saker och ting. (Arvid)
Jag byggde en egen TV –56. Sjuttiotvå timmar tog det att göra den. Hade ingen antenn
dock. Tog röret från hatthyllan, tillsammans med en sladd och satt ut den på balkongen.
(Arvid)
Uppfinningsrikedom hör samman med stoltheten över ett hantverk. Det är
ett ideal som funnits länge och vars inneboende kraft knappast mattats under
tidens gång.

En form av motkultur
Det har som jag nämnde inledningsvis i denna avhandling i tidigare
forskning talats en del om en motkultur avseende studier, särskilt gällande
män. Margareta Carlén skriver exempelvis om att utbildning ofta hör
samman med oro.553 Därtill visar män vanligen en mer instrumentell syn på
kunskap och utbildning.554 I intervjuerna framkommer som vi klart har sett
att kunskap är viktigt, men att den kräver praktiskt bruk, den kräver handens
användning. Framförallt så erhålls den genom erfarenhet. Det är här viktigt
att skilja på de olika formerna av kunskapsinhämtning: formell, icke-formell
och informell. I de föregående kapitlen har vi sett att männen i stor
utsträckning inte väljer formell utbildning men att den icke-formella
utbildningen åtminstone bland de äldre generationerna i form av ABF fick
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stor genomslagskraft i Lesjöfors. Dock har de yngre generationerna idag inte
visat något större intresse för denna typ av utbildning, utan den kunskap som
männen i första hand framhåller och talar om är en informell sådan. Vi kan
således se en förändring över tid och materialet visar att en viss form av
motkultur kan sägas existera bland dessa män. Motståndet tycks bestå i att
männen inte ser en direkt anledning till att studera vidare. En del av
problemet tycks också vara att de formella studierna betraktas som omanliga.
Männen är präglade av en annan kultur där handens kunskap är central.
Motkulturen är dock inte så påtaglig som man upplever den i vissa andra
undersökningar. Jag vill särskilt efter samtalen med männen betona vikten av
att skilja på olika former av kunskap. Männen tar sällan avstånd från
kunskap, oftast bara som sagt i formell och i viss utsträckning icke-formell
mening. Den informella kunskapen utgör däremot ett viktigt inslag i
männens kunskapsideal.
Hos forskare som till exempel Margareta Carlén, Kent Åsenlöf och Mats
Trondman har ofta fokus lagts på de negativa upplevelserna under tidiga
skolår och rädslan för misslyckande som en av de stora anledningarna till
studiemotstånd.555 Att flera av männen upplevt inslag av aga i skolan
framkommer, särskilt i de äldre generationerna, vilket skulle kunnat påverka
deras attityd gentemot vidareutbildning. Jag finner dock inte detta troligt då
de talar om dessa händelser med så pass mycket humor och värme. Hos Ted
finns en annan problematik. Hans negativa upplevelser bestod i att hans
styvmamma inte visade hur han skulle ”göra rätt”. Ted är dock den enda
som drar en tydlig parallell mellan sin ovilja att läsa och sitt förflutna, även
om detta inte hör samman med skolgången utan familjesituationen.
Livsvillkoren ser förstås olika ut och hos övriga män framkommer andra
aspekter, särskilt ekonomiska och en önskan om att omedelbart börja tjäna
pengar. Andra individuellt varierande skäl som syns är brist på intresse men
också en negativ attityd gentemot formell bildning. Det är något som sagts,
rentav beskrivs som omanligt. Jag återkommer senare till detta. Vad som är
kännetecknade för merparten av männen är den solida inställningen till
arbete. En man är först och främst arbetare, precis som hans pappa är eller
har varit. Traditionen är stark, och trots att valmöjligheterna rörande studier
ökat rent ekonomiskt och att arbetsmöjligheterna på orten har minskat så
finns hos de flesta av männen, unga som gamla, en önskan om att bo kvar.
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Något som jag märkt tydligt i intervjuerna är en ambivalens inför myndighet.
Det råder till viss del en brist på respekt för auktoritet från högre instanser,
såväl kommunalt som statligt. Inte brist på respekt för deras myndighet, men
för deras förståelse för hur saker och ting bör skötas i det lokala samhället,
samtidigt som det också finns en dubbelhet inför deras hierarkiskt högre och
statusmässiga ställning. Det framträder som något som hotar männens
kulturella identitet och frihetstänkande. Det verkar finnas ett förändringsmotstånd i trakten och jag vill tro att det är högst centralt i sammanhanget.
Männen har gått i sina fäders fotspår i generationer, de har lärt sig att arbeta
med sina händer och det är den praktiska kunskapen som framförallt
värdesätts, något vi också kunnat se av statistiken i de föregående kapitlen.

Yrkesstolthet
På en ort som Lesjöfors, har industrin under en lång period varit så starkt
förkroppsligad och intimt förbunden med det övriga samhället att de två
knappast går att särskilja. Eller rättare sagt gick att särskilja. Denna studie
belyser trots allt en förändring över tid. Men traditionerna är starka och
arbetskulturen ett faktum. Skolgången är obligatorisk och även den en
traditionellt viktig del av samhället. Samtidigt är fortsatt utbildning långt
ifrån självklart. I detta avsnitt belyses den så tydliga arbetskulturen på orten,
där det manligt förkroppsligade arbetet är centralt, det att snabbt komma ut
på arbetsmarknaden och finna försörjning, förhållandet till bildning, formell
såväl som icke-formell och informell, samt det manliga arbetsidealet som
framträder i männens berättelser. Arbetet talas om i de flesta fall med
positiva ord. Ted som vid tiden för intervjun inte hade någon fast anställning
sa:
Det kunde varit roligare om man hade haft ett riktigt jobb. Med en rejäl inkomst. (Ted)
Jag frågade Bengt hur han upplevde det att gå i pension:
Det var lätt. Jag har tre hus, med barnens också. Jag har hållit på och snickrat en altan till
sonen. Det går saktare nu. Men man måste jobba. Det finns så mycket att göra. Man ser ju
resultat. (Bengt)
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Visserligen säger Bengt att det var lätt att gå i pension, men anledningen är
att han fortsatt att arbeta om än utanför det officiella arbetslivet. Han
beskriver det i själva verket som ett ”måste”. Åke berättar på liknande vis:
Man skulle ut och jobba. Och tjäna pengar. Jag tänkte lite att man kanske kunde läsa
vidare. Det är jäkligt viktigt att läsa. Att lära sig är viktigt. Att lära sig jobba med
händerna, att få fram något. Det är vad det handlar om. Med dom här /viftar med
händerna i luften/. (Åke)
Det sitter i generna. Det sitter i händerna. Jag jobbar ännu. Ja, allt hantverk är roligt. Det
var jävligt roligt att arbeta på verkstan. Visst kallt och jävligt ibland. Men aldrig har jag
tänkt att fan jag måste jobba imorgon. (Åke)
Som Åke säger: Det sitter i generna. Det sitter i händerna. Det finns hos dessa män,
det finns hos dem i byn, stoltheten över arbetet och över hembygden. Något
av det mest påtagliga i de intervjuer som gjorts är i själva verket
yrkesstoltheten. Den lyser i de äldre männens trötta ögon och den knuffar sig
ut i de yngre männens röster. Även om arbetet och dess förutsättningar
förändras är mannen i första hand en arbetare. Kanske handlar det om plikt
och börda och föreställningar om familjeförsörjning, men det är i första hand
inte sådana aspekter som framkommer. Här råder dock också en klar
skillnad mellan de äldre och yngre generationernas män. De äldre uttrycker
upprepade gånger att de inte hade något val, särskilt på grund av
ekonomiska skäl. Även hos Karl är yrkesstoltheten påtaglig och han talar
gärna om det utan vidare uppmuntran:
Jag trivs jättebra. Det är ett stort företag med stora möjligheter. Jag är gruppchef idag.
/…/ Det är ett jäkligt bra jobb faktiskt. Och jag är dessutom duktig på det om jag får
säga det själv. Jag är tacksam för det. Och jag trivs bra. Jag har fått mycket cred. Sen det
här med vidare utbildning, det är ju ständig förbättring. (Karl)
Karl talar här om det stora, de stora möjligheterna som något positivt. Det är
då intressant att göra en jämförelse med det han berättade om uppväxten
och de tidiga skolåren som prisades för sin småskalighet, där man kom nära
människorna i omgivningen. Hos både Karl och Mattias finns det en klar
distinktion mellan två världar. Det stora och det lilla. Det som är och det som
en gång var. Det finns tydliga skillnader mellan många av männen,
individuella sådana förstås, men som redan nämnts levde de äldre männen
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också i ett samhälle som utformats annorlunda. I den äldre generationen av
män utmärker sig Johannes och Arvid i ett visst avseende:
Ja tänk om! Var duktig på matte och geografi. Jag har läst en massa. Korrespondens.
Internutbildning. Läste upp mig på teknik. /…/ Jag har gått på en massa studiecirklar. –
37 var den första i matematik. Man fick lära sig använda räknestickan. Då var jag sexton.
Sen –38 gick jag en i maskinritning. Företaget ordnade kvällskurser då. (Arvid)
Ett lite mindre tungt jobb skulle jag velat haft. (Johannes)
Jag läste en brevkurs ett halvår om järnindustri. Den hade jag stor nytta av. Man fick lära
sig om ritningar bland annat. Jag tyckte det lät intressant. Man ville ju förkovra sig. Tog
en snabbkurs i engelska innan jag åkte till Afrika också. (Johannes)
Johannes hade gärna önskat sig en annan karriär med ett mindre tungt
arbete och Arvid sade –Läsa har varit mitt liv och skulle velat läsa vidare om
det bara funnits möjligheter. Både Arvid och Johannes drevs av nyfikenhet
och en önskan efter mer. Utbildning i formell mening var dock inte ett
alternativ i yngre ålder då ekonomin satte stopp för detta. Männen kunde ha
nöjt sig med detta faktum men gjorde det inte, utan vidareutbildade sig i
icke-formell mening vid möjlighet genom olika kurser. Båda männen har
också läst mycket litteratur på egen hand. Arvid var också en drivande kraft
genom att starta en egen studiecirkel. Som redan nämnts blev Arvids båda
barn i sinom tid också akademiker.
Det finns som vi redan konstaterat en påtaglig stolthet över arbete men
samtidigt en dubbelsidighet. Johannes kapitulerar inför det faktum att arbetet
var tungt, han återkommer upprepade gånger till detta. Arvid uttrycker sig
inte riktigt på samma sätt men han hade också lite annorlunda
arbetsuppgifter, dock framhåller han att han skulle ha velat läsa om det bara
funnits möjlighet. Här kan man dra en parallell till de yngre männen som
har erbjudits fler val. Johan säger exempelvis att han inte är främmande för
att läsa något i framtiden, på samma gång som han trivs med arbetet i
industrin. Han beskriver sina framgångar med viss stolthet:
Det var inte så mycket läxläsning, jag höll mig undan det. Jag lyckades ändå. Jag var väl
inte klassens stjärna direkt. (Johan)
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Något som ofta framkommer i männens berättelser är det hårda och farliga
arbetet på fabriken. Med undantag för Johannes är det direkt ingen som
klagar över detta, snarare tvärtom. De berättar gärna och otvunget om
hemska olyckor och lemlästningar, och här och var skymtar en viss språklig
jargong, som också kommenteras av bland annat Åke.
Dra du åt helvete din jävel..! –så pratar man här med kompisarna. Det är en jargong här.
(Åke)
Det fanns ett plakat med statistik där det stod hur många olyckor som varit och hur många
dagar det var sen senaste olyckan. /…/ Det var en kille som jobbade på verkstan som
svetsare. Som överlevde Auschwitz. Man blir sjuk av den gasen. Det var blymönja i det som
svetsades samman. Det är detsamma som fanns i Auschwitz. Tre gånger stannade hjärtat
på honom, men han vaknade till liv igen. Till sist dog han. (Åke)
Det var en städare som rycktes in i en maskin, han hade ett förkläde av sånt där grovt vävt
tyg som fastnade i maskineriet. Han blev bara köttfärs. Blod. Och huvet det fick jag se, det
for iväg. (Bengt)
Jag fann dessa berättelser intressanta, inte som man skulle kunna tro bara på
grund av innehållet, utan framförallt på grund av att och hur de berättar.
Här framkommer ett manligt ideal som är traditionsbärande. Den typ av
maskulinitet som uttrycks blir en del av individens identitet och
självuppfattning. Genom att återge dessa förhållanden placerar männen sig
själva i ”elden”, i det farliga. De blir hjältar i en blodig vardagsstrid. Den
heroiska kulturen kan spåras åtminstone till antiken och här tar den sig ett
eget uttryck.556 Den kopplas samman med yrkessituationen och kan ses även
inom andra skrån, som hos exempelvis brandmän. Det finns en tuff språklig
jargong hos dessa män, betonar sociologen Mathias Ericson, liksom en klar
tanke om vad som är ett manligt jobb – där olyckor är en del av
vardagsscenen. Ericson lyfter i sin undersökning också fram synen på
vidareutbildning i kontrast till det som brandmännen beskriver som ett riktigt
arbete. Det ”riktiga arbetet” som kräver ett ”praktiskt handlag och
erfarenhet snarare än teoretiska kunskaper.”557 Detsamma kan urskiljas i
mina intervjuer. Männens berättelser skulle kunna ses som uttryck för en
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kultur och manlig tradition som är högst levande. En där hjälten är ytterst
vanlig, de flesta av dessa män vistas eller har vistats i denna farliga miljö.
Ofta har hjälten varit en fiktiv karaktär, här görs han till en vanlig människa
av kött och blod,558 en viktig människa, en hjälte i sitt eget liv, om än relativt
anonym i det kollektiva havet av andra vardagshjältar.

Den skötsamme arbetaren
Identitet formas och omformas i anslutning till samhället och dess
förändringar. Individen gör mer eller mindre medvetna val när han ställs
inför dessa. Flera av männen är renlevnadsmänniskor och de talar ofta om
principer som tycks gå hand i hand med levernet.
Jag såg så mycket fester med öl, fylla och bråk och blev verksam i nykterhetsrörelsen.
(Arvid)
Jag har haft ett rent leverne. Jag är absolutist. Och inte snus eller rök. Min far var
storrökare. Men så fick han en infarkt och slutade röka. (Johannes)
Journalister är väldigt underbetalda och det är stor alkoholism. Fanns det pengar så drack
man. Men inte jag, jag drack ingenting. Så sent som –76 söp alla ännu. Och jag fick jämt
jobba över för att rädda tidningen. (Sven)
Identiteten som yrkesman känner vi även igen här hos Sven, och den gode
arbetaren är en skötsam arbetare. De gamla bruken påverkade samhället och
arbetande individer till den grad att skötsamhet blev ett honnörsord även för
det privata livet. Det innebär att gränserna mellan samhälle, arbete och
privatliv blev flytande559 Vi har tidigare sett exempel på att patrons
inflytande över sina arbetares privata förhållanden gällde både bostads- och
äktenskapsfrågor. Trots att Sven inte arbetade kvar på bruket så hade han
med sig mycket av de tankar som de övriga männen uttrycker gällande
alkohol. En tanke som inte är svår att koppla samman med miljön männen
växt upp i. Idrott och andra aktiviteter i naturen framstår som mycket
viktiga, något vi senare ska titta närmare på, och renlevnad ligger inte långt
ifrån sammanhanget. Men det ska också sägas att de kontrasterar andra
558
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former av levnadssätt. Alla på orten levde inte efter nykterhetsprinciper även
om till exempel IOGT varit en betydande förening. Den skötsamhetskultur
som växer fram inom arbetarklassen under 1900-talets första årtionden som
Ambjörnsson skriver om, och den mentalitet som uppstår i dess kölvatten är
en attityd som återspeglas starkt hos den äldre generationen av
Lesjöforsmän.560
I början på 1900-talet var den frireligiösa väckelsen stor. Det var dessutom mycket sprit i
samhället och det bildades många nykterhetsrörelser. (Åke)
Många berättar om det som de såg och upplevde i form av alkoholism och
slagsmål och att de vände sig mot detta. En annan faktor som påverkat dem
till detta skulle kunna vara religion. Det har varit gott om kristna samfund på
orten där många av männen i en eller annan form varit delaktiga, även om
de lika ofta sagt sig vara ”hedningar”. Spritkonsumtion och alkoholism är ett
återkommande samtalsämne. Absolutism både vad gäller alkohol och nikotin
känns igen hos flera av männen. Klassfrågan, en uppdelning mellan vi och
dem, ”högdjuren” och ”hantverkarna”, är central i resonemangen. De ”fina
herrarna” super och beter sig ofta illa medan hantverkarna är dugliga
nykterister. Det uppstår närmast en motkultur mot det ”osedliga levernet”.
Om det i somliga fall betraktats som manligt att dricka sprit kan man säga att
det snarast etableras en annan form av manlighet, med en retorik som
betonar motsatsen, självkontroll och nykterhet.561
Skötsamhet verkar dock inte vara en fråga som upptar de yngre männen
i samma utsträckning. Det är tydligt att detta rör en viss generation av män,
de äldre som vuxit upp i en annan typ av samhälle med fokus på
yrkesskicklighet och en skötsamhetskultur. Ambjörnsson skriver att denna
hörde samman med den patriarkala strukturen av samhällskontroll, liksom
den religiösa.562 Men samhället har förändrats. Daniel Bell beskriver hur
samhället omvandlas från ett styrt av en protestantisk etik till ett mer av
konsumtion karaktäriserat, ett ekonomiskt system som får kulturella
konsekvenser.563 Skötsamheten rör som sagt främst de äldre männen men
denna kultur lägger samtidigt grunden för de yngre generationerna och
möjligen också motkulturen. Mycket av den äldre kulturen lever kvar men
det tycks även finnas en viss förändring som rör synen på skötsamhet och vad
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som definierar en god arbetare, en förändring som hör samman med det som
skett i samhället i stort.

Vi och de
Det finns en påtaglig ”vi- och de-känsla” hos männen. Kollektivet och
sammanhållningen på orten är något viktigt. Men det finns även en
uppfattning om vi och de inom orten, det finns arbetare och det finns andra.
Det finns de som förmår att använda sin kunskap med sina händer och de
som inte kan, de omanliga männen, de som har tummen mitt i hand. Vi är
de som kan och använder våra händer. Detta ger även utrymme för en tydlig
klassidentifiering. En man som studerat är inte nödvändigtvis mer kunnig,
utan snarare motsatsen:
För han är ekonom. Han ska bara sitta framför datorn och klicke så där vet du. (Åke)
Inom brukets väggar talas det ofta om ingenjörerna, de ”fina herrarna” och
arbetarna:
Baron De Geer kom hit 1922 först som anställd sen lyckas han få ihop så mycket pengar
att han 1926 tar över bruket och köper det. Han var chef fram till –52, då tar sonen Lars
över chefskapet. Far Gerhard kallades Baron men inte sonen Lars. Nej, det var inte samma
sak. Han var lätt att få kontakt med, men man var inte Du med honom. (Johannes)
Jag var på en del statuskalas. Men fina herrar jävlar vad dom söp. (Bengt)
Jag var iväg på så kallade Tidsstudier. /…/ Vi kom upp oss i titulaturen för alla där
kallades för ingenjörn’. En kille blev stropp bara för han gått kursen. En gång så kom vi
ihop oss… han sa då ’Kyss mig i röven’ och jag svarade var ska jag börja när hela du är
röv. /…/ Men på de där tidsstudierna vad folk söp. Det var starköl till frukost, till lunch
och till middag. (Åke)
Ofta talas det nedlåtande om de ”fina herrarna”, men det händer också att
männen uttrycker sitt påtagliga gillande, som när Johannes efter att en längre
stund tittat med beundrande min på fotografiet som hängde ovanför honom
(föreställandes Gustaf Ekman) utbrister:
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Det var en stor man, oj oj. Långt före sin tid. Och John Ericsson han var stor i Amerika.
En uppfinnare var han. /…/ 1871-72 infördes att alla skulle få lära sig läsa och skriva
på bruket. Man ville ha bildad personal. Gustaf Ekman startade skola. Han ville ha läsoch skrivkunniga arbetare. (Johannes)
Det är således inte en fråga om enbart klass och gillande eller ogillande efter
hundens hår. Vad männen bedömer är egenskaper som de beundrar eller i
somliga fall bristen på dessa. Johannes gör en jämförelse mellan några av de
ledande på bruket och säger vid ett tillfälle:
Baron var liberal, helt annan. Han tog över -26. (Johannes)
Ibland blir ledningen också ”Vi”, även om det inte är explicit uttalat så finns
det där. Baronen förkroppsligar snarast en fadersgestalt, som respekteras och
ibland fruktas, vilket återspeglar den paternalism som var rådande. Den
patriarkala relationen inbegrep, som nämnts i tidigare kapitel, fler delar av
individernas liv än bara arbetet. Det finns i detta ett klart maktperspektiv,
med den styrande patronen eller baronen och dennes undersåtar, eller
fadern om man så vill och dennes barn. Men som jag tidigare berört har
brukssamhället och paternalismen förändrats. Detta band blev allt eftersom
svagare även om traditionerna än idag kan spåras.564 En fadersgestalt är
inget okomplicerat. Om patronen berättar Erik:
Patron styrde allt. Par som ville gifta sig och bilda familj fick gå till patron för att få
godkännande och få en lägenhet. Då var det utfrågning om barn och så vidare. Om
småpojkarna gjorde någe bus fick de gå upp till Patron Roos och fick spö. (Erik)
Somliga av herrarna gjorde insatser som i männens ögon var bra för
Lesjöfors, insatser som gav arbetstillfällen medan andra gjorde motsatsen:
Och du vet när vi var egen kommun, det var en rik kommun. Du vet vi har skogar så
förbannat här uppöver. Men sen så sålde dom alltihop. Och sen du vet dom fällde skogen.
Och när de där pengarna var slut så såldes mark och hela fan. Nu är dom bankrutt.
(Bengt)
Jo visst. Jo, de gjorde några konstiga affärer och de sålde skog och, och jag menar skogen det
var ju kapitalet det växer ju utan att de gör någonting. Så det var mycket såna här grejer
564
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som… Han var ju i Amerika och utbilda sig, han var ju ekonom och det här. Och du vet de
här räknenissarna de kan inget om. Du vet det ska va, det ska ha den här förtjänsten också
utdelningen ska vara där och nästa år så var det tvunget att vara mer. Så att beräknar vi att
de ska tjäna tio miljoner, men tjänar åtta, då gör de förlust på två miljoner. Men de tjänar
fortfarande åtta miljoner men det… Och när de börjar räknenissarna så här då, då, då
skiter det sig. (Åke)
Liknande omdömen lämnas om politiker, till vilket vi ska återkomma. Det
finns hos männen en grundkärna, en kärna av principiell logik, för hur man
beter sig i ett arbetssamhälle. Hur ett styre av samhället och dess företag bör
se ut. Även i det militära omnämns den inte helt obekanta rangordningen.
Värnpliktstiden var för de flesta av männen ingen gyllene era.
Den jävla furirn han bara stod och skrek i örat på en av killarna. Men det skulle han inte
gjort för killen ryckte tag i honom i rocken… (Bengt)
Vi- och de-känslan handlar oftast om det lokala samhället och dem som
befinner sig utanför, men som nämnts finns också denna känsla så att säga
innanför ortens egna väggar. Det lokala står dock hög i kurs och det märks i
flertalet sammanhang. Åke berättar exempelvis om sitt val av radiokanal:
Det är Värmlandsradion. P4 lokalt. Och det är inte ett dugg konstigt med det, bara för det
är dom bästa programmen. Och så får man mest nyheterna då. (Åke)
Men det är tydligen skillnad på Värmland och Värmland. Lesjöfors är
Lesjöfors och grannstaden Filipstad betraktas med andra ögon.
Och sen med Wasa. Wasa och OLW gick skilda vägar och det här. Och det blev ju dåligt.
Men där gick de när men de kom aldrig upp så där. För de har inte den där
bruksmentaliteten där i Filipstad. /…/ Men här finns den. I Hagfors finns den. I dom
gamla järnbruken överhuvudtaget. (Åke)
Jag bad Åke att förklara vad han menade med bruksmentalitet:
Jo, det är lite grand att hålla ihop, jävlar anamma, och aldrig ge sig, lite segt. Just den här
segheten och att aldrig ge sig. Lite fantasi och hitta på något annat om det är så att… Går
det inte så, så kanske det går så. Det är mer hur det lyckas med på de här järnbruken. Men
Filipstad det är ju en storstad. Så dom har inte alls det där. (Åke)
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Så här skriver Sune Berger om bruksanda:
I det starkt segregerade brukssamhället finns strikta gränser för vad som var
brukets mark och rättigheter och vad som var tillgängligt för den breda
allmänheten. Dessa restriktioner formade också synen på den egna gruppen
och de ”andra”, klassgränserna tydliggjordes såväl materiellt och socialt
som rumsligt. Denna gruppkänsla rymmer många positiva drag som varit
till hjälp i den kollektiva samvaro som präglat bruken, men rymmer också
mycket av intolerans och misstänksamhet mot det annorlunda och
avvikande.565

Sammanhållningen, Vi:et är det som Åke tar fasta på. Några av de äldre
männen betonar i högre grad den patriarkaliska strukturen. Det antyder att
det lokala samhället genomgått en förändring, sannolikt en successiv sådan,
även om det är svårt att markera en bestämd tid för detta, liksom i citatet
ovan. Seghet och fantasi är två ord som Åke använder för att beskriva det
kännetecknande för Vi:et, något som leder oss in på nästa avsnitt.

Vi och politiken
En av avhandlingens viktiga frågor baserar sig på männens uppfattning om
kraven utifrån och framförallt ovanifrån. Politikerförtroende är något som i
stort saknas hos många av de intervjuade. I flera fall uttrycker såväl de äldre
som yngre männen en oro över att människorna på styrande poster inte vet
som pågår i det lokala samhället. Synen på de styrande är ofta kryddad med
misstroende och bitterhet. I flera fall också av en viss uppgivenhet.
Inte intresserad. Inte ett smack. Jag begriper mig inte på det. /RI: Litar du på
politikerna?/ Nej inte ett dugg. Jag litar nästan inte på myndigheter överhuvudtaget. Säger
mycket, håller lite. (Ted)
Jag frågade även Johan om han kände att han hade möjlighet att påverka det
som sker och om han kände förtroende för politikerna:
Inte ett jävla dugg! Landsbygden ska inte finnas enligt dom. Tyvärr. (Johan)
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Att det politiska mönstret så att säga svajat de senaste decennierna såg vi i
kapitel 3, och det återspeglas här i männens berättelser.
Det finns inga nu som förr, som Sträng och de här vet du. Den enda jag har gillat var
Sträng. För dom var arbetare. Det finns ingen man kan lita på. (Bengt)
Nej det finns ingen som har någon bakgrund i arbete. (Åke)
Jag ser väl ingen… inga större möjligheter för mig att påverka det egentligen. /…/ Men
jag är ju så… ointresserad av politik. Så att på så sätt ligger det väl lite utanför min
räckvidd. /…/ Nej, jag känner ingen uppgivenhet. Det löser sig. /…/ Det gör det alltid.
(Mattias)
Jag ger den fem av tio. Inte en jättetillit men inget förakt heller. Alla är vi bara människor.
Alla borde kanske engagera sig. Det blir vad man gör det till. Politiskt så tycker jag det är
viktigt att man tar ställning. Det är bra med fundamentala uppfattningar. Jag är ju färgad
av min bakgrund. Arbetarrörelse. Tror inte jag kan påverka så mycket annars. (Karl)
Precis som hos Mattias så finns hos Karl en känsla av visst missmod, det att
inte ha något egentligen att säga till om. Samtidigt så finns det också ett korn
av att det inte riktigt spelar någon roll eftersom saker och ting tenderar att
lösa sig till slut ändå.
Efter Bengts uttalande om Gunnar Sträng ställde jag följdfrågan om han
trodde att det skulle bli bättre med en socialdemokratisk regering igen och
fick svaret:
Nej det är nog samma kålsupare allihop. Det finns inga arbetare längre med där. Och finns
det någon arbetare, den trycker dom ner. (Bengt)
De talar om miljön och miljön. Alla dom här förbannade flygplanen då? Sådana som spyr
ut. Men det talar dom inte om. För de behöver alla dom där högdjuren själva. (Bengt)
Du det här är bra stadigt det här bordet /en massiv furuskiva i ett stycke/, lägg dom här
inunder, såga av benen och sen tryck. Dom där i stan de gör inget annat än pratar skit och
super och det gör dom nog i landstinget också. Och de där statliga är ju inget att bry sig
mer, för där finns ingen som är en normal människa. För alla är utbildade politiker. /…/
Nej det finns ingen som har någon bakgrund i arbete. (Åke)
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Jag frågade Åke vidare om han ansåg att det var ett problem att de styrande
inte vet vad som pågår i deras samhälle och fick svaret:
Det är alltihopa det. Det är det största felet i… ja vi säger Sverige. Och då har du Sverige
från regeringen ner till kommunalt. Så är det, det största felet att de har ingen aning om vad
det är för någonting. (Åke)
Varenda politiker förnekar att landsbygden finns kvar. Dom tar bort allt. Banken, posten,
apoteket, sjukinrättning.. vad heter det.. vårdcentral. Så jävla dumt. Allt flyttas till
städerna. Det gillar jag inte riktigt. Det är ju så… Man kollar på lönebeskedet och ser att
jag betalat lika mycket skatt som han som bor i storstan. Man är mindre värd. Jag betalar
ett högre pris automatiskt. Jag betalar ju lika mycket skatt som han i storstan. Han har allt
utanför knuten fast jag får ta mig tio mil för att komma till samma som han. När man
badade här när man var liten, och det är likadant nu… man cyklar till sjön norr om byn.
Vägen är tungt trafikerad och som tur är har inga olyckor hänt. Men på ena sidan är det ett
räcke och på den andra är det ett dike, så ungdomarna måste cykla på vägen. Vi har bett om
en cykelbana men det kommer ingen. Jag blir så irriterad. I Filipstad skulle man få det
direkt. (Johan)
Regeringen har ställt till det så dumt idag. Jag sitter i Lesjöfors men ska söka jobb i hela
Sverige. Det är svårt… Politikerna menar att du ska tvingas att söka allt. Ta en lägenhet
och veckopendla, det funkar ju inte. (Johan)
Liknande tongångar hördes gällande brukets ledning:
Men, men det har varit jämt med det att det är släkt och goda vänner som har suttit i
ledningen. Och ingenjörer och baser som blivit och när det är så att de inte klarat ut arbetet
då har de blivit baser och så har de… ja. /…/ De har stegat den vägen. Och sen så, så
har de försökt att klara livhanken och då har de ljugit hej sjövilt för till att klara sig själva.
(Åke)
Dom här ingenjörerna vet du de ljög bara för de skulle skydda sin rygg. Jo, så fungerade det.
Och det var väl för det som i princip bruket reste åt helvete. (Åke)
Bengt och Åke uttrycker sig direkt negativt om de som befunnit sig i
ledningen medan exempelvis Karl är mer diplomatisk i sitt uttalande. Den
äldre Johannes ger däremot positiva omdömen om dem samma. Det finns
hos de yngre männen en betydligt större misstro och det är ett mönster som
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tycks upprepa sig i de ännu yngre generationerna. De yngre männens
upplevelser, nedgången i Lesjöfors och deras behov av en stadig inkomstkälla
slår sannolikt tillbaka på deras uppfattning om att politiken förs snett. Det
finns här en moralisk uppfattning om hur saker och ting bör utföras på ”rätt”
sätt, med hederlighet och ärlighet.
För att citera Åke än en gång:
Och de där statliga är ju inget att bry sig mer, för där finns ingen som är en normal
människa. För alla är utbildade politiker. /…/ Nej det finns ingen som har någon
bakgrund i arbete. (Åke)
Åkes formulering är här intressant: -För alla är utbildade politiker. Att vara
utbildad ställs här i kontrast till den som arbetar. Och utbildningen är här
inget positivt. Med en sådan syn på utbildning och politik är det inte helt
underligt att arbetskulturen prisas i guld medan studier mest ses som något
ont som i vissa fall
fördummar människor. Men
ambivalensen är tydlig.
Utbildning är i många fall ett
krav idag, och utbildning
erkänner även de mest
kritiska av männen, är något
som krävs för att få ett bra
arbete och för att lära sig
praktisera det, men samtidigt
är det för dem helt klart
skillnad på kunskap och
kunskap.566

Skogsmän
Det finns i en, naturen, det är en
grundkärna som aldrig går ur.
(Karl)

Bild 8. Stolta lesjöforstallar

566

Det bör noteras att männen överhuvudtaget inte diskuterar lokalpolitikerna utan talar om de
”styrande” i mer allmänna ordalag.
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Historiskt sett så har kvinnor ofta varit förknippade med termer som natur
och kropp, medan männen oftare associerats med begrepp som civilisation
och rationalitet.567 Mannen har på så vis ofta ställts utanför naturen och fått
antagit rollen som dess tämjare eller erövrare.568 Männen i Lesjöfors skulle
kunna sägas vara bärare av båda dessa begrepp. Som bruksarbetare och
företrädare för stålindustrin har de under stora delar av 1900-talet
representerat den rådande civilisationen i trakten, den ekonomiska
framgången och med denna de rationella värdena. Även om dessa delvis
skulle kunna tillskrivas ledningen och ingenjörerna i bygden, så har stommen
i företaget varit de hårt arbetande männen. De som kämpat med sina
kroppar så att svetten lackat. Vad som förmodligen ofta glöms bort i
sammanhanget är den tydliga kopplingen till naturen. Ett ursprungligt sätt
att leva som funnits länge, länge i bygden. Naturen, bygden är ett livsrum.
Det skulle kunna ses som en dualistisk bild av natur och kultur.569
Jag frågade Åke och Bengt om de skulle kunna tänka sig att bo någon
annanstans, eller i en annan stad och fick i stort sätt genomgående samma
svar:
När jag varit i Stockholm så är det fint med alla museer det tycker jag om. En vecka det är
fint det. Men bo där..? Aldrig i helvete! Nej här… tidig morgon och höra fåglarna
kvittra… /…/ Du kan ju gå nästan var som helst. Det är bara att ta med ett metspö eller
kastspö och gå och fiska i princip. Att sitta vid en sjö och titta på det där flötet vet du, sitta
och hänga där och kanske ögonen faller ihop lite halvt och så sitter du och tänker att
världsalltet, då är det bara… (Åke)
Harmoni? –frågar jag.
Ja… Precis. Och det tänker jag likadant när du /till Bengt/ tar bössan och sätter dig på
en stubbe. Du kanske glömmer av att du har bössan med dig. (Åke)
Nej aldrig leva i en storstad. Det kryper i kroppen på mig bara av att åka till Karlstad.
(Bengt)
Då jag ville utforska ämnet vidare, fortsatte jag att fråga Bengt om han skulle
kunnat tänka sig att flytta på grund av arbete.
567
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Nej. Det ska vara till andra sidan vägen då. Där ligger kyrkan, graven. (Bengt)
Jag ville veta om Karl som inte längre bor i Lesjöfors någon gång längtat
tillbaka efter det att han flyttat och fick svaret:
Visst har man haft hemlängtan ibland. Men jag blev kvar i Stockholm. Jag tog jobb när jag
fick. /…/ Det var kul då att komma hemifrån och testa något nytt. Men det är fördelar
med småskaligheten. Att känna sina grannar. Här har jag grannar som jag aldrig hälsat
på. Jag uppskattar att komma hem. (Karl)
När Johan fick frågan vad han tycker om att bo i Lesjöfors och om han skulle
kunna tänka sig att flytta någon annstans så svarade han:
Det är lugnt och gott. /…/ Det skulle då vara förbannat bra betalt i så fall. Jag ser ingen
anledning. Det är ju naturen här… Jag har skogen utanför dörren, kan bara gå ut och så
är jag där… (Johan)
Jag fortsatte fråga Johan vad han tyckte att naturen gav honom.
Ja.. vad ger han? När man går ut, det är tio grader kallt, en halv meter snö och solen
skiner… då vill man inte härifrån. Idag är det grått, men det regnar säkert överallt. Jag går
hellre ut i skogen och tar det lugnt än sitter i en stad och lyssnar på stressat folk. Naturen
ger mig energi! (Johan)
Det är tänkvärt att Johan ger naturen den maskulina formen -han. Ted
beskriver sin relation till naturen i liknande ordalag som Johan:
Ja, den får mig att koppla av, komma ner i varv. Bland annat, man blir mer lugn. /RI:
Kan du känna att det finns likheter mellan dig och naturen? Den natur du befinner dig i?/
Ja, det gör jag. För jag är väldigt harmonisk när jag kommer ut. Det är jag. /…/ Sjö och
bergar. Och själva skogen. Där trivs jag nog bäst. Öppna landskap är jag inte så mycket
för. Det ska helst vara lite trolskt runtom. (Ted)
Ted som har arbetat en hel del ute i skogen fick också frågan om det inte var
ett tungt arbete.
Det är det som är gott. Då behöver man inte gå till styrketräningshallen. Det ger mer att
vara ute i skogen och arbeta än att stå i en styrketräningshall. (Ted)
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Man skulle kunna omformulera Teds ord och säga att naturen härdar och
gör mannen stark. Det är något de alla gärna framhåller, särskilt kölden.
Naturen skapar hjältar.570 Jag gav tidigare exempel ur en intervju med
Valfrid Lindström, jag vill hänvisa till densamma igen:
Tänk jag minns när jag satt där, jag var väl inte mer än en 14 år. Far och jag var
ensamma där, då kom Gustav Eriksson. /…/ ’Ja du har det nog inte så mycket bättre du
än vad jag har’ sa han. ’Ja vad kallt är det idag’ sa jag. ’Ja 37 grader’ sa han. Och far
han fick gå barhänt. Och händerne de var röe och tjocke. Gå omkring så i skiten. Gu bevare
oss väl. Tänk en kan vare så dum. Jesus i himlen… ja , ja.. det är säkert…/…/ De fick
hålle full fart hele tiden.571
När jag första gången besökte trakten hade jag ännu filmen Jägarna färskt i
minnet och jag vet inte om det var direkt vad jag hade väntat mig att möta.
En samling aggressiva, jaktdrivna, militanta och alkoholstinna män. Jag vet
bara att det jag mötte var något som totalt bröt mot denna bild. Om man ska
applicera omanlighetsbegreppet på denna illustration så möts vi av män som
visar mycket litet av det beskrivna. Maskuliniteten tar sig olika uttryck hos
dessa individer, de som personer är olika, men de stora dragen går att
generalisera. Dessa män visar ett spektra av emotioner, svårmod, rädsla,
nykterhet, renlevnad, natursympati och lugn. Maskuliniteten har många
ansikten. Johannes berättade exempelvis om sina erfarenheter av det
militära:
Jag gjorde 600 dagar, mitt under kriget 1943. /…/ Det var hårdkörning. Var på
infanteriet i Örebro. Det var exercis hela dagen sen 1 mils löpning varje kväll.
Kvällslöpningen var det bästa. Jag var i sån form så det var ju ingenting, när man var van
orienterare. Det var dåligt med mat på regementet. Vi fick gröt 7 på morgonen, sen gröt
klockan 12 och sen något väldigt dåligt på kvällen. /…/ Jag hamnade vid Torneälven
som gränsvakt. Det var ju fullt krig på andra sidan Kusligt. Man både såg och hörde. Och
när man gick nattvakt så var man inte så lite rädd inte. /…/ Man fick ju utbildning i det
militära, vapeninstruktioner. Jag bröt en fot och ville bli malaj, det var en grad lägre. Men
jag hade ju guld på 3 mil skidåkning, och skidförbundet skvallrade, så jag blev ingen malaj.
(Johannes)
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Jmf med Jens Ljunggrens resonemang i Ljunggren, J., 1998, s 124 ff.
Lesjöfors museum, Filipstad. Intervju med Valfrid Lindström, 1987-12-30 (2000).
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Det är här intressant att se hur Johannes berättar om sina kusliga
upplevelser, sin rädsla, samtidigt som han liksom många av övriga män
framhåller sin fysiska förmåga. Idrotten är något man är stolt över, på ett
personligt plan såväl som för bygden i stort. Det är centralt hos både de unga
och de gamla. En spännande och rogivande läsning kan man få på
Lesjöforslaget Bandybaronernas hemsida. Där används uttryck som ”den
spänstige baronen från Lesjöfors”, ”Lesjöfors legendariske back”, ”en oerhört
stark och vig man. Många ansåg att han skulle satsa på en karriär som
cirkusartist istället för bandyspelare.”, ”hans fasansfullt hårda tacklingar.”572
Även hos Mattias och Karl som inte längre bor kvar på orten finns
idrottsintresset bevarat, i form av bandy såväl som orientering, och det
förekommer hos flertalet av männen. Vi kunde även i kapitel 3 se hur
föreningslivet tydligt speglade ett stort idrottsintresse i Lesjöfors, hur antalet
idrottsföreningar har ökat och att dessa idag domineras stort av männen. Jag
menar att denna utveckling kan ses som en förlängning på den maskulina
identitet och gemenskap som blomstrade vid bruket, ett alternativt sätt för
männen att fortsätta leva ut sin manlighet.
Flera av männen ställer sin naturliga kontext, sitt livsrum, mot bilden av
staden. Mot ett annat sätt att leva, som i deras ögon är ett klart sämre
alternativ och i flera fall oacceptabelt sådant. Männen uppvisar ett ideal, ett
mönster för ett ofördärvat liv. Där sitter kunskapen i händerna, där är
traditionerna pålitliga och livet –är lugnt och gott, som Johan uttrycker det. Erik
Gustaf Geijer skriver i Om falsk och sann upplysning: ”Men denna tingens natur
är också vårt eget förnufts natur; huru skulle eljest förnuftet kunna begripa
naturen”.573

Fenix reser sig ur askan
Men allt… det känns som att allt bara dör ut sakta. (Mattias)
Stålkrisen under 1970-talet påverkade Lesjöfors enormt. Som jag tidigare
har visat, främst i kapitel 3, påverkade brukets nedgång såväl samhället som
dess individer. Och frågan var hur individerna, männen själva såg på denna
”katastrof”. Jag manade på Mattias för att få veta mer om hans syn på
dagens Lesjöfors och utvecklingen där och fick höra:
572
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… ja det känns som om det håller på att dö ut. Det blir mer och mer förfallet för varje
gång. (Mattias)
Åke berättar mer konkret om nedläggningen av bruket och om hur folk
kände sig svikna efter att bruket lades ner:
Humöret hos folk vet du sjönk så /visar med händerna/. Men när du kommer ner till
botten då slår du huvet i när du dyker, och dör du inte då är överlevnaden i kroppen säger
det att du är tvungen upp till ytan tillbaka för annars dör jag. Så folk gjorde det där och så
kom de upp och då blev det här med att… en del starta lite eget en del ordnade med arbete
åt sig, det blev lite det här med museet och det var lite grand med det här, folk blev lite
grand; ’vi ska jävlar klara det här’. (Åke)
Jag tyckte det ju var för jävligt och så att de gjorde så där. Och så stod det en liten notis i
tidningen. Tänk procentuellt om de hade stängt ner så mycket i Stockholm vad det hade
blivit då. Ramaskri. (Åke)
Bara en tredjedel av folket är kvar. Utflyttningen är inget roligt. Vänner och så flyttar ju
ifrån. Och som jag sa förut bank och post och så försvann ju. (Johan)
Mitten på 70-talet så firade dom 300-årsjubileum. Sen dess har det avvecklats rejält.
Fjädrarna går ju ännu bra. Bandylaget det är inte alls samma fart längre. De sista tjugo
åren har det inte varit samma drag på bruket. Och det är inte så mycket barn längre. Husen
har rivits. Men nu har det kommit en del flyktingar och man ser mycket barn i sandlådorna
igen. Det är ett mycket lugnare samhälle idag. Jag minns julskyltning när jag var barn.
(Karl)
Mattias talar i något mörkare ordalag än exempelvis Karl, men det är helt
klart samma typ av adjektiv som används hos flertalet män. Ord som
beskriver minskning av såväl liv och rörelse. Att bygden är lugn uppfattas
inte här som något bra. Antagligen för att miljön är så lugn i sig ändå. Här
krävs aktivitet för att göra bygden mer levande. Jag upplever det som att
graden av framtidsoptimism möjligen är något större hos Karl. Jag frågade
honom: Tycker du att det var bättre förr? –och fick svaret:
Nej. Man ska titta framåt. Tiderna förändras. Och det har ju kommit till en del alternativa
näringar. Allt förändras. Visst var det kul när man hade ett stort företag med stål, men
tiden förändras. (Karl)
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Det var tråkigt. Jättetrist tyckte man ju. Pappa gick ju i pension. Och mamma jobbade ett
tag till. Det var hemskt tråkigt. Man var förstås stolt över hembygden. På något vis ställde
man sig upp på barrikaderna i alla fall. (Karl)
Jag träffas här av mannens ordval. Liknande uttryck förekommer även i
många av de övriga intervjuerna. Nedläggningen av bruket påverkade
många, men inte genomgående negativt. Det är i nöd människor blir
tvungna att visa vad de går
för. Att ställa sig på
barrikaderna och ropa ut: Vi
ska jävlar klara det här. Det är
intressant att se hur Karl
relaterar
stoltheten
över
hembygden till just detta
fenomen att resa sig ur askan.
Det finns en framtid för Lesjöfors,
det tror jag. Det finns några
storstadsregioner i det här landet sen
är ju resten landsbygd. Tror inte att
man ska överdriva tidens gång. Det
tar tid att förändra. (Karl)
Både Erik och hans son Karl
berättar att det skett stora
förändringar i Lesjöfors som
Bild 9. Fiskmåsar under värmländsk himmel
rör hela samhället, en total
avveckling av industrin och i viss mån av idrotten (föreningslivet visar som vi
sett på motsatsen för det senare). Det föds nästan inga barn och befolkningen
är gammal. Nedläggningen av bruket påverkade många, men flera menar att
det inte bara är något negativt. Det finns i dessa resonemang som redan
nämnts en stor stolthet över hembygden. Karl talar mycket om det lilla,
småskaliga och intima, närheten till grannar och natur och det gör även Erik.
I samband med kraschen så blev man, som de säger, tvungen att resa sig ur
askan och ställa sig på barrikaderna. Men det ska sägas att sonen i denna
intervju är ovanlig, han har utbildat sig, han lever inte längre kvar på orten,
han står utanför det hela på ett sätt. Jag upplever också att han har en mer
positiv syn än pappan. Hos pappan finns hela tiden en stark melankoli över
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förändringarna och att samhället inte ser ut som det en gång gjorde. Men,
och det här känns viktigt i sammanhanget, många av männen försöker se det
positiva i händelseutvecklingen. De vill hålla hoppet vid liv, de säger sig
acceptera det som sker och tror att allt kommer att lösa sig till det bästa.
Acceptansen är, det bör nog också nämnas, nödvändig.
Försöker se det positiva i det mesta. Vända det negativa till det positivt, gör jag oftast. I den
mån det går i alla fall. Inget blir bättre av att man tänker negativt. (Ted)
Jag känner på mig… att det kommer att bli bra, tror jag. Det blir snart så dyrt överallt att
vi som lever billigt kommer klara oss bra. Man kan köpa en hel industrilokal här för lika
mycket som en lägenhet i storstan. Förstår du hur jag tänker? Hyrorna är stora i städerna.
(Johan)

Sammanfattande kommentar
Att rötter och bakgrund spelar roll i många av livets sammanhang visar även
dessa intervjuer. Männen och deras syn på kunskap är utan tvekan präglade
av det industriella arbetet vid bruket, en kultur de växt upp i. Men här finns
också utrymme för personlig variation. Två av de intervjuade männen, Karl
och Mattias, har valt en högre utbildning, det trots att samtliga har likartad
bakgrund, kommer från en miljö där inte vidare studier är något naturligt,
och saknar föräldrar med högre utbildning. Flertalet män har dock gått i sina
fäders fotspår, vilket var det givna längre tillbaka. Här har dock skett en
gradvis förändring, det är inte fullt lika självklart för de yngre generationerna
av män att ta samma yrke som sin pappa. Pappan tar dock en tänkvärd plats
i männens berättelser, unga som gamla, och beskrivs som det främsta
föredömet.
Flera av männen, särskilt de äldre beskriver att de har haft vad man
skulle kunna tolka som negativa skolerfarenheter, däribland aga, vilket inte
framkommer hos Karl och Mattias, som visserligen tillhör andra
generationer. De beskriver också att de hade förebilder som inspirerade dem
att studera vidare, vilket övriga män tycks sakna. Vi förstår att synen på
utbildning påverkas av en mängd aspekter såsom: föräldrarnas attityd,
skolans utformning, samhällets struktur och för framförallt de äldre männen
ekonomiska förutsättningar med mera. En viktig faktor tycks vara den just
nämnda inspirationskällan eller förebilden. Den kollektiva kraften är dock
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betydelsefull och skapar grund för föreställningar om manlighet. Om det för
dessa män är något onaturligt med vidare studier så måste de någonstans på
vägen bli introducerade, företrädesvis av någon de ser upp till och möjligen
också kan relatera till. De måste också kunna se en praktisk nytta med
kunskapen och vara beredda att lämna hemorten.
Männen uttrycker ofta en ambivalent inställning till kunskap. En god karl
reder sig själv medan sådant som datorer och miniräknare ofta hos de äldre
männen beskrivs som onödiga, omanliga och rent av fördummande. Det
framkommer att högre studier förknippas med något som är likvärdigt med
styre. Detta att vara fri, egenrådig och välja själv är ytterligare ett starkt
attribut hos männen och även något de värdesätter hos sina barn. Det är
intressant att se hur de yngre männen ger mycket likartade livsberättelser
som de äldre. Trots att det skiljer nästan sextio år mellan den äldsta och den
yngsta mannen har vissa förhållanden knappt förändrats. De historiska och
samhälleliga förändringarna är ett faktum, men ändå präglas denna ort av en
anmärkningsvärd kontinuitet. Samtliga män uttrycker en mycket likartad
kunskapssyn; kunskap är nyttig då den är praktiskt tillämpbar. Den kunskap
som värdesätts är i första hand informell, och inhämtas i vardagen. Det gäller
även männen som bröt mot mallen och utbildade sig på universitet. Även de
återspeglar en kunskapssyn som är praktiskt orienterad. Utbildningen har för
dessa fyllt en tydlig funktion och de betonar återkommande att man kan
förkovra sig och inhämta kunskap på flera olika sätt i vardagen. Karl har
dessutom valt en bana som ingenjör med en inriktning liknande arbetet på
bruket.
Den stora skillnaden mellan de äldre och yngre generationerna av män
är dock den utvidgade skolgången, den ökade arbetslösheten och de fler
valmöjligheter som de ställs inför gällande studier och ekonomi. Jag ser också
dessa alternativ som en anledning till den kunskapsambivalens som
framkommer tydligare i de yngre generationerna. Det tycks således finnas en
viss form av motkultur mot formell utbildning, styrd av en syn på vad som är
naturligt, logiskt och manligt. En speciell kunskapssyn representerad av en
rationell nyttosyn. Lärande och utbildning är något positivt så länge som den
får en praktisk tillämpning och så länge som den resulterar i målet: ett jobb
och inkomst. Att använda sina händer och arbeta betraktas som manligt.
Här är traditionen och arbetarkulturen stark. Att vara man i Lesjöfors är att
vara arbetare på samma sätt som ens pappa och farfar. Det är något som
skänker stolthet och trygghet. Det är att kämpa trots motgångar och att ropa
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ut: ’Vi ska jävlar klara det här’. Det är något att tala om, farorna,
hjältedåden. Det är en identitetsfråga.
Här finns ett tydligt ”Vi”, vi som är arbetare och de andra. De som
föredrar ett icke-formellt och framförallt informellt lärande och de som
strävar efter formell utbildning. Det finns vidare en klar åsikt om hur man
bör bete sig i ett arbetssamhälle och hur styret ser ut. Politikerförtroende
saknas hos många av de intervjuade och ofta hörs en oro för att de styrande
inte förstår det som sker i det lokala samhället, likaså att de inte har någon
grund i arbetskulturen. Att politiken förs snett tycks många vara eniga om,
likaså att politikerna representerar en kunskapssyn som snarast är
fördummande. Det är skillnad på kunskap och kunskap. Och det bör här
betonas att männen inte är negativa mot att lära sig saker, precis tvärtom.
Men den kunskap som förespråkas har med praktisk nytta att göra, den har
med manlig arbetarkultur att göra, den är kroppsligt betingad och hör
samman med ett gammalt, traditionellt, idealt och återigen – maskulint – sätt
att leva och verka. En annan kunskapssyn såsom den formella, verkar i flera
av dessa mäns ögon som omanlig.
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KAPITEL VII –
Sammanfattande diskussion och analys

Kunskapstraditioner, maskulinitet och förändring
Det övergripandet syftet med avhandlingen har varit att belysa treenigheten
kunskapstradition, maskulinitet och förändring, interaktionen dem emellan
på den gamla bruksorten Lesjöfors och hur detta påverkat männens
utbildningsval. Inledningsvis ställde jag ett antal komplexa frågor:
• Hur har de lokala kunskapsmönstren och kunskapsidealen på orten
utvecklats 1940-2010?
• Hur har männen förhållit sig till mötet mellan de nationella kraven på
utbildning och de lokala mönstren och idealen?
Kanske som väntat är det svårt att ge ett heltäckande svar utifrån en varierad
mängd statistiskt material och några få, om än med ansatsen djuplodande
intervjuer, men det finns några tydliga tendenser som jag ytterligare vill
poängtera här i det avslutande kapitlet.
Jag tog mig an problemet genom att undersöka olika nivåer, där
diskussionen balanserar mellan en nationell, kommunal och individuell nivå.
I somligt följer de varandra, i annat skiljer de sig markant åt. Fokus har lagts
på förändring och kontinuitet, vad det innebär för männen att samhället rör
sig åt ett för dem oväntat håll och hur det kan påverka synen på kunskap.
Det historiska skedet som här stått under lupp har varit Lesjöfors 1940-2010,
med särskilt fokus på de senare trettio-fyrtio åren, från stålkrisen och framåt.
Stålkrisen i sig har dock inte varit mitt undersökningsområde, utan
konsekvenserna av det hela. Männen som arbetade på bruket, vad som
hände med dem, med deras kunskapsvärderingar och livsuppfattningar, och
att spåra såväl tradition som förändring över tid, har stått i fokus.
Det finns idag en ideologi:
kring kunskap och gränsöverskridande, där färskvara, humankapital,
livslångt lärande och kunskapssamhälle är några av de språkliga
markörerna. /…/ Den gränsöverskridande individen framställs som om
varje människa på jorden skulle kunna vara kompetent att i varje stund
handla rätt, veta när det är dags att gå vidare och söka ”ny” kunskap. Det
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påminner om upplysningens syn på människan som ett liberalt humanistiskt
subjekt som alltid förmår göra rationella val.574

Vad som utkristalliserats under arbetets gång är den tydliga konflikten
mellan samhällets syn på och planläggning av utbildning i förhållande till
individernas.575 Det finns en skiljelinje mellan samhällets syn på vad kunskap
var och är och betyder, jämfört med vad exempelvis privatpersonen Johan
lägger för värdering i det.576 Han ser till sina egna specifika behov, såsom
exempelvis det att vilja bo kvar i sin hembygd och där bilda familj. Vad
intervjuerna visar är att kunskap är något personligt och drivkraften för dessa
män att söka den styrs av den kontext som männen befunnit och befinner sig
i.
Vi har fått möta en bygd som genomgått svåra prövningar de senaste
decennierna. Lågkonjunktur och stålkrisen har resulterat i en situation med
en för kommunen mycket hög arbetslöshet. Männen som i generationer levt i
en påtaglig arbetarkultur och ofta vandrat i sina fäders fotspår har drabbats
hårt.577 Vidareutbildning skulle kunna vara en chans för dessa till nytt arbete,
ändå uppvisar kunskapsmönstren en annan bild. Statistiken avslöjar att
utbildningsnivån i trakten är avsevärt låg jämfört med riksnivån. Det gäller
för både män och kvinnor, även om skillnaden mellan könen också är
anmärkningsvärd, en skillnad som har ökat under en längre tid. Männen
väljer också i mindre utsträckning att bedriva eftergymnasiala studier, medan
de sedan millennieskiftet blivit allt fler jämfört med kvinnorna på gymnasiet.
I grundskolan har de fått högre betyg, VG och MVG, i praktiska ämnen
såsom bild, slöjd och idrott och hälsa. Det finns här också en påtaglig
kontinuitet i kunskapsmönstren. Det framkommer i intervjuerna att de äldre
männen också var framgångsrika inom dessa ämnen och att intresset för viss
utbildning och särskilda ämnen har bestått. Detta praktiska mönster gäller
även för Spångbergsgymnasiet där männen studerar på Byggprogrammet,
Elprogrammet, Industriprogrammet och också Individuellt program. Även
tidigare har männen deltagit i praktiska yrkesutbildningar riktade mot
exempelvis verkstadsarbete och snickeri.
Vi kan i flera fall se att mönster och ideal följs åt under
undersökningsperioden. Utbildningarna har återkommande fokuserat på
praktiska hantverkskunskaper som speglar det praktiska kunskapsidealet. Det
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traditionella könsmönstret är tydligt även inom vuxenutbildningen där
männen väljer kurser i snickeri och kvinnorna i textil, ett mönster som
förekommit under hela perioden. Samma mönster kan ses inom den ickeformella utbildningen med ABF i spetsen, som åren under 1950-1980-talen
haft en livlig verksamhet i trakten. Det är männen som dominerat denna
verksamhet och mest populära har cirklar som kan sägas vara kopplade till
bruksindustrin varit, men männen har även tagit del i träslöjdscirklar och
sång- och musikcirklar. Denna verksamhet är idag dock nästan obefintlig och
en minskning kan även ses på riksnivå. Det tycks som om intresset för denna
typ av utbildning finns hos framförallt den äldre generationen av män,
medan de yngre endast ser informellt och formellt lärande som
utbildningsalternativ.
I sammanhanget kan nämnas att föreningsverksamheten fortfarande är
stark på orten, men att föreningssammansättningen har förändrats. Männen
är idag i stor utsträckning aktiva inom idrotts- och fritidsföreningar. Även om
kunskapsmönstren präglas av kontinuitet men också till viss del har
förändrats, så tycks det som om idealen inte varierat avsevärt under
undersökningsperioden. I flera fall visar statistiken att männen följer trenden
för riket men att variationerna är större i Lesjöfors, fler väljer att inte delta i
vidareutbildning och betygsskillnaderna är större mellan män och kvinnor.
Här blir det oundvikligt viktigt att fråga sig vilken typ av kunskapsideal
männen är bärare av.

Att skapa sin egen historiska identitet
Det framkommer i intervjuerna att det finns ett stort lokalhistoriskt intresse
hos flera av männen, vilket här förstås även har med urvalet att göra. Det
syns hos framförallt den äldre generationen. De som minns talar om det
förgångnas guldålder, man talar även om kriser och nedläggningar, och de
som inte minns görs varse. Det är inte svårt att urskilja stoltheten över allt det
som en gång byggdes upp, de blomstrande industrierna och
idrottsframgångarna, det som sedan i viss mån gick förlorat. Det är i samma
utsträckning inte svårt att förstå behovet av att bevara bygdens och
individernas historia till eftervärlden.578 Den tid och engagemang många av
framförallt de äldre männen lagt på att kartlägga minnesmärken i det
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omgivande landskapet, sortera bilder och artefakter på det lokala museet är
anmärkningsvärd.
Männen lyfter gärna fram Vi:et, här talar man inte ens som man gör
bara några mil bort. Språket, dialekten är en del av denna identitet och
gruppmässiga tillhörighet. Det är något som framkommit även i tidigare
undersökningar. Exempelvis återspeglas ett tydligt socialt kollektivt perspektiv i Trondmans studie av arbetarklassbarn.579 Det finns också en
språklig jargong hos männen som kan upplevas som en enande kollektiv kraft
som särskilt kan kopplas till arbetslaget och kamratskapet på bruket.580 Den
lesjöforska historien är en egen och det finns här en påtaglig föreställning om
att vara annorlunda och sticka ut ur mängden. Christer Ericsson skriver om
den nämnda Lesjöforsandan och det tycks existera något man lite snävt
skulle kunna beskriva som en lokal patriotism.581 En som är intimt förbunden
med bergen, stålet, och bruket. En på många sätt manlig kultur.

Natur och kropp
Det är mycket tänkvärt att se hur männen förhåller sig till såväl naturen som
det kroppsliga. De skiljer på tanke och handling, huvud och hand (eller
teoretisk och praktisk kunskap) de är inte helt frikopplade från varandra, men
huvudets funktioner måste resultera i handens kraft. Här är Molanders
resonemang kring aktiv kunskap, en kunskap i användning högst relevant.
Kunskap som tillämpas, används och har sin grund i levande traditioner är
precis vad vi urskilt i den lesjöforska kontexten.582 Att sitta och spela med
händerna över datorns tangentbord räknas inte, det är åtminstone hos den
äldre generationens män något omanligt, men att i timmar försjunka i
naturen på en stubbe mitt i den värmländska skogen eller låta metspöet viska
mot ytan i något av de många vattendragen tycks ovärderligt. Det förefaller
som om många av männen har en idealiserad, nära nog romantisk bild av
naturen och hur den påverkar dem – vare sig den bilden är sann, verklig eller
inte, så är den fullt levande.
Männen är ofta platsbundna och uttrycker inte sällan en önskan om att
bo kvar och visar lika ofta upp förvånade miner över att någon kan vilja byta
ut den mot en annan, att frivilligt ersätta fågelsång mot storstadsbrus.
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Stoltheten över hembygden är som sagt inget man gör en hemlighet av, och
trots nederlag och motgångar är det här man för sin kamp. Här är man fri,
sin egen, långt bortom stadscivilisationens kontroll. Och det kan tyckas
märkligt att denna inneboende kraft hos så många inte mattats under tidens
gång. Samhället må ha förändrats, men denna kultur är levande och stark
hos de gamla såväl som de unga. Jag upplever det som om denna manliga
värld föds i, närs och stärks av naturen runtomkring. Bergen, skogen och
sjöarna. Jens Ljunggren har tidigare påvisat hur naturen under 1800- och
1900-talen tjänat som ett riktmärke för manlig identitet och karaktär. Natur
blev för mannen ett begrepp som förbands med styrka, äkthet, stabilitet och
framåtanda.583 Att manlig identitet är centralt i denna avhandling står nu
förhoppningsvis bortom tvivel. Den gestaltar och materialiserar sig kring en
mängd olika aspekter, inte minst naturen.

Patriarkalt missnöje och stålkris
Det har på flera håll gjorts forskning med fokus på de patriarkala
ordningarna på bruksorter.584 Sådana tendenser visar sig även i Lesjöfors.
Viktigt i sammanhanget är att förstå den avgränsade karaktären som ett
brukssamhälle som detta länge hade. Den patriarkala ordningen gäller
främst dess äldre historia och brukets ledning, med patron eller baron i
toppen. I såväl skriftliga källor som i intervjuerna återges en nära nog
sekteristisk struktur och samhällsform där patriarken avgjorde vem och när
som fick gifta sig, skaffa familj eller var man skulle bo. Intressant är att
flertalet män vänder sig mot detta. Man talar sällan om de fördelar som detta
kunde föra med sig i form av ”fackliga förmåner”, istället återger de en
känsla av att tvingas in i ett sammanhang där man hade mycket litet att säga
till om.585
Det är tankeväckande att se att när jag använt mig av den
maskulinitetsteori som betonat omanlighetsretoriken har jag urskilt mönster
som jag skulle haft svårt att bringa klarhet i dess förutan. Det är nästan som
att den fråga jag inledningsvis tänkt ställa måste vändas ett halvt varv eller
rentav 360 grader. Det finns två sidor av ett mynt, så även här. Omdömena
skiljer sig nämligen också åt gällande de olika ”patriarkerna”. Vad som blir
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tydligt är dock att det finns en gemensam föreställning om vad en
Lesjöforsman är och att Lesjöforsmännens ledare ska ha en särskild
karaktäristik. Fascinerade nog är många av dragen sådana som de har sett
hos sin far eller önskar se hos politikerna. Sådana som rättvisa, lugn,
bestämdhet, att förstå arbetets villkor och att vara en man av folket.
Männen har naturligtvis präglats av den miljö där de vistats och levt,
därmed inte sagt att de varit nöjda i alla sammanhang. De individuella
variationerna är ytterligare något som bör betonas. Mycket av diskussionen
här rör en särskild manlig kultur, präglad av platsbundenhet och kontinuitet
men det finns även tecken på viss förändring. De yngre männen uppvisar
emellanåt skillnader mot de äldre. Det gäller särskilt synen på den
skötsamme arbetaren.586 Vi kan närmast kalla det ett fenomen som mattats
med tidens gång och inte synliggörs i de yngre männens berättelser. Att
identiteten dock är nära kopplad till männens arbete i industrin har samtliga
intervjuer tydligt visat, även om somliga senare i livet har valt andra vägval
och yrkesalternativ. Det är något som även framkommit hos tidigare forskare
såsom till exempel Göran Rydén och Eva Blomberg.587 Intervjuerna har som
sagt också pekat på platsens betydelse. Jag har tidigare resonerat kring
begreppet historisk jordmån och att platsen och dess lokala kultur kan ”ses
som ett medium genom vilket människor tolkar och organiserar sina
handlingar.”588 Att arbetet vidare representerats främst av män och krävt
deras muskelkraft står förmodligen bortom ifrågasättande.589
Mycket av min ursprungliga forskariver bottnade i frågor kring stålkrisen.
Min initiala hypotes byggde på en föreställning om att identiteten som man
måste ha fått sig en rejäl törn av nedläggningarna. Vad händer med
stoltheten och självkänslan som så starkt centrerats kring arbetet på bruket?
Jag var inte alldeles snett ute, men vad intervjuerna kom att visa på var att
identiteten och kunskapssynen hörde ihop med så många fler faktorer och
jag förbisåg ett annat högst centralt fenomen. För det första var inte
sjuttiotalets kris den enda som drabbat Lesjöfors. Långt ifrån. Svårigheter
hade bygden och bruket som sådant upplevt upprepade gånger förr. För det
andra förde krisen med sig något annat. I dess kölvatten rann kämparglödens
våg och i dess eftersvall hördes ett stort missnöje med hur saker och ting
tidigare hade skötts. Dessutom kan stålkrisen sägas ha hotat den kollektiva
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maskulinitet som uttrycktes genom arbetet på bruket i Lesjöfors. Männen
sökte därför även andra vägar att utrycka manlighet på, mängden av
idrottsföreningarna som finns idag kan ses som ett sådant svar. Men en
senare fråga för mig var om jag hade överdrivit krisens inverkan på den
manliga identiteten. Kanske än viktigare vad det hade med deras syn på
utbildning att göra. Jag har nått fram till konklusionen att det inte var en
fråga om överdrift men att resultatet var ett annat än det väntade. Jag
återkommer inom kort till detta.

Kunskapstradition och kunskapsförnyelse
De tio männen från Lesjöfors som jag har intervjuat har alla sina rötter i
bruksvärlden. Två av dem har lämnat den och sökt sig vidare till
universitetet och en blev journalist, medan de flesta stannat i sin ursprungliga
miljö och med akademiska ögon sett förblivit relativt lågutbildade. Vad
stålkrisen resulterade i, var drastiskt minskade arbetstillfällen i den lokala
industrin. Följden blev att många tvingades flytta för att antingen söka nytt
arbete eller utbildning. Vad som blev allt tydligare med tiden var inte bara
valmöjligheterna, utan de ökade kraven på mer kunskap och vidareutbildning.590 Statistiken visar att framförallt männen i glesbygdssamhällen
och gamla bruksregioner som Lesjöfors ligger sämst till vad gäller vidare
studier. Frågan är vad som har hindrat, eller hindrar dem.
Mycket forskning handlar om förenklingar men i detta fall skulle jag säga
att situationen är nästan den motsatta. För att söka förståelse till komplexa
samband kan man räkna med att finna komplexa svar. Faktorerna är
multipla. Att bakgrund, social tillhörighet och rötter spelar in i sammanhanget är på inget vis nytt.591 Vad som kan tyckas svårare att förstå är, när
det finns två kön, varför det ena verkar haft svårare att anpassa sig till kraven
på ökad utbildning då de sprungit ur samma källa, samma miljö, även om
det i sammanhanget återigen bör nämnas att utbildningsnivån också för
kvinnor är väsentligt lägre i gamla industriregioner. Vad som hela tiden
framkommer i intervjuerna är behovet av kunskap, men synen på vad
kunskap är och bör vara skiljer sig markant från den syn som proklameras
från samhällsstyrande håll. En ”riktig man” arbetar med sina händer, medan
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en omanlig man gör motsatsen. Och det finns hos flera av männen en syn på
skolan och kunskapen som produceras där att den saknar relevans för såväl
arbete som livet utanför dess dörrar.592
Den formella kunskapen står inte högt i kurs. Kunskapsmönstren i
Lesjöfors visar att det formella lärandet är begränsat traditionellt sett, det
samma gäller i viss mån även det icke-formella lärandet, även om ABF haft
en framträdande roll på orten, en roll som nu har avtagit och närmast
försvunnit. I sammanhanget kan vi således se att det skett en förändring där
det informella och formella lärandet utgör de huvudsakliga alternativen. Det
tycks således som att det är färre utbildningar som står till buds för den yngre
generationens män, men egentligen är det tvärtom. Idag har den formella
utbildningen möjliggjorts för alla, det som värderas högst och så att säga
gäller är dock det informella lärandet, när det handlar om lärandet ligger
fokus på praktiska hantverkskunskaper.593 Det gäller inte minst industriellt
arbete och att detta är platsbundet.
Inom alla de olika bildningsformerna har det både gjorts och görs än
idag oftast dessutom traditionella ämnesval av såväl män som kvinnor. Detta
innebär att kunskapsmönstren och kunskapsidealen är intimt förbundna med
den manliga identiteten i trakten och att man kan tala om en motkultur, ett
visst motstånd mot utbildning.594 Kunskap legitimerar sitt värde genom att
vara något som för männen är praktiskt användbart. Det framhålls
genomgående att kunskapen måste vara ändamålsenlig, och kan inhämtas i
vardagen och genom andras erfarenhet. På så sätt lägger de en tydlig
värdering i kunskapen som inte alldeles skiljer sig från den som de styrande
pekar ut: den rationella nyttan av kunskap och utbildning. Det är svårt att
förringa den ekonomiska betydelsen av kunskapsinhämtning.595 Oavsett
vilken typ av lärande man valt ställs individen inför det faktum att han eller
hon måste söka sig en inkomstbringande sysselsättning.
Vi kan se skillnader mellan olika generationer av män vilket gör det
möjligt att urskilja såväl kulturell kontinuitet som förändring. Medan
kunskapsmönstren är föränderliga, utbildningsutbudet har växlat stort
historiskt sett sedan 1940-talet, präglas kunskapsidealen av en betydligt större
kontinuitet. Männens val av yrkesbana och utbildning präglas ofta av
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föräldrarnas, framförallt faderns.596 Det är synligt även i de yngre
generationerna även om det mattats och inte längre är helt givet som i
exemplet med Mattias som utbildade sig till gymnasielärare.
Det har i tidigare forskning betonats att män gärna håller sig till kända
marker, till områden där de vet att de kommer att lyckas.597 Att okända
marker också är otrygga marker är för de flesta ingen hemlighet. Om vi åter
tillämpar omanlighetsbegreppet på tematiken så kan jag också urskilja
sådana tendenser. Manligheten uttrycks genom att ta avstånd från det som är
omanligt.598 Det finns här utrymme för individuell variation, men en manlig
man i sann Lesjöforsanda arbetar med sina händer, en omanlig man gör
motsatsen. Vad man också bör komma ihåg är sammanhanget, den
kollektiva kraften i ett litet traditionsstarkt samhälle som Lesjöfors, där Vi:et
är högst centralt. ”Vi” har levt så här i årtionden, ja rentav århundraden.
”Vi” har gått i pappas fotspår så länge ”Vi” kan minnas och för oss är inte
högre studier något självklart. Med ett så starkt och stolthetspräglat ”Vi” blir
det svårt att bryta sig loss över en natt, eller över några decennier. Vanor är
alltid svåra att bryta, vara sig man har en intention och vilja att göra det eller
inte. Ytterligare en viktig aspekt är att dessa män är ytterst självrådiga. Det
låter kanske som en motsättning till Vi:et men detta är något annat. De är
stolta över att vara de som de är och här placeras de i ett
tvångssammanhang.599
Ytterligare en svårighet som framkommit i intervjuerna är att männen i
flertalet fall saknar en relation till den kunskapsretorik som betonas av
politiker. De har ofta mycket svårt att identifiera sig med den och dessutom
med politiker för övrigt. De saknar över lag ett politikerförtroende. Det som
kanske tydligast skiljer min studie från större delen av tidigare forskning är
att männen inte förringar, nedvärderar, vänder sig från eller räds kunskap.
De vänder sig dock ifrån det som de betraktar såsom omanlig kunskap. De
representerar en särskild kunskapstradition, syn på kunskap och lärande som
skiljer sig från den som ryms i den formella bildningskategorin. Kroppslig
effektivitet, produktivitet, rationalitet – en handens kunskap – det är saker
som männen uppskattar och värdesätter, men det beror på sammanhanget.
Om styrande talar om samma saker så är det ändå inte just samma saker
som berörs. Det handlar om olika nivåer. Kunskapssyn är inte alltid ett så
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hett samtalsämne vilket är synd och beklagligt.600 Om grundinställningen,
synen på kunskap skiljer sig så markant åt (mellan bruksmännen och
styrande) är det inte underligt att det blir svårt att finna lösningar, att lyssna
på och tala om detsamma. Retoriken är vidare otydlig på mer än ett vis. Ena
stunden centreras samtalet kring behovet av ytterligare utbildning på hög
nivå, för att i nästa övergå till en debatt om överutbildning av svenskarna.601
Som jag ser det finns det här ett stort behov av att vidga diskussionen kring
kunskap och synen på kunskap. Jag anser att det måste börja där, i samtalet, i
definitionen och förhoppningsvis förståelsen.

Rationaliseringsprocess och järnburar
Martin Kylhammar skriver så här om kontrasten mellan gammalt och nytt:
Moderniseringsprocessen handlar om att successivt öka vårt
handlingsutrymme
genom
teknisk
utveckling,
vetenskaplig
kunskapsproduktion och begreppsförändringar – och genom en strävan att
bryta upp från ett liv styrt av affekter, rutiner, traditioner och fördomar.602

Ovanstående innebär i viss mån att bryta upp från det förflutna, och det kan
i det här sammanhanget ses som problematiskt. Det handlar om förändring,
att tvingas förhålla sig till såväl det nya som det gamla. Men hur får man
männen att gå åt ett nytt håll, åt ett håll som de inte valt själva?
…som om vi med vett och vilja skulle bli människor som behöver ordning
och ingenting annat än ordning… Vad har vi att sätta mot detta maskineri
för att åtminstone en liten del av mänskligheten ska kunna undgå denna
själens stympning och förbli fri från byråkratins herravälde och livsideal?603

Max Weber menade att samhällsförändringarna under 1800-talets slut
medförde en utveckling av mänskligheten själv. Att den kapitalistiska
ekonomin formade individer, deras personlighet såväl som karaktär. Weber
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går långt i sina resonemang, han talar rentav om en värld som helt höll på att
förlora den förtrollning som ligger i tillvarons mysterium, det han kallade för
Entzauberung, avförtrollningen.604 Min undersökning visar att det finns tydliga
tendenser i dagens samhälle i den riktning som han talade om. Jag har
introducerat tankegångar om humankapitalteorin och hur den verkar. En
önskan om att skola människor, få dem att bryta upp från det förflutna, ta sig
an nya livsstilar och rationella förhållningssätt.605 Av vad vi har kunnat se så
är dessa män i Lesjöfors högst inbegripna i detta, inte minst blev det tydligt
då deras lokala samhälle radikalt förändrades under stålkrisen. Sannolikt
hade de inte berörts på samma sätt om bruket och dess olika funktioner varit
intakta, inte påverkats av lågkonjunktur och andra ekonomiska
förutsättningar. Förändringens vindar blåste även i Lesjöfors och det blev
inte längre möjligt att göra som man tidigare gjort, det vill säga det naturliga
för flertalet av dessa män. Det hade varit att göra likt sina förfäder och träda
in i industrin då de nått vuxen ålder. Det är en process som pågått under
hela 1900-talet, men från andra halvan av 1900-talet med
humankapitalteorin på scenen blir situationen alltmer accentuerad. Särskilt
aktualiserat blir sammanhanget under stålkrisen.
Webers tanke om järnburen placerade den enskilde individen i en
förändrad kontext, en där denne tvingades axla förändringarna. Ur ett rent
tillväxtsammanhang eftersöks människor som utbildar sig på hög nivå och
flyttar dit behovet finns. Det sägs gynna individen på så sätt att denne både
får bildning, arbete och betalning därefter, men det finns felande länkar i
resonemanget, flera.606 Den första gäller mallens design. En stöpning av alla i
samma form, är inte möjligt då man förbiser de individuella skillnaderna.
För det andra pågår parallellt en debatt kring överutbildning och frågor
kring hur man ska kunna erbjuda jobb till de nyutexaminerade under sådana
förhållanden. Sist men inte minst råder grov språkförbistring. Den retorik
som förs är inte tillämpbar för alla. De intervjuade männen uttrycker
genomgående en brist på förtroende för dem som sägs sitta inne med
vetandet, med vad som är bäst. De anser att dessa saknar förståelse för
arbetarklassen och arbetets villkor. Det bör här också nämnas att de i sina
resonemang sällan skiljer på olika styrande organ, myndigheter och experter.
En uttryckt brist på förståelse från högre politisk ort, är dock även på
kommunal nivå synligt, vilket gjordes uppenbart i de två rektorsintervjuerna.
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Rektorerna beskrev hur deras behov inte tillgodosågs och att hänsyn för
deras specifika situation och förutsättningar saknades från nationellt håll.
Rektorerna återspeglar också i flera fall den kunskapssyn som återfinns hos
de övriga männen och i trakten. Det är det lokala sammanhanget som står i
fokus och därmed de industriella näringarna. Rektorerna visade hur denna
jordmån försvårade en formell bildningsprocess och att två rådande
kunskapssyner, ett kännetecknat av en stark manlig arbetarkultur och en mer
teoretisk formell, krockar.
Jag ställde tidigt frågan i enlighet med Webers ursprungliga formulering
”Rocken blev till en järnbur”, och: Järnburen blev till en… Ja vad? Dessa
intervjuer visar att männen står som urberget självt, stolta som de mångåriga
tallarna och granarna, de har rest sig på barrikaderna och ropar ut att ”Vi”
kan, vi har våra händer, vår kunskap och vet vad svåra tider innebär. Vi ska
kämpa – vi ska jävlar klara det här. Men faktum kvarstår att de Lesjöforska
männen befinner sig i en annan form av järnbur, om än rostig sådan. Gallret
har tagit ny skepnad och förutsättningarna för arbete, liv och trygghet har
förändrats i deras hembygd. De sociala och kulturella konsekvenserna är vid
en närmare analys stora.
Det kan tyckas som att denna rationaliseringsprocess enbart innebär
tvång, men kriterierna innebär egentligen tvånget att välja. Valmöjligheterna
har blivit fler. Och det är något som märks, männen uttrycker ofta
ambivalens i förhållande till sina livsmöjligheter och inte minst gällande
studier. Det var något som även Trondman fann i sin studie av
arbetarklassbarnens klassresa.607 Man skulle kunna tala om en syntes. Men
jag tror inte riktigt att vi är där än. Inte i Lesjöfors och säkert inte heller på
många andra orter där gamla traditioner och livsstilar har starka fästen. Det
gamla omformas för att möta det nya, sammansmältningen pågår just nu
och vad syntesen kommer att innebära är inte klart. Just därför tror jag att
det är viktigt att i denna stund belysa debatten på nytt. Analysera retoriken
om igen.

Skilda världar
Den här avhandlingen har skapats i ett försök att nå förståelse för vår samtid
i omedelbar relation till det förgångna, och vidare också för de förväntningar
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vi kan rikta mot framtiden. Det tycks givet att den tid vi lever i, de kunskaper
och tekniker som präglar våra liv, och den samhälleliga och politiska kontext
som omger oss, får konsekvenser som rör bildning. Det finns på varje nivå,
hos beslutsfattare i såväl stat som kommun, såväl som hos individen i
lokalsamhället, en tanke och en dröm om det goda samhället.608
I de mest utopiska av världar överbryggas geografiska hinder och
allehanda hot, människor formas genom bildning, argumentation och
kritiska samtal till kreativa och produktiva varelser. Det är relevant och
nödvändigt, att diskutera de skilda kontexter som drömmen uppgår i. Ofta
tycks det som om de krav som ställs på lärande och kunskap för att möta det
moderna samhället går stick i stäv med individens behov och önskningar.
Frågan är om inte också skolvärlden i sig har förändrats mindre än det
omgivande samhället.
Maktlöshet, oförmåga att göra sin röst hörd och en känsla av att ens
behov förringas leder bara till att stängda dörrar förblir oöppnade. Samtalet
måste som jag ser det därför vidgas. Och att liksom jag tala om utopier är
förmodligen inte riktigt, jag gör det dock i retoriska ordalag. Visioner och
drömmar i all ära, men för männen i brukssamhället är verkligheten ytterst
påtaglig. Vi kan tala om osäkerhet och rädslor för förnyelse, det är ändå som
jag ser det inte det stora problemet.
Jag har lagt tonvikt vid att beskriva en kultur utifrån ett begränsat antal
individers subjektiva upplevelser och erfarenheter av sina liv och sin tillvaro, i
relation till motsättningen mellan gammalt och nytt. Över lag visar denna
studie att dessa män vet vilka de är, de har i många fall en klar uppfattning
om vad en man är och bör vara, och vad som i kontrast till detta betraktas
som omanligt och hur de genom att motsätta sig det senare ska kunna
behålla sin manlighet. Som poängterats tidigare är de också stolta över sin
historia och över där de befinner sig i nuet. Vad som bör betonas är att det i
flera fall handlar om skilda världar som möts, och där processen är
ofullbordad och ständigt pågående.609 Precis som när det gäller vetenskapen i
stort krävs en öppenhet för olika perspektiv. En dogmatisk syn kommer
aldrig att resultera i en utvidgning eller möjlighet att se potential. Vad mer är
kommer det inte heller få till stånd en förening av de skilda perspektiven och
världarna. Det här handlar trots allt om rörelse, om en värld som aldrig är
stillastående.
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Framtida forskning
Utbildning är milt uttryckt en fråga som ligger i tiden. Det förs debatter om
utbildning på alla möjliga nivåer och håll i samhället av idag. Det livslånga
lärandet är cirka femtio år efter sina gryende problemformuleringar
fortfarande aktuella, ja, mer ändå. Det är inte längre arla morgon, utan
snarast eftermiddagssolen som gassar över denna diskussion. Samhället
kännetecknas hela tiden av förändring, en förändring som också kräver
förnyad kunskap och revision av tidigare utbildningsformer. Det föreligger
således ett ständigt behov av historiebelysning i ämnet. Det är kanske inte
heller omöjligt att spekulera i termer som rör makten över kunskapen och
om kunskap som styrmedel.610
Jag har här i vissa fall bara snuddat vid vissa elementära frågor som rör
manlighet och synen på kunskap, men en intressant tanke som väckts under
avhandlingsarbetets gång är att statistiken ofta följt den på riksnivå, även om
siffrorna lika ofta är betydligt mer välmarkerade för Lesjöfors, vilket antyder
att fenomenet således är större. Här tror jag att en omfattande strukturell
kartläggning av den nationella utbildningsnivån hos män jämfört med den
hos de i glesbygdsmiljöer såväl som i bruksområden, skulle kunna uppbringa
intressanta och viktiga resultat. Min hypotes skulle vara att händernas
kunskap inte bara är synlig i glesbygd, på bruksorter och bland
arbetarklassen och är högst förbunden med den manliga identiteten, och att
andra sätt att förhålla sig till kunskap skulle innebära risk för omanlighet.
Om resultaten visade att så är fallet skulle det nuvarande utbildningssystemet
behöva en rejäl granskning och revidering.
Jag efterlyser således mer historisk utbildningsforskning som tar sig an
kontextuella frågor med fokus på olika former av kunskap. Utbildning i sig är
ingen homogen företeelse, och vidare är lärande något som kan betraktas ur
mer än ett perspektiv. Lärandets värde kan variera mellan individer så logiskt
sett bör betydelsen skilja om du undersöker ett land eller en individ.
Mansforskningen är sedan det tidiga 1990-talet på stark framväxt och det
kommer att resultera i en successiv kartläggning av historiska maskuliniteter.
Forskningen inom detta område är dock i stort inte unik jämfört med andra
arenor. Det handlar om att nå ny kunskap om och att upptäcka och avtäcka
det förgångna. Och framförallt är det en evighetsprocess. För att citera
Popper:
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Med varje steg framåt, med varje nytt problem vi löser,
upptäcker vi inte bara nya och olösta problem, utan vi
upptäcker också att där vi trodde att vi stod på fast och säker
mark är allting i själva verket osäkert och flytande.611
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Ända fram till den egna dörren
stöder vi de befriades kamp
Sen pågår striden plötsligt
i tamburen, i sängkammaren
Efter en tid
accepterar vi, som förlorare,
en ny ordning
Vi sätts i skola
och tar kanske examen
och kan konkurrera på lika villkor
Men vad jag rapporterar om
är det oavslutade nuet
om skövlandet, som pågår
ännu vid midnatt612

612

Ur Tunström, G., Sandro Botticellis dikter. 1976.
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Summary: Knowledge traditions, masculinity and change
Lesjöfors, located in the municipality of Filipstad in Värmland, has a mining
history dating back to the 1600s, but as in so many other places, it was not
until the late 1800s that the industry took off there. In the mid-1970s,
however, like Bergslagen at large, Lesjöfors suffered, from the international
recession, and in this context the Steel Crisis is often mentioned. Structural
change had a major impact on this region. It affected society and not least
individuals. These transformations form the basis of this investigation.
The late 1900s economic crisis resulted in major political, social and
cultural changes – changes that are still in progress. In today’s society,
knowledge or training is constantly in demand. Currently there are
discussions about the knowledge society and the IT society, where human
capital and lifelong learning are some of the linguistic markers. Workplaces
today are characterized by an increased rate of change, resulting in the need
to add information to formal education. Education is seen as a community
resource and a prerequisite for growth and employment. Political discussions
often include tributes to knowledge and science. It is knowledge that will
provide solutions to the problems arising in times of decreased
industrialization. But education is also seen as a resource for the individual.
High-salaried jobs usually require high levels of education. Education is also
a profitable investment in a regional perspective as it is assumed to be
important to the business community as well as to the regional population
who want their children to have a good start in life. Thus, education is at the
centre of social and economic interests, including higher political aims for
education.
This is not without significance to individuals. However, the political
context does not always allow for a consideration of the impact of decisions
on small local communities and individuals in rural areas. Even the most
well-intentioned politician and decision-maker may find themselves in the
cultural trap of seeing "the others", "ordinary people" in a certain light or
perspective. When society celebrates knowledge, education, and science, a
valuation of knowledge takes place. The concepts that politicians and social
commentators use are often diffuse and do not distinguish between
knowledge benefitting a country, or region, or the value of the individual.
This view is significant to the education debate, which needs to be more
distinct and distinguish between different meanings of knowledge.
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In a world that increasingly emphasizes knowledge, it is important to discuss
what this development actually entails for people. There is a clear
relationship between local modes of life, cultural identity, the traditions of
knowledge and their impact on the individual's choice. These factors are not
closed phenomena. They are characterized by both change and continuity.
The aim of this thesis is to investigate the importance of local knowledge
traditions in a mining district during an eventful historical phase. More
specifically, it focuses on men and male life modes and the role local
knowledge traditions – including knowledge patterns and knowledge ideals –
have played for their choice of education. My two main questions are: how
have the knowledge patterns and ideals changed during the period and how
have the men in this area acted to meet these as well as the national
requirements. The study covers the period 1940-2010, which was marked by
both industrial progress and drastic decline, and offers the opportunity to
identify change over time. This is an investigation of men, their relationships
and approaches to learning and knowledge in the last seventy years of social
upheaval in a mining area.

Education
Lesjöfors is a district that has undergone severe trials in recent decades. The
recession and the steel crisis have resulted in a very high rate of
unemployment. The men, who for generations have lived in a
predominantly working-class culture and mostly walked in their fathers’
footsteps have been hit hard. Education could be a chance for them to get a
new job. However, the knowledge patterns show a different picture. The
statistics reveal that the level of education in the region is considerably lower
compared to the rest of the country. This is true of both men and women,
although the gender gap is also noteworthy; a difference has arisen over time.
This begs the question of what kind of knowledge ideal that the men
embrace.
It seems to be indisputable that the current education system reproduces
differences also between the sexes. The differences between male and female
identity are in many respects cultural and sustained by hierarchical social
structures. Reports show that women have continued to study after
elementary school to a much greater extent than men, women outnumber
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men in adult education, and there is also a tendency that the number of men
is decreasing in adult education.
In the municipality of Filipstad, 21 out of 100 women are participating in
some form of tertiary education, while the same applies to only 12 out of 100
men. Statistics also show that far more women than men participate in
municipal adult education. In 2009, 79 % women and 21 % men took part
in upper secondary education. The level of education in the municipality is
well below the national average for both men and women. In a survey of 290
Swedish districts and the proportion of men and women with tertiary
education, Filipstad ended up in the 287th place.
In other words, few men study further in the cultural context of a mining
community during the second half of the 20th century, a period characterized
by major changes in the iron industry. It is a complex setting that places the
individual and his conception of knowledge at the centre but also in relation
to the surrounding world. The underlying interacting factors of this situation
need to be sorted out.
My study is largely based on archive material as well as interviews with
ten men from Lesjöfors. All the interviewees have their roots in the mining
industry. Two of them have left it and made their way to university and one
into journalism, while most of them have stayed at a low level of education,
academically speaking, in their native environment. The steel crisis resulted
in drastically reduced numbers of employment in the local industry.
Consequently, many were forced to move, either to seek new employment or
training. What became increasingly clear over time to the interviewees were
not just the many options but also the increasing demand for more
knowledge and training. But, as mentioned, statistics show that mainly men
in old industrial regions, such as Lesjöfors, have the lowest rate concerning
further studies. The question is what prevented, or prevents them.
In the pursuit of understanding complex relationships, it is only to be
expected to find complex answers. The factors are multiple. It is by no means
new that background and social origin have great importance in this context.
What may seem difficult to understand is why one of the sexes seems to have
more difficulty in adapting to the requirements for increased education when
both originate from the same environment. It should be mentioned, though,
that women’s education is also significantly lower in old industrial regions.
What constantly emerges from the interviews is the need for knowledge, but
their views on what knowledge is and should be differ from the views
declared by society. The interviewees think that a "real man" works with his
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hands, while an unmanly man does the opposite. Several of the men think
that school and the knowledge produced there are irrelevant to both work
and life.
Formal knowledge is not highly valued. Knowledge patterns in Lesjöfors
show that formal learning is limited by tradition, and the same is true of nonformal learning to some extent. What counts and what is most valued is
informal learning. In this respect, we can see that a change has occurred and
that the younger generations do not necessarily approach formal knowledge
as being without relevance. However, in terms of learning, the focus is on
practical craft skills and there is a clear link to a male work culture. This
applies particularly to industrial work and is place bound. This means that
knowledge patterns and views of knowledge are intimately connected to the
male identity in the district and that we can speak of a counterculture, a
resistance to training. The value of knowledge is legitimized by being
something that is practically useful to the men. The men argue throughout
the interviews that knowledge must be effective, and that it can be obtained
in everyday life and through the experiences of others. The men are clearly
valuing knowledge in a way that is not too different from what the authorities
point to, namely the rational benefits of knowledge and education. It is
difficult to deny the economic importance of knowledge acquisition. No
matter what type of learning chosen, the individual is faced with the fact that
he or she must seek gainful employment. The big difference and a big part of
the problem lie in the highly individual functional value, which varies from
case to case.
We can also see differences between various generations of men, which
make it possible to identify both cultural continuity and change. While
knowledge patterns are changing – educational opportunities have shifted
greatly since the 1940s – knowledge ideals have more continuity. The men's
choices of career and education are often similar to their parents, especially
to the fathers. This is evident also in the younger generations, although it has
diminished and is no longer completely taken for granted.
Previous research has emphasized that men like to stick to the familiar, to
areas where they know they will be successful. It is no secret to them,
however, that unknown territories are also unsafe. There are signs that
previously negative school experiences have left their marks and that
education is associated with childhood/youth. It is a sign that all is not well,
an underlying threat of dismissal or occupational restrictions as if society is
not satisfied with you as you are. Having a job equals belonging and
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education something else, possibly even the opposite. It can be scary to be
the odd one out and excluded.
Previous research has also highlighted several factors that affect the
choice of education. It involves different aspects such as the family situation,
family traditions in education, economic status, environment and treatment
in school, educational systems design and more. There is a strong tendency
for us to follow in our parents' footsteps. This is said to be partly due to an
"early socialization", which means that children get an early linguistic
training and a habit of thinking in a certain way, but also because of the
purely practical issues related to educational choice and schoolwork.
Economy is also an important issue in this context, which is clear when
education is seen as an investment, or when an individual in a family with a
sound economy wants to attend adult education.
My interviews show that several factors contribute to explaining the
situation. What we should remember is the context, that is, the collective
power embedded in Lesjöfors, a small traditionally strong community where
‘we’ is highly central. ‘We’ have been living like this for decades, or even
centuries. ‘We’ have been walking in our fathers’ footsteps for as long as ‘we’
can remember and for us higher education is not self-evident. With such a
strong and proud ‘we’ it is difficult to break away overnight, or over a few
decades. Habits are always hard to break, whether we have the intention to
do it or not. Another important aspect is that these men are extremely
resourceful and independent. It may sound like a contradiction to the notion
of ‘we’, but it is different. They are proud to be the way they are. But in this
situation of change they are placed in a coercive context.
Another difficulty that emerged in the interviews is that the men in most
cases do not have a connection to the knowledge discourse emphasized by
politicians. They often find it very difficult to relate to it and to politicians in
general and they have no faith in politicians. What most clearly distinguishes
my study from previous research is probably that these men do not belittle,
disparage, turn from or fear knowledge. They represent, however, a
particular knowledge tradition, a view of knowledge and learning that is
different from the conception of it in formal education. Physical efficiency,
productivity, rationality – knowledge of the hand – are aspects that these
men appreciate and value.
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Work
Previous research has shown that "substantial" work, where people get to use
the skills they have developed is important. It involves cultural heritage and
taking pride in a solid craftsmanship. Strength and practical abilities are the
hallmarks of the old male ideals. The working human being was a central
idea in the Swedish welfare state model that was developed in the interwar
period, and it is not unreasonable to think that this cultural conception of
work with its long roots lives on accompanied by a more or less conscious
criticism of education and society as opposed to individual freedom.
In Europe's old industrial regions culture and identity where closely
connected to work, and especially male-coded work. With increasing
globalization, organizational changes, and the expanding service sector,
manual labour gradually lost its importance and significance as a meaningcreating activity for local cultures. Today, work is characterized by insecure
employment, not least in the business and service sector, and has lost a great
deal of its identity-forming importance. The mining culture is historically
primarily an industrial male domain. The men drilled the mountains, felled
timber and melted steel. But with the change of the economic and social
conditions, the conditions for male identity-building based on this line of
masculine work disappeared.
The interviewed men have of course been affected by their environment,
which is not to say that they have been satisfied with it all the time. The
individual variations are also something that should be emphasized. Much of
the discussion here concerns a special male culture, marked by location and
continuity, but there are also signs of change. The younger men occasionally
display differences compared with the older men, especially when it comes to
the view of the diligent worker, which seems to be an obsolete concept that is
absent from the young men's stories. All interviews clearly demonstrate,
however, that identity is closely linked to the men's work in industry as well
as to the importance of the place even though some of them have chosen
other paths and career options later in life.

Concluding remarks
Initially, my research interest mainly concerned steel crisis issues. My first
hypothesis was based on the notion that male identity must have taken a
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dramatic blow during the industrial closures. What happens to pride and
self-esteem when these qualities are strongly centred on work, in this case
mining? The interviews, however, showed that identity was associated with
so many more factors and I had overlooked other central phenomena. First,
the crisis of the seventies was not the only crisis to hit Lesjöfors, far from it.
The district and the mining industry had experienced difficulties several
times in the past. Second, the crisis brought with it something else. In its
wake followed a wave of fighting spirit and then a great dissatisfaction with
the way things had previously been handled was voiced. In short, I had to reevaluate my hypothesis and ask whether I had exaggerated the influence of
the crisis on male identity, or more importantly, how was it related to the
men’s view of education? I have reached the conclusion that the hypothesis
was not an exaggeration, but the result was different from what I expected.
This thesis is about change, about being forced to respond to both the
new and the old. But how are men steered in a new direction, a direction
that they have not chosen themselves? My research shows that there are
clear trends in today's society to educate people, get them to break with the
past, take on new lifestyles and adopt rational approaches. From what we
have seen, the men in Lesjöfors are highly involved in this process, not least
did this become clear when their local community radically changed during
the steel crisis. They would probably not have been affected in the same way
if the mining company and its various functions had been intact, unaffected
by the recession and other economic circumstances. The winds of change
blew also in Lesjöfors and it was no longer possible to do and live the way
they had previously done, that is, the way that seemed natural for most of
these men, which was to enter the mining industry like their ancestors when
they reached adulthood.
From the perspective of economic growth, well-educated people who are
willing to move to meet employers’ needs are in demand. This is also
believed to be beneficial to the individuals, who get jobs and salaries to
match their education. But there are several missing links in this argument.
The first is the idea of moulding everyone to the same form, which is to
ignore individual differences and not viable. Second, there is a parallel
debate on over-education and on how to ensure jobs for all graduates. Last
but not least, there is severe language confusion. The rhetoric is not
applicable to all. The interviewed men express a lack of confidence in those
who are said to be in possession of knowledge and know what is best. They
believe that the politicians do not understand the conditions of work and the
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working class. There is a clash between two predominant conceptions of
knowledge, one characterized by a strong manual work culture and the other
by theory and formal education.
The interviews show that the men are crying out "we" can, we have our
hands, our knowledge and know what hard times mean. We will fight – we
will get through this shit! But the fact remains that these men are dealing
with changed circumstances. The prospects of work, life, and security have
changed in their native district. The social and cultural implications are, in a
closer analysis, major.
This thesis was produced in an attempt to understand the age in which
we live in relation to the past, and furthermore, our expectations of the
future. It seems clear that the contemporary age, the knowledge and
technologies that characterize our times, and the current social and political
context have consequences for education.
It may seem as if this streamlining process only entails coercion, but it
actually involves the necessity to choose. The options have become more
numerous. The men, for example, often express ambivalence about their life
opportunities, not least education. There may be a hint of synthesis between
the old and new approaches, but not quite yet in Lesjöfors and probably not
in many other places where old traditions and lifestyles have strongholds.
The old is being reshaped to meet the new, the fusion is an ongoing process
and what the synthesis will generate is not clear. This is why I think it is
important at this point in time to highlight the debate once more and to
analyse the rhetoric again.
I have tried to describe a culture from a perspective provided by a
limited number of individual and subjective experiences of life and
education, in relation to the conflict between old and new. What needs to be
emphasized here is the risk of generalization. We have encountered various
forms of masculinity. Overall, this study shows that these men know who
they are and they often have a distinct idea of what a man is and should be.
And as pointed out earlier, they are proud of their history and of where they
are in the present. What should also be emphasized is that in many cases this
is about the meeting of different worlds resulting in an incomplete and
ongoing process. Just as in science, openness to different perspectives is
required. A dogmatic approach will never result in broadening horizons or
the opportunity to see potentials. And what is more, it will not bring about a
union of the different perspectives, the worlds. This is after all about
movement, about a world that is never static.
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Bilaga 1.
Tabell. Arbetssökande, öppet arbetslösa, 20-64 år i Filipstads kommun 1992-2004, i
procent
År

Män

Kvinnor

1992

9,6

4,2

1994

11,0

7,6

1996

11,0

8,2

1998

8,4

6,1

2000

7,6

5,0

2002

4,1

2,2

2004

7,6

3,8

KÄLLA: SCB
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Bilaga 2.
Diagram. Könsskillnader mellan olika hantverkscirklar i Filipstads kommun 1992-93,
(procent)
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KÄLLA: ABF Filipstads lokalavdelning. Verksamhetsberättelser 1992-1996 (m statistik över
studiecirkelverksamhet). Sammanställning över studieförbundens verksamhet (STUV), 14A.
Föreningsarkivet i Värmland.
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Bilaga 3.
Diagram. Könsskillnader i studiecirkelverksamheten i Filipstads kommun 1992-93,
(procent)

KÄLLA: ABF Filipstads lokalavdelning. Verksamhetsberättelser 1992-1996 (m statistik över
studiecirkelverksamhet). Sammanställning över studieförbundens verksamhet (STUV), 14A.
Föreningsarkivet i Värmland.
Anmärkning: Indelningen i kategorier är gjord av mig och har inspirerats av den modell som
vanligen använts i ABF:s verksamhetsberättelser. Dock redovisas här de estetiska ämnena var för
sig (och inte som kategorin ”estetiska ämnen”), eftersom männens höga deltagandekvot i musik
annars skulle fallit bort i mängden av det andra. Ett annat fall där männen stod för ett stort
deltagandeantal som dock inte syns i denna tabell, var i studiecirklar gällande träslöjd. I två av tre
cirklar i träslöjd stod männen för 100 % av deltagandet. Dock gällde detsamma för kvinnor och
syslöjd/sömnad (även om textilcirklarna var betydligt fler.)
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Bilaga 4.
Frågor till den förre rektorn vid kommunala
Spångbergsgymnasiet, Filipstads kommun

vuxenutbildningen

1. När arbetade/slutade du här?
2. Vad tror du skiljer verksamheten då från idag?
3. Var det många män som läste här då?
4. Har du reflekterat över att det är få män i utbildningen?
5. På din tid här, såg ni det som ett problem?
6. Vad tror du att det kan bero på? Vad tror du att männen gör istället för att läsa
vidare?
7. Minns du vilka utbildningar som männen vanligen läste?
8. Gjorde ni några särskilda satsningar på männen under din verksamhetstid?
9. Gjorde personalen här några utvärderingar av de studerandes betyg?
10. Gjorde ni något särskilt för att försöka få hit studerande? Hade ni särskilda
möten där sådana här saker diskuterades?
11. Vet du om det finns något särskit material kring speciella satsningar som gjorts?
12. Vilken var er målgrupp/målgrupper?
13. Fick ni många direktiv och krav rörande verksamheten från Skolverket?
14. Anser du att samarbetet med politikerna varit bra?
15. Hade de god koll på vad som pågick i verksamheten?
16. Fungerade kommunikationen med dem bra tycker du?
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Bilaga 5.
Frågor till den nuvarande rektorn vid kommunala vuxenutbildningen
Spångbergsgymnasiet, Filipstads kommun

1. Hur länge har du arbetat som rektor här?
2. Hur såg det ut när du började här/några skillnader mot idag? Upplevde du att
det var fler studenter då? Fler män?
3. Har du hört/sett några diskussioner från regeringen om att det är få män i
utbildningen?
4. Hur tänker du om att det är så få män i utbildningen? Betraktar ni det som ett
problem?
5. Vad tror du att det kan bero på? Vad tror du att männen gör istället för att läsa
vidare?
6. Vilka studieinriktningar väljer männen generellt?
7. Görs det någon utvärdering av könsskillnader bland de studerande?
8. Görs det några uppföljningar av de studerandes betyg och resultat?
9. Gör ni något särskilt för att försöka få hit studerande? Uppsökande verksamhet?
10. Vad har ni för målgrupp/målgrupper?
11. Gör ni något särskilt för att försöka få hit målgrupper såsom kortutbildade,
långtidsarbetslösa, män?
12. På era verksamhetsmöten (eller liknande), vilka diskussioner förs då?
13. Hur ser du på de direktiv som kommer från Skolstyrelsen och Skolinspektionen,
känns det som att de är rimliga? Anser du att det finns ett bra samarbete med
Skolinspektionen?
14. Anser du att politikerna har god koll på vad som sker i ert samhälle?
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15. Vilka krav är det som ställs från Skolstyrelsen?
16. Fungerar kommunikationen med de överordnade bra tycker du?
17. Får ni ofta skriftliga direktiv från ”högre ort”?
18. Gör ni något särskilt för att försöka anpassa utbudet till den lokala miljön och
arbetsmarknaden här?
19. Jag vet att du även är rektor på Spångbergsgymnasiet. Ser du några
likheter/skillnader mellan verksamheterna; eleverna där och de studerande här,
och deras syn på utbildning och lärande?
20. Hur skulle du vilja beskriva verksamheten? Styrkor/svagheter i dagsläget?

252

252

Bilaga 6.
Intervjufrågor till männen från Lesjöfors

UPPVÄXT
1. När är du född? Var?
2. Berätta lite om hur du växte upp?
3. Vad arbetade dina föräldrar med?
4. Hade du syskon som du umgicks med?
5. Vad hade du för kamrater? Vad gjorde ni?
6. Har du några mor- och farföräldrar? Vad arbetade dem med?
7. Vad hade ni för kontakt?
8. Vad tyckte du om skoltiden?
9. Vilken typ av skola gick du i?
10. Vad tyckte du om skolan? Vilka var dina favoritämnen?
11. Vad tyckte dina föräldrar om sin skoltid?
12. Läste de vidare efter grundskolan (någon kurs, el studiecirkel)?
13. Upplever du det som om dina föräldrar hjälpte dig mycket med skolarbetet,
läxläsning? (Fick du hjälp av både mamma och pappa?)
ÖVERGÅNGSFAS
1. Konfirmerade du dig?
2. Tillhörde du eller dina föräldrar något religiöst förbund eller någon kyrka?
3. Vad gjorde du efter grundskolan?
4. Har du gjort värnplikt? Fick du någon särskild utbildning där?
5. Hur tycker du att det påverkat dig?
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UTBILDNINGS-/YRKESSITUATION
1. Visste du tidigt vad du ville göra, bli som ”stor”?
2. Påverkade det ditt val att studera eller inte studera vidare?
3. Hade du någon förebild som påverkade ditt framtidsval?
4. Påverkade det vad dina syskon och/eller kamrater gjorde och vad de tyckte
om ditt val?
5. Vilket eller vilka arbeten har du haft?
6. Vad arbetar du med idag?
7. Hur fick du det eller dessa arbeten?
8. Har du gått i någon form av lärlingskap?
9. Har du fått någon fortbildning på eller genom ditt arbete?
10. Har du deltagit i någon utbildning efter grundskolan? Kurser?
Kunskapslyft?
11. Har du läst på folkhögskola?
12. Har du inhämtat kunskap på något annat sätt?
13. Har du någon gång varit arbetslös? (Och då funderat på att läsa vidare?)
14. Har du någon gång permitterats?
15. Trivs du med ditt nuvarande jobb?
16. Har du ditt drömjobb eller är det något du hellre skulle vilja göra om du
bara fick chansen?
17. Skulle du kunna tänka dig att utbilda dig vidare?
18. Är det viktigt med utbildning tycker du?
FAMILJ
1. Är du gift?
2. Har du egen familj, barn?
3. Var du pappaledig?
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4. Hur ser du på utbildning i förhållande till dina barn?
5. Hjälpte/hjälper du dem mycket med läxor?
FRITID
1. Vad har du för fritidsintressen?
2. Läser du mycket? Vad läser du?
3. Går du ofta på bibliotek/lånar böcker?
4. Lyssnar du på radio? På vilken kanal, vilka program?
5. Ser du mycket på TV, vilka program?
6. Brukar du använda dator och Internet?
7. Går du ofta på museum?
8. Är du idrottsintresserad? Är du aktiv i någon idrott?
9. Är du med i något förbund eller någon organisation?
LOKAL KULTUR/DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
1. Har du alltid bott ”här”?
2. Har din hembygd på något sätt förändrats med tiden tycker du?
3. Var det bättre förr (eller sämre)?
4. Har du rest mycket? –Vad beror det på? Vart har du rest? (Läste du något
språk i samband med det?)
5. Vad tycker du om att bo här?
6. Skulle du kunna tänka dig att flytta någon annanstans om det fanns en
chans till ett bra jobb? Om inte varför?
7. Är naturen viktig för dig?
8. Tyckte du att det påverkade dig ner bruket lades ner?
9. Märkte du av någon särskild förändring i samhället här?
10. Var det många som flyttade härifrån?
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11. Många som började studera?
12. Var det något du då övervägde att göra själv?
13. Känner du att du själv har möjlighet att påverka det som sker?
14. Känner du förtroende för politiker?
FRAMTIDEN
1. Vad tänker du om framtiden, när det gäller jobb och utbildning?
2. Vad tror du om Lesjöfors framtid?
3. Vad tror du om Sveriges framtid?
4. Vad tror du om världen i stort?
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Kunskapens händer
”Jag minns första gången jag besökte Lesjöfors och stod öga mot öga med denna miljö.
Stora förfallna fabriksbyggnader, ödsliga gator och rost. I en bygd där järnet varit så
självklart verkade all den här rosten så påtagligt tragisk. Det är inte svårt att förstå att
när stålindustrin mer eller mindre havererade – det ska sägas att det fortfarande finns
en fungerande verksamhet här om än i mycket mindre skala – måste det ha skakat om
människors liv rejält”…
Så inleder Ramona Ivener denna avhandling som centreras kring den värmländska
bruksorten Lesjöfors under den andra delen av 1900-talet, en omvälvande period
kännetecknad av både industriell framgång och drastisk nedgång. Undersökningen
rör sig kring dessa förändringar, särskilt de som uppstod i samband med stålkrisen
under 1970-talet och hur de påverkat de lesjöforska männens syn på kunskap och
utbildning.
I dagens samhälle finns en efterfrågan på hög formell utbildning, det är dock
inte alltid man inom politiska sammanhang tar ställning till vilka konsekvenser
beslutsfattande får för små lokalsamhällen och individer i glesbygd. Avhandlingen
belyser problematiken och relationen mellan kunskapstradition, maskulinitet
och förändring åren 1940-2010.
RAMONA IVENER
är född 1978. Kunskapens händer är hennes doktorsavhandling i historia.
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