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Förord 

I augusti 1982 åkte jag för första gången till Vilhelmina. Anledningen var 
att jag som nyutexaminerad socionom och ensamstående tvåbarns-
mamma blivit erbjuden ett arbete vid Forskningsenheten i Vilhelmina. 
"Ett år kan man väl bo där", tänkte jag. Verkligheten blev en annan, efter 
ett halvår flyttade min son Jonas tillbaka till Umeå, för min egen del tog 
det tolv år innan jag återvände och min dotter Linda stannade kvar ytter
ligare några år efter att hon avslutat sin gymnasieutbildning. 

Mina kunskaper om Vilhelmina var små, jag visste att orten låg un
gefär 23 mil från Umeå, att kommunen var stor till ytan och hade ca 8. 
500 invånare, hälften av dessa i tätorten. Jag visste också att orten be
nämndes "en glesbygdskommun", men vad det innebar hade jag ingen 
aning om. Varken jag själv (född och uppvuxen i Halmstad) eller barnen 
hade några andra erfarenheter än stadens. Mamma som pluggar, dagis-
och fritidsverksamhet och inte minst "Björklöven", där min son var aktiv 
i hockylaget. 

Under de tre timmar det tog att köra från Umeå till Vilhelmina och 
vartefter bebyggelsen minskade ju längre bort från Umeå vi kom blev 
frågorna från barnen många, "Mamma var skall vi bo? Hur långt är det 
kvar att åka? Finns det inga hus där vi skall bo? F inns det något hocky-
lag"? Frågorna var många och alla kunde jag inte besvara. Allt var nytt för 
oss alla tre. 

Mot bakgrund av att själv ha varit vilhelminabo i tolv år, fått ta del av 
ortens levnadsvillkor och fått kunskaper om glesbygdens möjligheter och 
begränsningar startade jag 1991 en ny resa. Den resans mål har nu upp
nåtts genom denna avhandling. 

Jonas och Linda, som nu är vuxna, vill jag tillägna det här arbetet. Ni 
har mer eller mindre, fått "åka med" på den här resan. De år vi bodde i 
Vilhelmina betydde mycket för oss alla tre, blev en del av våra liv. Ni har 
aldrig klagat men lite nu och då framfört en försiktig fråga om när jag ska 
bli klar. Nu är jag det. 

Flera personer har bidragit till detta arbete och det är några jag vill 
tacka speciellt. Först vill jag tacka min handledare professor Lennart Ny
gren. Ar har förflutit sedan jag startade mitt avhandlingsarbete och med 
ibland långa mellanrum har jag dykt upp hos dig med texter att diskutera 
och få synpunkter på. Välvilligt har du läst och kommenterat och säkert i 
ditt inre försökt komma ihåg vad vi talade om eller bestämde vid vårt 
föregående möte. Vare sig du kommit på det eller ej har du hjälpt mig att 
hålla den "röda tråden" i avhandlingsarbetet. Du har ibland "ruskat om" 
i mina kognitiva kartor, och ny stimuli har också utvecklat dessa. Men 
framför allt i s lutprocessen har du "påpekat" och "irriterat" (d.v.s. rättat 
och gett synpunkter) vilket jag uppskattar och...ja, tack Lennart. 



Jag vill också tacka professor Ulf Wiberg och docent Ove Källtorp 
som läst mitt manus och gett mig värdefulla synpunkter. 

Tack till alla kollegor och kompisar vid institutionen för socialt ar
bete. Ett speciellt tack till Eva Persson som hjälpte mig att slutföra manu
skriptet. 

Till alla ni i Vilhelmina, ungdomar vid MRF och övriga vilhelminbor 
som välviligt deltagit i min studie vill jag framföra mitt tack. 

Till Ulla Rantakeisu och Jonas Törnqvist som var med 1991 när 
projektet startade vill jag också framföra mitt tack. Vi var ett bra team. 

Jag vill tacka Arbetslivsinstitutet och då särskilt ALI Syd i Malmö, där 
jag arbetade under ett år. Tack alla ni för den gemenskap vi delade. 

Till Hasse o Annica, tack för ert support och för er läslust och kreati
va idéer. 

Jag vill också sända en tanke till Ferdinand Tönnies, vars teorier från 
slutet av 1800-talet har inspirerat mig genom Johan Asplunds tolkning. 
Många av Tönnies idéer har varit inspirerande men inte alla. Till exem
pel hans syn på kvinnans roll i familjen och i samhället. Här skulle man 
velat "ruska om lite" i hans kognitiva kartor, men det låter sig inte göras. 

Till hela min familj och framför allt till Alba och Anton. Tack för att 
ni finns. 

Till sist Lasse, tack för ditt stöd och din ständiga beredskap att dis
kutera. 

Kallviken november 2001 

Lena Dahlgren 
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Prolog 

PROLOG 

Sverige sp ricker, så rubricerar en av våra kvällstidningar en artikelserie 
under våren 2000. Artikelserien debatterar den oro som många idag ger 
uttryck för, nämligen att Sverige håller på at t bli ett delat land. I de södra 
delarna av landet upplever man en expansion och en växande marknad 
med blickarna ut mot Europa. I de norra delarna av landet däremot 
upplever man sig ha blivit övergivna av såväl po litiker som av sina egna 
ungdomar och det har därför blivit allt svårare att mobilisera någon 
framtidstro. Norrlänningarnas syn på den egna regionen är, till skillnad 
från skåningarnas, dyster och man känner sig övergivna av makten i 
Stockholm. Klyftan mellan landsändarna har alltid funnits, men nu tycks 
den växa så sn abbt att solidariteten och Sverige som ett enat land hotas. 
Liknande diskussioner kring glesbygdens- och det norrländska inlandets 
överlevnadsmöjligheter har pågått i decennier. Genom åren har också 
förslagen till lösningar på de s.k. "norrlands-problemen" varierat. 

Den här avhandlingen handlar om glesbygd, om Vilhelmina kom
mun i Västerbottens inland, och om en för bygden stor, ovanlig och mo
dern företagsetablering, MRF Assistance1. Företaget damp ner som "en 
blixt från klar himmel", i september 1991, just då situationen på den lo
kala arbetsmarknaden upplevdes som mest kaotisk och då många i byg
den upplevde hopplöshet och "gett upp känslor". Luttrade av tidigare 
erfarenheter var många av samhällsmedborgarna skeptiska till etablering-
en. Andra däremot såg etableringen som lösningen på ortens mångåriga 
problem på arbetsmarknaden, framför allt då företaget främst anställde 
ungdomar. Lyckades man bara visa att man klarade av att möta företagets 
krav, främst erbjuda kvalificerad perso nal, skulle fler företag fa. upp ögo
nen för glesbygdens resurser, inte minst i form av de ungdomar som väx
er upp där och vill bo kvar. 

Med utgångspunkt från Ferdinand Tönnies klassiska begreppspar 
"Gemeinschaft" och "Gesellschaft"2 och den "tankefigur" som begrepps
paret ger upphov till beskriver jag i avhandlingen mötet mellan å ena si

1 Bakom MRF Assistance står Motorbranschens Riksförbund och ett internationellt assi
stansföretag med servicecentraler över hela världen. 
2 Begreppen är svårövers atta. Lexikaliskt betyder "Gemeinschaft" gemenskap medan "Gesell
schaft" betyder samhälle men också sällskap. För Tönnies speglade "Gesellschaft" det fram
växande m oderna samhället med dess alternativ till det gamla samhällets innehåll av närhet 
och gemenskap. När man i dagens EU lancerar ord som den europeiska gemenskapen är 
syftet uppenbarligen att utnyttja det gamla och trygga för att få människor att acceptera de t 
nya och globala. Mycket i denna avhandling handlar o m denna dialektiska relation inom 
begreppsparet och den kommer att gå som en röd tråd genom avhandlingen. Jag återkommer 
därför löpande till detta, men främst när jag beskriver mina teoretiska utgångspunkter i ka
pitel 4. 

9 



Prolog 

dan en glesbygdskommun och å andra sidan en modern företagsetable-
ring. Jag kommer att beskriva detta möte framför allt med hjälp av de 
ungdomar som anställdes i företaget. Redan här bör kanske nämnas att 
jag arbetar med två tidsperspektiv vilket låter sig märka både innehållsligt 
och metodologiskt. Det kortsiktiga perspektivet belyser själva händelse
förloppet kring företagsetableringen. Här försöker jag ge liv åt det lokala, 
bl.a. med hjälp av berättelser och rätt ofta genom direkta återgivningar 
från mina intervjuer i Vilhelmina. Avhandlingen är emellertid också en 
fallstudie och som sådan ställer den anspråk på att spegla något mer gene
rellt, såväl i tid som rum. Långsiktigheten i perspektivval framgår inte 
minst av mitt nyttjande av Tönnies begreppspar som väl snarast får be
traktas som tidlöst. Jag försöker därmed överskrida den rena beskrivning
en genom att tolka och relatera mig till generell teoribildning med an
knytning till forskningsområdet. Metodologiskt innebär detta att en 
analyserande och generativ metod successivt ersätter en berättande. Fallet 
kommer förhoppningsvis att ha något att säga om hur det som specifikt 
och momentant hände i samband med MRF:s ankomst till Vilhelmina 
också kan tänkas få långsiktiga konsekvenser eller åtminstone förmår illu
strera långsiktiga processer. 

Slutligen är det min förhoppning att mitt arbete skall komma till 
nytta. I det metodologiska perspektiv som jag anv änder mig av är just 
nyttoaspekten en hörnsten. Barney Glaser, en av "grounded theory"-
metodikens arkitekter, tröttnar aldrig på att påminna om detta — att 
praktiker ska kunna utnyttja forskning och teoretiserande. Jag delar den
na uppfattning. 

10 



Mellan hopp och förtvivlan 

KAPITEL 1 

MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN 

Ungdomar som motor i utvecklingen 

De vilhelminaungdomar1 som kom att utgöra MRF:s personal och som 
denna avhandling till stor del handlar om har naturligtvis tidigare erfa
renheter av att befinna sig i gränslandet mellan det gamla, nedärvda och 
det nya, moderna. I själva verket är det just detta som hör ungdomstiden 
till - inte bara i Vilhelmina. Den är en tid där avgörande beslut fattas, en 
tid av nödvändiga och frivilliga uppbrott. Ungdomar måste ta klivet in i 
vuxenvärlden och stå på egna ben, de förväntas bilda nya familjer och 
väljer k anske att prova sina vingar någon annanstans än på hemorten. I 
vår kulturkrets, oavsett om vi talar om den norrländska glesbygden eller 
städer som Umeå eller Malmö förväntas man som ung människa lämna 
en del av sina traditioner för att i stället tillföra något nytt. Ungdomar 
förväntas ifrågasätta de traditionsbärare (föräldrar, skola etc.) som så 
långt styrt deras liv och byta ut dem mot nya — åtminstone till viss del. 
Lite senare i livet bryts sedan denna process och man börjar som förälder 
och myndig individ försvara sina positioner, reproducera de mönster som 
man nyss var med om att tillskapa. 

Ungdomar förväntas vara anpassningsbara och flexibla och denna 
bild har, som Karin Johannisson beskriver det, varit i omlopp sedan 
mitten av 1800-talet. Mot den och som en hotbild ställdes de beroende 
och trögrörliga, vilka Johannisson beskriver som "rotade i en stabil, tra
ditionsbunden gemenskap", Johannisson (2001, sid.71). Andersson m.fl. 
(1997) nämner liknande prototyper (Hoppjerka och Stann-Anders), från 
1950-talet, när de beskriver 1990-talets svenska ungdomar. Johannisson 
påminner också om Bermans tes att modernitet handlar om att bidra till 
eller åtminstone göra sig hemmastadd i förändring. Det han beskriver är 
ett ständigt uppbrott där det handlar om att "göra sig hemmastadd i mal
strömmen, att göra dess rytm till sin egen, att röra sig med dess ström
mar" Berman (1988, sid. 13). 

Nu är ju övre Norrlands historia i mycket en historia om anpassning. 
Först i form av en kolonisering av landsändan och därefter i form av ut 
flyttning. En mycket ung befolkning byttes i denna process efterhand ut 
mot en allt äldre. De ungdomar i Vilhelmina som föddes i slutet av sjut

1 Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av begreppet ungdomar då jag talar o m de 
anställda vid M RF även om jag är medveten o m att några av de anställda inte var ungdomar 
längre. Medianåldern på min undersökningsgrupp är 22 år. 

11 



Mellan hopp och förtvivlan 

tiotalet har ofta föräldrar som vuxit upp under expansionsfasen. Den 
malström som Berman ovan utnyttjar som metafor för utveckling har 
därmed funnits såväl i som utom den norrländska glesbygdens tätorter. 
Under koloniseringen illustrerar den den smältdegel som kännetecknade 
nybyggarsamhällena, t.ex. återgiven i Häggs avhandling om Kiruna 
(1993). Under utflyttningsfasen däremot illustrerar den de stadsmiljöer 
som mött inflyttade norrlänningar. Ofta har dessa in- och utflyttningar 
beskrivits som att de varit mer eller mindre tvångsmässiga, men på senare 
år har också beskrivits hur ungdomar, och ofta då de driftigaste, frivilligt 
flyttat ut till för dem mer spännande miljöer än hemortens Waara 
(1996). Den här utvecklingen är naturligtvis synnerligen illavarslande ur 
ett glesbygdsperspektiv och såväl bland forskare, politiker som bland 
vanligt folk råder enighet om att något måste göras. Här talas bl.a. om att 
lokal mobilisering måste ersätta det ensidiga beroendet av statliga sats
ningar. Vissa förhoppningar finns också om att det framväxande kun-
skaps- eller informationssamhället skall e rbjuda nya möjligheter. Ytterst 
handlar det om att behålla ungdomarna genom att öppna möjligheter för 
försörjning i moderna näringar på den lokala arbetsmarknaden. 

Castells diskuterar i sin bok The Power of Identity (1997) paradoxen i 
att det lokala och det globala samtidigt tycks stärkas i den nutid som han 
benämner "the information age". Huvudtrenden i utvecklingen är, som 
han ser det, globaliseringsprocessen med allt vad den innebär av moder
nisering. Risken som många samhällsvetare och andra har sett och ser i 
denna utveckling är bl.a. "the loss of community..." (a.a. sid.60). Det 
här gällde för Tönnies för ett sekel sedan, men det gäller också för exem
pelvis Putnam (1995). Castells däremot menar att det lokala fortfarande 
förmår skapa gemenskap och generera socialt kapital men att detta i 
princip gäller i alla ty per av lokalsamhällen — alltså inte bara i rurala mil
jöer. I fungerande lokalsamhällen genereras fortfarande såväl specifika 
beteende- och orienteringsmönster som distinkta självbilder och kollekti
va identiteter. 

Med stor sannolikhet är det också mer som förenar ungdomar från 
dagens rurala och urbana svenska miljöer än vad som skiljer dem åt. 
Möjligen är också likheterna dem emellan större vad beträffar värderingar 
och orienteringsmönster än vad som är fallet mellan dem och deras för
äldrar. Vidare är dagens ungdom, även i en rural miljö som Vilhelmina, 
avsevärt m er länkad till sina globala sammanhang än tidigare generatio
ners ungdomar. De globala trenderna har så att säga kommit ungdomar 
närmare in på livet, såväl direkt (resor) som indirekt (me
dia/ mail / internet). 

Samtidigt florerar misstankar kring att glesbygdsungdomar i avgjort 
större omfattning än stadsungdomar kännetecknas av den prototyp som 
Johannisson (a.a.) ovan benämnde beroende och trögrörlig och att detta 
rent av skulle kunna verka avskräckande för potentiella företagssatsningar 

12 



Mellan hopp och förtvivlan 

1 glesbygden. De t nedärvda sättet att tänka skulle med detta synsätt vara 
en belastningsfaktor. Castells formulerar denna farhåga på ett kraftfullt 
sätt när han beskriver mentaliteten som "defensive reactions against the 
impositions of global disorder and uncontrollable, fast-paced change. 
They do build havens (tillflyktsorter), but not heavens" (himmel-
riken/eller drömmar) (a.a. sid.64). Det är bl.a. kring dessa misstankar 
eller rent av myter som avhandlingen kommer att spinna. Förhåller det 
sig så att det moderna företaget MRF mötte ungdomar som förskansat 
sig i en både fysisk och mental tillflyktsort med åtföljande anpassnings
problem till allt nytt? Eller visade det sig kanske tvärtom vara så att man 
såg det nya som ett svar på sina drömmar? Ar det så i Vilhelmina att de
fensiva bärare av gammaldags orienteringsmönster lyckats skapa en social 
miljö i vilken nytänkande fatt svårt att gro? Eller är denna bild snarare en 
myt?2 Jag kommer att ge mig på dessa fråge ställningar utifrån olika in
fallsvinklar och ger nu till att börja med ordet till en grupp "insiders". De 
är fyra män som just intresserat sig för den problematik som frågorna 
antyder och för vad som lokalt skulle kunna göras åt saken. 

En bild av Vilhelmina från insidan3 

Jag är en bygde ns son och har bott här i Vilhelmina i hela mitt liv, berättar 
Anders som är i 3O-årsåldern. Nu har det börjat kännas som att Vilhelmina 
inte har så mycket mer att ge på nå t vis. Jag känner att jag står med ena fo
ten på perrongen och den andra på tåget, jag vill söka mig härifrån. Jag har 
ingen längtan att lämna Vilhelmina för att jag är less på bygden e ller så, det 
är mera den här ständiga strömmen av tillfalliga jobb. Det är många fler 
som känner precis som jag, som står i begrepp om att ta den här halvpackade 
väskan och hopp a på nästa tåg. När det dyker upp något då är m an beredd 
på nåt vis, i bakhuvudet är man redo hela tiden. 

Det är så himla härligt här, fort sätter han: det är så tryggt på nå t sätt, 
en trygg tillvaro. Det är ytor att röra sig på, Jritidsm öjligheter o.s.v., men 
ja de är de det rör sig om. De t blir svårare och svårare att försörja sig ju 
mer tiden lider, därför måste man se till att det händer något här som ger 

2 En hel del i d en resultatredovisning som följer kommer att stödja idén att mycket av de t 
som tycks och sägs om Vilhelmina snarare represe nterar myter än verkligheter. Det är heller 
ingen ny upptäckt i glesbygdsforskningssammanhang. Exempelvis fann Dahlgren (1985) 
anledning att beskriva tre myter om lokalsamhällen i glesbygden. Myten om harmoni, myten 
om jämlikhet och myten om bruksmentalitet och jantelag. Dock är myter inte oväsentliga för 
situationen i glesbygdssamhällen, d e skapar nämligen ofta sina egna konsekvenser. De kan bli 
vad Merton (1968) benämner "självuppfyllande profetior", t.ex. när ett företag väljer att in te 
etablera sig på en ort på grund av att det tar mytbilderna på allvar. 
3 Berättelsen är sammansatt utifrån ett antal bandinspelade gruppintervjuer som jag genom
fört med fyra män från Vilhelmina, alla med ett stort intresse för bygde n och dess problem. 
All text i kursiv stil är exakta citat hämtade från dessa intervjue r. Namnen är fingerade. 
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pengar. Livskvaliten ger ju liksom inte pengar som man k an gå och handla i 
affaren för. Man känner att det finns en tröghet och ett motstånd mot allt 
nytänkande här och det är jobbigt. 

Sven, som är i 60-års åldern, känner också han en frustration över ut
vecklingen i Vilhelmina och inlandet. Han menar att det inte görs nå
gonting för att det skall peka åt rätt håll. Rune, som är i 40-års åldern, 
uttrycker sig så här: Man känner att något är fel men man kan inte riktigt 
sätta fingret på vad felet är. Jag tycker ju att vi borde ha alla förutsättningar 
för att kunna utvecklas och behålla vårt folk här så man kunde vara kvar. 

Olle, som är i 50-års åldern, beskriver målande näringslivet i Vilhel
mina: Vi har ett antal utspridda företag ungefar som dom skjutits u t med en 
kulspruta, men det finns ingen sammanhållande länk i näringslivet idag. 
Alla jobbar på sitt håll och åt varsitt håll\ ingen drar åt samma håll. Nio av 
tio företag som startar idag tar sikte på den lokala marknaden och det går ju 
inte. Det skulle aldrig falla en Gnosjö-människa in att starta ett företag för 
att serva Gnosj öborna. Jag tror att det finns 450företag så vi har tillräckligt 
många, men nu gnager m an ju som råttor inlåsta i en bur, alla äter ju på 
varandra till slut. Ta till exempel ICA-handlarn, han har förutom mat: 
skor y kläder, radio mm, det slår ju ut alla andra. Förr hade vi en skoaffär. 
Det är obalans i samhället. 

Vilhelmina är som vårt eget lilla land, fortsätter Sven, allt som produ
ceras här är till för kommuninvånarna, exporten utanför kommungränsen är 
liten. Gränsen går vid 50-skyltarna. Vilhelmina är som en sluten cirkel både 
mentalt och på andra sätt. Man stannar kvar inom den cirkeln, man ser 
inga som helst visione r u tåt eller hur vi ska bära oss åt. V i måste bryta den 
där cirkeln, fa folk att förstå att det finns något utanför cirkeln också. V i 
måste klippa hål i renstängslet. 

Det finns en värld utanför 50-skyltarna men problemet är att man försö
ker lösa problemen vi har med nån sorts traditionella tankar, säger Olle. 
Man måste kunna se att man kan göra andra saker. Man kan inte gå till
baks och titta om min farfar var skogs huggare och min far var skogshuggare 
så måste jag ocks å bli skogshuggare. Jag kan faktiskt göra någonting annat, 
därför att det finns ju kommunikationer idag som är mycket bra. Det är på 
något sätt att försöka gå tillbaka och stoppa huvudet i sanden. Vi måste hitta 
alternativa lösningar. 

Utbildning är ett av våra problem, tillägger Sven. Ta till exempel svet-
sarutbildningen som man har kört sen urminnes tider. Jag tror att alla här, 
åtminstone de som vill hålla i en svetsmaskin, har fatt den utbildningen. 
Andå finns det inga jobb som svets are. Eller ta bilmekaniker, det har vi ut
bildat till i 30 år. Jag tror vi har utbildat hela Sveriges behov i Vilhelmina 
och vi kör den än. Vad vi måste göra i stället det är att utbilda för framtiden 
och inte gå ett steg tillbaka hela tiden. Vi måste se till framtidens behov, vara 
beredda. Egentligen handlar det om de at tityder som finns i samhället. V i 
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dränks av negativ propaganda, vi har inget självförtroende och det är ett mi
nus det också. 

Men jag tror det är farligt att prata för mycket om alla de misslyckade 
projekten, om alla miljoner som sat sats på företag i Vilhelmina där de flesta 
har försvunnit efter ett tag. Det skapar förvirring, säger Olle. Resultatet av 
det är..... "Ja nu har de varit här igen och skott sig på peng ar. N u lägger de 
ner och sticker med pengarna 

Vad är egentligen grundprob lernet, säger Anders. Varför är det så hopp
löst? Hur långt måste vi gå til lbaka, hur djupt skall man söka för att fa svar 
på detta? Jag tror at t det börjar i ganska tidiga åldrar, man fostras in i ett 
tänkande. Det är också en ganska stor brist på samverkan mellan oss män
niskor som bo r här. Det är jantelagen som gäl ler här och den är väldigt do
minerande. Och konfronteras vi med något vi inte förstår, då....oj..oj..oj vad 
negativt, det här kan aldrig vara bra. Sen har jag bråttom att tala om det för 
mina grannar.... och nu är det en ny sån där dj... som rensar ut pengar och 
ni skall inte tro att vi far några arbeten, det far vi aldrig. 

Sen alla ungdomar som flyttar här ifrån. De har naturligtvis sett det här 
att här kan jag inte utvecklas, tillägger Sven. Om jag nu tillhör dom som är 
nöjd med att åka skoter och ha Helly Hansen, jaga och fiska och allt vad det 
nu är, så behö ver man ju inte vara dum i huvudet för det, men de tänker 
inte i de här banorna som vi talar om, samhällsfrågor och samhälls utveck
ling. Många av våra gamla vilhelminabor som flyttat sitter däremot idag på 
chefsstolar runt om i hela Sverige. 

Man skulle önska ett det fanns ett engagemang och en delaktighet bland 
invånarna i Vilhelmina, fortsätter Anders, så man kunde minimera bytän-
kandet, sudda bort det mesta av jantelagen. Men hur skulle det gå till? Det 
är lite farligt det där, det stör så him la mycket, d et där med tryggheten i 
samhället. Man vill som inte konfrontera, det är obekvämt. Det skulle kunna 
innebära en förändring och den miljön har vi inte idag. Vi vill inte ha för
ändringar. Det är också en bekvämlighetsattityd. "Tänk om det där företaget 
blir så stort at t jag måste förändra mitt liv på något sätt". Det är ganska 
tryggt att slippa ta ansvar och slippa bekymra sig. 

Vi lever i ett traditionsbundet samhälle här uppe, me nar Olle. Det har 
varit väldigt mansdominerat. Kvinnorna har haft den gammeldags rollen 
och skött man och barn. Nu förändras det där rätt mycket. Kvinnorna far för 
att skajfa sig utbildning. Dom har stakat ut en väg och sag t att dit ska jag 
och d å drar dom dit. Utbildning är livsavgörande för då kommer man 
utanför den där 5O-gränsen. Det är ett nyare sätt att tänka hos kvinnorna. 
De skaffar sig utbi ldning och inkomst, drivkraften är större hos dom. Hos 
männen tar drivkraften slut fortare. Kvinnan är också mindre traditions
bunden för hon har nyss skaffat sig friheten. Dom ser hur traditionsbundet 
samhälle vi har, därför ger dom sig iväg. Av en om de sen är måna om Vil
helmina, ser de inga möjligheter att komma tillbaka med sina utbildningar. 
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Tjejerna hoppar på taget, dom har andra behov. Vi som är Helly H ansenin-
spirerade, tillägger Sven, vi har inte samma behov av a tt smaka på den fi
nare världen. Det där med kultur och sånt där y jag tror man här tycker att 
sånt där tjafi är väl inget. Vi karlar har ju jakt och fiske som kultur vi. 
Skulle kvinnorna bo kvar måste dom ju ut och skjuta dom med. Jag tror att 
kvinnor känner att det finns andra värden som man vill uppleva och då 
hjälps det inte, det är bara att åka ner till Stockholm och titta. 

Jag måste ja gå tillbaka till den där Helly Hansen-pojken, säger Rune. 
Jag är själv en tvättäkta sådan. Jag älskar att jaga och fiska och vara ute i 
naturen och när jag är där är den här världen "bullskit". Då lever jag i en 
annan värld och det tror jag 90 procent av naturmupparna gör. Då minskar 
den här problematiken vi pratar om. 

Vi måste hitta en väg, vilka näringar!produkter har en gynnsam utveck
lingsprognos? Vad är det för brancher i framtiden vi skall inrikta oss mot? Att 
det är IT kan vi se direkt, det håller ju på att explodera, men det kan ju fin
nas mer. IT hänger ju inte ihop med den där 5O-gränsen, de t är globalt. 
Problemet är att det inte finns nån IT-strategi. Vi om några skulle behöv a 
den mer än övriga Sverige. V i skall ligga först i IT-hanteringen. Vi skulle 
varit i gång för fem år sedan, säger Anders. 

Nån måste förklara hur allting hänger ihop här, det är mentala spärrar 
överallt, fortsätter Sven. Förmodligen kanske de t största hindret vi har att 
brottas med är det mentala. Vi begriper ju varför kvinnor na far så det behö
ver vi i nte älta. Man funderar inte ens på att ens barn skall vara kva r här. 
Men man vill ändå ta strid för sin hembygd. Vi vill innerst inne bo kvar i 
Vilhelmina. Vi är nog Helly Hansen-människor i grund och botten. Vi borde 
ha nån slags mental internet linje så m an kunde påverka de här destruktiva 
tongångarna som finns i samhället. Me n det är klart, det sitter vissa med 30 
laxar i månaden och då finns det ju ingen anledning att försöka fa några 
förändringar till stånd. Det kanske är dom funktionerna som styr ut
vecklingen. Vi ger oss på berg. 

Mitt perspektiv 

Detta inledande samtal beskriver Vilhelmina ur några vilhelminabors 
perspektiv. Att jag valt att låta fyra män komma till tals hänger dels 
samman med att de i mycket är representativa för orten med dess histo
ria, dels med att just dessa män hade bildat en grupp, på fri tidsbasis, som 
träffades en gång i veckan för att diskutera Vilhelminas utveckling och 
framtid. De anser att något måste göras för att orten inte skall dö ut, men 
vad och om man kan göra något, det är man inte säkra på. Det är en 
grupp män som är engagerade i samhällets utveckling. Alla är vilhelmi-
nabor men i olika åldrar. Två är egna företagare, en är tjänsteman och en 
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arbetslös. Det hade naturligtvis också varit möjligt att samla en grupp 
kvinnor under samma premisser. Det finns många engagerade och aktiva 
kvinnor i Vilhelmina, som också vill se förändringar komma till stånd. 
Deras villkor och kamp om resurser och utrymme sker dock ofta på tvärs 
mot de manligt dominerade strukturerna i Vilhelmina. Därför valde jag 
att låta en grupp mäns beskrivningar av orten inleda avhandlingen. 

Samtalet ger en bild av Vilhelmina som i många hänseenden kan 
upplevas som negativ. Det är naturligtvis inte min avsikt med berättelsen. 
Vilhelmina är ett mycket trevligt samhälle att bo och leva i men orten 
har, som så många andra orter i inlandet, hamnat i en "ond cirkel" när 
det gäller möjligheterna att överleva, d.v.s. att reproducera eller skapa 
förutsättningar för människor att kunna försörja sig. 

I den bild som Anders, Sven, Rune och Olle förmedlar av orten är jag 
framför allt intresserad av det som speglar normsystemen. Jag vill genom 
berättelsen ge ett ansikte åt de normsystem som existerar i Vilhelmina. I 
samtalet framkommer många saker som just visar p å detta, t.ex. bytän-
kandet och jantelagen. Men också annat i beskrivningarna, t.ex. av den 
mentalitet som råder, belyser konservativa värdestrukturer. En ofta an
vänd lokal metafor som förknippas med en lite gammaldags livsstil 
nämns flera gånger, nämligen "Helly Hansen-pojkarna". Detta klädes
plagg är förstås mycket användbart i ett klimat med oftast långa och kalla 
vintrar. Vid flera tillfällen i berättelsen utnyttjas dock klädes-plagget när 
det bärs av män som en metafor med ironisk framtoning. Den står för en 
livsstil som på ett individuellt plan är funktionell i ett hårt klimat, men 
dysfunktionell på ett kollektivt plan när det gäller ortens överlevnad. Här 
handlar det återigen om den klassiska m otsättningen mellan individ och 
kollektiv. Individer på en ort kan kortsiktigt mycket väl leva i högsta 
välmåga samtidigt som orten i ett längre perspektiv närmar sig en kris. 

Min avhandling fokuserar på denna kulturs möte med något nytt, i 
form av en ur Vilhelminas perspektiv spektakulär företagsetablering. 
Hösten 1991 beslutar sig företaget MRF Assistance Sweden AB (fortsätt
ningsvis endast benämnt MRF) för att etablera sig i Vilhelmina. MRF, 
ett stort internationellt och modernt tjänsteföretag vars affärsidé bygger 
på teknik och service som ges via tele fon med hjälp av datorer och kun
nig personal, utgjorde något radikalt nytt för Vilhelmina. Etableringen är 
intressant ur flera perspektiv, men det mest slående är att den repre
senterar kunskapssamhällets4 inträde på Vilhelminas lokala ar
betsmarknad. 

Det finns åtminstone tre förhållanden som gör MRF:s etablering väl 
lämpad att använda som "fall" för att illustrera moderniseringsprocesser i 

4 Det finns flera begrepp so m används fö r att känneteckna de nya produktionsformer som 
växer fram t.ex. tjänstesamhället eller informationssamhället men jag kommer relativt konse
kvent att u tnyttja Andersson, m.fl. (1997) beteckning: kunskaps-samhället, som utmärks av 
kunskap, kompetens, kreativitet, kommunikation och kultur. 
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glesbygd. Till att börja med var e tableringen tillräckligt kraftfull, mätt i 
antalet nya jobb, för att förväntas få tydliga konsekvenser för orten och 
dess befolkning. Vidare hade företaget en utpräglat "ung" profil. Slutli
gen var personalstyrkan kvinnodominerad, vilket är anmärknings-värt 
bland privata företag i ett samhälle som Vilhelmina. 

MRF kom att gå samma öde till mötes som många tidigare etable-
ringar i Vilhelmina5. Två år efter etableringen gick företagets vilhelmin
adel i konkurs. Detta faktum påverkar dock inte motivet för denna av
handling. MRF fanns kvar tillräckligt länge för att jag skulle kunna följa 
den process som karaktäriserar mötet mellan "Gemeinschaft" och "Ge
sellschaft", d.v.s. polerna i den tankefigur som genomsyrar avhandlingen. 
I studien fokuserar jag på mötet under etableringsfasen men jag belyser 
också perioden i samband med och efter nedläggningen. En möjlig och 
till och med trolig konsekvens av nedläggningen kan vara att den för
stärkt de negativa attityder som Anders, Sven, Rune och Olle berättar om 
i samtalet. 

Tvehågsna attityder till företagsetableringen 
När ryktena om den förestående etableringen började spridas i Vilhelmi
na kunde man höra kommentarer som Ah.... det är väl ett företag som alla 
de andra, dom för sina bidra g; stannar ett par månader sen går dom i kon
kurs och flyttar företaget söderut. Andra menade att: Det är den här typen 
av företag v i skall ha i dom här bygdernay det är ett tjänsteföretag. Kom 
mentarerna var många och ännu en gång ställdes befolkningen inför frå
gan om detta var en seriös satsning eller n ågot som skulle leda till ännu 
ett misslyckande. Det finns många konkreta orsaker till vilhelminabornas 
pessimism och oro inför något nytt. Viktigast är förmodligen den höga 
arbetslösheten i Vilhelmina och situationen på den lokala arbets
marknaden. Kommunen har genom åren förlorat många arbetstillfällen, 
bl.a. genom nedläggningen av gruvan i Steken-jokk, men även andra in
dustrier har försvunnit. Den höga arbetslösheten utlöser i sin tur andra 
konsekvenser för orten, inte minst att utflyttningen av ungdomar varit 

5 Företaget MRF Assistance startade sin verksamhet i Vilhelmina vid årsskiftet 1 991/92 efter 
att ha genomfört en två månaders intensiv och målinriktad int ernutbildning av personalen. 
Hösten 1993 lades företaget ned v ilket innebar att det gick ett mycket vanligt öde till mötes i 
den norrländska glesbygden. Kunskaps-samhällets inträde i V ilhelmina avstannade dock inte 
på grund av detta utan snarare tvärt om , det har kommit för att stanna. Ett nytt företag av 
analogt snitt har etablerats i sam ma lokaler, nämligen SJ:s bokningscentral. I oc h med detta 
kom 70 nya helårstjänster att ersätta de som försvann genom MRF:s konkurs. Lokaliseringen 
av bokningscentralen kan med säkerhet ses som en effekt av MRF:s tidigare etablering, vil ken 
inneburit att lokaler, utrustning och välutbildad personal fanns tillgänglig på orten. 
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stor och då särskilt av unga kvinnor. Följden av detta är "förgubbning," 
med var femte medborgare i befolkningen över 65 år. 

En annan orsak till känslor av hopplöshet är kommunens beroende 
av omvärlden som ökat kraftigt under de senaste decennierna. Mellan 
åren 1982 och 1994 och framför allt sedan mitten av 1980-talet, då stora 
företagssatsningar började initieras, beviljades Vilhelmina regionalpoli-
tiskt stöd i form av lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, offertstöd och 
lokaliseringslån på ca 322 400 000 kronor. Av dessa medel gick 162 
miljoner eller nära hälften till företag som försatts i konkurs . Många 
upplevde därför att Vilhelmina blivit något av en symbol för en miss
lyckad regionalpolitik. Pendlingen mellan nyetableringar/hopp och före-
tagsnedläggelser/förtvivlan gjorde att människorna tenderade känna sig 
lurade. I Vilhelmina upplever många av mina informanter att det saknas 
en sammanhållen politisk vilja och att människor håller på att ge upp. 
Många anser sig heller inte kunna påverka vare sig sin situation eller den 
allmänna utvecklingen. De menar att den senare i allt högre grad bestäms 
av ex terna faktorer, d.v.s. faktorer över vilka man lokalt saknar inflytan
de. 

Vilhelmina är sårbart både när det gäller produktions- och reproduk
tionsprocessen och det talas mycket om krisen i samhället. Mårtensson 
m.fl. (1988) skiljer här mellan begreppen kris och sårbarhet på så sätt att 
"Kris är en påtaglig strukturell förändring. Sårbarhet är de underliggande 
och gripbara aspekter som kan leda till en kris" (sid.31). Trots de stora 
förändringar som samhället har genomgått, bl.a. har den traditionella 
försörjningskällan jord- och skogsbruk nära nog avvecklats, ä r dock min 
bedömning den att Vilhelmina av idag inte skall betraktas som en krisort. 
Däremot finns det mycket som indikerar att samhället är sårbart, t.ex. 
den höga arbetslösheten, utflyttningen, ålderspyramidens form och lut
ning (den könsmässiga obalansen) samt omvärldsberoendet. Mårtens-son 
m.fl. (a.a.) menar vidare "Att ett socialt system är sårbart behöver inte 
innebära att det i nuläget har sociala p roblem eller ens att det med nöd
vändighet behöver få det i framtiden. Däremot föreligger risker" (sid.31). 

Ett glesbygdssamhälles viktigaste resurs och framtid är dess ungdo
mar. Ungdomars villkor i glesbygden, t.ex. deras möjligheter till utbild
ning, arbete samt sociala och kulturella integration är avgörande för deras 
framtidsmöjligheter och för deras vilja att stanna kvar på orten och där
med bidra till samhällets utveckling. Ett glesbygdssamhälle som inte för
mår skapa sysselsättning och ett meningsfullt liv för sina ungdomar löper 
därför risk att på sikt hamna i ett krisläge när ungdomarna väljer att flyt
ta. I Vilhelmina fick man, genom etableringen av MRF en chans att 
åstadkomma en vändpunkt då det gällde ungdomsarbetslösheten i kom
munen. 

6 VästerbottensKuriren, februari 1994. Tema Regionalpolitiken. 
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Min underrubrik ovan - Tvehågsna attityder till företagsetableringen -
har sin motsvarighet i verkliga åsiktsskillnader såväl mellan folk i gemen 
som mellan experter i forskarsamhället. Alternativa och tämligen antago
nistiska hypoteser har sina välformulerade företrädare. På en mer global 
nivå finns representanter för antagandet att kunskapssamhället kommer 
att bli sista spiken i k istan för glesbygden. Men också det motsatta anta
gandet finns väl representerat, nämligen att kunskapssamhället utgör en 
chans för glesbygden att överleva och utvecklas. Även på lokal nivå är 
liknande åsiktsskillnader väl synliga. Enigheten är däremot utbredd i den 
allmänna debatten kring att det nya kommer att få sina vinnare och för
lorare också i glesbygden, men vilka dessa g rupper blir, om detta råder 
också delade meningar. 

Några centrala begrepp 

Ferdinand Tönnies klassiska begreppspar 
Som en generell teoretisk referens i avhandlingen eller kanske snarare 
inspirationskälla utgår jag från Tönnies (1887) klassiska begreppspar 
"Gemeinschaft och Gesellschaft"7. Med hjälp av sitt begreppspar beskri
ver Tönnies två kontrasterande typer av mentalitet och hand-lande8. Be
greppsparet är en sammanhängande helhet där polerna samtidigt kon
trasterar och är beroende av varandra. Lite ytligt men illustrativt kan be
greppsparet beskrivas p å följande sätt: Gemeinschaft står för de värden 
som utvecklas i samhällen baserade på hög värdegemenskap (förknippas 
ofta med landet) medan Gesellschaft står för det moderna samhällets or
ganisering med dess mångfald av värderingar (förknippas ofta med sta
den). Jag utgår från premisserna att Vilhelmina som livsmiljö förknippas 
med Gemeinschaft och att etableringen av MRF innebär en introduktion 
av nya, Gesellschaftspräglade inslag. Här bör dock observeras att jag delar 
Bermans (1988) uppfattning att även moderniteten har sina traditioner. 
När jag i kapitel 6 beskriver Vilhelminas korta historia handlar den ab
soluta merparten av berättelsen om moderniseringsprocessen och viktiga 
inslag i den. Det som idag uppfattas som tradition har med andra ord 
sina rötter i moderniseringen. I stället för att beskriva modernismen som 
ett definitivt tillstånd beskriver Berman den som en process. "Våra mest 

7 Eftersom begreppsparet kom mer att återkomma mycket frekvent i texten anges fortsätt
ningsvis inga citationstecken trots att orden är tyska. 
8 Det är viktigt att framhålla att Tönnies och för övrigt också andra inspiratörer som Johan 
Asplund och Anthony Giddens verkligen fungerat som inspirationskällor eller kanske snarare 
guider på mitt forskningsfält men inget mer. De ingår i min förförståelse av den problematik 
jag belyser, men jag avser alls inte testa deras idéer empiriskt. Dä remot skulle man kunna säga 
att jag använder dessa teoretiska guider för mina syften. Se t.ex. Alvesson & Sköldberg 
(1994). 
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kreativa konstruktioner och prestationer blir obönhörligen fängelser och 
bleknade mausoleer som vi, eller våra barn, måste undfly eller förvandla 
om livet ska kunna gå vidare" (Berman, 1988, sid.If). Jag återkommer till 
Tönnies och min generella teoretiska referensram längre fram i avhand
lingen. Eftersom mitt arbete i huvudsak är av explorativ natur kommer 
jag först i min avslutande diskussion att låta min empiri möta teoribild
ning av relevans för min analys9. 

Lokalsamhälle och glesbygdssamhälle 
Min fallstudie handlar om ett lokalsamhälle i Västerbottens inland som 
också är ett glesbygdssamhälle. Här finns flera begrepp som ofta användas 
synonymt, t.ex. landsbygds- och närsamhälle. I min studie av Vilhelmina 
kommer jag att använda mig av de två förstnämnda begreppen. Vad be
tyder då begreppen lokalsamhälle och glesbygd? 

Begreppet lokalsamhälle definieras som jag ser det på ett utmärkt sätt 
av Rönnby (1991, 1992, 1995). Denne utvecklar en diskussion om be
greppets innebörd och menar att man ofta refererar begreppet till ett litet 
samhälle, att lokalsamhället är en geografiskt väl avgränsad enhet och att 
det också karaktäriseras av att förändringar sker långsamt. Men lokal
samhälle används också i sammanhang där man talar om storsamhälle 
versus lokalsamhälle. I det perspektivet handlar det om att något förhåller 
sig till något annat. I vardagsspråket används begreppet "lokal..." ofta i 
samband med olika typer av samhällsarbete där man åsyftar någon slags 
gemenskap, t.ex. den lokala kraften, lokala utvecklingsgrupper, lokal 
mobilisering etc. Rönnby (1995) sammanfattar lokalsamhällets känne
tecken enligt följande: 

"Människor upplever att de tillhör ett visst samhälle, en by eller tätort, 
eller lever något mer utspridda men där det ändå finns en känsla av sam
hörighet. Om inte annat framkommer detta när de avgränsar sig i förhål
lande till andra. 

Människor har en viss kunskap om varann eller har åtmin-stone över
siktligt en uppfattning om vilka som tillhör lokal-samhället. 

Det förekommer ett socialt samspel mellan medlemmarna i någon form, 
d.v.s. det måste existera en rad aktiviteter varigenom människorna sam
handlar. Man har något man delar och detta binder dem samman. 

Det finns en samhällelig organisationsstruktur som skapar kontakter 
mellan medlemmarna: familjerelationer, arbete, kommunikationer, han
del, föreningsliv, idrott, jakt, fiske etc. 

9 Jag kom mer längre fram i avhandlingen att beskriva den metoddesign som jag här benäm
ner explorativ. I själva verket finns inslag av såväl i nduktion som deduktion, av beskrivning 
likväl so m tolkning och analys. Den mest korrekta karaktär istiken torde vara att det meto
dologiska anslaget är abduktivt, men till detta återkommer jag alltså. 
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Människorna bryr sig om varann o ch det finns ett tryck i riktning mot 
likformigt beteende. Det passar inte att vara alltför avvikande" (sid. 198). 

Rönnby (a.a.) nämner också etnologers och socialantropologers klassiska 
definition att det är ett geografiskt område där invånarna objektivt har 
och subjektivt känner en gemenskap. Andra svenska forskare som Bäck-
Wiklund & Lindfors (1974) och Mattsson (1996) har definierat begrep
pet annorlunda, men knappast på ett sätt som strider mot Rönnbys. De 
kompletterar, som jag ser det, snarast definitionen. Mattsson uppfattar 
för sin del ett lokalsamhälle på följande sätt: 

"Det är ett avgränsat geografiskt område, det präglas av hög grad av ter
ritoriell integration, det utgör ett handlingssystem, det står för gemen
skap, det har en urskiljbar historia och det har en viss grad av självstän
dighet" (sid.43). 

Bäck-Wiklund & Lindfors (a.a.) i sin tur framhåller homogenitets
kriteriet. Samtliga dessa kr iterier gäller om än i varierande grad i Vilhel
mina. 

Så till glesbygdsbegreppet. SCB:s definition av en glesbygdskommun är 
att den är en till ytan stor kommun med en tätortsgrad mindre än 70% 
och med mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Enligt denna 
definition fanns det 23 glesbygdskommuner i Sverige 2001. 

Tätortsgränser delar in landet i tätorter respektive områden utanför 
tätort. SCB:s definition av tätorter är att de har mer än 200 invånare och 
mindre än 200 meter mellan husen. Det som finns utanför är gles- eller 
landsbygd. Glesbygdsverket har utformat en modell för att beräkna till
gänglighet utifrån restid. Modellen delar in landsbygden i olika ka
tegorier. Tätortsnära landsbygd utgörs av områden med 5-45 minuters 
körtid till tätort med mer än 3 000 invånare. Landsbygd omfattar tät
orter med 1000-3000 invånare utanför tätortsnära landsbygd samt med 
ett omland inom 30 minuters restidsavstånd kring dessa tä torter. Reste
rande områden definieras som glesbygd. 

Vilhelmina är enligt denna definition en glesbygdskommun. Kom
munen har en landareal på 8.120 kvadratkilometer med en invånare per 
kvadratkilometer land. Sju procent är sysselsatta i nom jordbruket (Års
bok för Sveriges kommuner, 1996). Utanför tätorten Vilhelmina finns 
två större byar, Klimpfjäll och Dikanäs, med mer än 200 invånare. Tät
ortens befolkningsutveckling har varit positiv men på bekostnad av övri
ga kommundelar. 

En brytningstid 
Vi lever v id sekelskiftet i en brytningstid, på väg bort från det moderna 
och till en annan samhällsordning, åtminstone om vi får tro på visionärer 
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som Toffler (1980), Meyrowitz (1986), von Wright (1994) eller Dencik 
(1997). Vad denna brytningstid innebär och vad den kommer att fa för 
konsekvenser eller om omvandlingen är på gott eller ont för dagens 
människor råder det delade meningar om10. Många talar om det postmo
derna för att beteckna denna brytningstid. Frågan om vi lever i ett post
modernt samhälle eller ej står inte i fokus i detta arbete utan berörs en
dast marginellt. Jag ansluter mig till Giddens (1990) förslag att vi för st 
måste förstå modernitetens natur innan vi börjar spekulera kring vad som 
kommer därefter. 

Moderniseringsprocessen är däremot viktig i avhandlingen och över
huvudtaget central i merparten samhällsvetenskap, åtminstone implicit. 
Förmodligen har ingen social förändringsprocess diskuterats så genom
gripande som moderniseringen. Definitionerna har växlat men fokuse
ringen har bestått. Påtagligt är att det rått ytterst delade meningar om när 
processen startade och när olika stadier i utvecklingen avlöst varandra. 
Berman (1988) delar in modernitetens historia i tre faser där min studie 
uteslutande rör den tredje av dessa, d.v.s. den som äger rum med indust
rialiseringen under 1900-talet och som kännetecknas av sina globala och 
mångskiftande drag. Påtagligt är också att processen har beskrivits i ter
mer av gott och ont. Man har ofta förhållit sig normativt till modernise
ringen. Medan Tönnies ofta såg problem med densamma såg en av hans 
efterföljare, Talcott Parsons, möjligheter och samma gäller f ör Tönnies 
samtida Emile Durkheim. Max Weber, en annan samtida klassiker, för
höll sig i stort neutral, medan Karl Marx såg utvecklingen som ond men 
endast temporärt (Asplund, 1991). Medvetna om sitt förtryck skulle ar
betarklassen enligt Marx resa sig oc h genomdriva det klasslösa samhället 
när produktivkrafterna nått gynnsam nivå. Jag återkommer till moder
nitetsbegreppet och dess motpol, främst i samband med att jag presente
rar mitt försök att operationalisera begreppsparet i metodkapitlet (kapitel 
5). 

Redan här bör dock sägas något om mitt val av fall (V ilhelmina) och 
mitt val av akt ör i moderniseringsprocessen (MRF Assistance). Vilhelmi
na av idag är inget utpräglat Gemeinschaft-samhälle. MRF är heller ing
en extrem Gesellschaft-företeelse. Mitt val av fall utgör därför inget för
sök att förtydliga genom extremjämförelser. Vad jag velat spegla är hur 
tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft fungerar i ett rätt så normalt 
sammanhang. Mitt fall återfinns dessutom inom den fas i historien som 

10 Vissa postmodernister går här mycket långt i sina beskrivningar av denna nya tid, inte 
mycket blir kvar av det gamla, me dan andra som Inglehart (1997) gör något avsevärt mindre 
dramatiskt av övergången. En hel del av de värderingar som han benämner postmoderna 
("well-being values") stämmer i själva verket väl överens med de värderingar som MRF-
ungdomarna och där särskilt de jag kallar Gesellschafits-oriente rade gav uttryck för. Berman 
(1988) i sin tur tar fullständigt avstånd från den apati som han menar utmärker postmoder
nismen. 
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benämns modern. Det speglar vissa inslag i en moderniseringsprocess. I 
ett förmodernt samhälle återfinns inte tanken på ett Gesellschaft och där 
saknar tankefiguren därför relevans. I ett kommande postmodernt sam
hälle upphör måhända Gemeinschaft som meningsbärande kategori och 
då försvinner som Asplund (1991) framhåller också tankefiguren. Mitt 
fall återfinns i rummet mellan det för- och postmoderna, det "släpar nå
got efter" relativt mer centrala delar av Sverige och västvärlden, men 
kännetecknas å andra sidan av en komprimerad och turbulent utveckling. 
Jag återkommer något till detta i min avslutande analys och diskussion. 

Avhandlingens disposition 

Jag kommer att disponera återstoden av avhandlingen på följande sätt. I 
det kapitel som närmast följer (kapitel 2) presenterar jag den problematik 
jag tagit m ig an och det syfte som jag försöker fullfölja. Jag argumenterar 
också mycket kort kring mitt val av m etodologiskt angreppssätt. Jag inle
der kapitel 3 med att återge sådan svensk forskning om glesbygd som jag 
funnit relevant och ett speciellt avsnitt handlar här om forskning om Vil
helmina. Kapitel 4 redovisar mina teoretiska utgångspunkter där be
greppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft utgör ingången och där jag 
framför allt presenterar Asplunds mångfacetterade och originella tolkning 
av tankefiguren. I kapitel 5 beskrivs m ina material och metoder på ett 
tämligen ingående och som jag hoppas konkret och begripligt sätt. 

Därefter följer resultatpresentationen som består av tr e block. Kapit
len 6-8 beskriver och tolkar sammanhanget, d.v.s. orten Vilhelmina, och 
hur den upplevs av mina informanter. Kapitlen 9-12 beskriver och tolkar 
det nya, d.v.s. företaget MRF:s inträde på Vilhelminas lokala arbets
marknad och hur detta upplevts. Kapitlen 13-14 slutligen beskriver och 
tolkar hur det upplevs att samtidigt befinna sig i båda tillstånden, d.v.s. i 
Gemeinschaft och Gesellschaft. Avhandlingen avslutas med ett kapitel 
(kapitel 15) där jag försöker knyta samman trådarna genom att låta mina 
tolkningar möta relevant forskning på området. Allra sist återvänder jag 
till mina teoretiska utgångspunkter från kapitel 4 och relaterar mina re
sultat till dessa. 
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KAPITEL 2 

PROBLEM, SYFTE OCH DESIGN 

Inledning 

Den globala tidsandan och de förändringar som den kan förväntas med
föra är bakgrunden till föreliggande avhandlingsarbete. Kunskapssam
hällets framväxt, d.v.s. den allt snabbare utvecklingen inom informa
tionsteknologin med datorer sammankopplade i globala nätverk, tycks 
allt mer komma att styra utvecklingen av samhället och människors var
dag. Över hela världen förenas man idag i en slags elektronisk kultur. En 
ny form av gemenskap börjar skönjas. Den nya arbetsmarknad som växer 
fram i denna utveckling innebär att efterfrågan på arbetskraft i framtiden 
kommer att förändras mot en ökande andel kvalificerade yrken. Sverige 
och också Sveriges perifiera delar är en del i denna utveckling. Det svens
ka näringslivet finns med i den nya digitala ordningen och merparten 
aktiva aktörer återfinns också hos oss p å marknaden1, även om vi ligger 
efter t.ex. USA i detta avseende2. I Sverige har den pågående omstruktu
reringen av näringslivet, från varuproduktion till tjänsteproduktion, lett 
fram till en arbetsmarknad med ett stort bortfall av arbetstillfällen medan 
nya tillkommer. Konsekvenserna av detta är en av de viktigaste frågorna i 
det politiska livet. I vårt land handlar debatten inte bara om marknaden 
och utvecklingen inom den nya informationsteknologin utan också o m 
dess koppling till rättvisa och demokrati. 

Den regionala och lokala marknaden påverkas i hög grad av utveck
lingen på det nationella planet. I en rapport från ERU3 belyser författar
na några av de farhågor för regional utveckling som kunskapssamhällets 
arbetsmarknad utvecklar, t.ex. koncentrationen av försörjnings- och kar

1 Alla talar om marknaden men ingen har sett den. Alla påverkas av den vare sig man vill eller 
inte. Journalisten Bengt Carlsson (1996) utvecklar begreppet i rapporten, Utan IT stannar 
marknaden. Han beskriver tre huvudområden i finansvärlden; valutor, räntor och aktier, som 
1 den allmänna debatten ofta går under beteckni ngen marknaden. Omsättningen på världens 
finansmarknad har ökat kraftigt under det senaste d ecenniet, över 2 5% per år sedan 1980, 
och den svenska marknaden är inget undantag. Carlsson menar att marknaden står och faller 
med telekommunikationer och annan informationsteknik och att marknaden alltmer kom
mer att finnas i cyberspace. Den fysiska marknaden, menar han, symboliserad av springande 
mäklare på börsgolvet, är en utd öende form. 
2 Här kan t.ex. hänvisas till TELDOK's rapportserie, som ger en bra bil d över användningen 
och marknadsutbredningen av teleanknutna informationssystem i bl.a. USA, Canada och 
Japan. Ino m ramen för TELDOK's Sverigeprogram ingår också ett antal rapporter som bely
ser användningen av teleanknutna informationssystem såväl inom små och medelstora kom
muner som i små och medelstora företag. 
3 Expertgruppen för forskning om regional utveckling. 
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riärmöjligheter till städerna eller till större orter och regionala centra (Ax
elsson, m.fl., 1994). Detta, menar de, utgör en stor utmaning för re
gionalpolitiken, när det gäller att skapa förutsättningar för en geografiskt 
balanserad utbredning av kunskapssamhället. Framväxten av detta kom
mer också att ställa nya krav, t.ex. ökar kraven på kunskapsinnehåll i pro
duktionen vilket medför en ökad efterfrågan på långtidsutbildad arbets
kraft. Ur lokaliseringssynpunkt innebär det att större städer och högsko
leorter blir mer attraktiva för företag medan intresset för glesbygden eller 
mindre orter kan komma att minska. 

Denna bild stämmer dock inte in på den företagsetablering som står i 
fokus i denna studie. Etableringen innebar kunskapssamhällets inträde på 
den lokala arbetsmarknaden i Vilhelmina. Den representerade ett nytt in
slag i moderniseringsprocessen. Tidigare etableringar, t.ex. plastindustrin 
och försöken att bygga upp ett plastcentrum med konsult- och produkt
utveckling på hög teknologisk nivå eller försöken att exportera källvatten, 
kan också ses so m utslag av modernitet, men inte av samma slag. Det 
som skilj de MRF från tidigare etableringar och som gjorde etableringen 
ny och annorlunda var att företaget introducerade ett koncept som var 
nytt även på den externa marknaden. 

Som tidigare nämnts gick företaget samma öde tillmötes som många 
tidigare företagssatsningar i Vilhelmina, och som vid tidigare etable-
ringsförsök har man spekulerat över orsakerna till ännu ett misslyckande. 
Varför är det då trots utgången intressant att belysa konsekvenserna av en 
företagsetablering av MRF:s typ i Vilhelmina? Varför är en studie av ett 
möte mellan ett modernt tjänsteföretag och en glesbygdskommun intres
sant? Vad kan en studie som denna bidra med för att öka kunskaperna 
om moderniseringsprocesser i glesbygd? Jag skall på ett mer generellt 
plan föra ett resonemang om detta i följande avsnitt där jag låtit mig in
spireras av Anthony Giddens (1990). 

Moderniseringsprocesser i glesbygd 

I norrländsk glesbygd finns fortfarande levande kollektiva attityder som 
föreskriver ödestro och skänker beredskap inför besvikelser. Det lönar sig 
inte och vad var det vi sa står fram som exempel på detta. För lokala ent
reprenörer och eldsjälar innebär denna hållning en utmaning och en 
uppmaning till förändring av vad man kan kalla "bymentaliteter". De 
menar att pessimismen är rotad i något förlegat, i traditioner som det är 
hög tid att bryta. Med rätt eller orätt skylls glesbygdens p roblem på den
na nederlagsanda och hopplöshet. Man menar att nya projekt blir svåra 
att plantera i en självuppgiven jordmån och att det första som måste gö
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ras är att öka medborgarnas självtillit och förtröstan på att nya saker ä r 
värda att kämpa för. 

Samtidigt och närmast paradoxalt tillskrivs den norrländska glesbyg
den ofta en snarast paternalistisk tilltro till att allt ordnar sig till det bästa, 
att någon kommer att lägga livet till rätta och denna tilltro brukar länkas 
till den starka och goda staten. Lösningen på t. ex. a rbetslöshetens gissel 
har av tradition hetat AMS eller statliga företagsetableringar. Man tende
rar däremot misstro entreprenörer, inte minst lokala, vilka gärna stämplas 
som lycksökare. Lite tillspetsat tycks attityden vara den att egna an
strängningar riskerar minska chansen till hjälp utifrån, m.a.o. just konse
kvensen av att alltför länge ha levt i sådana sårbarhetsgenererade beroen
deförhållanden som Mårtensson, m.fl. (1988) diskuterar. Naturligtvis är 
denna allmänna beskrivning i viss mån en nidbild, men inte desto mind
re en bild som väl s ammanfattar frekventa och återkommande inlägg i 
debatten om glesbygdens f ramtid. Bilden av att det vitala nya blockeras 
av det halsstarriga gamla finns där och konstruerar därmed både kollekti
va och individuella orienteringsmönster. 

I fokus för denna avhandling står mötet mellan Gemeinschaft och 
Gesellschaft. En viktig inspirationskälla i mina försök att ringa in vad de 
två begreppen och dess relation står för är Giddens och då främst dennes 
bok Consequences of Modernity, som kom 1990. För mig har hans premiss 
att utvecklingen kännetecknas av diskontinuitet eller brott/brottytor 
känts naturlig. Som jag kommer att försöka visa i m itt material från Vil
helmina kan vissa hände lser betraktas som viktigare och mer avgörande 
än andra, som formativa moment som så att säga lägger ut nya kurser 
mot framtiden. Även Giddens (a.a.) syn på dialektiken mellan gammalt 
och nytt inspirerar. Han betonar, till skillnad från kanske merparten 
samhällsvetare av betydelse (t.ex. klassiker som Marx, Weber och Durk
heim), att där existerar ett samspel mellan tradition och modernitet. Det 
moderna förintar inte det traditionella när de konfronteras med varandra 
utan de lever sida vid sida i människors vardagsliv. I konkreta situationer 
kan en glesbygd m ycket väl lyckas med att bevara sitt kulturarv just ge
nom det modernas intrång. Giddens (a.a.) visar hur detta ömsesidiga be
rikande kan se ut och han genomför en träffande kritik av enögda analy
ser av moderniteten, såväl av m odernitetens tillskyndare som av dess kri 
tiker. 

Jag kommer i mitt arbete att ta fasta på några av de egenskaper som 
Giddens (a.a.) menar karaktäriserar det moderna och mötet mellan detta 
och det traditionella eller lokala. En första karaktärisering handlar om tid 
och rum. Här menar han att särskiljandet av tiden från sitt rumsliga 
sammanhang är ett av modernitetens främsta kännetecken. För mig vik
tigare ändå är fortsättningen av hans resonemang där han hävdar att detta 
särskiljande möjliggjort också en separation av rummet ("the space") från 
platsen ("the place") (Giddens, 1984). Samspelet mellan människor får 
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allt mindre av "ansikte mot ansikte"-karaktär. Den lokala platsen har 
med modernitetens intrång penetrerats av inflytande långväga ifrån vilka 
också är av mer abstrakt natur än det redan närvarande. Det som syns på 
den lokala scenen döljs, menar Giddens (a.a.), av avlägsna r elationer som 
bestämmer dess natur. Inträngandet är emellertid inte enkelriktat utan 
snarare dialektiskt. Moderniseringen har, som nämnts, visat sig möjliggö
ra en sammansmältning av det globala och det lokala samt också av det 
abstrakta och konkreta. Det här är särskilt tydligt när det gäller moderna 
multinationella organisationer och företag som MRF. Just deras abstrakta 
och distanta karaktär möjliggör för lokala värderingar att göra sig gällan
de på den lokala scen där de är verksamma. Det lokala kan erbjudas ett 
väl tilltaget handlingsutrymme. 

En andra karaktärisering som Giddens föreslår handlar om hur mo
derniseringen förändrar människors sätt att orientera sig i tillvaron. Här 
menar han att det med visshet är så att många sociala relationer "bäddats 
ur" sina lokala sammanhang, men att det även här handlar om ett dia
lektiskt samspel mellan globalisering och lokalt vardagsliv. I en analys 
inspirerad av Luhmann (1979) driver han tesen att människors tillit till 
abstrakta relationer och institutioner utvecklats i takt med modernise
ringsprocessen och att människors förmåga till orientering i dessa nya 
och allt komplexare sammanhang visat sig vara stor. För mig är denna tes 
viktig genom att den öppnar upp för antagandet att även människor i 
glesbygd och där främst ungdomar har lätt att anpassa sig i nya och 
främmande handlingssituationer och att de när de går in i dessa ka n för
väntas utnyttja också sina tidigare erfarenheter (lokala/traditionella) på 
ett konstruktivt sätt. 

Slutligen men inte minst har Giddens inspirerat mig genom att åter
föra delar av sin analys av modernitetens konsekvenser på klassiker som 
Tönnies och Simmel4. Liksom dessa betonar han sammanhangets bety
delse. När moderniteten tränger in i ett lokalt sammanhang kan svårig
heter uppstå p.g.a. att det kollektiva orienteringsmönstret är sådant att 
förändringar vare sig upplevs som betydelsefulla eller e ftersträvansvärda. 
Däremot vänder sig Giddens mot de uttolkare som ser gemenskapen gå 
förlorad med moderniseringens intrång. Tvärtom kan gemenskap kon
strueras i nya former och därmed påverka de sammanhang som finns i 
exempelvis glesbygdssamhällen. För mig är denna markering central ef
tersom min undersökningsuppläggning och analys, som nämnts, skett i 
spåren av Tönnies klassiska distinktion mellan Gemeinschaft och Gesell
schaft. Jag kommer i kapitel 4 att återkomma med en utförlig presenta
tion av detta perspektiv. 

4 Främst Simmel, G. (1978). 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens allmänna syfte är att belysa moderniseringsprocesser i glesbygd. 
Jag genomför detta med utgångspunkt från en fallstudie och i två steg. 

1. Först, och mot en historisk bakgrund, beskriver jag och försöker förstå 
problematiken genom ett glesbygdssamhälles, Vilhelmina kommun i 
Västerbottens inland, "möte med det moderna" i form av en för orten 
ovanlig och stor företagsetablering. Jag speglar detta möte i tankefiguren 
Gemeinschaft och Gesellschaft. En premiss är att Vilhelmina som livs
miljö hyser mer av Gemeinschafts-orienterade inslag än det moderna 
tjänsteföretag som kommer till kommunen (MRF Assistance). Viktigt att 
notera är dock att såväl Vilhelmina som MRF är inslag i moderniteten. I 
mötet fokuseras intresset på om och i så fall hu r utifrån kommande verk
samheter och de normsystem som de kännetecknas av påverkar de an
ställda ungdomarnas allmänna värderingar och självbilder. 

2. Ett andra steg syftar till att utnyttja min fallstudie och de data den gi
vit till att närma mig en mer allmän förståelse av problematiken. Jag ut
nyttjar "grounded theory"-metodiken till att generera koder och katego
rier som distanserar mig från mitt primärdatamaterial för att i stället re
latera dessa till forskning som jag med hjälp av denna tolkningsmetod 
finner relevant. Syftet är att jämföra mina resultat med denna forskning 
och jämförelsen gäller även de teoretiska utgångspunkter som väglett mig 
initiait, främst Tönnies och dennes uttolkare Asplund. Syftet med fall
studien illustreras i figur 2.1. 

Frågeställningar: 

1. Vad utmärker Vilhelminas utveckling genom ortens historia? Denna frå
geställning utvecklas framför allt i kapitel 6 som belyser det lokala so
ciala sammanhang som mitt fall utspelar sig i. 

2. Hur upplever mina informanter sina liv och sin förankring i Vilhelmina? 
Denna frågeställning belyses främst i kapitel 7. 
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Det lokala sammanhanget, Vilhelmina med dess norm
system (Gemeinschafts-orientering) 

Företaget MRF som 
representant för det 
moderna 
(Gesellschafts
orientering) 

Ö « 
De som anställdes, 
främst ungdomar 

Figur: 2.1 Mötet (M) mellan det moderna företaget5 och den lokala ar
betskraft (främst ungdomar) som anställdes speglat i sitt lokala samman
hang. 

3. Vad utmärker den fas i tiden då MRF etablerades i Vilhelmina? Hur tas 
företaget emot i kommunen? Dessa frågeställningar belyses framför allt i 
kapitel 9. 

4. Vilka är de anställdas upplevelser och erfare nheter av sin tid i företaget? 
Detta belyses främst i kapitlen 10 och 11. 

5. Hur speglas de anställdas allmänna värderingar och självbilder, i tankefi
guren Gemeinschaft och Gesellschaft? Dessa frågor belyses främ st i ka
pitlet 13. 

Kapitlen 8,12 och 14 slutligen syftar till att belysa de t allmänna syftets 
andra steg. Här presenteras resultat från "grounded theory"-metodikens 
kodningsprocess. Koder och kategorier har genererats i syfte att spåra och 
därefter jämföra mina resultat med befintlig forskning på området. Av
slutningskapitlet 15 redovisar detta försök till integrering. 

En fallstudie med kvalitativa och kvantitativa in
slag 

Jag har benämnt min studie en fallstudie, vilket är något oprecist. Be
greppet fallstudie eller "case study" refererar nämligen till en rad olika 
typer av undersökningar. Det kan t.ex. handla om att studera en person, 

5 Även om fokus är på mötet med de "moderna" inslagen hos företaget MRF så belyses också 
andra inslag i företagsmiljön, d ock avsevärt mer marginellt. 

30 



Problem, syfte och design 

studiet av ett socialt system eller av delar i ett socialt system. Merriam 
(1994) beskriver fallstudier "case studies", "case works" (psykosociala un
dersökningar och behandlingar), "case methods" (fallmetodik) och "case 
histories" (fallhistorier). Han argumenterar dock för fallstudien och me
nar att "forskaren väljer fa llstudiemetoden för att skaffa sig djupgående 
insikter om en viss si tuation och hur de inblandade personerna tolkar 
den. Fokus ligger på process snarare än resultat, på kontext snarare än på 
specifika variabler och på att upptäcka snarare än på att bevisa" (sid .9). 
Merriam rekommenderar i huvudsak fallstudien för kvalitativt inriktade 
studier, men anser att metoden också kan använda kvantitativ informa
tion. Kvale (199 7) fokuserar också på kvalitativa metoder men anser att 
kvalitativa och kvantitativa angreppssätt kan och bör användas omväx
lande i samhällsvetenskaplig praktik. Även Glaser & Strauss (1994) po
ängterar fallstudiens förtjänster i samband med kvalitativa angreppssätt 
och då framför allt när syftet är att generera teori. 

I avhandlingen utnyttjar jag, som redan antytts, olika metoder för att 
belysa mitt problemområde. Mest påtagligt är att min studie har såväl en 
kvalitativ som kvantitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen utgår från 
min teoretiska utgångspunkt, d.v.s. mitt försök att urskilja Gemein-
schafts-orienterade (Vilhelminas) och Gesellschafts-orienterade (företa
gets) värdestrukturer och studera "mötet" dem emellan på olika nivåer. 
Det är dock inte fråga om hypotestestning utan snarare bör denna del av 
studien betraktas som explorativ med syfte a tt ge upphov till hypoteser 
och idéer som senare kan testas p å andra och/eller vidare populationer. 
Mina kvantitativa primärdata har hämtats från en enkätundersökning 
som genomfördes med de som anställdes vid företaget under företagets 
etableringsfas. Den kvalitativa ansatsen i studien har två målsättningar. 
Jag vill förm edla en förståelse av mötet genom mina informanters utsa
gor, men jag vill också upptäcka och identifiera ny kunskap, finna mer 
generella egenskaper i mötet mellan MRF och de ungdomar som anställ
des som inte tidigare blivit belysta. Mina kvalitativa data har samlats in 
genom ett antal intervjuer som vid olika tidpunkter genomförts med de 
anställda i företaget, ett urval individer av de som tidigare besvarat enkä
ten. Tolkningen av de resultat som framkommer tar också hänsyn till det 
kontextuella sammanhanget, d.v.s. till den miljö där "händelsen" stu
deras, nämligen Vilhelmina som ort. I figur 2.2 summerar jag mina val 
av fokusering och material. 
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Fokusering 

Fokus på förståelse av ortens problem 
sett utifrån några aktiva ortsbors per
spektiv. 

Fokus på information om företagets 
betydelse för Vilhelmina sett utifrån ett 
offentligt aktörsperspektiv. 

Fokus på formativa moment i Vilhel
minas nuddshistoria. 

Fokus på kvantitativ informadon om 
informanternas attityder dll MRF och 
till orten med dess normsystem. Analys 
av Gemeinschafts- och Gesellschafts
orienterade värderingar med hjälp av 
Likert-skala. 

Fokus på kvalitativ information syf
tande till att fördjupa förståelsen av 
enkätsvaren, samt till generering av nya 
infallsvinklar på relationen Gemein
schaft och Gesellschaft. 

Material 

Gruppintervjuer med fyra Vilhelmi-
nabor med stort intresse för ortens 
problem och framtid. 

Intervjuer med "key informants". 

Tidningsartiklar i lokalpressen. 

Enkät till personal vid MRF (larm
operatörer och supervisorer) 

Kvalitativa forskningsintervjuer med 
ett urval MRF-anställda. Samma in
divider intervjuas vid två tillfällen: 
1 ) i anslutning till etableringen , 
2) efter det att företaget lagts ned. 

Figur 2.2 Val av fokusering och material 

Jag skall i det kapitel som närmast följer ge en bild av den forskning om 
svenska glesbygdsförhållanden som jag funnit vara av relevans för min 
studie. Av speciellt intresse här är naturligtvis den forskning som finns 
om Vilhelmina, vilken presenteras i slutet av kapitlet. 
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KAPITEL 3 

FORSKNING OM GLESBYGD 

Inledning 
Vilhelmina kommun har under de senaste 25-30 åren varit föremål för 
många forskares intresse. Sedan början av 1970-talet har forskning om 
sambanden mellan ortens struktur och invånarnas levnadsförhållanden 
genomförts och dokumenterats i en rad avhandlingar och rapporter. För 
mig har detta inneburit en rik källa at t ösa ur i mitt sökande efter kun
skap om orten. I tolv år har jag dessutom själv bott i Vilhelmina och ar
betat med forsknings- och utvecklingsarbete som främst rört hälso- och 
sjukvårdens samt socialtjänstens verksamhetsområden i glesbygd. Min 
förståelse för den oro som många i Vilhelmina uppvisar när det gäller 
ortens framtid är därför välgrundad. Studien har därmed påverkats av 
såväl m ina egen erfarenhet från Vilhelmina som av den forskningsverk
samhet som bedrivits där. 

Jag skall i detta kapitel ge en tämligen kortfattad bild av denna vil-
helminarelaterade forskning, men inleder med en allmän beskrivning av 
glesbygdsforskning i Sverige. 

Forskning om glesbygdsförhållanden i Sverige 

En av de första samhällsvetenskapliga studierna i Sverige o m lokalsam
hällen är Bengt Rundblads (1951) studie av Forestville, en kommun i 
södra Norrland, från början av 1950-talet1. Studien utgjorde en del i ett 
större projekt som syftade till att belysa den pågående industrialiseringens 
och urbaniseringens konsekvenser för ett litet samhälle som Forestville 
(landet) jämfört med en expanderande centralort (staden). De föränd
ringsprocesser som industrialiseringen förde med sig skapade en obalans 
både i de mindre samhällen som började avfolkas och på de orter där in

1 I likhet med min studie använder sig Rundblad av flera metodologiska angreppssätt för at t 
fa en så heltäckande bild som möjligt. Enligt Rundblad har studien karaktären av et t preli
minärt försök. Idén bakom användandet av flera olika metoder var att betrakta det under
sökta samhället som ett slags "social research laboratory". De metodologiska övervägandena 
redovisas i studien på 20 sidor. Idag när jag läser hans studie, nära 50 år senare, är det intres
sant att konstatera att hans metodologiska överväganden och tydliga beskrivningar av tillvä
gagångssätt likväl som de reflektioner som görs av forskarens roll i processen fortfarande står 
sig bra och är mycket intressanta och lärorika. 
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dustrierna etablerades och befolkningstillväxten var hög. Rundblads stu
die av Forestville beskriver förändringar i kommunens inre struktur lik
som förändringar i ortens relation till omvärlden. 

Den problematik som Rundblads studie belyser kom senare att 
benämnas "Norrlandsproblemet" (Bylund, 1966), då många mindre 
samhällen i Norrland, framför allt i Norrlands inland, kom att drabbas 
på samma sätt som Forestville. I ett historiskt perspektiv har dock 
"Norrlandsproblemet" en helt annan innebörd. De norrländska naturre
surserna skogen, malmen, vattenkraften etc. var tveklöst viktiga tillgångar 
i samband med det industriella genombrottet och framväxten av det mo
derna Sverige. Norrlandsproblemet vid sekelskiftet handlade om proble
men att styra koloniseringen, att stimulera inflyttning från kustland till 
inland för att täcka det framväxande näringslivets behov av arbetskraft. 
Sörlins (1988) avhandling Framtidslandet är en utförlig beskrivning och 
genomgång av Norrlands roll och betydelse för Sveriges utveckling under 
industrialiseringsperioden. 

Forskning om glesbygd och framför allt om regional utveckling i Sve
rige tog egentlig fart i mitten av 1960-talet, då Expertgruppen för regio
nal utredningsverksamhet (ERU), numera Swedish Institute for Regional 
Research (SIR) bildades. Motiven till behovet av mer kunskap om re
gionala förhållanden bottnar i konsekvenserna av efterkrigstidens eko
nomiska tillväxt och den aktiva arbetsmarknadspolitik, i form av bl.a. bo
stads- och flyttningsbidrag, som bedrevs under 1950 och I960 talen2. 
Industrins snabba tillväxt och behoven av arbetskraft samtidigt med ned
gången i de areella näringarna inledde en omfattande befolkningsom
flyttning i vårt land. Urbaniseringen och storstädernas tillväxt ledde fram 
till nya sociala problem och "landsbygdens avfolkning" blev till en fråga 
om "regional balans"3. När ERU:s verksamhet etablerades var syftet att 
underlätta kontakterna mellan politik och forskning och i över 30 år har 
man nu bedrivit ett omfattande utrednings- och forskningsarbete. 

Geografiska institutionen vid Umeå universitet, med Erik Bylund i 
spetsen, var en av de institutioner som i mitten av 1960-talet satsade på 
forskning om regionala utvecklingsproblem i samarbete med ERU. Den 
forskning som bedrevs inledningsvis syftade till att identifiera orsakssam
manhang kring och effekter av urbaniseringsprocessen. En uppgift var att 
identifiera den minsta tänkbara ortstorlek där man kunde upprätthålla en 
rimlig service ti ll invånarna (Bylund & Weissglas, 1970). Resultaten pe

2 Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering , den s.k. "Myrdalskommissionen" till
sattes 1 944. En av dess viktigaste frågor var att finn a åtgärder för att öka arbetskraftens rör
lighet, bl.a. genom bostads- och flyttningsbidrag. 
3 Betänkandet "Aktiv lokaliseringspolitik" (SOU 1963:58) lade grunden för den framväxande 
regionalpolitik som kom att prägla de politiska ansatserna att påverka näringslivets lokalise
ring utifrån en helhetssyn på samhället. 

34 



Forskning om glesbygd 

kade på en miniminivå på 2200-3000 invånare. Samtidigt pågick forsk
ning om hur småkommuner kunde slås ihop för att därigenom bilda 
större investeringsunderlag för olika verksamheter. Här kom man fram 
till en basstorlek på ca 8.000 invånare. Denna forskning utgjorde under
lag för de kommunsammanslagningar som följde. 

För att stärka tätortsstrukturerna i landet kom staten under 1970-
talet att gå in för en s.k. ortssystempolitik. Man ville få till stånd en in
dustrialiseringsprocess på vissa strategiska o rter och regionalpolitiken var 
ett medel för detta. De utvalda orterna skulle bilda hållbara regionala 
strukturer. Det gällde dock att hitta de bästa orterna och de bästa åtgär
derna för denna tillväxt vilket blev en känslig politisk fråga. Den ortsklas
sificering som regeringen antog 1972 indelade i fyra klasser: stor
stadsområden, primära centra, regionala centra och kommuncentra. I 
praktiken visade sig systemet ha stora brister, vilka jag inte går in på här 
och ortssystempolitiken klingade av för att helt avlägsnas från re
gionalpolitiken 1982. 

En positiv effekt av ortssystempolitiken var t illskapandet av regionala 
industricentra. Även här var geografiska institutionen i Umeå aktiv med 
förslag om prioriteringsordning av industricentra och anläggningar samt 
genom utvärderingar av effekter av insatta resurser. Totalt byggdes ått a 
regionala industricentra som fungerade som statliga regionalpolitiska fö
retag fram till 1990-talet då staten drog sig ur. Vilhelmina kom att bli en 
av dessa regionala knutpunkter. 

Glesbygdsfrågor och regionalpolitik har under de senaste decennierna 
varit föremål för stort intresse, både inom forskarvärlden och bland cen
trala och lokala intressenter. På många orter i landet och inom skilda di
scipliner pågår forskning om glesbygdsförhållanden. Med hjälp av olika 
sökord, t. ex. glesbygd, landsbygd, lokalsamhälle, företagsetable-
ring/nedläggning, modernitet, tradition, kunskapssamhälle etc. har jag 
fått tusentals träffar som visar på forskningsfältets omfattning. Vid de 
flesta universitet, vid många regionala högskolor och vid andra specialin-
riktade verksamheter och forskningsorgan bedrivs idag forsknings- och 
utvecklingsarbeten om glesbygdsförhållanden. (Se bilaga 2 för en sche
matisk bild över den huvudsakliga inriktningen på glesbygdsforskningen 
vid olika orter och verksamheter i Sverige). Vidden och omfattningen av 
den forskning som bedrivs på detta område är stor. De institutioner vid 
universiteten som bedriver glesbygdsforskning är framför allt kul
turgeografi, företagsekonomi, ekonomisk historia, sociologi, statsveten
skap, etnologi, socialantropologi och idéhistoria. Under senare år har 
också andra institutioner, t.ex. min egen som är socialt arbete, utvecklat 
forskningsområden med fokus på glesbygdsproblematik. 
Umeå universitet har hittills varit den starkaste miljön för glesbygdsori-
enterad forskning, framför allt den forskning som bedrivs vid geografiska 
institutionen och CERUM. Under senare år har CERUM och SIR fun-
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gerat som koordinatorer för delar av glesbygdsforskningen i Sverige. Ge
nom utlokaliseringen av Glesbygdsmyndigheten och SIR till Östersund 
kan man förvänta sig en mer samordnad inriktning och utveckling av 
forskning om glesbygdsförhållanden. 

Utöver de ovan nämnda forskningsmiljöerna finns ett antal verksam
heter där glesbygdsförhållanden och regional utveckling står i centrum, 
t.ex. vid NordREFO (Nordiska institutet för regionalpolitisk forskning), 
vid Institutet för framtidsstudier och vid Institutionen för teknologi och 
social förändring vid Linköpings universitet. NUTEK, som tillsammans 
med länsstyrelserna handlägger det regionalpolitiska stödet, är en annan 
verksamhet med direkt koppling till glesbygdsutvecklingen. 

I sammanhanget får man heller inte glömma bort alla d e lokala ut
vecklingsgrupper, byalag och bygdekommittéer, cirka 1.500 stycken, som 
finns och arbetar aktivt för lokal utveckling. Folkrörelserådet "Hela Sve
rige skall leva", bildades 1989 som en uppföljning av folkrörelsekam
panjen med samma namn. Rådets uppgift är att stimulera till fortsatt lo
kal mobilisering på landsbygden, bl.a. genom att stödja de lokala utveck
lingsgrupperna och verka för ett utökat samarbete dem emellan. 

Forskning om Vilhelmina 

Vilhelmina kommun har på många sätt uppmärksammats i forsknings-
och utvecklingsarbeten, framför allt sedan början av 1970-talet. Under 
nära tjugo år har kommunen varit föremål för såväl s törre forsknings
projekt som utvecklingsprojekt i mindre skala, allt i syfte att kartlägga de 
villkor som Vilhelmina, och glesbygden i allmänhet, lever under. Den 
verksamhet som bedrivits kan kort skisseras i fyra etapper: 

Den första etappen startade i början av 1970-talet då Umeå universi
tet, med framförallt kulturgeografiska och sociologiska institutionernas 
forskare, kom att engagera sig för regionens särskilda villkor och gles
bygdsproblematiken. Bland annat påbörjades ett antal vilhelminaunder
sökningar av ett forskarlag under ledning av Georg Karlçson vid sociolo
giska institutionen. Initiativet till dessa undersökningar togs av Socialsty
relsen i syfte att utvärdera de speciella socialvårdande åtgärder som satts 
in i vissa glesbygdskommuner, bl.a. Vilhelmina. Man ville också 
genomföra analyser av a llmänna sociala förhållanden i kommunen. Mål
sättningen var att undersöka sambandet mellan samhällets struktur och 
människors levnadsförhållanden samt betydelsen av samhälleliga social
politiska aktiviteter av relevans för levnadsförhållandena i ett glesbygds
område. 

Den andra etappen startade 1973 då forskningsverksamheten fick en 
organisatorisk struktur under ledning av Socialstyrelsen, Västerbottens 
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läns landsting och Vilhelmina kommun. Det s.k. Vilhelminaprojektet 
etablerades. Man ville skapa en provyta för sociala välfärdsåtaganden i 
glesbygd4. Genom att en fältstation formellt bildades vidgades de forsk
ningsmässiga perspektiven. Framför allt gällde det att studera problem 
som rörde hälso- och sjukvård, socialvård och samordningsproblem inom 
dessa o mråden. Under perioden skedde en allt starkare och bredare an
knytning till vetenskapliga institutioner, bl.a. med Socialmedicinska- och 
Psykiatriska institutionerna vid universitetet i Umeå samt med Högsko
lan i Östersund. De undersökningar som genomfördes under 1970-1980 
talet resulterade i ett antal rapporter och avhandlingar, bl.a. kan nämnas: 
Bergroth, Källtorp, Marklund, Synnerman (1971, 1972), Källtorp 
(1973, 1978), Marklund (1973, 1975), Bergroth (1975) och Karlsson 
(1976). 

Mot bakgrund av det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrevs i 
Vilhelmina påbörjades också ett antal försöksverksamheter som i några 
fall var nydanande och kom att fa stor praktisk betydelse. T.ex. kan 
nämnas: Dagcentral Bofinken - ett alternativ till sluten psykiatrisk vård, 
en dagverksamhet för utskrivna f.d. mentalpatienter. Andra verksamheter 
utgjorde modeller för ett ökat samarbetet mellan vård- och serviceorgani
sationer. Bland annat påbörjades ett försök med distriktsteam som sam
verkansorgan mellan vård- och serviceorganisationer i Vilhelmina. Ytter
ligare en försöksverksamhet utgjorde primärvårdsnämnden vars syfte var 
att utveckla primärvården i kommunerna samt åstadkomma en ef
fektivare samverkan. De olika verksamheterna följdes upp och utvärdera
des, bl.a. av Socialstyrelsen (1980) och Nilsson & Lindam (1984). 

Den tredje etappen inleddes 1982 då fältstationen i Vilhelmina blev 
en permanent forskningsenhet inom universitets organisation. Den verk
samhet som bedrivits under de två inledande etapperna tillsammans med 
de centala direktiv som ställdes i den nya organisationen kom att bli väg
ledande för den verksamhet som nu startade och en rad olika forsk-
ningsprojet preciserades i ett forsknings- och utvecklingsprogram. De 
övergripande målsättningarna med forskningsverksamheten var att ge 
underlag för utvärdering av samverkansformer, förbättra faktaunderlag 
för samhällsplanering på lokal nivå samt ge underlag för planering på 
riksnivå inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt på elevvårds
området. Begrepp som samverkan och helhetssyn blev nyckelord för 
Forskningsenhetens verksamhet. Tillsammans handlade de projekt som 
startades upp om att öka kunskaperna om aktuella sociala och medicins
ka problem i glesbygd, om att förbättra kunskaperna om glesbygdens 
levnadsförhållanden och om samhällsorganisationernas resurser och vård
strukturer, allt för att förbättra samhällsplaneringen, både lokalt och cen-

4 Två andra provytor, Dalby och Tierp, initierades samtidigt som Vilhelmina. 
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trait. Verksamheten i Vilhelmina bidrog också med underlag för Social
styrelsens principprogram för den framtida hälso- och sjukvården i S veri-
ge (HS 90)5. 

En del av Forskningsenhetens verksamhet var a tt initiera och stimu
lera till forskning inom enhetens arbetsområde. Kontakter knöts med 
forskare från andra institutioner vilket så småningom resulterade i ett 
antal forskningsrapporter. Listan över alla de projekt som genomfördes är 
lång och jag nöjer mig här med att nämna ett fåtal representativa studier. 
Bland annat studerade Bergroth & Olsson (1985) konsekvenserna av 
införandet av den nya socialtjänstlagen. Wolvén (1990) genomförde en 
studie av livskvalitet och välfärd i Vilhelmina. En jämförande studie om 
barns hälsa i glesbygd och tätort initierades av Bergström m.fl. (1985). 
Mattsson (1989) studerade samverkansproblematiken mellan primärvår
den och socialtjänsten. Nygren (1987) och Karlsson (1990) belyste kon
sekvenserna av den förestående nedläggningen av gruvan i Klimpfjäll. 
Vid sidan av dessa for sknings- och utvecklingsprojekt bedrevs också en 
utbildningsverksamhet som riktade sig till personal inom primärvårdens 
och socialtjänstens verksamhetsområden. Sedan enheten etablerades 
1982 genomfördes också kontinuerligt studiedagar, seminarieverksamhet 
och årliga forskardagar i syfte att diskutera glesbygdsproblematik och 
sprida kunskaper från forskningsfältet. 

En fjärde etapp inleddes 1995 då Forskningsenheten ombildades till 
en kommunal stiftelse med namnet: Södra Lapplands Forskningsenhet. 
Verksamheten är nu knuten till ett antal inlandskommuner samt lands
tinget som gemensamt bedriver en fortsatt forsknings- och ut
vecklingsverksamhet. 

Allt detta innebär att den forskningsverksamhet som sedan tidigt 
1970-tal bedrivits i Vilhelmina givit avsevärd input till forsknings- och 
utvecklingsarbete i glesbygd. All denna forskning kring glesbygd i all
mänhet och Vilhelmina i synnerhet har varit av stort värde för mig, kan
ske speciellt när det gäller min teoretiska förförståelse av samspelet mellan 
strukturella förhållanden och sociala handlingar på individ- och gruppni
vå. Den mer allmänna Fou-verksamheten som redovisas i bilaga 2 har 
varit av mindre relevans för mig i mitt arbete även om en del av den 
forskning som bedrivs vid Göteborgs universitet och högskolan i Öster
sund har fungerat som inspirationskällor. Jag har i stället försökt följa 
Glasers råd att annan forskning än den mest närliggande kan vara av 
minst lika stort värde i forskningsarbetet6. Vad jag kunnat konstatera är 
att när det gäller min fokusering på problematikens mer socialpsykolo
giska aspekter har mycket lite gjorts tidigare. Därför har nyttjandet av en 
sådan mer allmän teoretisk referensram, som väl redan framgått, känts 

5 SOU 1984:39. Hälso-och sjukvård inför 90-talet. 
6 Glaser och Strauss återkommer ofta till detta och speciellt Glaser. De beskriver rentav teori
er, skönlitteratur etc. som data vid teorigenerering, se t.ex. Glaser, B. (1998). 
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angeläget för mig och i det kapitel som nu följer skall jag beskriva de me r 
generella teoretiska perspektiv som väglett mig i min datainsamling och 
framför allt i mitt tolkningsarbete. 

Jag kommer att redovisa en tämligen utförlig genomgång av de teori
er och forskare som inspirerat och väglett mig i detta arbete. Främst då 
Tönnies och hans tankefigur Gemeinschaft och Gesellschaft samt de bi
drag till förståelsen av denna som Johan Asplund bistått med. 
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KAPITEL 4 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Inledning 

Denna avhandling handlar om ett möte i moderniseringsprocessen mel
lan ungdomar i ett svenskt glesbygdssamhälle och ett modernt tjänstefö
retag. Mitt försök att närma mig detta sker längs två vägar. Den första tar 
sin utgångspunkt i min empiri, främst i mitt intervjumaterial, och här 
försöker jag beskriva oc h förstå mötet med mina informanters ögon och 
ord. Den andra vägen anträds i det teoretiska landskap som redan finns 
tillgängligt. Valet av undersökningsobjekt återfinns på klassisk samhälls
vetenskaplig mark vilket innebär att befintligt tankegods är både massivt 
och omfångsrikt. I det här kapitlet skall jag beskriva denna andra väg 
genom att presentera de teorier och idéer som väglett och inspirerat mig. 
Ännu en gång bör kanske nämnas att inga av dessa teor ier fungerat som 
en deduktiv guide i den meningen att de syftar till testning av operatio
nella hypoteser. Däremot har de gett en teoretisk förförståelse inför pro
blemställningen och hjälpt mig att definiera och förstå mötet utifrån 
forskarens perspektiv. Vidare har de hjälpt till att orientera mig på fältet 
med hjälp av kategoriseringar och modellbyggen och förmedlat insikten 
att jag rör mig på ett betydelsefullt område där nya insikter fortfarande 
finns att hämta och utveckla. Därefter, i det kapitel som därnäst följer, 
beskriver jag d en metodologi som banat väg för mitt första vägval dä r 
min datainsamling och tolkning på ett mer oförmedlat sätt grundats i 
min framväxande empiri. Återkommande försöker jag också argumentera 
för mitt sätt att skapa balans mellan och integrera de två vägarna. 

Ambitionen att skapa ett fungerande samspel mellan teoribildning 
med varierande grad av generalitetsanspråk och egen empiri illustreras i 
figur 4.1. I detta kapitel koncentrerar jag mig på de mer generella teori
erna med Tönnies i spetsen. I min avslutande diskussion återkommer jag 
till dem och där jämför jag också min a empiriska generaliseringar i form 
av koder och kategorier med annan forskning på området som jag funnit 
relevant. 
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Egen empiri - genererade kategorier. 

T 
De genererade kategorierna 
möter tidigare forskning av 
relevans för forsknings
området 

< >  

De genererade kategorierna 
möter mina teoretiska ut
gångspunkter i form av gene
rell teoribildning 

Figur 4.1 Samspel mellan egen empiri samt generella teoretiska utgångs
punkter och tidigare forskning av relevans för forsknings-området. 

En central referensram 

Som nämnts är min ursprungliga inspirationskälla Tönnies klassiska ar
bete Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empir ischer Culturformen. Boken kom 1887 och är sedan 
dess en av sociologins främsta klassiker, låt vara att dess popularitet varit 
något konjunkturbetonad. Redan här bör sägas att mitt intresse för Tön
nies inte varit oförmedlat. Det väcktes av den inspirerande betraktelse av 
Tönnies som Asplund publicerade 1991 med titeln Essä om Gemeinschaft 
och Gesellschaft, en bok med stor insikt och framställningskonst. Asp
lunds bok har flera bottnar. Till att börja med presenterar den på ett 
klart och koncist sätt andemeningen i Tönnies skrift, med utvikningar i 
andra uttolkares framgångar och tillkortakommanden när det gäller att 
förstå denne. Vidare visar Asplund övertygande på möjligheterna att med 
hjälp av fallstudier, illustrera den sammansatta tankefigur han diskuterar. 
Slutligen, och det är framför allt här han har inspirerat mig, argumente
rar Asplund för att begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft i högsta 
grad är levande, både på en abstrakt nivå och bland människor i deras 
vardagsliv. Några av hans argument på denna sistnämnda punkt kommer 
att strukturera den framställning som närmast följer. 

Asplund konstaterar till att börja med, vilket är grundläggande, att 
begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft utgör en tankefigur av uni
versell karaktär. Nära nog överallt och under åtminstone hela den tid 
som moderniseringsprocessen pågått har den varit i funktion. Förmodli
gen har merparten samhällsvetare av betydelse på ett eller annat sätt nå
gon gång relaterat sig till tankefiguren. Som Asplund framhåller har 
denna fokusering på tankefiguren ofta gått hand i hand med normativa 
idéer om vad som är att föredra, ett Gemeinschafts-samhälle eller ett Ge-
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sellschafts-samhälle. Medan Tönnies själv, Georg Simmel, Wilhelm 
Sombart och många skönlitterära författare med viss oro betraktade ut
vecklingen mot ett allt mer uttalat Gesellschafts-samhälle, var visionerna 
de motsatta hos klassiker som Emile Durkheim, Karl Marx och i viss 
mån Max Weber. Många av dessa klassiker föreslog också alternativa be
greppspar. Hos Durkheim mekanisk versus organisk solidaritet. Hos 
Weber värderationellt versus målrationellt beteende. Hos Sorokin famil
jerelationer versus kontraktsrelationer. Listan kan göras lång och jag 
återkommer till en något modernare klassiker som vandrade i Tönnies 
fotspår, nämligen Talcott Parsons. 

Att Gemeinschaft och Gesellschaft har universell karaktär innebär 
inte att de inte skulle ha specifika och lokala framträdelseformer och gi
vetvis är tiden också här av betydelse. Vad som en gång var modernt 
övergår till att bli traditionellt men denna utveckling sker inte samtidigt 
överallt. I mitt fall, som är hämtat från en norrländsk glesbygdskommun, 
är det naturligtvis rimligt att anta en viss eftersläpning relativt centralare 
delar av Sverige. D et är också r imligt att anta att lokala variationer före
kommer i tankefigurens framträdelseformer. Just tids- och rums
dimensionernas samverkande betydelse betonas, som nämnts, starkt av 
Giddens (1990) som menar att ett av modernitetens främsta känneteck
en är att rummet "slits bort" från platsen. Frånvarande "andra" påverkar 
allt mer livet i lokalsamhället. "What structures the local is not simply 
that which is present on the scene: the Visible form' of the locale conce
als th e distanciated relations which determine its nature" (a.a. sid. 19). I 
denna process spelar givetvis modern teknik på informationsområdet 
avgörande roll och MRF kan här ses som ett typexempel på öppnandet 
av en förbindelse mellan det lokala och det universella. 

Asplund påminner i detta sammanhang om en tidig iakttagare av 
denna tendens, nämligen Robert Merton. Merton (1957) genomförde 
strax efter andra världskriget en empirisk studie i USA, d är han jämförde 
lokalt inflytande med utifrån kommande inflytande i ett lokalsamhälle. 
Som analytiska kategorier använde Merton begreppen lokalsamhälle 
("localistic society") respektive kosmopolitiskt samhälle ("cosmopolitan 
society") vars likhet med Tönnies begreppspar är slående. Hans analys 
och diskussion skall inte återges här men harmonierar i allt väsentligt 
med aktuell svensk forskning om eldsjälars respektive utifrån kommande 
inflytande i svenska lokalsamhällen1. Asplunds poäng är dock denna: 
Vad Merton gör är att han genom att utnyttja en tankefigur med djupa 
rötter i den amerikanska kulturens vardag ger läsaren en chans till igen
kännande. Tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft utgör, som 

1 Se t.ex. Rönnby, A. (1995), Lindfors ( 1997) eller Sundh, K. & Timmen, P. (red) ( 1992). 
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Asplund framhåller, Mertons och läsarens gemensamma referensram och 
hans beskrivning och analys blir därför bekant och lätt att ta till sig. 

Denna observation får betydelse på åtminstone två plan i mitt arbete. 
För det första har den metodologisk relevans. Som nämndes in
ledningsvis i detta kapitel har min strävan varit att söka förståelse kring 
mötet mellan Gemeinschaft och Gesellschaft längs två vägar. Jag har 
närmat mig begreppsparet utifrån en teoretisk förförståelse, men också 
utifrån människors egen förståelse av densamma. Jag har i det senare fal
let sökt efter beteenden, attityder, orienteringsmönster etc. som indikerar 
förhållningssätt till tankefigurens två poler. I konsekvens med detta har 
jag för sökt tillämpa relevanta metoder för datainsamling och tolkning. 
Induktiva såväl som deduktiva, och designen i sin helhet har därmed fått 
abduktiv prägel. Jag återkommer till detta i mitt metodkapitel. För det 
andra har Asplunds observation en kunskapsteoretisk relevans som 
handlar om mötet mellan det abstrakta och konkreta. Medan forskaren 
utnyttjar begrepp (exempelvis Gemeinschaft och Gesellschaft) för att 
finna mening, omfatta den företeelse i världen hon önskar belysa, så ut
nyttjar människor i sitt vardagsliv enklare ord eller t ermer för att beskri
va, förstå och kommunicera desamma. Asplund uttrycker detta vackert 
som att människor "bebor" begreppsparet. De lever i en verklighet där 
tankefiguren utgör en viktig del i deras föreställningsvärld. Jag kommer 
längre fram att diskutera detta med hjälp av begreppen sociala scheman 
och sociala representationer. Forskaren bebor givetvis också begreppspa
ret i sitt vardagsliv, men i sin yrkesroll försöker hon tillägna sig en utvän-
dig relation till dem. Framför allt försöker hon finna och formulera teo
rier och hypoteser av mer generell och abstrakt natur. Hon försöker lära 
sig något allmänt av det konkreta fallet. Här utgör jag själv e tt konkret 
exempel. Med bakgrunden av att ha varit glesbygdsbo och med den för
förståelse som jag därmed bär med mig, skall jag nu i min roll som fors
kare förhålla mig objektiv till mitt material. Det är i detta som Tönnies, 
Asplund, Giddens m.fl. bistått mig. 

I den här processen har, som Asplund framhåller, språket avgörande 
betydelse. Vardagstänkandet förmedlas genom termer och symboler och 
dess vetenskapliga motsvarighet är begreppen eller variablerna (Zetter
berg, 1967). Likheterna mellan forskningens och vardagslivets språk och 
framför allt tillägnande av dessa språk större än skillnaderna. I båda fallen 
handlar det om att konstruera verktyg med vars hjälp företeelser i verk
ligheten blir begripliga och kommunicerbara. Begreppen Gemeinschaft 
och Gesellschaft finns alltså både som analytiska kategorier och som var
dagstänkande. Det finns också en ömsesidighet i relationen mellan be
greppen. De förutsätter varandra. Den här ömsesidigheten eller dialekti
ken återfinns på flera plan. På abstrakt nivå driver exempelvis Giddens 
(1990) tesen att moderniteten idag hotas av att människors tillit till ab
strakta system och abstrakt tänkande tenderar minska. Modernitet i form 

44 



Teoretiska utgångspunkter 

av expertsystem av vilka forskningsvärlden är ett tenderar minska i tilltro. 
Det moderna tappar i legitimitet och Giddens beskriver detta målande 
med hjälp av metaforer som "disembedding" och "riding the jugger
naut". I förlängningen av denna process skymtar Giddens ett postmo
dernt, närmast kaotiskt tillstånd, om inte goda mötesplatser mellan kon
kreta och abstrakta system kan rekonstrueras. Utan att referera till Tön-
nies är Giddens här inne på samma tema som Asplund. Människors tan
kefigurer styr deras sätt att uppleva världen och orientera sig i tillvaron. 
Den väg som en människa (eller gruppen) väljer att gå skall upplevas som 
trygg och ställa lovande saker i utsikt. Det var just denna framtidstro 
som drev det s.k. moderna projektet med sådan kraft via framgångsrika 
individuella insatser och sociala rörelser2. 

En av d e viktigaste dragen i tankefiguren Gemeinschaft och Gesell
schaft som Asplund (och mer implicit också Giddens) framhåller är att 
den tillåter och manar till jämförelser, samt att nyckelkategorierna i dessa 
jämförelser handlar om tid och rum. Människor väljer, jämför och re
flekterar. "Inherent in the idea of modernity is a contrast with tradition" 
skriver Giddens och han fortsätter: "Tradition is a mode of integrating 
the reflexive monitoring of action with the time-space organisation of 
the community. It is a means of handling time and space, which inserts 
any particular activity or experience within the continuity of past, pre
sent, and future, these in turn being structured by recurrent social practi
ces" (1990, sid.36f). I traditionella samhällen väger de t förflutna tyngre 
än det framtida och förändringar upplevs inte meningsfulla i de sam
manhang som existerar och reproduceras. Detta gäller givetvis i avsevärt 
mindre grad i Vilhelmina än i e tt förmodernt samhälle, men tendensen 
finns där — åtminstone upplever många människor det så. 

När Asplund diskuterar moderniseringsprocesser gör han det bl.a. 
utifrån en variant av Festingers (1957) dissonansteori. Denna teorin 
handlar om människors val och den frustration som finns inbyggd i des
sa. Ett centralt sådant val som präglat moderniseringsprocessen är att 
människor nu, till skillnad mot situationen i förmoderna samhällen, har 
två alternativ att förhålla sig till: Gemeinschaft och Gesellschaft. Väljer 
en skogsarbetarson att stanna vid faderns läst och bli orten trogen kanske 
han på det hela taget mår bra av det, men alternativet finns där och på
verkar hans tänkande. Vad hade hänt om jag hade utbildat mig? Om jag 
flyttat? Eller motsatsen, hon som flyttade. Nog återfinns alltid en längtan 
tillbaka, hur bra livet än blev i S tockholm?3 Den här ambivalensen eller 
frustrationen finns ständigt närvarande oavsett vilket al ternativ man väl

2 Berman (1988) kallar denna erfarenhetsmassa "modernitet". Han beskriver målan
de detta att vara modern som "att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, 
glädje, växt, förvandling av oss själva och världen—" (sid. 13). 
3 Denna hemlängtan beskrivs målande av Karin Johannisson (2001). 
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jer. Olyckan finns därmed, som Asplund (1991) skriver, så att säga in-
byggd i moderniseringsprocessen, "det valda och det bortvalda". 

Att i dagens västerländska samhälle befinna sig i ett renodlat Gemein
schaft är lika omöjligt som sin motsats, att fullständigt vända Gemein
schaft ryggen. Inte ens fysiskt är det troligt och mentalt i princip otänk
bart. I de samhällen där Gesellschaft en gång uppenbarat sig finns jämfö
relsen där, på gott och ont4. I ett av kapitlen i Essä om Gemeinschaft och 
Gesellschaft, diskuterar Asplund detta tema utifrån metaforen "fixe
ringsbild" (1991, sid.37ff). Han tar sin utgångspunkt i den klassiska dis
pyten mellan antropologerna Robert Redfield och Oscar Lewis angående 
tolkningen av livet i den lilla mexikanska byn Tepoztlån. Redfields 
(1930) datainsamling och bok kom ca 20 år före Lewis (1951) replika-
tion. Skillnaderna i beskrivningen av livet är slående och där Redfield såg 
ett sällsynt lyckligt och Gemeinschaft-likt samhälle såg Lewis något pro
blematiskt och Gesellschaft-likt. Tiden som förflutit torde i samman
hanget sakna betydelse och Asplund driver med visst stöd av Redfield 
(1955) själv tesen att ingen av tolkningarna har monopol på sanningen. 
Båda har fog för sig men ger var och en bara en aspekt av verkligheten. 
Man har helt enkelt haft olika perspektiv som utgångspunkt för sina ob
servationer och tolkningar. På samma sätt som den betraktare som iakt
tar en fixeringsbild ser olika saker beroende på vad som först framträder, 
kan samma verklighet även för erfarna forskare te sig olika, såväl in ter-
som intrasubjektivt. Asplunds poäng är den att man kommer närmare 
sanningen om livet i den mexikanska byn om Redfields och Lewis bilder 
läggs samman och jämförs med varandra. Det som då framträder är inte 
bara en kombination där bilderna fyller ut varandra utan snarare ett väx
elspel dem emellan. Vad man kan se är, menar Asplund, ett Gesellschaft 
speglat i ett Gemeinschaft (Lewis perspektiv) och simultant ett Gemein
schaft speglat i ett Gesellschaft (Redfields perspektiv). 

För Tönnies utgjorde begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft en 
teoretisk konstruktion (normaltyp) som liknar och i så fall föregriper 
Max Webers (1977) berömda metodologiska konstruktion "idealtyp", 
d.v.s. abstrakta begrepp som verkligheten kan jämföras mot5. Vad Asp
lund åtminstone antyder är att denna typ av jämförelser också har rele
vans för människor i deras vardagsliv. När de jämför och evaluerar hand
lingsmöjligheter eller reflekterar över konsekvenser av redan begångna 
handlingar finns tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft ofta närva

4 Asplund själv "daterar" tankefigurens födelse till tiden efter franska revolutionen 
eller till den tid när sociologin som vetenskap uppstår. Med Gesellschaft uppstår so
ciologin och det är också Gesellschaft som ämnets mer prominenta företrädare ägnat 
nästan allt sitt intresse. 
5 En idealtyp är inget ideal i normativ mening utan utgör en logisk renodling. Den 
behöver inte existera i verkligheten men måste vara objektivt tänkbar. 
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rande. Den påverkar människors föreställningsvärld i form av kognitiva 
kartor, kategoriseringar och representationer. Jag återkommer till detta, 
men först vill jag ko mma begreppsparet Gemineschaft och Gesellschaft 
lite närmare inpå livet, nu med hjälp av Tönnies själv. 

Gemeinschaft och Gesellchaft 
Många6 har kritiserat Tönnies för att hans begreppspar Gemeinschaft 
och Gesellschaft är luddiga och svåra att operationalisera. De har be
skyllts för att inte vara tillräckligt precisa och heltäckande. Förslagen till 
alternativa begreppspar som syftar till att täcka samma fenomen är, som 
framgått, också många. Begreppsparet och kanske speciellt polen Gesell
schaft har kritiserats för att vara undanglidande, till och med svårt att 
översätta från tyska till vissa språk som svenska och engelska7. I Asplunds 
och även i mina ögon är denna kritik på det hela taget irrelevant. Be
greppsparet är en tankefigur som till sin natur är vag. Den finns där och 
har stor betydelse, men ligger så att säga latent. Den är, som Asplund 
framhåller, snarast ett sätt att se. Ett sätt att försöka ringa in tankefiguren 
är att betrakta den som kategoriserande. Som något som hjälper oss 
(både som människor och som forskare) att förstå och se mening i de 
företeelser som omger oss i vår (sociala) miljö, som en viktig del i de 
kognitiva kartor med vilka vi orienterar oss i tillvaron. Asplund menar, 
som redan antytts, att begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft är en 
av sociologins viktigaste tankefigurer, kanske den viktigaste och att den 
t.o.m. en gång satte scenen för sociologi som akademisk disciplin. 

För Tönnies själv var tankefiguren mer påtaglig. I ett försök att när
ma mig olika sätt att definiera eller snarare precisera begreppsparet skall 
jag återge några av de grundläggande idéerna i Tönnies teori. Boken 
publicerades första gången 1887, i en tid av stora sociala och politiska 
förändringar i ett Europa där samhällstillståndet uppfattades som splitt
rat, ytligt, inhumant och olycksbådande. Boken nådde inget större er
kännande utan först efter ett par decennier uppmärksammades hans text. 

Två i sammanhanget relevanta trender framträdde i dåtidens politis
ka och sociala debatt. En var att sociologin etablerades som disciplin vid 
tyska universitet, den andra och viktigare var att en bred koalition av in
tellektuella, politiker och unga människor förkastade den pågående mo
derniseringen i Tyskland och sökte alternativa livsformer för socialt liv. 
Tönnies själv såg med viss oro Europas drastiska omvandling och dess 

6 Se t.ex. Jörn Falk (1996) för en sammanfattning av Tönnies'liv och verk. 
7 Asplund hänvisar här till den finske antropologen Arne Runeberg (1971), som 
också varit verksam i Umeå. 

47 



Teoretiska utgångspunkter 

snabba övergång från ett Gemeinschaft-samhälle till ett Gesellschaft-
samhälle. Hans idé med begreppsparet innebär, som tidigare nämnts, ett 
kontrasterande av två typer av mentalitet och handlande. Tönnies såg sitt 
verk som grundläggande för den nya vetenskapen sociologi. Han ansåg 
sin bok erbjuda både en metod och väsentliga teoretiska begrepp för stu
dier av socialt liv. 

Tönnies har genom åren uppfattats på många olika sätt och en för
klaring till detta är, som Falk (1996) påminner om, att hans sätt att for
mulera sig visat sig leda till missuppfattningar. Den vanligaste missupp
fattningen torde vara att uppfatta honom som någon slags glesbygds
romantiker som ensidigt pläderar för den ena polen i begreppsparet, 
nämligen Gemeinschaft. Två sätt att uppfatta Tönnies som dock har fog 
för sig är att skilja mellan hans historiska beskrivningar av tendenser i 
samhällsutvecklingen och hans mer renodlat sociologiska analys. Det är 
framför allt den senare fokuseringen som jag refererar till med dess ac-
ceptans av att båda tillstånden (Gemeinschaft och Gesellschaft) utgör 
aspekter av alla någorlunda moderna samhällen - d.v.s. tankefiguren 
finns idag, fanns igår och kommer att finnas i morgon, samt att den fun
gerar såväl i rurala som urbana miljöer. 

Centralt i Tönnies framställning är hans beskrivning av två hand
lingstyper där den ena drivs av känslor och traditioner medan den andra 
är mer präglad av kalkylerande och reflexion. Kopplade till dessa två 
handlingstyper står två typer av viljor, väsensvilja eller naturlig vilja 
("Wesenwille") respektive valvilja ("Kürwille"). I ett samhälle baserat på 
Gemeinschafts-värden utgör "naturlig vilja" den psykologiska basen i ett 
Gemeinschaft som social form. Den naturliga viljan är livsbejakande och 
dess y ttringar skall förstås mot bakgrund av det förflutna. Tönnies för
ankrar Gemeinschaft i familjen, i all för trolig privat och exklusiv samlev
nad och då särskilt i förhållandet mor/barn. Med sina egna lever m an i 
gemenskap från födseln. Äktenskapet utgör en samlevnad för livet (man 
gör varandra gemenskap). Kvinnan svarar för familjens inre liv medan 
mannen ansvarar för familjens utåtriktade liv, d.v.s. ansvaret att skydda 
och leda sin familj. I uppfostran av barnen är modern framför allt an
svarig för flickornas uppfostran medan fadern skall leda och fostra sö
nerna. Tönnies ser kv innan som "weaker by nature," medan faderskapet 
är förenat med auktoritet. Tönnies idé om kvinnors och mäns olika na
tur är inte bara synlig när det gäller familjen som bas i Gemeinschaft. 
Kvinnans inträde på arbetsmarknaden blir ett avsteg från hennes naturli
ga position, d.v.s. att värna om familjens inre liv. Enligt Tönnies är 
kvinnans inträde på arbetsmarknaden och de värden som skapas där 
främmande för hennes natur. Genom hennes möjligheter att tjäna egna 
pengar utvecklar hon ett kalkylerande och rationellt tänkande där hennes 
handlingar utgår från "the person or the ego of the rational will". Detta 
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är och borde vara mer förknippat med den manliga naturen enligt Tön-
nies. 

Gemeinschaft är en naturlig och oplanerad social enhet. Basen för 
denna äkta, sanna och "överlägsna" form av samhälle delar Tönnies upp i 
tre olika typer av gemenskap. Grunden utgörs av e tt "Gemeinschaft of 
blood or kinship", d.v.s. där släktskapet eller familjegemenskapen står i 
centrum. "Gemeinschaft of neighborhood" baseras på att man lever till
sammans i byn eller samhället, ett slags fysisk gemenskap alltså. Den 
tredje formen är "Gemeinschaft of mind and friendship". Denna form av 
gemenskap baseras på de likheter som uppstår i ett samhälles "mental 
life", bland annat likheter i arbete och intellektuella attityder. 
I det rationella/moderna samhället, Gesellschaft, härskar däremot valvil
jan8. Här sätter människan upp individuella mål och väljer bästa s ätt att 
uppnå dessa. Enligt Tönnies finns det då två viktiga instrumentella me
del som är avgörande för hur detta lyckas, nämligen förmögenhet och 
makt. Detta blir bland annat styrande för synen på arbetet. I Gemein-
schafts-samhället betraktas arbetet som skapande och som frambringare 
av goda värden. Arbetet i det rationella/moderna samhället ses sn arare 
som ett medel att nå något, främst profit och förmögenhet. Tönnies gör 
också g ällande att "språket" har helt olika karaktär i Gemeinschaft och 
Gesellschaft. Språket i Gesellschaft är instrumentelit och används som ett 
verktyg för bestämda syften, medan språket i Gemeinschaft uttrycker 
"gemenskapens röst". 

Tönnies fick i slutet av sitt liv erfara hur den tyska nazismen utnytt
jade hans gemenskapsbegrepp ("Volkgemeinschaft") som ett fruktbart 
språkligt instrument i sin propaganda. Inte desto mindre avskedades han 
av dess f öreträdare utan pension till följd av sina politiska ställningsta
ganden. Tönnies främste urtolkare i modern tid i Skandinavien är som 
jag ser det Asplund. Jag går nu över till att med hjälp av Asplund ge nå
gra konklusioner av det hittills diskuterade och närmar mig därmed ock
så en slags operationalisering av tankefiguren. 

Olika aspekter av Gemeinschaft och Gesellschaft 

Asplunds bok Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft från 1991 innehåller 
en rad försök att ringa in begreppsparet eller om man så vill definiera det 
och också i andra arbeten av Asplund återfinns denna ambition. I figur 

8 Tönnies beskrivning av valviljan, reflexiviteten och den instrumentella rationalite
ten i Gesellschaft föregriper, som jag ser det, mycket av Giddens (1990) analys av det 
senmoderna samhället. 
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4.2 nedan återges några av de definitioner och aspekter9 som jag funnit 
viktiga. Vissa ha r visat sig vara direkt tillämpbara i min avhandling och 
till dessa återkommer jag längre fram i texten. I kolumnen för motiv och 
kommentarer anges exempel från Asplunds bok på de aspekter som 
identifierats. 

Olika aspekter av Gemeinschaft och Motiv/kommentarer 
Gesell-schaft 

1) Begreppsparet utgör en äkta tankefi
gur. 

2) Begreppsparet utgör inte poler på en 
skala utan utesluter och förutsätter 
varandra samtidigt (dialektiskt). 

3) Gemeinschaft kan till skillnad från 
Gesellschaft inte konstrueras. 

4) Begreppsparet är globalt/ 
universiellt. 

5) Begreppsparet har "släktingar", oftast 
på en lägre abstraktionsnivå. 

6) Begreppsparet kan lätt associeras. 

7) Begreppsparet utgör kontra-punkter. 

8) Begreppsparet kontrasterar konkret 
mot abstrakt. 

Stor utbredning i tid och rum (s.22). 

Även om ett lokalsamhälle rent praktiskt 
domineras av endera Gemeinschaft eller 
Gesellschaft så är poängen den att båda är 
närvarande och påverkar varandra på ett 
ömsesidigt sätt (s.43). 

Det innebär t.ex. att den symboliska 
interaktionismens tes att samhället är so
cialt konstruerat inte kan tillämpas i Ge
meinschaft. Inte ens språket konstrueras i 
Gemeinschaft (s.65,67,68f). 

Gäller i olika sammanhang och på olika ni
våer (s.22). 

Exempelvis land/stad, gammal t/nytt eller 
tradi tion/moderni tet (s.23, 63). 

Hos Tönnies själv till kvinnan, blodet, 
familjen etc. (s.29). 

När endera begreppet behandlas talar man 
också om dess motsats, åtminstone implicit 
(s.31). 

Intima relationer, seder och beteende
mönster kontrasteras mot opersonliga rela
tioner och roller exempelvis informell eko
nomi versus marknad, naturligt versus 
artificiellt eller elementära former versus 
formella former (s.63f). 

9 Asplund har utförligt penetrerat begreppet aspektseende i sin bok Om undran inför 
samhället. (Asplund, 1979) . 
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9) Gemeinschaft/Gesellschaft handlar 
om val och om olika sätt att orientera 
sig i ti ll-varon. 

10) Gesellschaft präglas av möten mel
lan främlingar. 

11) Gesellschaft präglas av mångfald 
och variation. 

12) Gesellschaft präglas av nyfikenhet. 

13) Gesellschaft präglas av "anonym" 
trygghet. 

14) Gesellschaft är outgrund-ligt. 

15) Det är möjligt att pendla mellan 
Gemeinschaft och Gesellschaft. 

Valen kan fokuseras på olika nivåer från 
person-lighetsnivå till den kulturella nivån. 
De kan också röra olika sfärer och handla 
om etik, moral, ekonomi, känslor etc 
(s.60). 

I Gesellschaft stöter man på aktörer som 
spelar roller, upprättar kontrakt, har mas
ker och verkar anonymt (s 52). 

I Gesellschaft återfinns framför allt bland
ningar av objekt och människor. Det 
normala är att nya företeelser genereras 
(s.53,55). 

I Gesellschaft frodas nyfikenhet. Miljön är 
spännande (s.55). 

I Gesellschaft återfinns en annan typ av 
trygghet än i Gemeinschaft. Exempelvis 
välfärdsstatens arrangemang, men också 
trygghet i kraft av den kollektiva över
vakning som hela tiden finns där. Just of
fentligheten skänker säkerhet. Människor 
tenderar också känna tillit till de abstrakta 
och anonyma krafter som omger dem, 
t.ex. vetenskap och professionalism 
(s.56f). 

I Gesellschaft är det svårare att orientera 
sig. Styrande strukturer är ogenomskinli
ga. Slumpen tycks spela större roll. Fri
heten skapar problem och möjligheter 
(s.62). 

Även om tankefiguren är grundläggande 
för val på olika nivåer finns också pend
lingen där som en möjlighet, speciellt vad 
avser tankefigurens mer konkreta framträ-
delseformer (s.43). 

Figur 4.2 Aspekter av tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft i 
Asplunds arbete Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (1991). 

Några av dessa aspekte r förtjänar ytterligare kommentarer. Vad beträffar 
aspekten 8: Begreppsparet kontrasterar konkret mot abstrakt, har Asplund i 
andra sammanhang belyst den med hjälp av begreppsparet elementära 
respektive avancerade livsformer (Asplund, 1987a, 1987b). Även om han 
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inte är explicit på den punkten är det lätt att tolka honom som att de 
avancerade formerna hör hemma i Gesellschaft där rationellt (ekono
miskt) beteende förväntas, medan de elementära formerna (här diskute
rar Asplund främst vad han benämner "social responsivi tet") återfinns i 
Gemeinschaft. Asplund ställer sig mycket kritisk till de försök som gjorts 
och görs att definiera alla former av beteende i ekonomiska termer, vilket 
om det vore möjligt skulle innebära kontrastparet Gemeinschaft och Ge
seilschafts upplösning10. 

Vad beträffar aspekten 9: Gemeinschafi/Gesellschafi handlar om val och 
om olika sätt a tt orientera sig i tillvaron, ligger det närmast till hands att 
hänvisa till Parsons tolkning och försök till vidareutveckling av Tönnies. 
I en berömd fotnot i sitt klassiska verk The Structure of Social Action 
(1968), har t.ex. denne, enligt Asplund, redovisat den kanske mest om
sorgsfulla läsningen av Tönnies arbete. För Parsons står den sociala 
handlingen i fokus och han definierar (operationaliserar) fem begrepp
spar som han benämner mönstervariabler ("Pattern variables") vilka 
sammantagna speglar tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft11. 
Mönstervariablerna täcker fem val eller dilemman i konkreta hand
lingssituationer och enklast är att tänka sig att dessa utgör alternativ när 
individen evaluerar konsekvenser av olika handlingar. De fem al
ternativen har avgörande betydelse när individer eller grupper orienterar 
sig i tillvaron. Det första dilemmat handlar om att sätta sig själv och sina 
nära och kära först eller motsatsen; att uppträda neutralt och professio
nellt. Distinktionen är här mellan affektivitet ("affectivity") och affekt
neutralitet ("affective neutrality") där den förstnämnda polen är Gemein-
schafts-orienterad. En mor förväntas t.ex. uppträda känslomässigt gent
emot sina barn medan en chef för ett företag förväntas uppträda strikt 
neutralt. Det andra dilemmat är närbesläktat och handlar också det om 
känslor eller förnuft. Parsons benämner det jag-orientering ("self-
orientation") versus kollektiv orientering ("collektive orientation") där 
den första polen är Gesellschafts-orienterad och handlar om huruvida 
privata eller kollektiva intressen ska ha företräde. En affärsman förväntas 
t.ex. se till egenin tresset till skillnad från när han på fritiden arbetar ide
ellt. Det tredje valet rör universalism ("universalism") versus partikula-
rism ("particularism"), d.v.s. två normer mot vilka individen evaluerar 
sina planer eller handlingar. Den förstnämnda polen är Gesellschafts-
orienterad och avser val där aktören följer vissa regler oavsett mot vem 
agerandet riktas. Det fjärde valet rör synen på de sociala objekt som man 
relaterar sig till. Vid Gemeinschafts-polen tillskrivs objekten status ut

Här exemplifierar Asplund i flera av sina böcker med Georg Caspar Hörnans och 
dennes utbytesteori, se Hörnans, G.C. (1961). 
H Se t.ex. Parsons,T. & Shils, E: (red) (1951). 
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ifrån härledda förhållanden ("ascription"), medan motsatsen gäller för 
tillskrivna egenskaper ("aschievment") där objekten själva genom egna 
insatser förvärvat sin position. Det femte och sista valet handlar om spe-
cificitet ("specificity") versus allsidighet ("difuseness"). Det förstnämnda 
alternativet är Gesellschafts-orienterat och innebär att man bedömer ett 
socialt objekt utifrån sitt specifika och kontextuella sammanhang (t.ex. 
en professionell aktör som utövar sitt yrke). Här innebär motsatsen att 
man ser till helheten vilket naturligtvis är uttalat Gemeinschafts
orienterat. 

Det slående med Parsons mönstervariabler är att de liksom Tönnies 
begreppspar (måhända i ännu högre utsträckning) är tillämpbara på olika 
nivåer och i olika sammanhang. De kännetecknar individen i hennes 
grundläggande val när hon orienterar sig mot ett objekt (exempelvis mot 
MRF, Vilhelmina som ort eller mot vänner och bekanta). Vidare kan de 
användas för att beskriva egenskaper hos roller (exempelvis rollen som 
supervisor12 vid MRF). De kan också användas för att beskriva ett sam
hälles normstruktur (exempelvis jantelagen). 

Vad beträffar aspekten 10: Gesellschaft präglas av möten mellan främ
lingar, har Asplund vid flera tillfällen diskuterat närliggande observatio
ner utan att explicit hänvisa till Tönnies begreppspar. I sin bok Tid, rum, 
individ och kollektiv (1983), utnyttjar han t.ex. kulturgeografen Häger
strands (1975) tidsgeografiska begrepp för en analys av skillnader mellan 
land och stad. I detta perspektiv utgörs skillnaden mellan Gemeinschaft 
och Gesellschaft av utseendet på individens livsbanor (trajektorier). I e tt 
Gemeinschafts-präglat lokalsamhälle tenderar livsbanorna bli enkla och 
obrutna. Individerna förflyttar sig mycket sällan. I tidrummet händer 
"ingenting", medan motsatsen äger giltighet i en Gesellschafts-präglad 
modern stad. Asplund (1992) har också jämfört Gemeinschaft och Ge
sellschaft med avseende på "försvinnanden". Medan försvinnanden i 
Gemeinschaft redan per definition är nära nog otänkbara utgör de i e tt 
renodlat Gesellschaft snarast det normala. Redan genom att befinna sig 
där är man i någon mening försvunnen - en främling, eller gömd bakom 
en mask (rollen). Den svenska glesbygdsutvecklingen har i modern tid 
och i detta perspektiv präglats av just försvinnanden från Gemeinschaft 
till Gesellschaft. Människor har övergett sina rötter. Hon eller han har, 
som Asplund också påpekar, förlorat sin identitet. Hon eller han kanske 
också önskar komma till rätta, återvända från ett Gesellschaft där ändå 
någon annan främling omedelbart kommer att inta den roll och den 
plats som just lämnats. I en tidigare framställning, där Asplund (1967) 
diskuterar mättnadsprocesser, jämför han (utan att nämna vid namn) 

^ En beteckning som företaget införde för de som arbetade som arbetsledare för 
larmoperatörerna. 
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gamla, Gemeinschafts-samhällen med nya, moderna Gesellschafts-
samhällen i perspektiv av mättnadsprocesser. Gemeinschafts-samhällen 
karaktäriseras bl.a. av att möjligheter till nya erfarenheter är liten. Redan 
från födseln framstår de som begränsade relativt möjligheterna i moderna 
samhällen. Dessutom tenderar mängden ännu inte gjorda erfarenheter 
minska snabbt i denna typ av samhällen. Den unge Asplund ställer här 
upp den kanske något djärva hypotesen att detta genererar livsleda. 
Mättnaden kommer för fort. Förbrukningstakten av de sparsamt till
gängliga erfarenheterna är för hög och han ser i detta en risk för den 
anomi som Durkheim (1968) och senare Zetterberg (1966) beskrivit 
som självmordsgenererande. 

Vad beträffar aspekten 13: Gesellschaft präglas av "anonym" trygghet, 
tangerar Asplund det område som Giddens (1990) uppehåller sig vid i 
sin redan nämnda bok The Consequences of Modernity. Även hos Giddens 
är, som nämnts, trygghet eller snarare tillit ("trust") en viktig kategori 
och ett av de basala hot som han ser att moderniteten nu står inför är att 
människors tillit till abstrakta system och experter (rollspelande aktörer) 
tenderar minska. Giddens tar i sin analys utgångspunkt i Luhmanns 
(1979) distinktion mellan "trust" och "confidence", där det förra be
greppet är Gesellschafts-orienterat, medan det senare begreppet tillhör ett 
Gemeinschaft. Människorna känner sig trygga ("confidence") i t.ex. ett 
glesbygdssamhälle just p.g.a. att det är stabilt, förutsägbart och familjärt. 
I ett modernt samhälle däremot baseras till iten ("trust") på människors 
förmåga att evaluera konsekvenser av olika handlingsalternativ, planera 
och bedöma risker. Det handlar om att acceptera ovisshet och om möj
ligheter av att ta chanser. Tilliten i ett sådant samhälle är främst baserad 
på människors tilltro till att marknadskontrakt uppfylls och att offentliga 
institutioner är att lita på. I fallet Vilhelmina kunde jag här fråga mig om 
människors tillit till utifrån kommande moderna företag är tillräckligt 
stor för att man skall k unna gå in i en modernare fas av si n utveckling. 
Här är det också intressant att notera att MRF inte bara representerade 
ett modernt tjänsteföretag med avancerad teknik på kommunika
tionsområdet. Företaget handlar med trygghet och ett absolut måste är 
att kunderna skall kunna känna sig sä kra på att företagets förpliktelser 
verkligen uppfylls. 

Aspekten 14: Gesellschaft är outgrundligt, sp inner på ett nära analogt 
tema. I ett Gemeinschaft behövs andra kognitiva kartor än i ett Gesell
schaft. Där är avsevärt mer förutbestämt och förutsägbart. I Gemein
schaft återfinns mer av ödestro och mindre av tanken att individen en
sam förmår bestämma sitt eget öde. I ett uttalat Gemeinschaft kan t.ex. 
inte den s.k. "just world hypothesis'13 förväntas ha slagit rot, d.v.s. idén 
att människor själva skapar såväl sina problem som sina möjligheter, en 

!3 Lerner, M. (1980). 
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idé som tenderar leda till såväl "victim-blaming" som acceptans av ex
trem förmögenhetsbildning14. Människors kognitiva kartor (begreppet 
utvecklas under nästa rubrik) i Gemeinschaft kan också förväntas vara 
avsevärt mindre komplicerad än de som behövs i Gesellschaft, men också 
avsevärt säkrare och mer detaljerade. De är, vilket Giddens påminner 
om, mer konkreta och erfarenhetsbaserade. De fungerar i känd terräng, 
är mer internaliserade men därmed också mer omedvetna. De är framför 
allt stabila och sällan i behov av att ritas om. I Gesellschaft däremot råder 
motsatta förhållanden. 

Aspekten 15: Det är möjligt att pendla mellan Gemeinschafi och Ge
sellschaft, slutligen handlar om möjligheterna att samtidigt leva i Geme
inschaft och Gesellschaft. Även om individens grundläggande kartor 
tenderar vara stabila finns möjligheten till kompletteringar, förändringar 
och kontextbunden pendling. Detta gäller i all synnerhet på tanke
figurens mer konkreta framträdelsenivåer. Modern attitydteori har visat 
att människor har ganska lätt att leva med inkonsistens i sina attitydupp
sättningar och framför allt att pendlingen mellan olika förhållningssätt är 
starkt kontextberoende15. Man kan alltså mycket väl tänka sig att de 
MRF-anställda ungdomarna har andra och modernare attityder på job
bet än på fritiden utan att denna inkonsistens upplevs vara särskilt fru
stre rande. 

Attitydteorier som Festingers (1957) ryms inom ramen för social 
kognitionsteori och min teoretiska referensram vad avser m itt begrepps
pars framträdelseformer och betydelse på individnivån (främst beteende
sidan) hämtar jag dä r. Jag skall därför i det avsnitt som följer redogöra 
för de aspekter av d etta perspektiv som jag använt mig av och speciellt 
fokusera på begreppen sociala scheman och sociala representationer. 

Sociala scheman (kognitiva kartor) 

I början av 1930-talet upptäckte den engelske psykologen Barlett (1932) 
att människor ökar sin kapacitet att minnas saker om informationen or
ganiseras med hjälp av meningsfulla mönster. Inkommande information 
(stimuli) fick ökad mening när den kunde positioneras inom ramen för 
en befintlig struktur eller befintliga kategoriseringar. Den här upptäckten 
kan ses som en föregångare till socialpsykologisk forskning kring sociala 
scheman, en teoribildning som känns relevant för att belysa min tankefi
gurs funktion och egenskaper. Sociala scheman kan beskrivas som kog-

1^ Rubin, Z. & Peplau, A. (1975). 
15 Se t.ex. Billig, M. (1987). 
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nitiva strukturer som innehåller allmän kunskap om vår sociala värld och 
som hjälper oss a tt bearbeta, tolka och förstå social information. De är 
redskap i form av symboler eller kategorier som vi använder oss av för att 
i vårt minne organisera kunskaper och erfarenheter som hjälper oss a tt 
orientera oss i tillvaron. I min text så här långt har jag använt mig av be
greppet kognitiva kartor och detta begrepp och begreppet sociala sche
man används här i stort sett synonymt. Dessa scheman eller kartor inne
håller en individs inre bild av objekt utanför honom/henne, d.v.s. en fö
reställning om något i omvärlden. Den process man talar om i detta 
sammanhang brukar benämnas kognitiv kartläggning. När det gäller so
ciala scheman är motsvarande begrepp kategorisering. I den beskrivning 
som nu följer lutar jag mig i första hand emot Augoustinos & Walkers 
(1996) representativa introduktion i ämnet. Forskning om scheman kan 
delas upp i fyra huvudområden, vilka är: "person schemas, self schemas, 
role schemas and event schemas" (Fiske & Taylor, 1991). Alla schema
typerna har samma funktion, d.v.s. de påverkar kodning och tolkning av 
ny information: 

"Person schemas deal with abstracted conceptual structures of personality 
traits or person prototypes that enable a person to categorize and make 
inferences from the experience of interactions with other people" (a.a. 
sid.36 f). "Person schemas" aktualiserar frågeställningar som: Vilken sorts 
människa är han eller hon? De hjälper oss förutse hur vårt umgänge med 
andra människor kommer att bli vilket ger en känsla av kontroll och för
utsägbarhet i relationen till andra människor. 

"Self schemas" hänvisar till de föreställningar vi har om oss själva. Markus 
(1977, sid.64) beskriver "self schemas" som "cognitive generalisations 
about the self, derived from past experience, that organise and guide the 
processing of self-related information contained in the individuals social 
experiences". Ibland är dessa scheman stabila i den meningen att man 
känner sig säker på sina personliga egenskaper ("schematic"). Andra 
gånger pendlar man i sin upplevelse och framstår inför sig själv som 
svårplacerad ("aschematic"). Augoustinos & Walker (1996) ger här ett 
exempel.. Om man har en tydlig uppfattning och känsla för hur ambitiös 
man är, blir man kategoriserad som "self-schematic" på den egenskaps
dimensionen. Om man istället är osäker eller ambivalent om hur man 
vill gradera sig, blir man kategoriserad som "aschematic". "Self schemas" 
innefattar begreppsbildningar och strukturer som till stor del är kopplade 
till stabila egenskaper och beteenden hos individen och som är väsentliga 
delar i individens jag-uppfattning. Men "self-schemas" har också beskri
vits som: "multiple, dynamic and flexible, changing with the affective 
and situational needs of the individual (a.a. sid.39). 
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"Role-schemas " refererar till den strukturerande kunskap individen har av 
existerande normsystem och förväntat beteende i specifika roller och po
sitioner i samhället. Dessa relateras till "achieved-role" eller "ascribed-
role". Augoustinos & Walker definierar den förstanämnda som: "roles 
which are acquired through effort and training, such as the doctor role or 
psychologist role, while the latter refer to roles which we have little con
trol over such as age, sex and race"(a.a. sid.39). 

"Event schemas" slutligen sammanfattas som: "cognitive scripts that desc
ribe the sequential organization of events in everyday activities" (a.a. 
sid.4l). Med hjälp av dessa sc heman blir framtiden gripbar. Människan 
kan planera, ställa upp mål och evaluera tänkbara konsekvenser. De hjäl
per individen att finna relevanta strategier och beteendemönster. Vårt 
sunda förnuft säger oss hur vi skall bete oss i olika situationer. Vi har en 
stor repertoar av medveten och/eller omedveten kunskap som orienterar 
oss i vårt dagliga liv. 

Den viktigaste processen i uppbyggandet av sociala scheman är kate
goriseringen, d.v.s. när vi klassificerar och definierar ett objekt. Inkom
mande stimuli identifieras som tillhörande en kategori och denna process 
är som Augostinus & Walker (a.a.) framhåller fundamental för percep
tion, tankar, språk och handling. Kategoriseringen skapar den ordning 
som gör det möjligt att kommunicera på ett effektivt sätt. Materiella ob
jekt som blommor och bin är här lättare att kategorisera än sociala objekt 
som det ju ofta handlar om i tankefiguren Gemeinschaft och Gesell
schaft. Liksom hos attityder har ett socialt schema inte bara en kognitiv 
sida utan också en affektiv och en evaluerande. Schemana är också ofta 
normativa, d.v.s. de föreskriver beteenden och en av deras huvudfunk
tioner är att vara behjälpliga vid val mellan alternativa handlingsstra
tegier. Vidare är de oftast hierarkiskt uppbyggda i flera skikt, med ab
strakta kategorier i toppen och ytterst konkreta i botten och här kan det 
vara av intresse att notera att kategorier på mellannivå ofta visar sig vara 
rikast på information och därmed mest användbara. Likheten med 
Mertons (1967) argument för "theories on the middle range" i forsk
ningssammanhang är påfallande. Fokuseringen på kategoriseringsproces-
ser i uppbyggandet av sociala scheman känns också relevant att jämföra 
med tekniken för kodning enligt "grounded theory" och jag återkommer 
till detta i mitt metodkapitel. 

Forskning om sociala scheman och överhuvudtaget om social kogni-
tion har av tradition tilldragit sig inom den mer experimentella grenen av 
socialpsykologin, vilket är förvånande. Augostinus & Walker pläderar 
också i sin genomgång av perspektivets idétradition för mer verklighets
anknutna empiriska studier på området. Vissa ansatser har dock gjorts. 
Bl.a. genomförde Hewstone, Hopkins & Routh (1992) en studie av 
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gymnasieelevers ins tällning till poliser, hur den påverkades av e tt försök 
med samverkan mellan skola och polis. Något förvånande fann forskarna 
att elevernas inställning till den polis man kom i kontakt med inom ra
men för programmet var positiv, men att detta inte påverkade deras in
ställning till poliser i allmänhet. Forskarnas slutsats var att elevernas po
sitiva erfarenhet av den konkrete polis man lärde känna inte räckte för att 
förändra deras generella kategoriseringen av po liser i allmänhet. I stället 
betraktades han som ett undantag, som en person i kategorin polisers 
absoluta utkant. Genom att isolera "undantaget" bevarades den negativt 
stereotypa attityden till poliser intakt. Överför jag samma tankekedja på 
mitt fall är det intressant att belysa hur uvida ungdomarnas erfarenheter 
av MRF stannar vid att betrakta detta företag som undantaget som be
kräftar regeln. Eller blev det kanske så att deras erfarenheter lät sig gene
raliseras till at t omfatta även attityder till andra moderna företeelser i de
ras omg ivning? Centralt för mig är att se om företagets uppdykande på 
scenen förmår "rita om" befintliga sociala scheman hos min undersök
ningsgrupp. 

Sociala scheman liksom tankefigurer är behjälpliga i sökandet efter ny 
kunskap oavsett om detta sökande sker i vardagslivet eller på forsknings
fältet. Det är också viktigt att notera att detta sökande sker längs två vä
gar. Dels utifrån teoretisk förförståelse när befintliga kategorier och 
scheman används för att sortera inkommande intryck. Dels när nya sti
muli som inte låter sig inordnas i befintliga scheman genererar nya kate
goriseringar. Forskningen på detta område visar a tt ny information som 
genererar nya kategorier ("data-driven") i vardagslag upplevs vara väl så 
betydelsefull som mer lättsorterad ("theory-driven") Has tie & Kumar 
(1979). I det avsnitt som nu följer skall jag fortsätta längs detta spår men 
nu ta min utgångspunkt i teorier om det som brukar benämnas sociala 
representationer ("social representations") och där framför allt i Mosco-
vici's (1972) arbeten samt i Augoustinos och Walkers (1996) förmedling 
av desamma. 

Sociala representationer 

Mosco vici (1972) definierar sociala representationer som sådana idéer, 
föreställningar, tankar och kunskap som delas av det kollektiv där de ska
pas och kommuniceras och där bidrar till gruppens sammanhållning och 
styrka. Som Augoustinos och Walker (1996) framhåller är hans teori 
initiait inspirerad av Dürkheims begrepp "kollektiva representationer" 
(1898), men till skillnad från detta är hans begrepp tillämpbart på mind
re grupper och konkretare nivåer i samhället. I båda fallen handlar det 
dock om delade (ej i ndividuella) kartor och representationer. Dessa ge
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mensamma föreställningsvärldar och symboler kittar ihop grupper. De 
brukar beskrivas som kognitiva system, d.v.s. scheman eller kartor som 
hjälper individen att definiera och handskas med olika sociala situationer 
eller s ammanhang. Inte minst hjälper de individen att klassificera eller 
upptäcka nya kategorier med vars hjälp hon eller han kan orientera sig 
även i nya, ännu inte familjära situationer. Sociala representationer har 
därmed en styrande eller normativ funktion såväl för gruppen som för 
gruppens medlemmar. De utgör en slags tankens miljö som konstruerar 
och gör den verklighet som omger oss begripl ig. Som framgått ligger an
satsen inte särskilt långt från huvudfåran i den symboliska interaktionis-
men och speciellt då dess kunskapsteori, oftast representerad av Berger 
och Luckmann (1967). 

Hur uppstår då sociala representationer? Moscovici (1972) beskriver 
här två processer som båda är av relevans i min studie: förankring ("an
choring") och objektifiering ("objectification"). Man skulle kunna säga 
att de två processerna speglar var sin sida av kunskapsprocessen, eller för 
att återvända till den metafor som inledde detta kapitel att de speglar två 
vägar till förståelse. 

Den första vägen handlar om förankring. När ett nytt stimuli eller en 
ny företeelse dyker upp försöker människor klassificera d en genom att 
jämföra med något redan känt, med något som redan finns där på den 
kognitiva kartan. Vad man då gör, fast förstås oftast omedvetet, är att 
man generaliserar vissa: "salient features of the prototype to the unfami
liar stimulus" Augoustinos & Walker (1996, sid. 138). I mitt fall handlar 
det då om mina informanters sätt att bedöma den nya företeelsen MRF 
med hjälp av den redan i funktion varande tankefiguren Gemeinschaft 
och Gesellschaft. Man försöker förankra det nya i det gamla. Här hand
lar det alltså om en slags deduktion i det att man förankrar nya upp
täckter i syfte att konsolidera sitt sociala schema - de införlivas i något 
redan befintligt. 

Den andra vägen handlar om objektifiering som är den process i vil
ken: "unfamilar and abstract notions, ideas and images are transformed 
into concret and objectiv common-sense realities" (a.a. sid. 139). I den 
här processen sker motsatsen till vad fallet var i den förra. Människor 
försöker operationalisera och därmed göra konkret nya abstrakta inslag i 
sina sociala scheman. En ny och abstrakt teknologi görs, t.ex. begriplig 
och kommunicerbar med hjälp av vardagsspråket eller genom att man 
praktiskt lär sig tillämpa den. Moscovicis paradexempel här, enligt Au
goustinos & Walker (a.a.), är den psykoanalytiska teoribildningen som 
blivit "var mans egendom" genom att förenklas och exemplifieras och 
därmed kommit att fungera som en väldig kulturell kraft i det moderna 
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samhället. Också i objektifieringsprocessen spelar metaforer stor roll16. 
Människan söker mening genom att jämföra det nya med något redan 
känt. Skillnaden mot den förra vägen är främst att här objektiveras något 
abstrakt medan där förankrades något konkret. Vidare har objektifiering-
en enligt Moscovici och Hewstone (1983) tre ansikten som samtliga är 
av relevans i m in studie. Det första handlar om att objektifiera genom att 
länka fenomenet till en person, exempelvis begreppet tankefigur till 
Asplund. Det andra handlar om att beskriva den abstrakta företeelsen 
med hjälp av en konkret och materiell metafor, t.ex. att låta "Helly-
Hansen" symbolisera Gemeinschaft. Det tredje slutligen benämns realis
tisk ontologisering. Det handlar om att försöka förstå och ge mening åt 
något abstrakt genom konkret exemplifiering, exempelvis genom att 
måla upp konkreta scenarios över moderniseringsprocessens konsekven
ser. 

Stabilitet och förändring i sociala scheman och 
representationer 

En ofta framförd kritik när det gäller kognitionsteorier är att de tenderar 
betrakta något en gång konstruerat som för evigt giltigt. De kartor som 
en gång etablerats skulle man helt enkelt få dras med. Det här torde ha 
att göra med främst två förhållanden. För det första med att kogni
tionsteorier som nämnts oftast haft hemvist inom experimentell psykolo
gi med dess tendens att bortse från sociala förhållanden och betrakta 
kognitioner som inre egenskaper hos individen. För det andra har de 
valda metoderna företrädesvis varit kvantitativa med svårigheter att mäta 
förändringsprocesser. Inom den gren av kognitionsteori som jag här för
söker tillämpa; teorier om social kognition, är denna kritik mindre befo
gad, även om empiriska studier, som Zajonc och Adelman (1987) fram
håller, alltför ofta lyst med sin frånvaro. I det perspektiv som jag delar är 
utgångsantagandet att kognitioner konstrueras och utvecklas i kommu
nikation med andra männikor, d.v.s. på ett sätt som är nära analogt med 
den symboliska interaktionismens sätt att uppfatta socialisations-
processer. Med Moscovici's ord, förmedlade av Augoustinos och Walker, 
handlar det om en "continual renegotiation of social representations du-
ring the course of social interaction and communication by individuals 
and groups" Augoustinos & Walker (1996, sid. 178). 

En produktiv nisch på detta område är idag AIDS-forskningen där människor i 
hårt drabbade områden försöker göra denna nya sjukdom och forskning begriplig 
och kommunicerbar med hjälp av metaforer för sjukdomen. Se t.ex. Sontag, (1991) 
eller Mutembei, (2001). 
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Individens och gruppens kognitiva strukturer kännetecknas i detta te
oretiska perspektiv såväl av stabilitet som av en förändringspotential. I 
händelse av exponering för tillräckligt starka stimuli (nya erfarenheter) 
med åtföljande kommunikation så omförhandlas de sociala represen
tationerna, åtminstone delvis, vilket i förlängningen också kan förväntas 
påverka individernas sociala identitet. Det hör till sakens natur att hän
delseförloppet har med ålder att göra och förr eller senare i en människas 
livslopp tenderar hennes sociala scheman att "fossiliseras". Det är också 
självklart att "formativa moment" i ett kollektiv eller för en enskild indi
vid ibland medför tämligen drastiska förändringar av scheman och repre
sentationer. Vilken relevans har då detta för min studie? 

Jag menar utifrån detta teoretiska perspektiv att tankefiguren Geme
inschaft och Gesellschaft formar en viktig del av MRF-ungdomarnas 
kognitiva strukturer. Hur de upplever saker, hur företeelser ges mening, 
hur man förstår och förklarar det som händer omkring dem etc, påverkas 
ibland medvetet men ofta omedvetet av denna tankefigur. Den är också 
central för deras val av livsstil, för deras emotionella och normativa be
dömningar samt för deras självbild och sociala identitet. Utifrån tankefi
guren finner de också sina positioner i de sammanhang och sociala 
strukturer som de tillhör. Från denna allmänna, abstrakta och internali-
serade tankefigur emanerar olika grader av konkreta orienteringsmönster 
eller fö rhållningssätt. Grundläggande mönster i en individs eller grupps 
kognitiva kartor är mer abstrakta och därmed också mer stabila, medan 
tankefigurens konkreta framträdelseformer lättare genomgår förändring
ar. Självklart tänker nu inte ungdomar i allmänhet på orter, företag, sig 
själva och sina kamrater i termer av Gemeinschaft och Gesellschaft. Tan
kefiguren är också ofta dold eller omedveten. Jag får nöja sig med att 
söka saker som indikerar dess närvaro, försöka finna och tolka tankefigu
rens spår ("tracers"). Hur kommer jag d å att gå till väga i denna min 
ambition? Detta för mig in på mina metodöverväganden om vilka nästa 
kapitel kommer att handla. 
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KAPITEL 5 

MATERIAL, METOD OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Inledning 

Ett första antagande i min undersökning är att kunskapssökande sker på 
ett liknande sätt i forskningsprocessen och i vardagslivet. I den typ av 
kvalitativ metod som jag har arbetat med talar man t.ex. om "naturalistic 
inquiry" Lincoln & Guba (1985), vilket bl.a. innebär att man försöker 
"härma" naturlig kunskapsinhämtning. Om man knyter an till kognitiva 
kartor och deras funktionssätt är det lätt att inse att de är ytterst kompli
cerade, men att de ger en mer eller mindre sammanhållen och kompri
merad bild av världen. De föreskriver hur vi ska bete oss i o lika situatio
ner och fungerar därmed som teorier och hypoteser. Alla människor ut
vecklar och förfogar över dessa subtila verktyg men deras kunskaper om 
hur det egentligen gått till att förvärva dem är tyst. Lika tyst är männi
skors förmåga att berätta om hur man generaliserar från tidigare erfaren
heter till nya handlingssituationer. I vardagslivet söker alltså människor 
kunskap på ungefär samma sätt som forskaren, men mindre systematiskt. 
De testar t.ex. hypoteser på ett naturligt sätt: "Jag gör så här så får jag se 
vad som händer" och beroende på utfallet av beteendet förkastas idén 
eller uppmuntrar till fortsättning och generalisering. Vidare söker forska
ren likväl som andra människor förenkla verkligheten i sin strävan efter 
att fånga sammanhangen, helt enkelt av det skälet att kapaciteten att ta in 
och förstå allt saknas. Alla tvingas fokusera informationen samt skapa 
logiska mönster för att bättre kunna förstå det som händer. 

Människors sociala kartor utgör med andra ord deras erfarenhetsbank 
eller "teori", och till skillnad från många av forskningens teorier används 
de verkligen. Vanligtvis har de också en hög grad av stabilitet även om de 
i sina delar kontinuerligt modifieras och byggs på. Helt klart finns alltså 
deduktiva inslag i människors kunskaps- eller socialisationsprocess. Det 
här är kanske mest påtagligt ur ett symbolisk interaktionistiskt perspek
tiv1. Individen agerar i egenskap av "I" och får reaktioner från omgiv
ningen, vars feed back emottas av självets andra sida: "me". Omedelbart, 

1 För en utförlig genomgång av d en symboliska interaktionismen och dess idéhistoria, se 
Denzin, N.K. (1992) 
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men oftast omedvetet, reflekterar individen över den erhållna reaktionen, 
en slags in tern kommunikation mellan "I" och "me" således. Reflektio-
nen kan därefter leda till förändrat beteende och/eller till att de kognitiva 
kartorna modifieras eller ritas om. Ofta agerar dock individen i sin egen
skap av "I" intuitivt och oplanerat och i vart fall inte med den systematik 
som borde känneteckna forskaren. Hypotestestandet får med andra ord 
en mer tillfällig karaktär. Den naturliga kunskapsprocessen har också en 
induktiv och minst lika viktig sida. När individen kategoriserar inkom
men information samt tolkar den bygger han upp eller modifierar sina 
kognitiva kartor. Av särskilt intresse här är den situation som innebär att 
individen möter nya och ofamiljära stimuli av den typ som MRF:s upp
dykande i Vilhelmina kunde antas innebära. I ett sådant läge är in
dividen, som Hastie och Kumar (1979) påpekar, mer benägen att upp
märksamma och låta sig påverkas. Kategoriseringen och tolkningen är 
nära analog med tillvägagångssättet i den kvalitativa metod jag tillämpar i 
min studie, nämligen "grounded theory". Denna metod har visat sig vara 
speciellt användbar just när det handlar om att tolka nya fenomen eller 
fenomen om vilka relevant teoribildning saknas eller behöver komplette
ras, d.v.s. just den situation som jag anser föreligga i mitt "fall". 

Min undersökningsdesign kännetecknas av vad som brukar benäm
nas triangulering Denzin (1978) och den gör det på tre sätt. Genom att 
använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder på mitt "fall" försöker 
jag fånga in olika aspekter av det fenomen jag belyser. Samtidigt försöker 
jag betrakta mitt undersökningsobjekt utifrån olika teoretiska perspektiv 
i syfte att nå en mångsidig och "öppen" beskrivning och tolkning. Jag 
försöker för det tredje också bygga broar mellan mitt val av teori och 
metod. Ytterligare en metafor som speglar detta men i lite vidare bemär
kelse oc h som flitigt används i "grounded theory" traditionen är pend
ling ("oscillation"). Här avses den kontinuerliga och abduktiva pend
lingen mellan induktion och deduktion. Abduktion som forskningsstra
tegi brukar även om den är avsevärt äldre tillskrivas den amerikanska 
pragmatismen och där främst Peirce. Som Alvesson och Sköldberg 
(1994) påpekar torde de flesta fallstudier kunna beskrivas som abduktiva, 
så även min. De beskriver målande och med hänvisning till Whitehead 
(1979) abduktionens princip på ett sätt som förtjänar att återges: "Den 
sanna metoden för upptäckt liknar en flygtur. Den startar från grunden 
av en viss speciell observation; den gör en flygning i den fantasifyllda ge
neraliseringens tunna luft; och den landar igen för förnyad observa
tion..." Alvesson och Sköldberg (1994, sid.45f). En sådan pendling är 
ett naturligt inslag i den vardagliga kunskapsprocessen, men också vid 
kvalitativ datainsamling och analys. Redan i den öppna eller halvstruktu-
rerade intervjun pendlar intervjuaren mellan idégenerering och spontan 
hypotesprövning och tolkningar av intervjusvaren sker oavbrutet. Samma 
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sak sker sedan i tolkningsstadier av öppen, och selektiv kodning. Här är 
det, som Miller (1997) framhåller, också: "important to recognize that 
qualitative data - like other depictions of social reality - are social con
structs" (sid.26). Den här pendlingsambitionen kommer bl.a. att framgå 
när jag kombinerar kvalitativa och kvantitativa analyser/tolkningar av 
mitt material. 

Broar mellan teoretisk förförståelse och metodval 

"Grounded theory"- metodens teoretiska hemvist ligger enligt Glaser 
(1998) i den symboliska interaktionismen med hemvist i University of 
Chicago och initierad av namn som Georg Herbert Mead och Herbert 
Blumer. En andra hemvist ligger i den tämligen ortodoxa kvantitativa 
sociologi (statistisk analys och skal-konstruktion) som under 1960-talet 
dominerade vid Columbia University, med Paul Lazerfeld som huvudis-
piratör. För mig har utan tvivel den förstnämnda skolbildningen utgjort 
den viktigaste av dessa båda rötter. En konkret anledning till detta är att 
en av metodens grundare Anselm Strauss, också är en av detta teoretiska 
perspektivs förgrundsfigurer. En beröringspunkt har redan antytts, näm
ligen att vår sociala verklighet likväl som våra forskningsresultat är sociala 
konstruktioner. Den symboliska interaktionismens kunskapsteori tilläm
pas fullt ut i "grounded theory"-ansatsen. Bergers och Luckmanns (1967) 
berömda tes att samhället samtidigt är en objektiv realitet och subjektivt 
erfaren och skapad är en central utgångspunkt. Människor skapar i sam
spel sin verklighet och mötet mellan forskaren och hennes forsk
ningsobjekt (kanske främst informanten) präglas av just denna dialektik. 
Man skapar något i samspel och det man åstadkommer sker i vad Lin
coln & Guba (1985) benämner förhandling ("negotiation"). Den här 
symbolisk interaktionistiska dialektiken innebär att objektivitet och sub
jektivitet går hand i hand, vilket är ett viktigt argument när man som jag 
försöker tillämpa såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Den innebär 
också ett avståndstagande från tesen att där finns en enda, pålitlig och 
stabil sanning. I stället föreskriver perspektivet att olika sanningar existe
rar sida vid sida samt att teorier förändras över tid. 

En andra och närbesläktad impuls från den symboliska interaktionis
men, som jag redan berört, är att forskningsprocessen betraktas som nära 
analog med socialisationsprocessen. I den kvalitativa datainsamlingen är 
en viktig förutsättning den att intervjuaren skall kunna ta informantens 
roll, kunna leva sig in i den på ett empatiskt sätt, öppna upp för en dialog 
och skapa tilltro. Den tolkningsprocess som därpå följer (kodning av ut
skrivet material från bandinspelade intervjuer) handlar om reflexion och 
om förmåga till generaliseringar i riktning mot mer abstrakta analysnivå
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er. Även denna process har mer eller mindre av kommunikativa inslag 
beroende på i vilken utsträckning informanterna bjuds in till deltagande i 
tolkning och validering av materialet. Exempelvis finns ibland anledning 
att analysera det som i litteraturen brukar benämnas: "the fundamental 
attribution error"2, d.v.s. tendensen hos informanter att se orsaker till 
problem och framgångar i den egna motivationen och det egna beteendet 
(subjektiv förståelse) snarare än grundade i de strukturella sammanhang 
som de påverkas av (tolkning). 

Vid sidan av den symboliska interaktionismen är min undersök
ningsdesign också inspirerad av ett fenomenologiskt/hermeneutiskt syn
sätt, kanske framför allt av den s.k. hermeneutiska spiralen3. Det princi
piella resonemanget kring denna spiral är att tolkning av en intervjutext 
handlar om en pendling mellan textdelar och hela texten och om en 
pendling mellan text och kontext. I vidare mening handlar det också om 
en överföringsprocess från en informant och dennes förmedlade erfaren
heter, via forskarens tolkning till läsaren/åhöraren. I den här processen 
har förförståelsen stor betydelse, både den praktiska och den teoretiska. 
Ur forskarens perspektiv handlar det om problemet att samtidigt nyttig
göra sig av sin förförståelse och att hålla den ifrån sig. Inom fenomenolo
gin talar man här om att hålla förförståelsen inom parentes ("bracke
ting"). I mitt fall har jag i samband med datainsamlingen försökt ut
nyttja min praktiska förförståelse grundad i a tt jag varit Vilhelminabo i 
tolv år. Jag kunde kontexten. Min teoretiska förförståelse, som jag pre 
senterade ovan, vägledde mig i tematiseringen av mina intervjuer och i 
viss m ån i operationaliseringen av mina enkätfrågor. Även under tolk
ningsarbetet har givetvis förförståelsen spelat roll, men på rätt olika sätt 
under olika faser. I intervjusituationen påverkade förförståelsen på ett 
oftast omedvetet och intuitivt sätt. Under den öppna kodningen försökte 
jag medvetet hålla förförståelsen i schack (inom parentes). I den selektiva 
kodningen däremot, som för mig inneburit ett förnyat möte mellan min 
empiri och min teoretiska förförståelse, försökte jag på nytt vitalisera 
mina teoretiska utgångspunkter, men nu även relatera mina upptäckter 
till annan relevant forskning på området. Det bör nämnas att den här 
processen inte alls varit så rak som min text antyder. I praktiken känne
tecknades den av just pendling och därmed snarare av ett fram och till
baka än av rätlinjighet. 

Relationen mellan forskaren och hennes undersökningsobjekt är som 
framgått problematisk och därmed också intressant. För forskaren in

2 Ross, L. (1977). 
3 För en beskrivning av den hermeneutisk-fenomenologiska tolkningen av intervjutexter oc h 
den hermeneutiska cirkeln och spiralen, se Barbosa da Silva, A. (1996). 
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nebär relationen en utmaning. Först måste hon närma sig sitt under
sökningsobjekt och redogöra för det på ett konkret sätt. Sträva efter den 
"suspension of judgement" som fenomenologin rekommenderar. Hon 
bör lägga sig nära sina informanters egen förståelse av det de har att för
medla, d.v.s. deras egna ord. Jag har försökt vara trogen detta perspektiv 
genom att ge fylliga beskrivningar av den information jag erhållit, kryd
dade med ett stort antal citat. Därefter måste forskaren också kunna di
stansera sig, till att börja med lämna sitt konkreta forskningsfält, men 
viktigare i distanseringsprocessen är att tolka vidare och nu med hjälp av 
sin teoretiska förförståelse. Denna hermeneutiska del i forskningsproces
sen kan se ut på olika sätt. Ett sätt som jag inte alls utnyttjat är att tolka 
informanternas utsagor med hjälp av psykologisk teoribildning, t.ex. 
psykoanalytisk. En sådan tolkning skulle som bekant innebära att jag 
försöker finna dolda och omedvetna sidor i informanternas personlighe
ter, vilket ligger utom ramen för min studie. Ett annat sätt som jag där
emot tillämpat är att successivt lämna den konkreta nivån till förmån för 
abstraktare och därmed mer generella tolkningar. Mitt främsta verktyg i 
detta företag har varit tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft och i 
fokus för min tolkning ligger mötet mellan detta begreppspars abstrakta 
egenskaper och dess konkreta framträdelseformer som de återspeglas i 
min empiri, främst då i mina kvalitativa data. 

Mötet mellan Gemeinschaft och Gesellschaft har därmed två bäring
ar. Det kontrasterar socialt nedärvda värderingar, representationer, soci
ala scheman, attityder, beteende- och orienteringsmönster mot moder
nare sådana, men det kontrasterar också konkreta framträdelseformer 
mot abstrakta. När jag analyserar en modern företeelses (M RF:s) konse
kvenser i svensk glesbygd (Vilhelmina), söker jag i konsekvens med detta 
efter detta mötes reella och potentiella förmåga att så att säga ruska om i 
kraftfältet Gemeinschaft och Gesellschaft. Företaget såg i detta möte vis
sa problem och möjligheter och detsamma gäller för olika grupper i Vil
helmina kommun. Jag kommer att pröva om mötet inneburit åtminsto
ne något av det som Strauss (1959) benämnt "turning points", d.v.s. så
dana situationer (möten) som bryter rutiner och föranleder människor 
att omdefiniera sin situation och rekonstruera sina sociala scheman och 
representationer. Eller för att tala med Mattsson (1996), sådana formati
va moment som förändrar något hos individ och/eller samhälle på ett 
genomgripande sätt. 

Val av fall 

I min text ovan har jag diskuterat forskningsprocessen och att den bl.a. 
kännetecknas av en pendling mellan såväl metoder som teorier. Innan jag 
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går över till att presentera mina tillvägagångssätt i insamlingen och bear
betningen av min empiri skall jag ko rt redogöra för den process som led
de fram till att just M RF: s etablering i Vilhelmina utvecklades till att bli 
mitt avhandlingsämne - mitt fall. 

Vi som arbetade på forskningsenheten i Vilhelmina 1991 blev lika 
överraskade som den övriga befolkningen när nyheten om etableringen 
av MRF kom ut i pressen. Vi bildade relativt snabbt en intressegrupp, 
där också tr e medarbetare från sociologiska institutionen i Umeå ingick. 
Ingen i gruppen var inledningsvis helt klar över vad vi mer specifikt ville 
belysa i en studie men vi var eniga om att etableringen utgjorde en stor 
och innovativ händelse i Vilhelminas näringsliv och att den med stor 
sannolikhet skulle få konsekvenser både för orten och dess befolkning. Vi 
bestämde oss därför för att så snabbt som möjligt försöka få kontakt med 
företaget och den personal som skulle anställas. Vid vårt första besök vid 
företaget presenterade vi oss, berättade vilka vi var och om våra rätt lösa 
projektidéer. De reaktioner som dessa m öttes av från företagsledningens 
sida var svårtolkade. Naturligtvis uttryckte man sig positivt om forskning 
och välkomnade oss till fö retaget, men samtidigt markerade man tydligt, 
för oss och sin personal, att företaget var inne i en intensiv fas, att alla var 
mycket upptagna o.s.v. Det var ofrånkomligt att inte uppleva känslan av 
att vår närvaro var "besvärande", vi välkomnades inte med öppna armar 
av företagsledningen. Att det inte bara var vi som uppmärksammat sig
nalerna från företagsledningen fick vi senare bekräftat när vi ville få vår 
enkät besvarad. Det är min bestämda uppfattning att ungdomarna var 
om inte rädda så i vart fall oroliga för att besvara enkäten eller att på 
andra sätt ställa sig "alltför" positiva till vår närvaro. De var osäkra på hur 
de skulle förhålla sig till oss. Disciplinen och företagets tuffa attityd mot 
personalen var ju också tydlig redan från början: passar det inte är det 
bara att gå. Själv för sökte jag också vid flera tillfällen under den första 
perioden att få en intervju med VD:n vid företaget (som för övrigt hade 
sitt kontor i Stockholm) men det var omöjligt. Min uppfattning är att 
det inte berodde på tidsbrist, man ville helt enkelt inte ha oss där men sa 
det aldrig rent ut. Om strategin från företaget i stället hade varit att se vår 
närvaro som något positivt och försökt dra nytta av vårt intresse för eta
bleringen kunde vi eventuellt ha valt ytterligare datainsamlingsformer, 
t.ex. mer av deltagande observation. 

Efter denna igångsättningsfas arbetade vi tillsammans fram en enkät 
som skulle lämnas ut till samtliga anställda i företaget. Enkäten utforma
des så att vi alla utifrån våra olika intresseområden skulle kunna utnyttja 
resultaten. Vid projektstarten var jag själv in te klar över mina konkreta 
forskningsfrågor, även om både glesbygdsproblematik och Tönnies be
greppspar Gemeinschaft och Gesellschaft redan fångat mitt intresse. Må
hända följde vi inte under inledningsfasen gängse tillvägagångssätt i 
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forskningsprocessen, vilket motiveras av tidspressen. Allt gick i en rasan
de fart. Från att nyheten om etableringen kommit ut, till att internut
bildningen startade och vi hade presenterat oss på företaget första gången 
hade det bara gått en månad. Vi var dock eniga om att försöka få ut en
käten så snabbt som möjligt. Vi ville " mäta av" innan personalen på
verkats alltför mycket av företaget. 

När det gäller mitt val av "fall" vill jag också på minna om att Vilhel
mina inte valdes för att orten förutsattes vara extremt Gemeinschafts-
präglad. Hela dess kor ta historia äger som framgått rum inom moderni
teten och introduktionen av MRF på Vilhelminas lokala arbetsmarknad 
bör betraktas som ett inslag i en pågående moderniseringsprocess. Inte 
desto mindre finns tankefiguren Gemeinschaft och Gesellschaft där och 
påverkar mötet mellan företaget och ungdomarna. 

Datainsamling 
I början av d ecember 1991 delade vi personligen ut enkäten till de an
ställda vid företaget. Vi fanns i lokalen vid flera tillfällen och under flera 
dagar för att kunna besvara ev entuella frågor. Vi garanterade dessutom 
fullständig anonymitet genom att inte märka svarsformulären. Detta var 
möjligen ett misstag då vi senare vid två tillfällen tvingades skicka ut på
minnelser till samtliga anställda, även då till de som redan besvarat enkä
ten. Många returnerade med ganska svidande kommentarer, främst de 
som absolut inte ville besvara fr ågorna. Kommentarerna rörde t.ex. de 
upprepade utskicken och att man ville a tt vi skulle acceptera deras nej 
eller a tt man inte ansåg enkäten anonym på grund av alla "närgångna" 
frågor. Andra ifrågasatte meningen med hela undersökningen. 

Samtidigt med att enkäten distrubuerades ut genomfördes ett antal 
intervjuer. Eftersom supervisor-funktionen var något nytt och intressant 
tillfrågades dessa personer om att bli intervjuade, alla fyra tackade ja. 
Därutöver intervjuades elva personer ur larmoperatörgruppen. Efter en 
allmän information till personalen om att vi ville i ntervjua ett antal per
soner anmälde sig några frivilligt medan andra tillfrågades. Här kan 
tilläggas att jag själv inte genomförde dessa inledande intervjuer, de 
genomfördes av medarbetare från sociologiska institutionen. Min roll i 
inledningsfasen var att genomföra intervjuer med nyckelpersoner ute i 
samhället. Bland annat intervjuade jag en politiker, en arbetsförmedlare, 
representanter från näringslivet samt i fokusgrupper ett antal kvinnor 
engagerade i näringslivsfrågor och lokal utveckling. Därutöver intervjua
de jag vid ett flertal tillfällen en grupp aktiva manliga ortsbor vid deras 
veckoträffar. Resultaten från sistnämnda intervjutillfällen har främst an
vänts för att spegla de rådande normsystemen i Vilhelmina. Totalt inter
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vjuades alltså femton anställda vid MRF varav sju kvinnor och åtta män. 
I gruppen återfinns både Vilhelminabor, återvändande Vilhelminabor 
och några som flyttade till Vilhelmina i samband med anställningen. In
tervjuerna var tematiserade så till vida att vi tillsammans utarbetat ett 
antal frågeområden, jag åte rkommer till dessa lit e längre fram i det här 
kapitlet. Samtliga intervjuer bandades och skrevs därefter ut i sin helhet. 
I min bearbetning och tolkning av de inledande intervjuerna har jag haft 
tillgång till både de inspelade banden och de färdigutskrivna intervjuer
na. Resultaten av sociologernas arbete i anslutning till etableringen finns 
redovisade i två uppsatsarbeten4. I huvudsak fokuserar de i sina uppsatser 
på ett köns- respektive ett klassperspektiv. Själv p resenterade jag in led
ningsvis en artikel i en antologi utifrån en intervju med en arbetsför
medlare i Vilhelmina och hans reaktioner i samband med etableringen 
(Ström, 1994). De övriga intervjuer som jag själv g enomförde i anslut
ning till etableringen har fått karaktär av mer sekundär empiri, då mitt 
fokus i avhandlingen så småningom "smalnade av". Från den inledande 
ambitionen att i ett vidare perspektiv belysa etabler ingens konsekvenser 
kom jag att fokusera på ungdomarna som anställdes i företaget. När jag 
refererar till mina intervjuer i resultatpresentationen återges också källan. 

Vid det andra och uppföljande intervjutillfället, hösten 1993, 
genomförde jag själv intervjuerna med de informanter som intervjuats 
vid första tillfället. Alla utom en person som flyttat från orten intervjua
des. Intervjuerna genomfördes efter det att företaget gått i konkurs och 
varje i ntervju tog mellan 1,5 till 2 timmar att genomföra. I mångt och 
mycket försökte jag i in tervjuerna följa upp frågorna från de tidigare in
tervjuerna men också frågor om ungdomarnas personliga erfarenheter 
och upplevelser efter nedläggningen. Även dessa intervjuer bandades för 
att sedan skrivas ut i sin helhet. 

Jag går nu över till att presentera mitt tillvägagångssätt i insamling 
och bearbetningen av mitt empiriska material, såväl det kvantitativa som 
kvalitativa. Jag utelämnar dock min genomgång av artiklar i lokalpressen, 
metoden för att bearbeta detta redovisas i anslutning till resultatpresen
tationen av den del som speglar Gemeinschaft, d.v.s. samhället Vilhel
mina. Jag inleder med att presentera enkätens frågeställningar. Därefter 
går jag över till mer specifika kvantitativa och kvalitativa tekniker. Un
dersökningsgruppen presenteras därnäst och slutligen presenteras upp
läggningen av min resultatpresentation. 

4 Se Rantakeisu, U . (1993) och Törnqvist, J. (1994). 
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Enkäten 
Enkäten består av 65 frågor, vilket gav betydligt fler variabler, som inde
lades i sex olika block. De olika blocken belyser följande frågeområden: 
undersökningsgruppens bakgrund, egna resurser, upplevda personlig
hetsdrag, verksamheter och intressen, värderingar och attityder samt spe
cifika frågor om företaget, om anställningen, internutbildningen, synen 
på framtiden och jobbet. Därtill och som en huvudvariabel konstruerades 
en attitydskala i syfte att mäta de anställdas sätt att orientera sig utifrån 
Gemeinschaft respektive Gesellschaft. Jag återkommer till denna längre 
fram. Enkäten distribuerades till samtliga 81 personer som vid tillfället 
för datainsamlingen, i december 1991, anställts vid MRF. 59 personer 
besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 73%. Av dessa var 
54 personer anställda som larmoperatörer, en som administrativ personal 
och fyra som supervisorer. Av undersökningsgruppen som helhet utgör 
62% kvinnor och 38% män. I analysen av bortfallet framgår endast mar
ginella skevheter med avseende på kön. Av de som besvarat enkäten är 
64% kvinnor och 36% män. 

Huvuddelen av de som besvarat enkäten var alltså sysselsatta i det di
rekta larmoperatörsarbetet vilket innebar att man arbetade nära kunden 
och förmedlade den direktservice som var företagets grundidé. I rekryte
ringen av personal lades också stor vikt vid just denna personalgrupps 
personlighet och lämplighet för arbetet. De fyra personer som titulerades 
supervisorer anställdes som ansvariga gruppledare för larmoperatörerna 
och till detta återkommer jag i m in resultatredovisningen. Figurerna 5.1 
och 5.2 redovisar enkätens frågeställningar och struktur. 
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Bakgrund Egna resurser Upplevda person- Verksamhet/ Värderingar/ 
lighetsdrag Intressen Attityder 

Ålder 

Kön 

Civilstånd 

Barn 

Uppväxt
ort* 

Boende
form 

Klasstill
hörighet* 

Föräldrar 
politiskt 
aktiva 

Utbildning 

Yrkes-erfaren-
het* 
Förenings-ak
tivitet 

Starka/svaga 
Sidor** 

Lätt/svårt 
Fatta beslut** 
Självporträtt** 

Fritids
intressen 

Intresse-om
råden 

Till fritiden*** 

Till fritidens betydelse*** 

Till Vilhelmina** 

Till vad som saknas 
i Vilhelmina** 

Till vilken period som 
är lyckligast i livet 

Till vad som är viktigast 
i livet just nu** 

Till vad som är viktigast 
för att 'ha det bra i li
vet'** 

Till framtiden** 

Till ungdomars politiska 
intresse** 

Av vilken samhälls-
Klass man själv tillhör* 

Av vad som avgör 
klasstillhörighet* 

Av vilka samhälls
klasser som finns i Sveri
ge* 

Av olika yrkens status*** 

Modernitetsindex 
(Gem/Ges)*** 

Figur 5.1. Tablå över enkätens struktur och frågeställningar (med un
dantag för dess MRF specifika frågor som redovisas i figur 5.2 nedan) 
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Anställningen Internutbildningen Framtiden och jobbet 

Sökte MRF på vems Begrepp som upplevs karakterisera 
initiativ uppläggningen av utbildningen*** 

Möjligheterna att påverka ar
betssituationen* 

Lämnat annat arbete 
för MRF 

Starkaste skälet att 
söka anställning 

Framtidsplaner om 
inte MRF* 

Familjelivet förändras 
p.g.a. arbetet** 

MRF arbetet inkräkta 
på fritiden 

Anställningens bety
delse*** 

Hur har utbildarna agerat* 

Möjligheterna att påverka ut
bildningens innehåll 

Har utbildningen gett kunskaper för 
att klara arbetet 

Vad betyder begreppet service** 

Upplevelse av möjligheter till 
befordran 

Ar larmoperatör ett kvinnligt 
eller manligt arbete 

Viktiga saker i jobbet 

Upplevelse av vad som 
kommer att bli bäst och 
sämst i arbetet** 

Vad betyder begreppet effektivitet** Hur ser MRF ut år 2000* 

Vad jag lärt under utbildningen Hur ser Vilhelmina ut år 2000* 

Arbetsgivarens upp
levda förväntningar*3 

Hur har jag påverkats av utbildningen Vad gör Du själv år 2000* 

Upplevelse av utbildningen 

Om jag vetat vad jag vet idag 
skulle jag  

* = Öppna frågor/efterkodade 
** = Öppna frågor som redovisas sammanfattande 
*** = Ska lor eller andra typer av mätningar 

Figur 5.2. MRF specifika frågor 

Av enkätens 65 frågor hade merparten fasta svarsalternativ. De frågor 
som i tablåerna nedan markerats med: * är utformade som "öppna frå
gor", d.v.s. undersökningsgruppen har fått besvara frågorna med sina 
egna ord. Jag har sedan efterkodat dessa för att också kunna använda mig 
av dem som variabler. Metoden i min efterkodning följer samma möns
ter som i min tolkning av kvalitativa data, d.v.s. jag har för varje fråga 
försökt sortera svarsalternativen efter de svarsmönster som förmedlats 
och sedan tillskapat nya klassindelade variabler. Låt mig ge e tt exempel 
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på mitt tillvägagångssätt och utgå från frågan: Vad anser Du vara det 
viktigaste då det gäller att "ha det bra i livet"? 

Till att börja med kan svaren på frågan redovisas kv alitativt genom 
representativa citat som speglar informanternas evaluering av familj, re
lationer, arbete, trygghet och mening, religion, handlings- och valfrihet, 
kärlek etc. Därefter har jag sor terat svaren i syfte att kunna kvantifiera 
svarsmönstret. Jag valde att klassificera individer som: 1) individualistiskt 
inriktade, 2) relationsinriktade, 3) inriktade mot andliga värden, samt 4) 
olika kombinationer av 1-3. Därefter kodade jag om svaren från varje 
individ och skapade därmed en ny variabel med ovanstående fyra klasser. 
I min bivariata analys dikotomiserades därefter denna nya variabel ge
nom att de individer som klassificerades som individualistiskt inriktade 
ställdes mot de övriga. En annan typ av efterkodning utnyttjar befintliga 
kodscheman och jag har t.ex. när jag m ätte yrkesstatus utgått ifrån SEI 
koden5 i min konstruktion av variabeln klasstillhörighet. 

De frågor som markerats med ** i tablån är också de "öppna frågor", 
men här har jag valt att endast redovisa svaren i textform. De har med 
andra ord inte efterkodats. De frågor slutligen som är markerade med *** 
utgör skalor, d.v.s. variabler som konstruerats genom sammanslagning av 
svaren på flera olika frågor. Min viktigaste beroendevariabel, Gemein
schaft och Gesellschaft- skalan (Gem/Ges), är just en sådan konstruk
tion. Vid några tillfällen har faktoranalys använts för att explorativt kon
struera de nya variablerna (variablerna: begrepp som upplevs karaktärise
ra uppläggningen av internutbildningen vid MRF samt hur utbildarna 
har agerat). Jag ska nu i de avsnitt som följer tämligen utförligt beskriva 
mitt tillvägagångssätt vid konstruktionen av dessa variabler. 

Gemeinschaft och Gesellschaft-skalan (Gem/Ges-
skalan) 
Med utgångspunkt från min teoretiska referensram och distinktionen 
mellan begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft, konstruerades en 
attitydskala. Med hjälp av den ville jag utläsa om man i undersöknings
gruppen kunde urskilja olikheter i individernas orienteringsmönster med 
hjälp av denna tankefigur. Avsikten var att skapa en variabel för analys av 
övriga data i min enkätundersökning. Orsaken till att jag valde att själv 
konstruera denna skala var avsaknaden av användbara, redan existerande 
skalor. 

Den teknik jag använt mig av för att konstruera skalan utgör en för
enklad form av Likert-tekniken Himmelstrand (1960). Jag formulerade 

5 Socioekonomisk indelning, SCB Meddelanden i samordningsfrågor, 1982:4, nytryck 
1995. 
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inledningsvis ett relativt stort antal utsagor som jag uppfattade som rele
vanta för den attityd jag ville mäta, d.v.s. orienterade mot Gemeinschaft 
eller Gesellschaft. Hälften av dessa konstruerades som gillande utsagor 
och resten som ogillande utsagor. Samtliga försågs med en fyrgradig 
skattningsskala. Därefter fick ett antal kolleger vid Forskningsenheten i 
Vilhelmina utgöra testpersoner och besvara fr ågorna. På basis av deras 
svar beräknade jag sedan för varje person en totalpoäng för svaren på alla 
frågorna. 

Därefter gallrades utsagor med låg diskrimineringsförmåga bort, 
d.v.s. utsagor där skillnaderna var små i försökspersonernas svarsmönster. 
Till slut kvarstod 17 utsagor som utgjorde min slutliga attitydskala. Av 
de 17 utsagorna uteslöts ytterligare en utsaga efter genomförandet av 
mätningen på min egentliga undersökningsgrupp p.g.a. för liten sprid
ning i svarsmönstret. Ytterligare en utsaga (påstående 15) visade sig ha 
både liten spridning (s2=0,38), kraftig snedfördelning (G 1=2,65) och 
hög toppighet (G2=7,03) men jag valde ändå att behålla den eftersom 
jag ville ha en balanserad skala med avseende på positiva och negativa ut
sagor. Statistiken kring indexkonstruktionen framgår av bilaga 2. 

Med hjälp av denna skala som delar in min undersökningsgrupp i 
Gemeinschafts-orienterade och Gesellschafts-orienterade kommer jag att 
undersöka hur personer som befinner sig i samma situation men med 
olika orienteringsmönster värderar, beskriver och förhåller sig i "mötet 
med det moderna", i den här studien representerat av företagsetable-
ringen. 

Kännetecknande för Kännetecknande Påståenden 
Gesellschaft för Gemeinschaft 

1. Stad* 

2. Anonymitet, lösa 
nätverk 
3.a. Förvärvad sta
tus* 

4. Kalkylerande 

5. Rationalitet 

6.a. Kvinnlig eman
cipation* 

Land Det är skönt att vara i en storstad eftersom man 
kan vara anonym där. 

Släkt och familj* Släkt och familj är d e enda man kan lita på när 
det verkligen gäller. 
Det var sämre förr när ens framgångar var bero
ende av föräldrarnas status. 

3.b. Gemenskap* Det bästa med Vilhelmina är att bykänslan och 
gemenskapen är så väl utvecklad. 

Lojalitet* Det moderna samhället har blivit alldeles för 
kalkylerande och effektivt. 

Intimitet / emo- Professionell kunskap kan aldrig ersätta den 
tionalitet* intima omsorgen i familjesvären. 

Det har blivit bättre nu när kvinnan har börjat 
ställa krav på eget arbete och egen försörjning. 

6.b. Traditionella Det var bättre förr när kvinnan fanns i hemmet 
könsroller* och tog hand om familj och barn. 

75 



Material, metod och tillvägagångssätt 

7. Rollspel Hela människan* 

8.a. Abstrakta mö
ten 

8.b. Konkreta 
möten* 

9. Teknisk utveck- Informell ekono-
ling* mi 
10. Modern livsstil* Traditionell livs

stil 

11. Mobilitet* Stabilitet 

12. Konsumtions- Självhushåll 
samhälle* 

13. Upplevelse av Upplevelse av 
modernitet* tradition 

Även på jobbet borde det vara viktigare hur 
människor är innerst inne än hur de ser ut på 
utsidan. 
Staten har en tendens att lägga sig i vanligt folks 
angelägenheter i alldeles för hög grad. 
Livet i gamla tider var bättre eftersom människor 
brydde sig mera om varandra. 
Den tekniska utvecklingen har varit till stor 
nytta för människor. 
Den tyste och starke glesbygdsmannen som lever 
för jakt, fiske och snöskoter är snart ett minne 
blott och tur är det. 
Allt var så instängt förr. Skönt att man nu har 
möjligheter att resa och se sig om, vidga sina 
vyer. 
Samhällsutvecklingen har gjort folk lyckligare 
eftersom man fått tillgång till en massa moderna 
saker. 
När MRF kom kändes det som det moderna 
samhället äntligen gjorde sitt intåg i Vilhelmina. 

*= Utsagans positiva laddning. 

Figur 5.3 Gemeinschaft och Gesellschaft-skalans komponenter 

Med hjälp av skalan kommer jag också att belysa skillnader till hur de 
upplever sig själva, V ilhelmina som ort, det liv orten erbjuder samt hur 
de ser på framtiden. Figur 5.3 ovan presenterar Gem/Ges-skalans kom
ponenter. 

Mitt urval av påståenden vid konstruktionen av Likert-skalan skedde 
utifrån teoretisk och praktisk förförståelse, men jag har också i ett påstå
ende lämnat fältet öppet för informanterna att själva klassificera sig ut
ifrån sina subjektiva upplevelser (komponent 13). Som framgår handlar 
distinktionerna om skillnader i livsstil, socialt samspel, territoriell re
spektive funktionell integration, könsaspekter, beteende-, konsumtions-
och orienteringsmönster samt strukturella skillnader och det har för mig 
varit centralt att indexet ska ge en så mångfacetterad bild som möjligt. 

Attitydpoängen summerades sedan för varje individ. Jag vände på på
ståendena på ett sätt som gjorde att ju lägre totalpoäng en individ fick 
desto mer Gesellschafts-orienterad bedömdes hon eller han vara. De 16 
påståendena adderades till ett index som gavs variabelnamnet Gem/Ges. 
Svarsmönstret för denna nya variabel visas i figur 5.4 nedan. 
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Figur 5 A Gemeinschaft och Gesellschaft skalans fördelning. 

Som framgår av diagrammet ovan är variabeln nära normalfördelad med 
endast svag snedhet åt vänster (Gl =-0.17) och med liten toppighet 
(G2=0.09). I min kommande analys har variabeln Gem/Ges dikotomise-
rats vid medelvärdet. De Gemeinschafts-orienterade utgör då 29 perso
ner, varav 66% är kvinnor medan de Gesellschafts-orienterade utgör 26 
personer, varav 65% är kvinnor. Medelvärdet i skalan är 2.59. 

Likert-tekniken bygger på "de summerade skattningarnas metod" 
som innebär att man för varje individ gör en serie skattningar av ett urval 
reaktioner/beteenden som antas spegla den variabel man vill komma åt. 
Tekniken anses vara den enklaste typen av subjektiva bedömningsskalor. 
Hur vet man då att attitydskalan verkligen mäter det den avser mäta och 
hur tillförlitlig är metoden? Anderson (I960, sid.28) skriver följande: 
"Index och skalor är oftast tillförlitligare än de frågor, uppgifter eller ob
servationer av vilka de är uppbyggda. Detta förhållande är ganska själv
klart. Om man använder ett index beror det på svaren på flera frågor hur 
en person blir klassificerad, blir han felklassificerad på någon av frågorna, 
behöver det inte ändra hans egentliga klassificering". Vissa risker bör 
dock uppmärksammas i samband med attitydskalor, t. ex. att det kan 
märkas av konstruktionen på skalan att intervjuaren "vill ha" ett visst 
svar och att man svarar som man tror att intervjuaren vill ha svaret. Man 
kan också tillfälligtvis svara på ett sätt som man inte skulle ha gjort nor
malt, beroende på situationen. För att öka tillförlitligheten kan man 
därför se till att utsagorna är tydliga, t.o.m. övertydliga i vissa fall. Le
dande frågor eller suggestionsfrågor är betydligt mindre störande i atti
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tydskalor än vid andra mätningar. Jag går nu över till att beskriva mina 
tolkningsmetoder och börjar med kvantitativa tekniker. 

Faktoranalys 
I en enkätfråga ombads informanterna ringa in ord som man ansåg ka
raktärisera internutbildningen vid MRF. Man fick 28 adjektiv att välja 
på, hälften positivt laddade och hälften negativt. Undersökningsgruppen 
ombads ringa in de adjektiv som man ansåg bäst representera sin attityd 
till objekten. Varje ord behandlades som en variabel med klasserna vald 
respektive ej vald. Med hjälp av faktoranalys ("component loading") 
konstruerade jag därefter en ny variabel enligt följande: Faktoranalysen 
föreslog tre faktorer (Eigenvalue;» 1 för tre faktorer och endast svagt 
droppande). Utfallet av analysen visade, som framgår av tabell 5.1, att 
den första faktorn bestod av fem item (valda ord) som sammantagna för
klarade 28.8% av den totala variansen. Jag beslutade mig för att endast 
utnyttja denna faktor eftersom de två övriga knappast föreföll tillföra 
speciellt mycket av i ntressant information. De tre faktorernas laddning 
framgår av tabell 5.1. I den analys som följer i kapitel 14 har därmed en
dast den kraftfullaste faktorn (faktor 1) utnyttjats som variabel och kon
struerats som ett index bestående av de valda orden: rolig, värdefull, 
kunnig, intressant och spännande (attityd till utbildningens upplägg
ning). 

Variabeln konstruerades i två steg, först som ett additativt index för 
att därefter dikotomiseras så nära sitt snittvärde som möjligt. 

Tabell 5.1 Faktoranalys av inställningen till internutbildningen. 

Faktor: 1 Faktor: 2 Faktor:3 
Eigenvalue 2.59 
Variance 28.8 

1.64 1.03 
18.2 11.4 

Valda ord 
(item)  
Rolig 0.73 
Värdefull 0.68 
Kunnig 0.67 
Intressant 0.67 
Spännande 0.65 
Okunnig 0.82 

0.72 
0.58 

Tråkig 
Vanlig 
Klok 0.58 
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Samma förfaringssätt användes för en annan fråga i enkäten som avsåg 
mäta hur informanterna tyckte att utbildarna agerat. Här fick man välja 
på 12 ord, hälften positivt laddade. Faktoranalysen gav här endast en 
relevant faktor med en förklarad varians på 37.2%. De ord som kom att 
ingå i variabeln attityd till utbildarna blev: flexibla, trygga, toleranta och 
klargörande. 

Kvantitativ analys 
Min kvantitativa bearbetning av surveydata följer beprövade spår. På den 
univariata nivån presenterar jag gen omgående enkla relativa frekvenser. 
Jag har också valt att undvika en alltför pedantisk tabellredovisning och 
ofta nöjt mig med att i den löpande texten redovisa de data som jag fun
nit relevanta. Vissa delar av enkätmaterialet lämnas därför oredovisat. 

På den bivariata nivån har jag vid sidan av enkla korstabeller redovi
sat analysen i form av oddskvoter. När Gemeinschafts-orienterade jäm
förts med Gesellschafts-orienterade längs en rad aspekter har de redovi
sade variablerna dikotomiserats. Den ena klassen ha r normerats till vär
det 1 för att därefter jämföras med sin motpol. När exempelvis Gemein
schafts-orienterade anställda jämförs inom gruppen med avseende på vil
ken period i livet de menar är lyckligast, sätter jag alternativet "inte 
barndomen" som 1 att då jämföra med alternativet "barndomen" som 
ger 3.83. Det är m.a.o. nära 4 gånger vanligare inom denna grupp att 
man anser barndomen vara den lyckligaste perioden i livet än motsatsen. 
Mina sambandsanalyser redovisas genomgående på en signifikansnivå (p-
värden) där min norm för att indikera signifikans varit mer modest än 
vad som vanligen är fallet. Jag indikerar signifikans enligt följande: ***= 
pcO.Ol, **=<0.05, och *p<0.10. Motivet till detta är mitt materials li
tenhet. Ett större material med samma svarsmönster skulle givetvis gett 
avsevärt m er av signifikanta samband. Här bör också observeras att un
dersökningen är en totalundersökning varför signifikansuppgiften snarast 
motiveras av det relativt stora bortfallet. I vissa sambandsanalyser anges 
istället konfidensintervall som bedömningsgrund för signifikans. 

Självfallet var frestelsen st or att gå ett steg vidare och bygga och testa 
modeller, d.v.s. redovisa någon form av multivariatanalys. Orsaken till 
att jag avstått från detta företag är återigen materialets litenhet. 

Kvalitativa tekniker - "grounded theory" 
I den kvalitativa delen av avhandlingen har jag, som tidigare nämnts, 
använt mig av den analysmetod ("grounded theory") som i slutet av I960 
talet utvecklades av Glaser och Strauss (1967). Metoden har genom åren 
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förtydligats, inte minst av upphovsmännen själva6, och är idag väleta
blerad på de flesta håll, i Sverige kanske framför allt inom disciplinerna 
företagsekonomi, sociologi, pedagogik och omvårdnadsforskning Alves
son & Sköldberg (1994). Det finns också en rad svenska arbeten på om
rådet7. Metoden har, som nämnts, sina rötter i den symboliska interak-
tionismen och i induktiv statistisk analys. Den symboliska interaktionis-
men påverkar eftersom dess kunskapsteori föreskriver att den verklighet 
som omger oss konstrueras i samspel mellan människor. I detta samspel 
finns en dialektik mellan vad som objektivt sett är sant och hur det upp
fattas av subjekten, d.v.s. människorna. Det här synsättet innebär att 
människors perception och upplevelser är viktiga, inte bara som indikato
rer på hur saker och ting förhåller sig, utan också i sig själv eftersom 
verkligheten på grund av dessa upplevelser kan komma att påverkas. Det 
innebär också att olika sanningar och perspektiv existerar sida vid sida 
och att forskaren och de beforskade tillsammans konstruerar en bild av 
verkligheten. Släktskapet med den symboliska interaktionismen märks 
också i "grounded theory" - metodens betoning på roll tagande (nödvän-
dig-heten att intervjuaren lyckas ta informantens roll) och syn på möjlig
heterna till generaliseringar. Som redan nämnts i samband med min pre
sentation av avhandlingens teoretiska referensram återfinns här en tydlig 
likhet mellan hur människor bygger upp sina kognitiva kartor i socialisa-
tionsprocessen och hur forskaren bygger teorier. I båda fallen handlar det 
om hypotetiska generaliseringar från ett sammanhang till ett annat, mer 
eller mindre analogt, sammanhang och därmed om en förflyttning från 
det konkreta (specifika) fallet till det abstrakta (universella/globala). 

Släktskapet med fenomenologin/hermeneutiken, som dock snarast 
förnekas av Glaser (2001), handlar framför allt om den delade insikten 
av förståelsens betydelse i forskningsprocessen. Inom "grounded theory" 
- traditionen betonas ambitionen att hålla, speciellt den teoretiska, för
förståelsen i schack. Idealbilden av forskaren är snarast den att hon bör 
efterlikna det nyfikna barnet och förutsättningslöst lyssna till vad infor-
manten har att säga. In tervjuerna bör i konsekvens av detta vara öppna 
och av samtalskaraktär. I mitt fall ha r jag, som framgått, redovisat såväl 
en betydande praktisk förförståelse av mitt forskningsfält som en teore
tisk referensram som influerat betydande delar av min datainsamling och 
tolkning. Samtidigt har jag i tolkningen av det kvalitativa materialet, för
sökt hålla min teoretiska förförståelse ifrån mig och tolkat fritt i syfte att 
komma fram till nya insikter och upptäckter. Som jag ser det är emeller
tid motsättningen mellan förutsättningslös och förförståelsebaserad ana

6 Se t.ex. Strauss>A. & Corbin, J. (1997) eller Glaser, B. (1992). 
7 T.ex. Starrin, B. m.fl. (1997). 
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lys onödigt tillspetsad och torde delvis bero på den konflikt i frågan som 
i början av 1990-talet uppstod mellan Glaser och Strauss, där den först
nämnde anklagade Strauss för att svika metoden genom att bl.a. uppför
stora förförståelsens betydelse Glaser (1992). En del av motsättningarna 
rätas också ut när man som Glaser skiljer mellan deskription och analys, 
där den förstnämnda ligger avsevärt närmare informanternas röster än 
den senare som innehåller mer av tolkning (Glaser, 2001). 

Rent praktiskt har jag i den kvalitativa delen av min undersökning 
försökt följa de fem steg som rekommenderas i "grounded theory" - an
satsen. 1) Datainsamling i form av tematiserade intervjuer med hjälp av 
bandspelare. 2) Ordagrann utskrift av bandinspelningarna med tillägg 
för observationer på plats. Glaser kritiserar det rutinmässiga nyttjandet av 
bandspelare och utskrift av text som ofta onödigt tidskrävande (2001). I 
mitt fall har förfaringssättet motiverats av att jag själv inte genomfört alla 
intervjuer. 3) Öppen kodning av materialet där koder som knyter an till 
texten anbringats i anslutning till det som sägs. 4) Selektiv kodning av 
materialet där de öppna koderna bedömts och sorterats i syfte att genere
ra kategorier. Därefter försök att finna relationer mellan de valda katego
rierna samt finna citat som bär fram tolkningen till läsaren. 5) Integre
ring av de funna kategorierna och sambanden med relevant teoribild
ning, i mitt fall m ed forskning som anknyter till Gemeinschaft och Ge
sellschaft. När jag i min slutdiskussion låter mina upptäckter möta teori 
har jag med andra ord gått varvet runt. Induktivt genom att via empiris
ka generaliseringar låta mina data generera teori. Deduktivt genom att 
låta mina data belysa, illustrera och i någon mån pröva de teoretiska ut
gångspunkterna som guidat undersökningen. Det deduktiva spåret är 
förstås mest tydligt i den kvantitativa delen av arbetet. 

Just kodningsprocessen i "grounded theory" har tenderat att bli lätt 
mytomspunnen, vilket nog kan tillskrivas det faktum att här existerar två 
skolor som rekommenderar tämligen olika arbetssätt, man kanske till och 
med kan tala om olika ambitionsnivåer. Den metod jag använt mig av 
brukar benämnas teoriladdad, vilket innebär att jag till sk illnad från an
hängare av strikt empiriladdad kodning tillåter mig att till viss del låta 
mig influeras av min teoretiska förförståelse. Man kan väl också påstå att 
det teoriladdade arbetssättet tillåter mer av fria tolkningar. Exemplet 
nedan i figur 5.5 avser illustrera mitt tillvägagångssätt. Citaten är hämta
de från fyra olika intervjuer och raderna visar var i materialet som citaten 
återfinns8. Det första citatet har genererat koden skvaller, som ju också 

8 Själv har jag gjort detta för hand, men för tekniskt intresserade kodare rekommenderas 
dataprogrammet Open Code som tagits fram vid institutionen för Folkhälsa och Klinisk 
Medicin: Epidemiologi, Umeå Universitet. 
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nämns av informanten själv. Det andra citatet däremot har genererat en 
kod stänger in, som inte nämns i texten utan här har jag själv gen ererat 
den utifrån min tolkning av vad som sägs på dessa fem rader (43-48). På 
motsvarande sätt har koderna ryktet och misstänksamheten g enererats. 
Kategorierna rummet och gränsen har därefter genererats ur mitt val av 
öppna koder. Skvaller och stänger in har som jag sett och tolkat samman
hanget det gemensamt att de har något att säga om orten (Vilhelmina) 
som rum, medan de två övriga koderna: rykten och misstänksamhet tol
kats med hjälp av kategorin gränsen. Längre fram i avhandlingen kom
mer det att visa sig a tt kategorierna rummet och gränsen i själva verket 
genererats från 8 respektive 10 öppna koder. Vidare kan sägas at t inter
vjuerna i sin helhet genererat hundratals öppna koder av vilka 151 
kommer att omnämnas i den resultatredovisning som följer. Detta är 
ovanligt många och samma gäller för antalet kategorier som är 15. Min 
ambition har snarare varit att minimera än maximera antalet koder och 
kategorier men den mättnad som Glaser och Strauss (1967) talar om 
som styrande för kodningsprocessens upphörande lät helt enkelt vänta på 
sig-

I min slutdiskussion låter jag mina kategorier möta och jämföras med 
relevant forskning på området, relevant då i bemärkelsen att forskningen 
åtminstone tangerar den tankefigur (Gemeinschaft/Gesellschaft) som 
mitt arbete kretsar kring. Jag kommer att konstruera detta möte i två steg 
där jag först jämför mina kategorier med relevant forskning på området. 
Därefter tolkar jag mina resultat i skenet av de mer generella teoretiska 
perspektiv som redan presenterats som min teoretiska referensram. 

Datainsamling och tolkning har, som framgått, pendlat mellan in-
duktiva och deduktiva moment. Den har varit teoristyrd i den meningen 
att begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft hela tiden stått i fokus, 
men den har samtidigt varit datastyrd genom mitt försök att konsekvent 
tillämpa "grounded theory" - ansatsen i tolkningen av mina kvalitativa 
data. I det mer gråa och vardagliga forskningsarbetet har denna pendling 
varit än mer påtaglig och ständigt närvarande, konkret under intervjusi
tuationer och i tolkningsarbetet, mentalt under skogspromenader och 
bilresor. Det är därför kanske något överpedagogiskt att presentera ett 
material på det sätt som jag väljer att göra, men förmodligen nödvändigt. 
Pusselbit läggs till pusselbit på ett systematiskt sätt i förhoppning att läsa
ren i s lutändan skall se hela det mönster som för var bit som läggs på 
plats bör bli allt tydligare. Innan jag går över till att introducera min de
sign för resultatpresentation och analys skall jag kortfattat beskriva un
dersökningsgruppen med avseende på bakgrunds- och egna resursvari
abler i enkätundersökningen. 
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Rad Text Öppna koder Kategorier 

1 "Samhället är så djävla litet och det pratas för Skvaller Rummet 
2 mycket. Det är svårt att vara anonym och det " " 

3 skvallras för mycket". 

43 "Vi är som vårt eget lilla land, det som produce Stänger in ?»  

44 ras här är till för kommuninvånarna. Exporten 3 5 

45 utanför kommungränsen är liten. Gränsen går " 

46 vid 5 O-skyltarna. Vi är som en sluten cirkel. Man " 

47 ser inga som helst visioner utåt eller hur vi skall " 

48 bära oss åt". " 

155 "Något som är jobbigt i det här samhället det är Rykten Gränsen 
156 att man aldrig kan vara anonym. Här går djung

y y  

157 el-telegrafen direkt det händer något". 55 

333 "Det sämsta med Vilhelmina just nu är attity Misstänksamheten 55 

334 den till MRF, den misstänksamhet som finns i " " 

335 samhället. 35 

Figur 5.5 Exempel på hur text omvandlas till öppna koder och därefter 
till kategorier. 

Presentation av undersökningsgruppen 

Som tidigare nämnts har 59 personer av 81 besvarat enkäten, åldern på 
dessa ligger mellan 19 och 36 år, med en medianålder på 22 år. Majori
teten, 62%, är kvinnor. Nära hälften av undersökningsgruppen uppger 
att de är ensamstående. Fördelat på kön är dessa framför allt män, 81% 
mot 32% av kvinnorna. 19% uppger att de har barn och då huvudsakli
gen kvinnor. Endast en person är ensamstående med barn. 

Med tanke på Vilhelminas höga ungdomsarbetslöshet är en intressant 
fråga den huruvida MRF rekryterade all personal från Vilhelmina eller 
om etableringen innebar en hög inflyttning till orten. Svaret framgår av 
tabell 5.2. 
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Tabell 5.2 Undersökningsgruppen fördelad på uppväxtort, boendeort vid 
anställningen och nuvarande boendeort. 

Ort Uppväxtort % Boendeort vid 
anställningen % 

Nuvarande bo
endeort % 

Vilhelmina 40 61 84 
Grannkommuner 28 19 16 
Övriga landet 32 20 

Totalt 100% 100% 100% 

Resultatet visar a tt 68% är uppvuxna i Vilhelmina eller i g rannkommu
nerna Storuman, Dorotea och Åsele. 32% är däremot uppvuxna i andra 
delar av landet. Relativt många av dessa har dock redan före an
ställningen bosatt sig i Vilhelmina eller närliggande kommuner. 23%, 
bosatte sig i Vilhelmina i samband med anställningen vid MRF. 16% 
pendlar mellan Vilhelmina och grannkommunerna. 39% av under
sökningsgruppen är således inte vilhelminabor vid anställningstill-fället. 

På frågan om boendeform uppger 48% att de bor i hyresrätt. 15% 
bor i bostadsrätt, 20% bor i egna hem och 12% bor hos sina föräldrar. 
5% uppger sig ha någon annan form av boende, t.ex. inneboende hos 
någon kompis. 

Tabell 5.3 Boendeform fördelat på kön. 

Boendeform Män % Kvinnor 
% 

Hyresrätt 62 40 
Bostadsrätt 5 21 
Egna hem 5 29 
Inneboende hos 
föräldrar 19 8 
Inneboende annan 9 2 

Totalt 100% 100% 

Som framgår av tabell 5.3 är könsskillnaden frapperande, vilket beror på 
de tidigare redovisade skillnaderna i familjesituation. Hela 81% av män
nen uppger sig vara ensamstående. Undersökningsgruppens låga ålder 
utgör även den en bidragande orsak. Tendensen att bo kvar hemma hos 
sina föräldrar, vilket framför allt gäller de unga männen, är också påtag-
% 
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Då det gäller undersökningsgruppens utbildningsbakgrund framgår att 
9% enbart har grundskoleexamen, 60% har tvåårig gymnasieutbildning, 
29% har treårigt gymnasium och endast 2% har genomgått någon hög
skolekurs. 32% av undersökningsgruppen uppger att man därutöver ge
nomgått andra typer av utbildningar. Framför allt rör det sig då om kor
tare utbildningar, t.ex. KomVux-kurser och AMU-kurser. I några fall 
också längre utbildningar, t. ex. påbyggnadsutbildningar på gymnasiekur
serna, folkhögskola eller vårdbiträdesutbildning. 

Även här kan man konstatera märkbara könsskillnader. Framför allt 
om man valt att gå tvåårig eller 3 årig gymnasieutbildning. Männen do
minerar på de tvååriga linjerna som oftast är yrkesinriktade, medan kvin
norna dominerar på de teoretiska linjerna. 

Tabell: 5.4 Yrkeserfarenhet från olika sektorer fördelat på kön. 

Kön Vårdsektorn Servicesek Industrisek
% torn % torn % 

Man 19 56 88 
Kvinna 31 83 31 

Då det gäller undersökningsgruppens tidigare yrkeserfarenhet mätt i an
tal arbetsår uppger 22% att man har mindre än ett års yrkeserfarenhet 
bakom sig eller ingen alls. Av de personer som har tidigare yrkeserfaren
heter uppger 27% att man har erfarenhet från vårdyrken. 75% har arbe
tat inom servicesektorn och 48% har erfarenhet från industrinäringar. I 
flera fall har man uppgett yrkeserfarenhet från mer än en sektor. Också 
här kan iakttas traditionella könsskillnader. Männens erfarenhet kom
mer, som framgår av tabell 5.5, avsevärt oftare än kvinnornas från indu
strisektorn medan motsatsen råder för vård- och servicesektorn. 

För att belysa undersökningsgruppens socioekonomiska bakgrund har 
jag fr ågat om föräldrarnas yrken. Föräldrarnas yrken har indelats efter 
S El-koder9. Svarsmönstret framgår av tabell 5.4. 

9 Socioekonomisk indelning, SCB Meddelanden i samordningsfrågor, 1982:4, nytryck 
1995. SEI kodningen av olika yrkeskategorier kan i sin mest aggregerade form delas in i tre 
nivåer, arbetare, tjänstemän och företagare. I min studie har jag valt att slå samman arbetar
kategorierna till arbetarklass och alla de övriga yrkena till medelklass. Den enda yrkeskategori 
som i medelklasskategorin inte tillhör tjänstemannagruppen är i m in indelning egna företa
gare. Dessa utgör 8.5% av fädernas - och 5.1% av mödrarnas yrkesbakgrund. 
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Tabell 5.4 Föräldrarnas klasstillhörighet. 

Perspektiv Andel arbetarklass Andel medelklass Totalt Perspektiv 
% % 

Faderns yrke 49 51 100 
Moderns yrke 59 41 100 

Som framgår av tabellen är andelen som tillhör arbetarklassen något lägre 
för fäderna. 

På frågan om deras föräldrar varit politiskt aktiva svarar 71% av un
dersökningsgruppen nej. 

Då det gäller för eningsaktiviteter visar resultaten att undersöknings
gruppen i hög utsträckning är medlem i någon/några föreningar. I grup
pen som helhet uppger 91% att de är föreningsmedlemmar. Här framgår 
inga skillnader med avseende på kön. 

Resultatpresentationens uppläggning 

I den resultatpresentation som närmast följer har jag ge nomgående valt 
att varva information från mina olika datakällor även om tyngdpunkten 
varierar i de olika avsnitten. Framför allt har jag försökt blanda kvalitativ 
information med kvantitativ. Som sammanhållande röd tråd har jag an
vänt mig av tiden. Resultatpresentationen är inte konsekvent beskrivande 
eftersom jag också redovisar de första stegen i min kvalitativa tolkning av 
materialet samt även min statistiska analys av enkätmaterial. 

Resultatpresentationen genomförs i tre block. Kapitlen 6, 7 och 8 fo
kuserar på orten och Gemeinschaft. Jag inleder (kapitel 6) med det sedan 
länge befintliga, d.v.s. med en beskrivning av samhället. Jag beskriver 
Vilhelminas historia (moderniseringsprocessen) med hjälp av sekundär
material, bl.a. hämtat från media. Jag försöker spegla viktiga händelser i 
ortens historia, s.k. formativa moment. Jag försöker också belysa den 
forskning om ortens sociala förhållanden som jag funnit relevant. Däref
ter (kapitel 7) följer en beskrivning av orten med min undersöknings
grupps ögon. Information hämtas här från min gruppintervju med några 
etablerade vilhelminabor och från min enkät till MRF personalen. Hu
vuddelen av resultaten bygger på intervjumaterial från den första inter
vjun med de anställda vid MRF. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på en 
tolkning av hur Vilhelmina som "rum" upplevs av mina informanter10. I 
kapitel 8 redovisas en första tolkning av intervjumaterialet. 

10 Med "rum" avses såväl plats som socialt rum, se Giddens (1990). 
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Från denna beskrivning går jag vidare till ett andra block bestående av 
kapitlen 9, 10, 11 och 12 och fokuserar där på Gesellschaft. Med hjälp av 
nyckelinformanter och den mediala bilden inleder jag (kapitel 9) med att 
presentera det introducerande "moderna", d.v.s. företaget MRF-
Assistance. Därefter beskriver jag i två kapitel (10 och 11) hur företags-
etableringen upplevts av personalen. Det första av dessa båda kapitel be
skriver upplevelser under etableringsfasen, medan det andra kapitlet be
skriver upplevelser och erfarenheter i s amband med företagets nedlägg
ning. I kapitel 12 fortsätter tolkningen av intervjumaterialet. 

Det tredje och avslutande blocket (kapitlen 13 och 14) i resultatpre
sentationen handlar om den ambivalens som mötet mellan orten med 
dess normsystem och det moderna företaget genererade hos de närmast 
berörda, d.v.s. den grupp ungdomar som anställdes. 
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KAPITEL 6 

FRÄN NYBYGGARLAND TILL 
ÖVERGÅNGSSAMHÄLLE 

Inledning 
I följande block, bestående av kapitlen 6, 7 och 8, inleder jag min resul
tatpresentation. Det första av dessa (kapitel 6) syftar till a tt beskriva det 
lokala sammanhang som mitt fall utspelar sig i utifrån frågan: Vad ut
märker Vilhelminas utveckling genom ortens historia? Motivet är att ge 
läsaren en förståelse för det sociala sammanhang, den kontext, som jag så 
småningom skall relatera min data till, d.v.s. upplevelser och erfarenheter 
i samband med etableringen och nedläggningen av det multinationella 
företaget MRF Assistance i Vilhelmina. Det därpå följande kapitlet (ka
pitel 7) syftar till att belysa frågan: Hur upplever mina informanter sina 
liv och sin förankring i Vilhelmina. Det avslutande kapitlet i detta block 
(kapitel 8) redovisar de första stegen i den kvalitativa tolkningen av mina 
informanters utsagor om sin förankring i Vilhelmina. Utifrån de öppna 
koder som framträtt har jag konstruerat kategorier som jag funnit rele
vanta och och som jag sammanfattar under rubriken: "Vilhelmina som 
socialt rum med gränser och reglar". 

Vilhelmina har en kort historia. På mindre än tvåhundra år har sam
hället utvecklats, från nybyggarland till ett s.k. modernt samhället. Peri
oden har kännetecknats av uppgång och nedgång - av hopp och förtviv
lan. Beskrivningen av Vilhelmina fokuserar decennierna från 1950. Jag 
har utgått från den forskning som bedrevs främst under 1970-80-talen, 
samt från artiklar i lokalpressen. Både VästerbottensKuriren och Väster
bottens Folkblad har lokalkontor i Vilhelmina, vilket underlättade arbe
tet. Från 1960-talets början fram till 1980-talets slut har jag gått igenom 
samtliga artiklar som belyser Vilhelmina. 

Från 1960-talets början kunde man i lokalpressen följa den intensiva 
debatten om näringsstrukturens omvandling och dess konsekvenser för 
samhället, t.ex. den aktiva näringspolitik som bedrevs i syfte att flytta 
norrländsk arbetskraft till södra Sverige. Men man kan också följa de 
många och långa diskussionerna om etableringen av gruvan i Stekenjokk. 
Därtill finns ett mycket stort antal artiklar om den lokala arbetsmarkna
den och dess arbetslöshetsproblem varvat med beskrivningar av nyetable
ringar, lokaliseringsförsök och företagsnedläggelser. Det sociala livets 
villkor i Vilhelmina beskrivs i pressen o fta som genererat av händelser på 
strukturell samhällsnivå. 
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Jag har valt att lyfta fram händelser som har haft särskild betydelse för or
ten och dess människor. Strategin att urskilja vissa händelser som särskilt 
betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen beskrivs av Rothstein (1992, 
1994), som "formativa moment". Mattsson (1996) har i sin studie av 
Gullänget använt sig av denna strategi, men i en mer utvecklad form än 
den jag tillämpar. Formativa moment kan bestå av såväl positiva som 
negativa händelser, men med det gemensamt att de har stor betydelse för 
den fortsatta utvecklingen. Förenklat skulle man här kunna säga att Vil
helminas förhistora och samhällsbildning speglar många händelser av 
tillväxt och utveckling medan händelser sedan mitten av se klet snarare 
kännetecknas av avveckling och tillbakagång, t.ex. avvecklingen av jord-
och skogsbruket. 

De formativa moment som jag kommer att lyfta fram speglar händel
ser från 1960-talet och framåt. Ett exempel är den långa kampen om 
gruvan i Stekenjokk. Ett annat exempel utgörs av den aktiva avfolk
ningspolitik som bedrevs i början på 1960-talet och dess konsekvenser. 
Ytterligare en händelse är turerna kring plastindustrin i Vilhelmina. Jag 
ger också e tt exempel som lyfter fram kvinnornas situation på den lokala 
arbetsmarknaden. Denna händelse menar jag har knappast dignitet av att 
vara ett "formativt moment" i samma bemärkelse som de andra exem
plen beroende på den korta period (knappt ett år) som företaget (Emos 
syfabrik i Laxbäcken) figurerade i pressen och i Vilhelmina. Dock speglar 
den en utvecklingsperiod då kvinnorna i större omfattning började söka 
sig ut på arbetsmarknaden och de villkor det innebar vilket också kom 
att förändra Vilhelmina. 

Koloniseringen - Vilhelmina nybyggarland 

Vilhelmina kommun är belägen i Västerbottens inland. Kommunen är 
stor till ytan och har en areal av 87 kvadratmil. Avstånden inom kom
munen är stora, från nordväst till sydost är avståndet 190 kilometer. 
Landskapet domineras av fjällområden och skogsområden som delas av 
två dalgångar, Malgomajdalen och Vojmådalen. Ångermanälven som 
rinner genom kommunen har haft stor betydelse och varit en av land
skapets rikaste til lgångar. Det var kring Ångermanälven de första nybyg
garna bosatte sig på 1700-talet. 

Vilhelmina och lappmarken var länge ett ingenmansland utan fast 
bebyggelse även om fynd har gjorts som visar att det fanns människor 
där redan på stenåldern1. Först 1673 då det s.k. Lappmarksplakatet2 

1 I en skrift av N ils Eriksson, Vägle dning for turister (odaterad), kan man läsa: "Av de fynd 
som blivit gjorda dels i Bäsksjö oc h dels i Fatmomakke, har man kunnat konstatera, att lap
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upprättades lades grunden för en kolonisation och bebyggelse. Det var 
dock först i slutet av 1700-talet som bebyggelsen kom igång på allvar. 
Upprinnelsen till det som idag är Vilhelmina tog sin början 1770 då ett 
nybygge anlades på "plass'n"3. Nybygget var en kyrklada där präster på 
resa f rån Åsele predikade för de skogslappar som bodde vid Volgsjön. 
1773 inrättades Volgsjö kapellförsamling och 1781 påbörjades byggna
tionerna av ett kapell vid Volgsjöns norra strand. Kyrkan stod klar 1792. 
Namnet Volgsjö (namnet är av samiskt ursprung och betyder, sjön, som 
man reser utefter) bar plass'n fram till 1804 då församlingen fick Gustav 
IV Adolfs gemåls tredje namn Vilhelmina. Samtidigt fick två angränsan
de lappmarksförsamlingar drottningens första och andra namn, d.v.s. 
Fredrika och Dorotea. Fram till år 1812, då Vilhelmina blev eget pasto
rat, tillhörde församlingen Åsele socken. 

Nybyggarna spred sig upp efter älvdalarna där tillgången på vilt och 
fiskevatten var god (Bylund, 1968). Sjöar och vattendrag fick också sin 
betydelse för kommunikationerna. Förbindelserna med omvärlden hade 
sin halvårsvisa rytm. Vintertid var det omöjligt att i väglöst land använda 
häst och släde, efter isläggningen möjliggjordes detta. Sommartid var 
roddbåten ett oumbärligt hjälpmedel. Nybyggarnas bistra verklighet i 
vildmarken, att klara försörjningen för sig och sina familjer under de be
tingelser som rådde, byggde på starka viljor och mycket hårt arbete4. 

Intill kyrkan, vid stranden av Volgsjön, började avlägset bo ende ny-
byggare uppföra kyrkstugor. Dessa beboddes endast vid större kyrkhelger 
då man samlades till bröllop och andra viktiga fö rättningar5. Grundför
hållandena nere vid Volgsjön var dock så besvärliga a tt man på 1830 ta
let påbörjade bygget av en ny kyrka som fick sin nuvarande plats på 
Kyrkberget. Kyrkan färdigställdes 1841 och på den intill liggande kyrko
gården begravdes 1845 den "tappre" soldaten Johan Zakarias Bång, mera 

parna varit i Vilhelmina socken i cirka 1 00 0 år. De kommo till socknen från norr. Troligtvis 
funnos då inga människor här. De funno trakterna öde och folktomma. Det torde icke ha 
dröjt många år, förrän de hade tagit hela socknen i b esittning. De voro också ensamma här 
tills den nuvarande bebyggelsen började" (sid.30). 
2 Lappmarksplakatet innebar att redliga män och kvinnor kunde få sig tilldelat mark som 
uppläts skattefritt i 2 0 till 30 år till den som byggde sig hus och odlade upp jord så att man 
kunde få sin försörjning säkrad. Lappmarkspla katet fortsatte att gälla till s lutet av 1800-talet. 
Många sökte bosättning i lappmarken för att slippa krigstjänst under denn a oroliga period i 
Sveriges historia. 
3 "Kyrkplatsen kallades Plass'n och dess invånare plassarna. Kyrkstugorna kallades platsstug or 
eller platshus" (Vikström, 1991, sid.96). Än idag används begreppet Plass'n av den äldre be
folkningen i Vilhelmina (min not.). 
4 Hur man levde i familjen under nybyggartiden och i början av vårt sekel finns beskrivit i 
skönlitteraturen, bl.a. av Lisa Johansson, t.ex. i Saltlake och Blodvälling och Linnea Fjäll-
stedts, Hungerspesten. En annan folkkär författare som skrivit om Vilhelmina är, Bernhard 
Nord, t. ex. I Marsfjällets skugga. 
5 Livet i Kyrkstan har , bl.a. skildrats av Sven Hansso n, i särtryck ur Västerbotten, 1968. 
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känd som Sven Dufva6. Kyrkstugorna flyttades också längre upp på 
bergssluttningen för att komma närmare kyrkan. Kyrkstaden växte sedan 
i takt med socknen i övrigt. 1850 fanns 61 stugor och ytterligare stugor 
uppfördes, den sista 1895. Socknens befolkning växte snabbt. 1795 räk
nades 241 invånare (samerna oräknade) och 1832 1.538 invånare, av 
vilka 439 var samer. 

I början av 1800-talet kom byar att etableras och många av dessa fick 
sina namn efter någon invånare. Men det norrländska inlandets skogs
bygder koloniserades i relativt sen tid och byarna växte inte i samma om
fattning som i bördigare delar av Sverige7. Steg för steg gick dock utveck
lingen framåt och så småningom kom den s.k. awittringen som innebar 
gränsdragningar, utbrytning av hemman, allmänningar och kronoparker, 
vilket underlättade anläggandet av torp och nyodlingar. Den senare ti
dens nybyggare hade det därför något lättare än nybyggarna på 1700-
talet när de skulle starta sina bosättningar (Hellspong & Löfgren, 1977). 

Nybyggarlandet förvandlades till ett bondeland med avsevärda arealer 
uppodlad mark. Efterhand kom också skogen att få ett uppsving, avverk
ningar och timmerflottning kom igång. Skogsbolagen etablerades och 
skogsepoken avlöste nybyggarepoken. Under 1800-talets senare hälft 
köpte bolagen avverkningsrätter från kronan eller av bönder och hem
man. Dessa uppköp förbjöds 1906 men det dröjde innan bönderna själva 
började bedriva rationellt skogsbruk. Först under efterkrigstiden kom 
bondeskogsägarna att organisera sig och starta egna förädlingsindustrier. 
Början till det som under detta sekel kom att bli Vilhelminas huvudnär
ing, nämligen jordbruk i kombination med skogsbruk, hade startat. 

Kommunikationsnätets utbyggnad, framför allt genom järnvägen, var 
en förutsättning för en övergång till industriell produktion. Det dröjde 
dock till 1916 innan bygget av järnvägen nådde Vilhelmina. Förvänt
ningarna på järnvägen och det växande kommunikationsnätet var stora. 
Man såg framför sig en positiv utveckling med ökad inflyttning och fler 
arbetstillfällen. Anläggandet av inlandsbanan ansågs allmänt bli en vä
sentlig del av lösningen på lappmarkens transportproblem. Men nya för
hållanden som bilismen skulle komma att vända upp och ned på många 
av de tankar om utveckling som rådde i början av vårt sekel. 

6 Den finländske nationalskalden Johan Ludvig Runeberg skrev sin d iktsamling Fänrik Ståls 
sägner ett år efter Bångs död. D et finns viss oenighet bland historiker huruvida förebilden för 
Runeberg, när han skrev dikten o m den tappre soldaten Sven Dufva, som slogs ensam mot 
en rysk här, var Johan Zackarias Bång. Den tappre soldaten Sven Dufva dog, enligt Rune
berg, vi d slaget vid Virta bro i Finland 1808. Men i verkligheten dog inte soldaten Bång. 
Han överlevde ytterligare krig, blev beryktad för sitt vilda leverne, och för sitt krigarblod som 
lätt råkade i svallning. Efter att ha blivit bortkörd från Lycksele bosatte sig Bång i Vilhelmina 
till mångas förtret. Först vid sin död, då prästen höll si tt gravtal lär man ha insett vilken tap
per krigare Bång var, en krigshjälte som fatt medalj av kungen. 
7 Det tidiga bondesamhällets framväxt och levnadsförhållanden finns väl do kumenterat av 
OP Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina (1984J. 
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Vilhelmina vid sekelskiftet 1900 - samhället växer 
fram 

Utvecklingen av Vilhelmina kyrkoplats till en modern tätort tog mindre 
än 200 år. Den tätortsbildning som uppstod kring kyrkan och järnvägen 
i början av seklet blev 1917 municipalssamhälle inom Vilhelmina lands
kommun8. Förvandlingen påskyndades också av branden 1921 där 52 av 
samhällets byggnader lades i aska. Ett sjuttiofem- tal familjer (300 perso
ner) blev husvilla. För Vilhelmina kom branden att betyda slutet på en 
epok som hade anor från slutet av 1 700-talet. Ett skede i socknens his
toria fick på ett dramatiskt sätt sin avslutning. 

Till det "nya" samhälle som växte fram bidrog en rad reformer. Som 
på många andra orter kan samhällsbyggandet i Vilhelmina åskådliggöras 
genom en följd av årtal som vart och ett visar vägen mot stadsmässighet. 
Vikström (1991) menar att jord-och skogsbrukssamhället, jämfört med 
bruks- och fiskesamhällena, fick sin speciella uppbyggnad och bebyggel
seform där kyrkstäder och köpingar utgjorde de mest stadslika i sin ut
formning, framväxt och funktion9. Vikström (a.a.) ger en kronologisk 
översikt av Vilhelminas utveckling. Den första perioden utgör förhistori
en (-1860), i Vilhelmina utgörs denna tid av nybyggarepoken. Grund-
ningsepoken (1860-1910) betydde för Vilhelminas del t.ex. poststation 
(1865), bank (1869), kafé/pensionat (1880), brandkår (1891), telefon
station (1890), folkrörelselokal (1892) och läkare/apotek (1893). Konso
lideringsskedet (1910-1940) innebar bl.a. skola (1912), belysning 
(1913), tingshus (1920), stadsplan (1921), sjukhus (1928) och vat
ten/avlopp (1929). Till perioden: omvandling till modern tätort (1940-
1970) kan bland annat hänföras tillkomsten av t.ex. gatunamn (1950), 
gatubeläggning (1952), kommunal bostadsstiftelse (1953). Kommunal
hus byggdes först 1979 och Vilhelmina fick sitt första höghus 1989. 

Källtorp (1973) gör en liknande kronologisk översikt mot bakgrund 
av de strukturella villkorens förändring i en skogsby i Vilhelmina. Han 
delar in historien i följande kronologiska ordning: Etableringsperioden (-
1890), konsolideringsperioden (1890-1910), expansionsperioden (1910-
1940), kulmineringsperioden (1940-1950) samt kontraktionsperioden 
(1950-1960). Den sistnämnda perioden kännetecknas av kraftiga förän
dringar då förutsättningarna för kombinationssysselsättningen jord- och 
skogsbruk minskar. Genom kraftiga rationaliseringar inom skogsbruket 
tvingas byborna att söka sin utkomst på annat håll. Detta leder så små

8 Municipalsamhälle är en tidigare benämning på vissa tätbebyggda områden på landsbygden 
som inte utgjorde egna kommuner men där vissa för städer gällande regler tillämpades. Be
greppet upphörde 1971. 
9 Hellspong & Lövgren (1977), ger i boken Land och Stad, en beskrivning av olik a sam
hällstyper under 1800 -1900- talets början. 
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ningom till att man når ett stadium där man inte längre kan upprätthålla 
byns funktioner. Marklund (1973) har genomfört en motsvarande studie 
i en jordbruks by i Vilhelmina. Resultaten i den stuiden visar på en likar
tad kontraktionsperiod som i skogsbyn. Det moderna samhället Vilhel
minas framväxt sker enligt Källtorp och Marklund på bekostnad av jord-
och skogsbyarnas avveckling. I min fortsatta text kommer jag att belysa 
konsekvenserna av denna utveckling och den därpå följande utvecklingen 
i Vilhelmina. 

1960-, 70- och 80- talen - en tid då skogen inte 
längre utgör levebrödet 

Den tid som Källtorp (1973) kallar kontraktionsperioden kom att präg
las av e n allt svårare situation på den lokala arbetsmarknaden. Vattenre-
gleringsarbeten och kraftverksbygget i S talon som under ett antal år hade 
sysselsatt många avslutades. Både småskogsbruket och bondeskogsbruket 
stannade upp i utvecklingen i takt med storskogsbrukets rationaliseringar 
som inleddes under 1950-talet (Bergroth, m.fl., 1971). Skogsbruket me
kaniserades och skogsbolagens personalpolitik förändrades till att priori
tera helårstjänster, vilket ledde fram till att produktiviteten ökade sam
tidigt som allt fler småbrukare miste möjligheten till temporärt skogsar
bete. Några kunde anpassa sig till denna utveckling, bl.a. genom att för
sörja sig på timmertransporter, skaffa schaktmaskiner eller bygga vägar. 
Men byarna förändrades, den tidigare småbruksbyn utvecklades till "ser
viceort" för skogsnäringen med, t.ex. affärer och entrepenadfirmor. Be-
byggelsen i byarna förändrades, mark köptes upp, inte bara av staten ge
nom expropriation, utan också av skogsbolag och kommun. Småbrukar-
byn blev löntagarort (Källtorp, 1973). Motsvarande utveckling skedde 
inom jordbruksbyn där den statliga politiken gjorde småjordbruket som 
företag olönsamt (Marklund, 1973). Precis som i skogsbyn genomgick 
jordbruksbyn stora förändringar. Försörjningsproblemen ledde till en 
hög utflyttning. I jordbruksbyn var folkmängden 1945 121 individer, 
medan befolkningstalet 1972 var nere i 31 individer. Utflyttningen från 
skogsbyn var också hög men inte lika dramatisk. Från ungefär samma 
folkmängd som i jordbruksbyn 1945 fanns 1972, då studierna genom
fördes, 95 individer kvar. 

Vid 1970-talets början fick de småföretag som etablerats känna av 
nya svårigheter. Tekniken inom skogsnäringen fortsatte att utvecklas och 
för småföretagarna blev de kostnader som krävdes för att följa med i ut
vecklingen allt kännbarare. Karlsson (1976) sammanfattar huvuddragen i 
de bystudier som genomfördes i Vilhelmina på 1970-talet. Han konsta
terar att då det gäller förändringar i samhällsstrukturen i allmänhet så har 
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dessa gått ovanligt fort, vilket bl.a. har bidragit till svårigheter att anpassa 
det lokala näringslivet. Rationaliseringarna inom jord- och skogsbruket 
medförde en urbanisering och centralisering inom kommunen och en 
följd av detta blev en ökad ekonomisk och social differentiering. 

Utvecklingen medförde också en sned åldersfördelning i byarna. Det 
var de unga och yrkesverksamma som flyttade medan pensionärerna 
stannade kvar, vilket bl.a. ställde ökade krav på den kommunala servicen. 
Den förändrade ekonomiska strukturen fick också till följd att en ny so
cial struktur drevs fram. De tidigare relationerna "inom" byn, t.ex. 
gemensamhet i arbete och fritid, ersattes med relationer "utanför" byn, 
t.ex. med arbetsgivare, fackföreningar och andra. Byarna blev allt mindre 
av sociala enheter. Källtorp konstaterar att samma faktorer som tidigare 
låg bakom den positiva utvecklingen nu också förorsakade kontrak-
tionsperioden (Källtorp, 1973). 

Glesbygdsbornas möjligheter att påverka utvecklingen har varit och 
är fortfarande små och samhällets beroende av staten och marknaden 
lever vi dare. Jag skall nu med några exempel (formativa moment) illu
strera befolkningens genom åren oupphörliga pendling mellan förhopp
ningar och besvikelser, då det gäller möj ligheterna till sysselsättning. Ex
emplen visar också de svårigheter Vilhelmina och andra inlandskom
muner får brottas med i sitt sökande efter en mer bestående näringslivs
struktur. 

Det är våra gubbar som bygger det nya Småland 

Rubriken är hämtad från en arbetsförmedlares personliga kommentar till 
en bild i en lokaltidning. Bilden som visar några "gubbar" vid ett bygge i 
södra Sverige, förmedlar en känsla av nostalgi. I vår tid, när de norr
ländska byarna i det närmaste är avfolkade och de människor som ännu 
bor kvar kämpar för sin existens, är bilden lika aktuell. Fast idag borde 
det vara en grupp ungdomar som avporträtteras på bilden. Det är inte 
längre "gubbarna" som far söderut, det är glesbygdens ungdomar. 

Samtidigt med provborrningarna i Stekenjokk i början av 1960-talet 
och med den långa debatt som därefter följde om gruvans etablering, 
kunde man i lokaltidningarna följa den aktiva utflyttningspolitik som 
påbörjats. Vid ett flertal tillfällen gjordes studiebesök i syd- och mel-
lansverige av arbetsförmedlare från de norrländska kommunerna i syfte 
att få en uppfattning om vart man skickar den norrländska arbetskraften. 
Flyttbidrag och en statlig inlösen av egnahem var medel med vilka man 
lockade arbetslösa norrlänningar söderut. Många företag i södra Sverige 
var vid den tiden mycket intresserade av arbetskraft från Norrlands in
land. Man lockade med utbildning och ett bra boende. Både flerfamiljs
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hus och villor byggdes och reserverades för tillflyttande norrlänningar. I 
vissa fall subventionerades kontantinsatser för villaköp av företagen och i 
en del kommuner gavs fördelaktiga lån till tomtförvärv. 

Vad denna politik fick för konsekvenser för de människor som locka
des eller tvingades flytta har det talats mindre om. Många av de som an
tog erbjudandet om jobb och flyttade, istället för att gå arbetslösa, upp
levde i efterhand den påtvingade flyttning som ett svek. Det blev inte 
som utlovat. De sociala konsekvenserna av u tflyttningspolitiken innebar 
för många stora anpassningsproblem på de nya hemorterna. I pressen 
kunde man läsa om återvändare som vittnade om de svårigheter man 
upplevt. Många var kritiska och menade att arbetsförmedlingens per
sonal bländades av d e sydsvenska f öretagen10. En återvändare uttryckte 
det så här: 

Jag har prövat pa det och tycker att det mest liknar en sort s, visse rligen 
relativt human men ändå, "vit slavhandelDet gick inte att klara sig 
pa förtjänsten, ska jag svälta ihjä l är det lika bra att göra det hemma 
bland vänner och bekantan. 

I oktober 1969 kan man som ett annat exempel på utflyttningspolitiken 
läsa a tt tusen arbetslösa norrlänningar "importeras" till Stockholm. Här 
var det en "lyckad" AMS-satsning som kom till uttryck. Ett vägbygge i 
Stockholm genomfördes i AMS regi, 90% av jobben utfördes av arbets
lösa från norrlandslänen12. Vidare framgår det av artikeln att de norr
länningar som jobbat där förutom sedvanlig lön, haft fri bostad (enkel
rum i barack), tio kronor per dag i bortaliggningsbidrag samt en gratis 
resa till hemorten varannan månad. 

Vattenkraftsutbyggnaden i Stalon avslutades i början av 1960-talet. 
Detta tillsammans med den aktiva utflyttningspolitiken fick som följd en 
kraftig utflyttning från kommunen. Mellan åren I960 och 1970 mins
kade Vilhelmina sin befolkning med 23%, från 11.311 till 8.657 perso
ner. För Vilhelminas del handlade det nu om att skapa sysselsättning för 
de som trots arbetslösheten stannade kvar. Politiker, beslutsfattare och 
övrig befolkning ställde sina förhoppningar till de diskussioner som 
kommit igång om att starta gruvdrift i Stekenjokk. Nästa exempel är 
därför en summarisk beskrivning av I960- och 70-talens kamp för syssel
sättning och försörjning genom gruvnäringen. 

10 En av mina informanter vid arbetsförmedlingen beskriver att när han åker runt i kom mu
nen och ser alla ödegårdar är det inte utan en känsla av bedrövelse han blickar några decenni
er tillbaka i tiden. En av hans arbetsuppgifter vi d den tiden var att förm å arbetslösa att, med 
hjälp av flyttbidrag och andra stödformer, flytta till jobben i södra Sverige. 
11 Västerbottens Folkblad, februari 1966. 
12 Expressen, oktober 1969. 
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Den långa kampen om gruvan... 

Tidningsartiklar om Vilhelmina under I960- och 70-talen domineras av 
diskussionerna om Stekenjokkgruvans etablering. Stekenjokk är beläget 
nära den norska gränsen, några mil västerut från fjällbyn Klimpfjäll som 
ligger 12,5 mil nordväst om Vilhelmina centralort. Malmfyndigheterna i 
Stekenjokk upptäcktes redan i början av seklet och sedan dess har frågan 
om gruvdrift varit aktuell. 1919 genomfördes de första provborrningarna 
och från och till har sådana genomförts. Under 1950-talet sattes arbetet 
igång på allvar och den första provisoriska vägen över kalfjället bryts. 
Under hela perioden fördes förhandlingar om vem som skulle bryta 
malmen. I början av 1960-talet fördes dessa med Bolidens gruv AB, som 
dock efter några års provborrningar och förhandlingarna med staten, be
slöt sig för att inte starta någon brytning, detta mot bakgrund av lönsam
hetsbedömningar och det rådande marknadsläget. Beslutet upprörde 
befolkningen men riksdagsman Gösta Skoglund uttalade sig och menade 
att det inte fanns någon anledning till pessimism trots Bolidens beslut. 
Från statens sida slogs också fast ett stort intresse av a tt få igång gruv
driften. LO-chefen Arne Geijer underströk att en etableringen var nöd
vändig, inte minst ur sysselsättningssynpunkt13. 

I Vilhelmina "höll man andan" i väntan på besked om etablering. 
För kommunens framtid upplevdes en sådan vara nödvändig. De senaste 
årens ökande arbetslöshet sågs som ett hot mot bygdens överlevnad. Då
varande kommunalnämndsordföranden i Vilhelmina, Yngve Lauritz, an
såg vid denna tid att "Det skulle bli något av en dödsstöt för köpingen 
om inte driften kommer igång"14. Diskussionerna fortsatte och året efter 
(1968) påbörjades förhandlingar med LKAB om en etablering. Rubri
kerna i tidningarna upplyste nu om att malmen beräknades räcka i minst 
30 år och att gruvan skulle sysselsätta minst 200 personer. Förhoppning
ar tändes ännu en gång. I september 1969 besökte industriminister 
Krister Wikman Vilhelmina och gjorde sig populär hos befolkningen när 
han uttalade sig mycket optimistiskt om att gruvan skulle komma igång. 

I januari 1970 kom så beskedet: Klart för start i Stekenjokk15. Indu
striminister Wikman betonade att oavsett lönsamhetskalkylernas osäker
het skulle gruvdriften komma att vara garanterad för minst 20 år framåt. 
Vem som skulle bryta var ännu inte bestämt men LKAB låg bäst till. 
Driften av gruvan beräknades påbörjas hösten 1973. Även inrikesminis
tern, Erik Holmqvist, besökte Vilhelmina och gav löften om forcerade 
förhandlingar16. 

13 VästerbottensKuriren, december 1966. 
14 Västerbottens Folkblad, september 1967. 
15 Västerbottens Folkblad, januari 197 0. 
16 VästerbottensKuriren, april 1970. 
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På kommunal nivå hade man nu startat planeringsarbetet inför etable-
ringen. Detta handlade, bl.a. om var de anställda ville bo, om man skulle 
pendla eller om det skulle byggas upp ett nytt samhälle i Klimpfjäll. I 
augusti 1970 besökte också statsminister Olof Palme Stekenjokk och i en 
intervju lovordade han etableringen och kommunens sätt att hantera 
planeringsfrågorna, både då det gällde själva gruvdriften och satsningen 
på miljön för de människor som skulle arbeta och leva i K limpfjäll. Han 
betonade också att ett starkt samhälle är enda vapnet mot Norrlands-pro-
blemen17. 

Den debatt som pågått under hela 1960-talet tycktes nu vara avslu
tad. Trots beräknade förluster, åtminstone i initialskedet, inregistrerades 
i juni 1970 Stekenjokk AB. Glädjen över e tableringen varade dock inte 
så länge. Några månader senare, i december, inträffade så en ny "back 
lash" för vilhelminaborna. Det blir ingen brytning i Stekenjokk. Beske
det kom som en chock och reaktionerna bland befolkningen blev natur
ligt nog starka. Stekenjokk blev nu "Svekenjokk". Den allmänna stäm
ningen i Vilhelmina uttrycker mycket stor besvikelse. En uttryckte det så 
här: 

Denna önskan som vi alla haft om att gruvan på fjället skulle börja ge 
skattekronor grus ades på ett alltför hå rt sätt. Det är ett bakslag som 
Vilhelmina aldrig någonsin tidigare upplevt Egentligen vågar jag inte 
säga vad jag innerst inne tänker men ett vill jag ha sagt - hur kan man 
från ansvarigt håll handla så falskt mot en landsända som man gort i 
detta falft*. 

Befolkningen gav u ttryck för sin besvikelse och ilska på många sätt. In
sändarna och rubrikerna i pressen var många. Befolkningen upplevde sig 
svikna och man protesterade mot beslutet på alla tänkbara sätt. Namnin
samlingar och brev, bl.a. till statsministern, uppvaktningar hos re
geringsledamöter och demonstrationer genomfördes i en stark och kol
lektiv anda. 

Kommunfullmäktige i Vilhelmina agerade i frågan på sitt sätt, bl.a. 
skickades en skrivelse till industri- och inrikesdepartementet19. Skrivelsen 
uttryckte den bestörtning man upplevde över beslutet att avbryta de på
började arbetena med gruvan. De förhoppningar som etableringen gav 
för ortens framtid var nu förbytta i en mycket allvarlig oro för framtiden 
och de konsekvenser som beslutet skulle komma att få. Vilhelmina och 
dess befolkning försattes i en utomordentligt bekymmersam situation. 

17 Västerbottens Folkblad, augusti 1970. 
Västerbottens Folkblad, december 1970. 

19 VästerbottensKuriren, december 1970. 
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Trots det negativa beskedet att det inte skulle komma att bli någon 
gruvdrift fortsatte diskussionerna. Men nu hade de vidgats med kravet på 
att fa ersättningsindustrier lokaliserade till Vilhelmina. I början av 1971 
gav detta frukt, Vilhelmina fick istället för gruvbrytning i Stekenjokk en 
plastindustri för 130 man. Plastfabriken kom så småningom att etableras 
och fick därmed också sin "historia" och betydelse för Vilhelminas ar
betsmarknad och näringsliv. Jag återkommer till detta lite längre fram. 
Samtidigt kunde man läsa att nya u tredningar om Stekenjokk påbörjats. 
Men det var först i augusti 1972 som rubrikerna ännu en gång blev posi
tiva: Brytning i Stekenjokk! - Start i höst - 150 får arbete20. I den utred
ning som nu låg till grund för beslutet hade man för första gången gjort 
en samhällsekonomisk kalkyl i stället för att enbart se till de rent före
tagsekonomiska förutsättningarna. I det nya scenariot skulle gruvan dri
vas av ett gruvbolag som arrenderade brytningen från staten. Gränges, 
Boliden och LKAB erbjöds delta i diskussionerna. 

Reaktionerna bland befolkningen blev nu mer avmätta. Befolkningen 
var vid det laget luttrade. Någon glädjeyra utlöstes inte av beskedet. 
"Ingen tror riktigt att det blir S t eken jokkdrift förrän maskinerna finns på 
plats och börjat gräva", menade en av tjänstemännen på arbetsförmed
lingen21. "Bränt barn skyr elden". 

Året efter, i april 1973, stod det dock klart att driften skulle komma 
igång. Efter en het riksdagsdebatt upprättades ett avtal mellan staten och 
Boliden (som ingett den förmånligaste offerten) om gruvbrytning i Ste
kenjokk22. I och med avtalet sattes nu anläggningsarbetet i gång och 130 
personer anställdes för byggnadsarbeten i Stekenjokk. Ytterligare perso
ner sysselsattes i samband med de byggnadsarbeten som genomfördes vid 
uppbyggandet av samhället Klimpfjäll. 

Under åren fram till gruvans officiella invigning, i januari 1976, då 
den första sligbilen lämnade Stekenjokk, var de artiklar som publicerades 
enbart fyllda med positiva beskrivningar av ett samhälle i utveckling. På 
kort tid hade byn Klimpfjäll utvecklats till ett litet fungerande samhälle. 
Efter många och långa år med löften, förhoppningar och återkommande 
besvikelser var nu äntligen driften igång. Med en fullt utbyggd gruvdrift 
beräknades gruvan tillsammans med indirekta sysselsättningstillfällen 
skapa arbete för minst 200 personer i åtminstone 20 år framåt. 

20 Västerbottens Folkblad och VästerbottensKuriren, augusti 1972. 
21 VästerbottensKuriren, augusti 19 72. 
22 Västerbottens Folkblad, april 1 973. 
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... och dess död 

De första signalerna om att malmen höll på att ta slut och att det be
hövdes mer resurser för att undersöka nya malmfyndigheter kom i början 
av 1982, ungefär sex år efter att den första sligbilen lämnade Stekenjokk. 
Gruvan hade då 175 anställda. Den brytningsvolym som först avsågs 
hade av lönsamhetsskäl utökats, vilket avsevärt förkortade livslängden på 
gruvan. Återigen kom oron smygande. Skulle det bli en avveckling eller 
skulle staten komma att gå in med mer resurser? Under de år som gått 
hade ett nytt samhälle vuxit fram i Klimpfjäll23. Den oro som dessa sig
naler utlöste fick befolkningen leva med fram till februari 1987 då det 
definitiva beskedet kom att Boliden skulle upphöra med gruvdriften vid 
årsskiftet24. Återigen var det dags för en kamp mot staten och Boliden. 
När industriminister Thage G. Peterson besökte Vilhelmina i juni sam
ma år möttes han av 300 upprörda demostranter. Mötet med in
dustriministern blev en besvikelse. En talesman för befolkningen i Kult-
sj ödalen uttryckte sig så här: 

Vad skall vi göra den dagen gruvan läggs ned? Skall vi begå kollektiv t 
självmord genom att äta ihjäl oss på radioaktivt renkött? Vi vill ta upp 
malmen som finns kvar i gruvan. När malmen är slut ska d et ordnas 
arbete på hemorten115 . 

Med sig i bagaget vid besöket hade Peterson 100 miljoner kronor av vil
ka 20 miljoner avsågs gå til l de 170 som skulle mista sina jobb i Steken
jokk i form av arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete26. Men 
den informationen delgav han inte de upprörda gruvarbetarna. Istället 
presenterades "inlandspaketet" för särskilt inbjudna vid ett tal senare på 
kvällen. Då satt redan demostranterna från Kultsjödalen i buss på väg 
hem. Visserligen med mer allmänna ordalag om att staten inte skulle svi
ka, men med det definitiva beskedet att gruvan skulle läggas ne r under 
hösten. 

Gruvan fick en nådatid på ett antal månader men idag är fjället helt 
återställt. Det finns nära nog inga spår av nära 90 års hårt arbete och 
kamp. Ett glesbygdstrauma återupprepas. Mark bryts för att läggas för 
fäfot inom en generation. Naturen återtar civilisationens landvinning 
(Jonsson, 1964). 

23 Karlsson (1990) genomförde en studie i Klimpfjäll under den period som de första signa
lerna om en väntad nedläggning kom. 
24 VästerbottensKuriren och Västerbottens Folkblad, februari 19 87. 
25 VästerbottensKuriren, juni 1 987. 
26 VästerbottensKuriren, 1987. 
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Emos syfabrik i Laxbäcken 

Artiklar i lokalpressen som behandlar kvinnors situation på den lokala 
arbetsmarknaden i Vilhelmina sparsamma. Att situationen varit och är 
svår fr amgår dock av uttalanden från arbetsförmedlingen, att den mör
kaste sidan av arbetsmarknadssituationen i Vilhelmina är att det inte 
finns något att erbjuda den kvinnliga arbetskraften på hemmaplan27. I 
några artiklar i slutet av 1960-talet kan man dock följa ett 70-tal kvin
nors förhoppningar om att få ett arbete vid den nya syfabriken i Lax
bäcken. Syfabriken skulle fullt utbyggd sysselsätta ett trettiotal kvinnor. 
Fabriken var Emo's syfabrik AB som flyttade sin verksamhet från Häl
singland till Vilhelmina. 

"Kvinnouppbåd i Laxbäcken"— så beskrevs den informationsträff som 
genomfördes inför etableringen av den nya syfabriken. Ett 70-tal kvinnor 
samlades med förhoppningar att vara b land de trettio som skulle anstäl
las. Intresset var stort och frågorna många: Vad kan man tjäna? Kan man 
få deltidsarbete? Skall vi bara sy uniformer? Hur skall tr ansporten till fa
briken ordnas? (fabriken låg 1,5 mil från centralorten). Fabrikör Tage 
Mattsson besvarade någr a av kvinnornas frågor, bl.a. vad gäll de förtjän
sten. Fabrikören berättade också att företaget hade så mycket jobb de 
bara kunde önska sig. Tre män anställdes också i företaget. 

Redan en knapp månad efter starten började problemen hopa sig. 
Dessa gällde i första hand arbetskraften. Företaget hade arbete för ett 
trettiotal kvinnor men än fanns bara sjutton anställda. Sex av dessa h ota
de nu med att lämna arbetsplatsen om inte transportfrågan löstes. Sam
tidigt var också lönefrågan aktuell. De anställda fick ta sig till och från 
arbetet med endera egen bil eller taxi och kvinnorna menade att: "Med 
den knappa lön vi har kan vi in te fortsätta längre. Taxin kostar 42 kro
nor per dag och sedan skatten är dragen blir det inte mycket kvar i löne
kuvertet". När lokalpressen besökte fabrikören fick de beskedet att han 
inte kunde göra något från företagets sida och som journalisten skriver: 
"Sedan vände han helt frankt på klacken och sade sig inte ha tid för mer 
diskussioner"28. Under de förhållanden som rådde svalnade intresset från 
kvinnornas sida och arbetsförmedlingen fick svårt att rekrytera arbets
kraft till industrin. Situationen för det nyetablerade företaget var därför 
besvärlig. Man hade gott om arbetstillfällen att erbjuda, men ingen som 
ville arbeta under de förhållanden som erbjuds. 

En månad senare kunde man läsa om fabrikör Mattssons kontakter 
med kommunens representanter i Åsele o m en eventuell etablering där. 

27 VästerbottensKuriren, november 1965. 
28 VästerbottensKuriren, november 1969. 
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Frågan var om det fanns kvinnor i Åsele s om var beredda att ställa upp 
på de villkor som gällde. Kontakter togs också med Storumans kommun. 

I september 1970, efter knappt ett år, varslades de anställda om upp
sägning och fabriken lades därefter ned. Fabrikören var vid tillfället bort
rest men via sina arbetsledare uppgavs den officiella anledningen vara 
bristen på arbetskraft. 

Plastindustri räddningen ? 

Under 1970-talet hade en plasttillverkning kommit igång som sysselsatte 
ca 120 personer. I samband med oljekrisen i mitten av 1970-talet fick 
företaget problem och 1980 ombildades företaget till Vilhelmina plast 
AB, som ingick i Procordia koncernen för återvinning av plast i hus
hållssopor. Utöver denna hantering utförde företaget viss legotillverk
ning. Företaget hade en lång och dramatisk historia. Sedan starten hade 
dess kamp för att hitta "produkten" som skall trygga företagets överlev
nad varit mödosam. 

Redan ett år efter det att företaget ombildats, 1981, visade det sig att 
företaget drabbats av ekonomiska problem. I företaget fanns vid detta 
tillfälle 67 anställda och varslen hängde i luften när en stor nyhet presen
terades i pressen, en "världsnyhet" som på sikt skulle ge 140 arbetstill
fällen. Det handlade om en ny epok i tvåhjulingens historia, nämligen 
plastcykeln. Göteborgsföretaget ITERA AB förl ade tillverkningen av en 
plastcykel till Vilhelmina med start 1982. Tillverkningen var inte avsedd 
för den svenska marknaden utan cykeln skulle gå på export. Länder som 
Japan, England, Kina, Holland, Sovjet, USA, Nigeria och Brasilien upp
gavs vara intressenter. Det fanns också planer på att starta en fabrik i Pe
king. Många av intressenterna besökte Vilhelmina och man talade om en 
världssuccé o ch om "lyftet" för Vilhelmina plast som planerade för att 
tillverka 300.000 cyklar per år. Idéer fanns också om att tillverka en 
barncykel i plast. 

I augusti 1982 hade företaget 130 anställda. En månad senare, ca nio 
månader efter det att första cykeln tillverkats, varslades 25 anställda. Ru
briker som: Plastcykeln i utförsbacke, en bubbla som sprack, börjar synas 
i pressen. Försäljningen hade inte gått så bra som man väntat sig. Pro
cordia ville nu köpa ut ITERA som man ansåg ha misskött sig, bl.a. i 
marknadsföringen. I december gick ITERA i konkurs och ytterligare 25 
anställda varslades, i företaget fanns nu 52 anställda kvar. 

Förhoppningarna om plastcykelns överlevnad fortsatte dock och i 
början av 1983 handlade rubrikerna om att Japan ger cykeln nytt hopp. I 
juli övertog Vilhelmina plast AB rätten att tillverka cykeln. Samtidigt 
kunde man läsa att plastcykelns naturliga efterföljare "plastmopeden" var 

102 



Från nybyggarland till övergångssamhälle 

på gång. Även den produkten var avsedd för export. Ytterligare idéer om 
produktutveckling som skulle trygga sysselsättningen presenterades, t. ex. 
ölbacken, ryggrullsäcken och ett avtal om att tillverka vattencyklar. 
Många storslagna projekt som dessvärre samtliga visade sig gå i stöpet. 

Företaget brottades med ekonomiska problem. För 1983 redovisades 
en förlust på 22 miljoner och ytterligare varsel lades. Procordia ville nu 
sälja plastcykelprojektet och hela företaget. Missnöjet "jäste" bland per
sonalen som menade att företaget schabblat bort 50-60 miljoner på en 
plastcykel som alla skrattar åt. 

Historien om detta märkliga fordons uppgång och fall skulle kunna 
göras lång. Om gruvan var 1970-talets rubriksättare i lokalpressen var 
plastfabriken 1980-talets motsvarighet. Mängder av artiklar fyller på 
människornas ovisshet och osäkerhet. Sommaren 1985 kom att innebära 
det definitiva slutet för plastcykeln. Historien slutade på soptippen i Vil
helmina. Där dumpades ett berg av plastdelar. Totalt tillverkades ca 
20.000 cyklar. 

Nya ägare (ICH-gruppen AB) f ortsatte dock kampen för en plastin
dustri i Vilhelmina. Under 1986 meddelades att fabriken nu gick med 
vinst och att cykelfloppen var g lömd. Det var, menade man, inte plast
fabrikens fel att cykeln inte gick att sälja, man var ju bara tillverkare. 
Återigen tillverkades allehanda produkter av ett 50-tal anställda, t.ex. 
dockskåp och plastbackar åt bryggeriföreningen. Orderingången såg bra 
ut och man sökte också bidrag för att satsa på nya produkter. 1988 fanns 
80 anställda vid företaget och man får en stororder på tillverkning av 
trädgårdsmöbler. 

Samtidigt satsade kommunen på att bygga upp ett plastcentrum med 
konsult och produktutveckling på hög teknologisk nivå i Vilhelmina, 
Plastlaboratoriet PP Polymer. Som bas för detta utvecklingscentrum 
fanns fyra företag i plastbranschen i Vilhelmina. Tre år senare tvingades 
man avveckla verksamheten och flytta den till Stockholm p.g.a. dåligt 
kundunderlag. 

Plastindustrins historia fortsatte, företaget bytte ägare ytterligare en 
gång, nu till Euro Plast. Om plastindustrin kommer att överleva i Vil
helmina återstår att se. I januari 1996 kunde man läsa at t uppsägnings
tiden för de 27 anställda i företaget som nu varslats har gått ut. Trots det 
finns veterligen inga planer på att lägga ner företaget helt och hållet. An 
har man inte gett upp29. 

29 Idag, 2001, finns det två plastindustrier i Vilhelmina, Inpipe och Bjurholm industripist. 
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Sociala konsekvenser av strukturomvandlingen 

Skogsbrukets rationalisering under 1960-talet medförde att 50-åriga 
skogsarbetare med ens blev gamla och överflödiga, permitterades eller 
avskedades. Skogen som levebröd för inlandsbefolkningen och naturtill
gång för landet var inte längre självklar. I pressen kunde man följa ut
vecklingen, både den äldre skogsarbetarkåren och småbondeskogsbruket 
hade blivit kopparslantar i storskogsbolagens spekulationer i miljoner. 
Nu är den överåriga arbetskraften ett problem, så stort att ansvariga i stat 
och kommunal tjänst svårligen kunde överblicka det hela. Den tidigare 
så produktiva skogsarbetarkåren lämnades åt samhället att tas om hand, 
bl.a. inrättades skogsstationer i AMS regi som en lösning, främst då för 
de äldre och utslitna skogsarbetarna. 

I takt med den stigande arbetslösheten ökade oron inför framtiden 
liksom påfrestningarna på den lokala arbetsförmedlingen. Samtidigt 
uppmärksammades också behovet av särskilt stöd till ar
betshandikappade. Dessa var framför allt män i 50-års åldern och f.d. 
skogsarbetare med förslitningsskador. Glesbygdsläkaren i Vilhelmina, 
Ingemar Hermansson (1968) skrev i en kritisk artikel: "Med hänsyn ta
gen till alla negativa faktorer i glesbygden är redan att vara glesbygdsbo 
ett handikapp"30. Hermansson baserar sin kritik på en studie som belyser 
arbetsvårdsproblematik i glesbygd och typfallet i inlandskommunerna är 
vid denna tidpunkt den åldrade skogsarbetaren med förslitningsskador i 
rygg och rörelseapparat. Möjligheten att rehabilitera dessa personer till
baka till arbetslivet var få och ofta förtidspensionerades man av a rbets
marknadsskäl. 15 år senare genomförs en uppföljande studie där det 
konstateras att rehabiliteringsmöjligheterna för personer med arbetsska
dor inte förbättrats även om åtgärdsmönstret vidgats, främst genom om
skolning via AMI:s och AMU:s verksamheter. Nu är typfallet en kvinna i 
åldern 30-40 år med liknande förslitningsskador, men med en yr
kesbakgrund som städerska, vårdbiträde eller kontorist31. Ytterligare en 
uppföljning genomförs 199032, resultaten från den studien visar inga 

30 Detta påstående är hämt at från en studie genomförd i Vilhelmina arbetsvårdsregion i 
mitten av 1960-talet. Hermansson, I. & Nilsson, U. (1968). 
31 Ström, L. ( 1988). Resultaten visar bl.a. att 1966 är 15% av de sökande i yrkesrehabiliter
ing kvinnor mot ca. 45% 1980. Vidare fra mkom att åldern på de sökande blev allt lägre. 
1966 är 45% av de sökande 50 år och äldre medan 1980 års studie visar att 50% av de sö
kande är i åldern 30-49 år, varav 53% utgörs av kvinnor. Dessutom är ca 30 % under 30 år, 
motsvarande siffra för 1 966 är 19%. Många ungdomar i 1980 års studie har d essutom ingen 
arbetslivserfarenhet alls och d en diagnos som är vanligast i d enna grupp är inte av medicinsk 
karaktär utan snarare av social. 
32 Hermansson, I. (1991). 
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större förändringar, kvinnor och personer under 30 år dominerar fortfa
rande gruppen sökande till yrkesrehabilitering. 

Exemplet illustrerar några av de förändringar i samhällsbilden som 
skett, t.ex. kvinnornas inträde på den lokala arbetsmarknaden med dess 
konsekvenser för deras hälsa. Men det visar också på förändringar i den 
traditionella näringsstrukturen som medfört hög arbetslöshet i kombina
tion med utslagning från arbetsmarknaden. Framför allt är detta påtag
ligt bland unga människor som ofta inte ens varit "inslagna" på arbets
marknaden. 

Övergångssamhället - en konklusion 

I det här kapitlet har jag med en tillbakablick och några exempel försökt 
visa på vissa händelser, eller "formativa moment", som präglat samhället 
och dess människor. Tillväxtperioden i Vilhelmina varade fram till 1940-
och 50-talen då de första tecknen på att utvecklingen började vända vi
sade sig, enligt Källtorp (1973) benämnd kulmineringsperioden. Nästa 
steg i utvecklingen utgör det han benämner kontraktionsperioden. Den 
perioden kom att innebära stora förändringar för hela samhället. Den 
traditionella kombinationssysselsättningen inom jord- och skogsbruket 
minskar drastiskt och beroendet av omvärlden ökar. Det moderna sam
hället Vilhelminas utveckling sker till priset av jord- och skogsbyarnas av
veckling. 

Det är här, från början av 1960-talet, som mitt sökande efter hän
delser av betydelse för den fortsatta utvecklingen startar. Jag har via me
dia försökt fånga upp centrala händelser som de förmedlats till männis
korna. Det finns naturligtvis en risk här att media bara lyfter fram ne
gativa händelser och att för bygden positiva händelser kommer i skym
undan. Men de exempel som jag har presenterat har alla, förutom ex
emplet med Emos syfabrik, totalt dominerat lokalpressens bevakning av 
Vilhelmina från 1960-talet fram till slutet av 1980-talet. Ibland i positiv 
bemärkelse med förhoppningar om framtiden, men oftare har artiklarna 
förmedlat negativ information. 

1970- och 1980-talet kan betraktas som en övergångsperiod där 
kommunen försöker avlägsna sig f rån de sårbara förhållanden av obalans 
på den lokala arbetsmarknaden och ensidiga beroende till staten som 
präglat samhället och samtidigt hitta lösningar på de problem som upp
står i samband med denna omställning. Främst handlar det om att skapa 
alternativa sysselsättningsmöjligheter och om att utveckla en ny struktur 
för ett växande näringsliv. Tilltron till lösningar av typ statliga storsats
ningar har naggats kraftigt i kanten. 
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Det övergångssamhälle Vilhelmina kan karakteriseras som söker i stället 
vägar a tt utvecklas till ett modernt högteknologiskt och industrialiserat 
samhälle med ett mångfacetterat näringsliv. Begreppet "övergångs
samhälle" anknyter till förestående förändringar eller nyordningar i sam
hället. Dessa handlar emellertid inte bara om näringsliv och sysselsätt
ning, i dess s pår följer också stora förändringar i befolkningens levnads
sätt, vardagsliv och i samhällets sociala relationer. 

Trots motgångarna med gruvan kom 1980-talet snarast att präglas av 
en tro på framtiden. Framför allt på en växande plastindustri men även 
på turism och andra projekt, t.ex. ingav Fatsjöprojektet (vattenkraftsut-
byggnad) och Norrheden (torvbrytning) förhoppningar. Vilhelmina in
dustricentrum byggs m ed plats för nya och växande industrier. Under 
1980-talets senare hälft etableras också en rad företag i Vilhelmina, 
mycket tack vare regionalpolitiken, d.v.s. med hjälp av de lo
kaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, offertstöd och lokaliseringslån som 
staten beviljar. Listan över företag som etablerades kan göras lång. 
Många av för etagen har orsakat feta rubriker i lokaltidningarna. Inled
ningsvis som positiva nyheter om tryggad sysselsättning för vilhelmina-
bor för att därefter glida över till att rapportera om alla problem som 
uppstått. Flertalet av företagen gick samma öde till mötes som gruvan. 
De kom att genomgå samma faser som plastindustrin, d.v.s. man fastna
de i att hitta "produkten" och få en marknad för det som skulle produce
ras. Andra "goda" företagsidéer kom efter långa perioder av projektering 
aldrig att förverkligas. Det som utmärkt perioden är "storslagna idéer, 
stora projekt och en givmild regionalpolitik". Ofta handlade det om stör
re företagsetableringar som skulle säkerställa sysselsättningen för lång tid 
framåt. Men också om att stödja befintliga företag som drabbats av en 
sviktande marknad. 

Remarkabelt är att av ca 320 miljoner kronor som tilldelats Vilhel
minas företag i regionalpolitiskt stöd, mellan åren 1982-1994, har hälf
ten gått till företag som sedermera försatts i konkurs. Även detta har för
orsakat stora rubriker, t.ex. Stödet ti ll Vilhelmina- historien om ett miss
lyckande. Regionalpolitikens uppgång och fall. - Vi lhelmina symbol för miss
lyckandet33. Tolv års statliga ansträngningar att skapa jobb i inlandet har 
nära nog misslyckats menar kritikerna. Kommunledningen å andra sidan 
menar att det rör sig om småpengar och jämför med det mångdubbla 
stödet och felsatsningarna till s törre industrier i syd- och mellansverige, 
t.ex. till varvs- och bilindustrierna i Malmö och Uddevalla. Man menar 
också att en konkurs inte enbart är negativ. Kvar finns resurser i form av 
byggnader, maskiner och kunskap som underlättar när nya satsningar 
och konjunkturuppgångar kommer. 

33 VasterbottensKuriren, februari 1994, tema regionalpolitiken i inlandet. 
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Den tillbakablick som jag presenterat i det här kapitlet är som jag nämn
de inledningsvis långt ifrån heltäckande. Jag har gjort några, som jag 
menar, representativa nedslag för att ge exempel på den problematik som 
Vilhelmina (i likhet med många andra glesbygdskommuner) under de 
senaste decennierna har brottas med i sina försök att få en stabil arbets
marknad. De sociala konsekvenserna för orten och befolkningen har ock
så berörts. 

I början av 1990-talet vidtog mediabevakningen av etableringen av 
företaget MRF i Vilhelmina. Den diskussion som jag kommer att åter
vända till längre fram i avhandlingen handlar om ifall etableringen av 
företaget MRF också kan komma att betraktas som ett "formativt mo
ment" i Vilhelminas utveckling. Jag går nu över till att presentera Vil
helmina utifrån mina informanters utsagor, d.v.s. utifrån egna primär
data. 
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KAPITEL 7 

VILHELMINA UR MINA INFORMANTERS 
PERSPEKTIV 

Inledning 

I det här kapitlet beskrivs ort en Vilhelmina, d.v.s. det sociala samman
hanget, ur mina informanters perspektiv. Jag kommer inledningsvis att 
kort återkoppla till de fyra vilhelminabors utsagor om Vilhelmina som 
inledde avhandlingen. Därefter går jag över till att presentera de MRF-
anställdas beskrivningar av hur de upplever sin förankring i Vilhelmina. 
Dessa bygger på material från enkäten samt från det första inter
vjutillfället med MRF anställda hösten 1991, d.v.s. då företaget just eta
blerats. 

Vilhelmina med fyra väletablerade^ vilhelminabors 
ögon 

I avhandlingens inledande berättelse, där Anders, Sven, Olle och Rune 
ger sin syn på Vilhelmina och de problem samhället står inför, framkom 
flera synpunkter och åsikter som väl speglar de normsystem och värde
ringar som präglar samhället. Alla fyra känner en frustration och oro in
för framtiden och över att ingenting görs för att försöka hitta någon slags 
struktur i näringslivet. För hur det än är, menar de, så är det en sådan 
som bygger upp samhället. Något är fel men det är svårt att sätta fingret på 
det. De menar att det saknas sammanhållande länkar i näringslivet och 
målar upp bilden av att man i stället gnager på varandra som råttor inlåsta 
i en bur, alla äter på varandra till slut. Allt som produceras i Vilhelmina 
produceras för vilhelminaborna. Nio av tio företag som etablerar sig ta r 
sikte på den lokala marknaden vilket inte är bra, det skapar en obalans i 
samhället. Samtidigt uppskattar de miljön och den livsstil som Vilhelmi
na erbjuder. Anders t.ex., som är yngst i gruppen, har ingen längtan att 
lämna Vilhelmina men ser inga andra utvägar. Han menar att Det finns 
en tröghet och ett motstånd mot allt nytänkande här och det ä r jobbigt. De 
beskriver Vilhelmina på flera likartade sätt, ofta med hjälp av metaforer, 
t.ex. att Vilhelmina det är vårt eget lilla lan d eller Vi är som en sluten cir-

* Med väletablerade avses att de fyra Vilhelminaborna socialt sett är väl förankrade på orten och i 
ortens sociala liv. 
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kel. Det här är inte bra för orten, den onda cirkeln måste brytas, menar 
de, eller som en uttrycker det Vi måste klippa hål i renstängslet. 

Mycket av problemen förklarar de med att Vilhelmina är ett tradi
tionsbundet patriarkalt samhälle. Man fostras in i ett tänkande som inte 
är positivt. Det finns också brister i samverkan mellan människorna. Det 
finns inget intresse för samhällsfrågor och samhällsutveckling, inget en
gagemang bland invånarna. Människor är rädda för förändringar och 
finner det tryggt att slippa ta ansvar. Egentligen handlar det om val av 
livsstil och enligt deras uppfattning vill de flesta ha det som det är. Det 
finns för mycket av t raditionella orienteringsmönster. Man kan göra an
nat än pappa gjorde och det finns kommunikationer. De fyra männens 
uppfattning är att man i Vilhelmina nu måste tänka framåt, att man 
måste se t ill framtidens behov. Det är dags att sluta med att utbilda alla 
till svetsare eller bilmekaniker, sådana finns det redan så det räcker. Nu 
måste man se framåt och vara beredda. Gör vi inget åt det här själva så dör 
samhället. Sven yttrycker det så här: 

Problemen vi har här i Vilhelmina idag det är att man försöker lösa 
dem med en sorts traditionella tankar . Men vi måste mentalt försöka 
styra om det här. Det behöver inte vara så att vi måste tillverka materi
ellt, vi kan tillverka en tjänst. Man glömmer bort visioner, m an glöm
mer bort det utåtriktade tänkandet. 

Olle tror att det är fa rligt att prata för mycket om alla misslyckade pro
jekt och om alla miljonerna som försvunnit. Han tror inte att de männis
korna som varit inblandade har varit här och skott sig på pengar. De har 
förlorat pengar de också menar han. Det handlar inte så mycket om lyck-
sökeri som folk i allmänhet tror. Han tror att det blir någon slags mental 
chock för många som kommer till Vilhelmina och etablerar sig och för
söker skapa någon verksamhet men finner förståelsen lika med noll. Om 
man inte kan skapa möjligheter för de här att nå ut, skapar man inte möjlig
heter för nyetableringar. Det handlar om behov av mentalitetsförändringar, 
menar han. 

Vilhelminas tidiga historia kännetecknas av svåra sociala livsvillkor. 
Samtidigt präglas emellertid historien också av tillväxt och utveckling. 
Nybyggarlandet förvandlades till bondeland. Skogen fick sitt värde och 
skogsepoken avlöste nybyggarepoken. Jordbruk i kombination med 
skogsbruk blev huvudnäringen. Järnvägsbyggandet i början av seklet in
gav förhoppningar för framtiden. Den positiva utvecklingen bröts dock 
och 1960-talet blev en brytpunkt, starten för en ny epok i Vilhelminas 
historia. Utvecklingen kännetecknas därefter av avveckling och tillbaka
gång. Konsekvenserna av nedgången blev att byarna tömdes på folk, man 
var tvungna att söka sin försörjning på annat håll. I sökandet efter ett 
fungerande näringsliv som skulle ersätta förlorade arbetstillfällen inom 
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jord- och skogsbruket framstod framför allt gruvan och plastindustrin 
som löftesrika. Verkligheten blev dock en annan och många kände sig 
svikna. Trots statliga satsningar, bl.a. genom regionalpolitiken, och trots 
att det ena "inlandspaketet" efter det andra presenterades lyckas man inte 
hitta en fungerande struktur för näringslivet. Mina fyra informanter me
nar att allt detta präglat människorna i Vilhelmina. De förhållanden och 
normsystem som mina informanter beskriver, t. ex. j an telagen, det ut
vecklade t byatänkande, trögheten och motståndet mot allt nytänkande 
samt rädslan för förändringar kan förstås som grundade i dessa erf aren
heter. 

Jag går nu över till att beskriva de MRF-anställdas upplevelser av sina 
liv och sin förankring i Vilhelmina. Stämmer den förhållandevis dystra 
bild som de fyra männen målat upp med dessa yngre människors upple
velser och erfarenheter? Jag ger först ordet till några nyinflyttade till Vil
helmina. 

Gemenskap och slutenhet 

En representativ bild som en av de anställda som flyttade till Vilhelmina i 
samband med anställningen på MRF förmedlar om sina upplevelser av 
samhället är följande. 

Jag känner att Vilhelmina är präglat av att det är ett litet samhälle, 
där i stort sett alla känner alla. Det finns heller inte någon möjlighet 
att vara anonym, men jag upplever inte det som något problem u tan 
jag ska istället försöka utnyttja det och försöka lära känna män
niskorna. Att alla känner alla behöver inte vara negativt, men när ing
enting utöver det vanliga tillåts då blir det negativt. Här bemöts man 
kanske inte så, men man är lite avvaktande, man vill ha mer fakta i 
saker innan man säger något. Det är både när det handlar om grannar 
och nyetablerade företag. Skall Norrland överleva måste man nog vara 
lite mer öppen och ta tillvara alla sorters idéer och jag känner a tt det 
finns för lite av den andan i samhället. Befolkningen är lite avvak
tande. 

Positivt alltså- gemenskapen, negativt- slutenheten. När det gäller före 
tagets lokalisering till Vilhelmina tror han att beslutet helt enkelt byggde 
på ett samspel mellan hur komplett samhället är, hur mycket arbetslöshet 
det finns, hur mycket bidrag som ges och kommunikationerna i stort. 
Om man lägger samman allt det här så visade sig Vilhelmina vara ett strå 
vassare än sina konkurrenter. 
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En annan av de nyinflyttade beskriver sina upplevelser av Vilhelmina så 
här: 

Det är roligt här, först så är människorna väldigt mycket an norlunda 
här än i Stockholm, sen har jag blivit väldigt bra bemött. A lla är jätte-
gulliga och vänliga. A lla vill en väl. Stämningen är hårdare i Stock
holmy tuffare helt enkelt. Här är dom som, vad ska m an säga, oskyldi
gare på nåt sätt. Det låter hemskt i och för sig men det är så jag upple
ver det. 

När hon utvecklar vad hon menar skiljer henne från infödda vilhelmina-
bor, säger hon: 

Det är som at t vi har lite mer livserfarenhe t. Det är inte så att man 
konkurrerar om allt och det är härligt. Sen att norrlänningar är tysta 
av sig.... de är tysta tills de känner en, sen kommer alltihopa. 

Det är stora skillnader i arbetskultur mellan Norrlands inland och Stock
holm menar en annan nyinflyttad. 

I Stockholm, har man inget arbete då är man slö, och jobbar man på 
nåt ställe som diskare eller på restaurang, då har man inte orkat bry sig 
ungefar, det är stämningen. Här uppe far man ta det man far. Det 
kom som en chock för mig faktiskt. Man har vetat om att det är så, 
men inte insett vad det betyder förrän nu. 

Hon berättar att de tjejer hon umgicks med nere i Stockholm är högst 
individinriktade, färgstarka människor och väldigt speciella. Men hon 
tycker det är lättare att få kontakt med tjejerna här, mycket enklare. De 
fungerar enklare på nåt vis, är enklare att förstå sig på. 

En annan anställd har nyligen flyttat tillbaka efter några år i S tock
holm där hon inte trivdes "socialt" sett. Hon tog på sig för mycket arbete 
och orkade inte. Till slut blev hon sjukskriven och beslutade sig då för att 
flytta hem igen. 

Rädd, ensam och feg, du vet hur man är som norrlänning. Ensam och 
inte våga göra någonting och gjo rde man något så var det mest för att 
hjälpa andra . Det innebar att man kände sig utnyttja d. Jag ska in te 
säga att dom inte hjälpte till men dom gör på ett annat sätt än vad vi 
gör här uppe. Dom kräver hela tiden nånting tillbaka. Jag krävde ing
enting tillbaka, jag ville inte be om hjälp. 

Hon berättar att det hon lärde sig av tiden i Stockholm det var att ta för 
sig lite mer. Det var man tvungen att göra där nere. Hon upplever att 
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hon blivit lite mer självsäker än hon var innan. Hon var tvungen att göra 
saker som hon inte hade gjort förut. Ska man bli något måste man det, 
menar hon. Jag är ju uppfostrad så där att man inte skall tro a tt man är 
någonting och det fick man lära sig av med i Stockholm. Efter fem år är hon 
nu tillbaka och det beskriver hon så här. 

Lugnt och skönt å trevliga å goa människor å jag har så mycket po
sitivt att säga om människorna här. Jag var rädd att kompisarna skulle 
ha glömt bort migy men så var det inte. 

Misstänksamhet mot etableringar 

En av mina informanter tror att MRF kommer att betyda väldigt mycket 
för Vilhelmina. Hon menar att det varit mycket "skitsnack" om MRF. 

Det har varit så många föret ag som startat upp och se n har det gått åt 
fanders för vartenda ett. Så varför skulle dom tro att det här företaget 
skulle gå. När de har gjort några år här så packar dom ihop och drar 
iväg. Det hör man ju från många. 

En annan anställd beskriver Vilhelmina via den attityd till MRF som han 
upplever. 

Det sämsta med Vilhelmina just nu är attityden till MRF\ den miss
tänksamhet som finns i samhället. Jag har mött många som är väldigt 
pessimistiska till MRF. Förmodligen är det en reaktion på att m an inte 
vet vad som händer. Man kanske tror att företaget skall suga ut statsbi
dragen för att sen lägga ned. Men det kan också vara såna som inte fatt 
jobb på MRF och som är avundsjuka. 

Ytterligare en anställd beskriver Vilhelmina så här: 

Det är kallt och långa avstånd. Det finns ingenting. Samhället är så 
dj...a litet och det pratas för mycket. Det är svårt att vara anonym och 
det skvallras för mycket. 

Han förmedlar en bild av en situation där man sitter i en ring och viskar 
från öra till öra och där det som sägs är helt förvrängt när det kommer 
fram till den sista i gruppen. Han menar att detta är typiskt för en liten 
ort som Vilhelmina. 

113 



Vilhelmina ur mina informanters perspektiv 

Naturen, fritid och familj 

De mest positiva attityderna till Vilhelmina handlar om miljön och den 
lilla världen. De bilder som ges i intervjuerna är här rätt samstämmiga. 

Fördelarna med Vilhelmina är att det är litet, mysigt och fiillt utvecklat 
för att vara så litet. Egentligen finns den service man behöver. De t är 
vackert.... det finns en tjusning 

En annan uttrycker sig så här: 

Jag tycker om Vilhelmina eftersom jag inte har intresse av disco eller av 
att sitta på kaféer på kvällarna. Antagligen är jag väl lite annorlunda. 
Jag har ofta följt mamma ut i skogen och plockat bär och sånt där. E n 
lite ensam människa. 

I anslutning till frågorna i enkäten om fritid och fritidsaktiviteter ombads 
man kommentera påståendet "Vilhelmina är okay, men det är tråkigt 
här". I huvudsak förmedlar dessa kommentarer en positiv bild av Vil
helmina även om reservationerna är många. De flesta m enar att det inte 
händer så mycket i Vilhelmina, men: Det blir som man själv gör det till. 
Mycket beror på ens egen inställning och ens egna intressen. Andra uttrycker 
sig så här: Det händer inget för de som int e är sportintresserade. Stämmer 
bra då det gäller nöjes- och utelivet, annars är det bra att bo här. 

I den önskelista som man ombads skriva om vad man saknar i Vil
helmina framkommer önskemål om mer utbud av, t.ex. pubar, diskotek, 
McDonalds, restauranger och andra aktiviteter som rör nöjeslivet. Där 
återfinns också önskemål om ett bredare kulturliv med mer utbud av te
ater och konserter. Andra önskemål är att det skulle finnas kursverksam
het även på dagtid för de som jobbar på företag eller institutioner av typ 
MRF och som är lediga vissa veckodagar. De önskar sig också ett bredare 
musikliv med t.ex. körverksamhet. Merparten är dock rätt nöjda. 

Jag tycker att det mesta finns, det är lite av allty sen är det upp t ill var 
och en att aktivera sig. Man behöver inte färdiga lösningar för att sys
selsätta sig. 

På frågan om ungdomar bildar familj tidigare i Norrlands inland än på 
andra platser svarar en av de anställda så här. 

Man blir lite rädd, många av mina jämnåriga kamrater har redan 
skaffat barn och dom har husy lån och hela apparaten liksom. Det är 
precis som dom haft bråttom dit för att dom skall komma in i den här 
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cykeln, samhällets ekonomiska cykel, med alla bidrag och unde rstöd och 
sånt. Då är man ju instängd, jag kan inte förstå att folk ser det som en 
trygghet, jag ser det som otrygghet. 

En av de inflyttade beskriver sina upplevelser så här: 

Jag blev skräckslagen när en ung tjej sa: Ja... nu ska jag hem till bar
nen. Jag tänkte att då har dom ju ingen ungdom. Jag tänkte det finns 
väl inte så mycket att göra här och jag menar: att skaffa barn är fak
tiskt en upplevelse. Man kanske inte har så mycket annat roligt här, det 
var tankar som flög genom mitt huvud. Jag tror att det oftast är stabila
re familjer a tt det inte blir lika mycket skibmässor och sånt här uppe. 
Att man håller sig till varandra. Det är väl lugnare här. Alter nativet 
till MRF är väl att tjejerna hade blivit hemmafruar, men jag tror inte 
man mår bra av det. Jag skulle i alla fall inte kunna tänka mig det. 

Stanna/flytta - framtid 

När vi i en intervju ställer frågor kring att stanna eller flytta svarar en av 
de anställda att han tror att många ungdomar känner så här att man kan 
flytta, men man kan också återvända. Det man åker ifrån det finns alltid 
kvar på nåt sätt. Men, tillägger han: 

Det är svårt. Ska man ge upp och flytta när det går som lättast att flytta 
och sen komma tillbaka när det är som lättast at t komma tillbaka. Då 
är man ju lite feg; då engag erar man sig inte för att det verkligen skall 
fungera. Och det är väl också en uppgivenhet. M an tycker a tt det är 
inte så mycket att engagera sig i egentl igen. Jag tror att det är en sam
hällseffekt faktiskt. Det börjar redan i grundskolan, det skulle vara en 
helt annan skolform. Folk skulle fa ta fram sin kreativitet redan i bör
jan av sitt liv, redan när man kommer ut i skolvärlden. Få använda 
sin kreativitet. Man ska upp muntra olika individers egna möjlighe ter 
och resurser. Så är det inte idag. Utan idag slussas man istället mot för
utbestämda mål. 

För tjejer är killar ofta motiv att stanna, både i Vilhelmina och på den ort 
dit de "tillfälligt" flyttat. Detta kan ses som en anpassning till en rådande 
situation. 

Flera ungdomar för in ett klassperspektiv i sin bedömning av flytt-
mönstrets orsaker och konsekvenser. 
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De som flyttar är de som gått naturlinjen. De kommer ofta från fa
miljer där båda föräldrarna har utbildning. Det är kanske lite grann 
krav hemifrån också. 

I en öppen fråga i enkäten ombads de anställda besvara en fråga om hur 
de tror att Vilhelmina kommer att se ut år 2000, d.v.s. nio år efter att 
enkäten fylldes i. En efterkodning av svaren gav följande resultat. 

Tabell 7.1. Hur ser Vilhelmina som ort ut år 2000? 

Vilhelmina år 2000 Andel 
Som nu-oförändrat 45% 
Expanderat (ofta an
ges MRF som orsak) 30% 
Gått tillbaka 11% 
Vet ej 14% 

Totalt 100% 

Resultatet ger en bild av att det under inledningsfasen av MRF:s eta-
blering fanns förhoppningar och en positiv syn hos många på ortens ut
veckling. Många tror på en expansion för Vilhelmina just p.g.a. MRF. 
Endast 11% är uttalat pessimistiska. Några motiverar sina svar. 

Jag tror det är större . Vilhelmina kommer att växa mest av alla orter i 
inlandet. Kanske kommer det fler företag typ M RF. Som det ser ut nu 
kommer jag att bo kvar. 

Det har blivit väldigt stort som det håller på att bli nu eller så dö r det 
ut. Nåndera. 

Det är störrey folk lägger märke till tjusningen med de här halvsmå 
ställena som ändå är så utvecklade. Det kommer säkert liknande företag 
i kölvattnet på MRF. Klarar sig MRFfattar ju också andra att det går. 

Endera så försvinner MRF om 5 år då stödet är slut elle r så är de kvar 
och ännu större. 

Det kommer att vara ett högteknologiskt centra dit folk vallfärdar för 
att studera kommunikationsteknik. 

I det kapitel som närmast följer avslutas detta block i min resultatpre
sentation med en kvalitativ tolkning av mina informanters utsagor om 
Vilhelmina som livsmiljö. 
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KAPITEL 8 

VILHELMINA SOM SOCIALT RUM MED 
GRÄNSER OCH REGLAR 

Den bild av Vilhelmina som livsmiljö som målats upp i föregående ka
pitel är kluven mellan vad som upplevs som bra och dåligt. Genomgåen
de betonas samhällets drag av "Gemeinschaft", till vissa delar som något 
gott, till andra delar som något som det bör ändras på. Den mest enty
digt positiva bilden framträder när man beskriver Vilhelmina som allmän 
livsmiljö: naturen, lugnet och överskådligheten. 

Det här kapitlet avslutar det första blocket i min resultatpresentation 
och handlar om upplevelser av det sociala sammanhang som jag valt a tt 
benämna Gemeinschaft. Kapitlet redovisar de första stegen i min kvalita
tiva tolkning av materialet. Jag utgår, som tidigare nämnts, ifrån de öpp
na koder som framträtt i min tolkning av mina informanters utsagor. Jag 
har listat koderna och därefter sorterat dem under tre kategorier som jag 
funnit relevanta. Dessa är: rummet, gränsen och reglarna. Begreppen 
sammanfattar vad jag, via mina informanters utsagor, funnit väsentligt1. 
Gemensamt för samtliga koder, om än i varierande grad, är att de kon
trasterar Gemeinschaftpräglade normer och relationer med sin motpol 
Gesellschaftpräglade. Figur 8.1 listar dessa koder och sorterar dem under 
de tre kategorier som jag menar karaktäriserar mina informanters syn på 
orten. I mitt avslutande kapitel kommer jag att låta dessa kategorier utgö
ra det empiriska material (generaliseringar) som får möta den teori (rele
vant och generell) jag till vissa delar presenterade i min teoretiska refe
rensram. 

Som framgår av figur 8.1 har jag slagit an en rumslig ton2 i mitt val 
av kategorier. Rummet är Vilhelmina och reglarna (reglerna) de norm sy
stem som påbjuder värderingar och beteendemönster. Gränsen, som för 

1 Vissa kvalitativa forskare som Kvale (1997) beskriver detta samspel mellan utsaga (text) oc h 
tolkning som ett "joint venture", vilket det ju i viss mån också är. Som jag ser det handlar det 
dock snarare om att tolkningen överskrider utsagan. Forskaren går från ett beskrivande stadi
um till ett tolkande och analyserande och tar därmed successivt över ansvaret för tolknin gen. 
Detta innebär, som Glaser (2001) påminner om, en distansering där "fallet" förvänta s gene
rera abstrakt och därmed generell teoribildning. 
2 Den rumsliga tonen motiveras av de tre kategorier som genererats. En annan möjlighet 
hade varit att betrakta det sociala rummet som kategori o ch gränsen, reglarna och t.ex. in
stängdheten (inte rum eftersom det begreppet nu blivit upptaget som kategori) som egenska
per ("properties") eller underavdelningar ("sub-categories") av kategorin rummet. Glaser 
(2001) beskriver båda sätten s om likvärdiga alternativ. Jag har valt att förenkla analysen g e
nom att endast arbeta med två nivåer; koder och kategorier. 
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mig varit den tolkningsmässigt intressantaste kategorin, symboliserar re
lationen till omvärlden. Låt mig börja med kategorin rummet och kort 
utveckla ett resonemang kring de koder som genererat denna kategori. 
Observera att kategorierna är intimt relaterade till varandra och att vissa 
av koderna skulle varit möjliga att hänföra till mer än en kategori. 

Identifierade koder Konstruerade kategorier 

Slutenhet 
Bytänkandet 
Stabilitet 
Trygghet 
Stänger in 
"Inget händer!görs " 
Bli sedd 
Skvaller 

Rummet 

Rykten Gränsen 
Förutfattade meningar 
Misstänksamhet 
Avvaktande 
Komma in 
Oskyldiga 
Gåvor/hjälp 
Tjejer anpassar sig 
Utbildning 
Det man lämnar finns a lltid 
kvar 

Man skall inte tro man är nåt Reglarna 
Solidaritet 

Figur: 8.1. Koder och kategorier som speglar Gemeinschaft och som ge
nererats från de anställdas perspektiv. 

En tydlig bild som tränger sig på i mina informanters utsagor är bilden 
av Vilhelmina som ett slutet samhälle. Den här slutenheten u pplevs ha 
både positiva och negativa sidor. Negativt är bytänkandet och obenägen
heten att känna tillit till nya och utifrån kommande möjligheter. Positivt, 
den grundtrygghet och stabilitet som präglar orten som livsmiljö. Un
dertexten i mina intervjuer antyder en ambivalens som ibland också ut
trycks explicit, nämligen att behovet av trygghet också fö rlamar. Såväl de 
informella nätverken som de formella i form av arbetsmarknadspolitiska 
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åtgärder och bidrag utgör skydd, men stänger s amtidigt in. Den ofta 
framförda kritiken att "ingenting händer!'görs" kan i sin förlängning tolkas 
som en blindhet inför möjligheten att själva se till att någonting händer. 
Man upplever sig bli sedd och får stöd när så erfordras, men man upple
ver sig också bli sedd när man avviker eller misslyckas. Att satsa på något 
nytt innebär därmed en risk. I e tt mer sociologiskt perspektiv framtonar 
bilden av ett socialt system med reglerande struktur där känslor av förut
bestämdhet är naturliga. Chanser och risker upplevs som begränsade och 
så också möjligheterna att själv styra sitt liv i nya banor. Det som sker det 
sker och ansvaret upplevs ofta ligga bortom de villkor man själv kan 
kontrollera. I rummet finns en förtrolig atmosfär av gemenskap, som till 
viss del bygger på skvaller. Människor framträder inför varandra i hela sin 
gestalt. Anonymiteten är redan per definition en omöjlighet. Man upple
ver sig som sedda men också som synade. 

Min andra kategori är gränsen. Den rymmer just de moment och 
friktionsytor där orten med dess normsystem möter omvärlden, kanske 
inte så mycket i geografisk bemärkelse som social. Vid denna gräns får 
många företeelser ny mening. Skvaller ersätts till exempel av rykten. De n 
skillnad som jag här vill peka på är att skvaller till skillnad mot rykten 
baseras på erfarenhetsmaterial som inhämtas löpande i vardagslivet. Det 
är en bas för intimitet och fungerande sociala nätverk, även om fenome
net naturligtvis ibland kan kännas påfrestande för den enskilde när hon 
upplever sig synad. Rykten däremot baseras på förutfattade meningar. 
Många av mina informanter beskriver dessa rykten som negativa, såväl 
när det gäller MRF som för egen del. Man menar att de förutfattade me
ningarna tenderar bli självuppfyllande, vilket i förlängningen också re
producerar själva normsystemet. På en mer jordnära nivå skapar de miss
tänksamhet inför vad som upplevs som nytt och skapar därmed ett för
siktigt och avvaktande förhållningssätt hos människorna. Många för
medlar också känslan av att de inte är helt lätt att komma in i och bli en 
del av ortens kultur. En annan attityd som åtminstone antyds av en del 
informanter är att vilhelminabor lätt framstår som lite oskyldiga. Stäm
ningen är mjukare och många nyinflyttade menar sig ha blivit väl be
mötta när de flyttat till orten. Speciellt dessa "främlingar" på orten upp
märksammar att gåvor eller hjälp gärna ges utan förbehåll. Man kräver 
inget i gengälld. Här vill jag fram hålla att denna varseblivning nog till 
viss del kan bero på bristande kulturkompetens. Vad som förväntas i gen
gäld kanske inte är lika krasst och direkt som i Stockholm utan mer sub
tilt och svårgenomskådat. Till kategorin hör också koder som markerar 
trender i gränsöverskridandet. Tjejer upplevs ha lättare att anpassa sig till 
nya situationer, vilket innebär att de om så krävs smälter in såväl i gles
bygd som storstad. Utbildning däremot ses som "pull-faktor" till flytt
ning. Slutligen återfinns såväl hos inflyttare och utflyttare en allmän at
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tityd av att det man lämnar alltid finns kvar. En förhoppning som hos 
återvändare ofta medfört besvikelser. 

Min tredje kategori är reglarna. Jag har valt metaforen framför det 
mer närliggande alternativet reglerna eftersom den tydligare associerar till 
"lås", att låsa inne eller ute. Här slår många informanter fast att normsy
stemen i Vilhelmina liknar den s.k. "Jantelagen". Normen att: "Man skall 
inte tro att man är någo? lever kvar och i konsekvens med den far inflyt
tare och nya idéer svårigheter. "Stockholmare" är i folkmun knappast 
någon komplimang, även om ironin inte skall överdrivas. Starkare ändå 
är dock de exempel på sammanhållning och solidaritet som ofta förmed
las och ibland opåtalat i många av mina intervjuer. 

Jag går nu vidare i p resentationen av min empiri. De tre kapitel som 
nu följer syftar till att belysa Vilhelminas "möte med det moderna" ge
nom etableringen av företaget MRF. Till de kategorier som här presente
rats återkommer jag i kapitel 15. 
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KAPITEL 9 

MÖTET MED GESELLSCHAFT 

Inledning 

I det här blocket av min resultatpresentation (kapitlen 9-12) är syftet att 
belysa Vilhelm inas och mina informanters möte med det moderna ge
nom upplevelser och erfarenheter i samband med etableringen av MRF. 
Som tidigare nämnts gick företaget samma öde till mötes som många 
andra företagsetableringar i Vilhelmina vilket gav möjlighet för mig att 
följa upp mina informanters reaktioner efter nedläggningen. Presentatio
nen av mötet med Gesellschaft är uppdelad i fyra kapitel. I detta kapitel 
(kapitel 9) ges en beskrivning av företaget MRF och etableringsfasen. 
Syftet är att beskriva etableringen med fokus på det "nya" som introduce
ras i Vilhelmina. De frågeställningar jag vill belysa är: Va d utmärker den 
fas i tiden då MRF etableras i Vilhelmina? Hur tas företaget emot i 
kommunen? I anslutning till presentation kommer jag att låta min 
"nyckelinformant" på arbetsförmedlingen, en representant från företaget 
samt en del citat hämtade ur lokalpressen spegla befolkningens reaktioner 
i samband med etableringen. 

I de därpå följ ade två kapitlen 10 och 11, som är relativt omfattande 
och detaljerade, belyses frågan: Vilka är de anställdas upplevelser och er
farenheter av sin tid i företaget. Kapitel 10 redovisar upplevelser i sam
band med etableringsfasen. I detta kapitel varvar jag information från det 
första intervjutillfället och från enkätundersökningen hösten 1991. Ka
pitel 11 beskriver informanternas upplevelser och erfarenheter efter det 
att företaget lagts ned, d.v.s. i backspegeln. Dessa intervjuer genomfördes 
våren 1993. 

Det avslutande kapitlet i detta block, kapitel 12, redovisar de första 
stegen i den kvalitativa tolkningen av mina informanters utsagor om sina 
upplevelser och erfarenheter av sin tid i företaget. Utifrån de öppna ko
der som framträtt har jag konstruerat kategorier som jag funnit relevanta 
och som jag sammanfattar under rubriken: "MRF, en främling som gär
na bjöds in". 

Jag går nu över till att presentera mitt "fall" d.v.s. etableringen av fö
retaget MRF i Vilhelmina och några inledande reaktioner i samband med 
denna. 
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Etabieringen av företaget MRF Assistance 

I månadsskiftet augusti/september 1991 kom de första nyheterna om 
etableringen av ett stort internationellt företag i Vilhelmina. Företaget, 
MRF Assistance, planerade att förlägga en larmcentral till orten. Etable
ringen innebar inledningsvis att ett hundratal personer skulle anställas, 
fullt utbyggt skulle företaget sysselsätta e tthundrafemtio anställda. Före
taget hade bildats genom ett samarbete mellan den svenska mo
torbranschen och AMI Assistance Scandinavia A/S, med huvudkontor i 
Danmark, som i sin tur ägs av den franska GFM-koncernen och det nor
diskt ägda bolaget SOS International A/S. AMI Scandinavia var majori
tetsägare i det företag som skulle etableras i Vilhelmina. 

Företagets val av etableringsort skedde i konkurrens med andra orter, 
bl.a. Svegs kommun i Härjedalen, som några månader tidigare hade 
"snuvat" Vilhelmina på lokaliseringen av SAS bok ningscentral. I ett pres
smeddelande kunde man läsa företagets motiv till val av etableringsort. 

"Lokaliseringen till Vilhelmina grundar sig på de utomordentligt goda 
möjligheter till data- och telekommunikation som erbjuds i regionen 
samt den mycket positiva och tillm ötesgående inställningen Industride
partementet samt lokala myndigheter och politiker har visat" (VF 2/9 
1991). 

Etableringen av företaget i Vilhelmina möjliggjordes av två f örhållanden. 
Det första var att regeringen satsade ca 38 miljoner i regionalpolitiskt 
stöd till företaget. Det andra var moderniseringen av telenätet i Vilhel
mina som var en förutsättning för den verksamhet som skulle bedrivas. 

"MRF Assistance verksamhet i Vilhelmina blir ett levande bevis på att 
modem teleteknik gör det möjligt för stora företag att etablera sig i gles-
bygd och skap a arbetstillfällen. Den digitala tekniken överbrygger geo-
grafiska avstånd och gör även den minsta ort central" (VF 2/9 1991). 

Företagets affärsidé förutsatte alltså tillgång till relevant teknik och bygg
de på service som skulle ges via telefo n med hjälp av datorer och kunnig 
personal. Den service so m skulle erbjudas inledningsvis, d.v.s. bilAssis-
tance, innebar i korthet att om kunden fick problem, t.ex. råkade ut för 
en olyckshändelse eller om bilen krånglade, ringde hon eller han till 
larmcentralen i Vilhelmina. Inom en timme, var man än befann sig i 
landet, skulle hjälp vara på plats. I servicepaketet ingick också hjälp om 
man befann sig i något annat europeiskt land, fast då inom fyra timmar. 
MRF Assistance S weden AB som introducerade ett nytt servicebegrepp 
på den svenska marknaden, erbjöd 24-timmars bilAssistance alla veckans 
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dagar. BilAssistance fanns då redan etablerat över s tora delar av världen 
och i de flesta av Europas länder genom GFM-koncernen. Att det nu 
kom till Sverige var ett naturligt led i utvecklingen och en anpassning till 
det nya Europa, en förberedelse för vårt inträde i EG, menade man från 
företagets sida. 

Assistansbegreppet blev alltså introducerat på den svenska marknaden 
genom den bilAssistance som MRF erbjöd Sveriges bilister. Men företa
gets planer stannade inte därvid, begreppet hade större omfång än så -
större ambitioner. "Assistance är service anpassad efter just Dina behov", 
hette det i marknadsföringen av företaget. Som ett ytterligare steg avsåg 
företaget inom en snar framtid också utveckla och bredda servicen. Detta 
var redan genomfört av GFM i Frankrike. HemAssistance och ReseAs-
sistance var vad som skulle erbjudas härnäst. HemAssistance innebär att 
man skulle kunna få hjälp med det mesta i hemmet, vare sig det gäller: 
en trasig frys, ett läckande vattenrör klockan tre på natten, hjälp med 
barnpassning, passning av djur eller städhjälp. ReseAssistance skulle er
bjuda all h jälp man kan behöva under en utlandsvistelse, t.ex. ny reskas
sa, hemtransport, läkarvård eller rättshjälp i tvister. Man planerade också 
för ytterligare erbjudanden i framtiden, begreppet assistance erbjöd 
många möjligheter. Här nämnde företagets företrädare, t.ex. SkidAssis-
tance, DataAssistance eller Medicinsk Assistance. 

Vilhelmina hamnar på världskartan 
Intresset för att belysa m ötet mellan "Gemeinschaft" och "Gesellschaft" 
utgår från att något påtagligt nytt och spännande faktiskt hände i Vil
helmina när företaget MRF etablerades. Lokaltidningarna fylldes nu med 
stora rubriker kring etableringen. Jubel i Vilhelmina, 150 nya jobb till 
Vilhelmina. Det bästa som hänt sen 197 1 eller Det blir en fantastisk utm a
ning. I den nyckelintervju som genomfördes i anslutning till etablering
en1 bekräftas också att etableringen sågs som extraordinär för att äga rum 
i Vilhelmina. Min informant berättade att när beskedet om etableringen 
kom så upplevdes det för honom som en positiv chock. Det är inte utan 
överdrift att jag kände lycka, faktiskt underbart att tänka sig att vi skulle fl 
100 nya jobb och på så kort tid, De flesta människors reaktion på etable
ringen var i grunden positiv, menade han, men samtidigt fanns där käns
lor av oro för det "okända" som företaget introducerade, d.v.s. den nya 
tekniken och den globala marknaden. Det var många nya begrepp som 

1 Min informant är tjänsteman vid arbetsförmedlingen i Vilhelmina. Han hade 1991 i ca 20 
år arbetat med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Intervjun f inns tidigare presenterad av 
mig i Ström, L. (1994). 
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vandrade runt i folkmun, ord som telemarketing och serviceminded, som 
man knappast hört talas o m tidigare. Min informant gav också uttryck 
för den oro han kände över om lilla Vilhelmina skulle klara av alla de nya 
krav som skulle komma att ställas. Han poängterade att ännu ett miss
lyckande skulle vara förödande för orten. Vi måste tillsammans jobba och 
tro på att den här idén håller, ingenting annat, och försöka göra det bästa vi 
kan, alla kommunmedborgare, för att det här företaget skall utvecklas. 

Till skillnad från många tidigare nyheter om nyetableringar i Vilhel
mina kom den om MRF först då allt var klart, d.v.s. då regeringen redan 
beviljat regionalpolitiskt stöd och företaget blivit lovade ett antal miljo
ner i utbildningsstöd av länsarbetsnämnden. Etableringen skulle ske 
omedelbart. Förhandlingarna hade pågått i yt tersta hemlighet. Få perso
ner i Vilhelmina kände till etableringen när den slogs upp i pressen. Un
der september/oktober månad skulle rekryteringen av personal ge
nomföras, inledningsvis skulle mellan åttio- och hundra personer an
ställas. I slutet av oktober planerades internutbildningen av personalen 
komma igång och sedan pågå fram till december. Företagsstarten skulle 
ske nyårsnatten 1991-92. Hela etableringsfasen genomfördes i en rasande 
fart. 

För flertalet vilhelminabor kom alltså nyheten om etableringen som 
en fullständig överraskning. Reaktionerna var blandade. Som vid tidigare 
etableringsförsök reagerade många med misstro, andra med stora för
hoppningar. Utvecklingen på Vilhelminas lokala arbetsmarknad hade de 
senaste åren präglats av nedläggningar och stigande arbetslöshetssiffror. 
Min informant vid arbetsförmedlingen uttryckte situationen så här. 

Vi förlorade 400 fasta jobb ino m en tvåårs-period. De t var egentligen 
en ganska kaotisk situation. Det såg ut som om allt skulle lä ggas ner, så 
det har varit motigt och svårt i Vilhelmina några år. Det känns ibland 
som man gett upp, Vilhelmina är för liten ort. 

Inte nog med att det var en helt ny typ av företag som skulle etableras, 
hela handläggningen av ärendet och det tidsperspektiv som företaget ar
betade med var i hög grad ovanligt och nytt. Min informant uttryckte sig 
så här. 

Det här är nog det mest spännande jag någonsin upplevt som arbetsför
medlare. D et blir också en stor utma ning att klara rekryteringen på så 
kort tid. Jag har varit med i många år och suttit på förberedande mö
ten men ofta blivit besviken då inga resultat kommit. 

Etableringens säregenhet föranledde en hel del spekulationer. Varför den
na brådska? Även min informants känslor var inledningsvis blandade. Jay 
det låter väl intressant men det blir nog någon annan kommun som far det 
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där. Man skall ju inte vara skeptisk i överkant men det är kla rt jag fundera
de över.... är det här ett seriöst företag? I et t tidigt skede informerades min 
informant om att den personal som skulle rekryteras företrädesvis skulle 
vara ungdomar. Detta skapade en viss oro. 

Ja, jag visste vil ka ungdomar jag hade på ett ungefär och jag tänk
te...hur skall lilla Vi lhelmina klara att rekrytera så många människor 
på så kort tid och med såna krav som man ställer på personalen. Många 
av ungdomarna ryggade tillbaka. Tänk om företaget inte far tag på 
människor. Då är det för alltid kört med tjänsteföretag i inlandet. Och 
Vilhelmina kommer att bli fullständigt ointressant. 

Företaget introducerade, som han såg det, en ny kultur. Först och främst 
var det stilen och affärsidén. 

Vi har inte haft något liknande över huvud taget, telefonförsäljning och 
telemarketing^ det är nya uttryck för os s. Den nya tekniken... ja, det är 
så barnsligt a tt jag är väldigt imponerad när jag ser det. Det är på 
många sätt ett lyft för V ilhelmina. Det har lite internationell prägel\ 
det talas franska, tyska och en gelska och det är ju fantastiskt fina loka
ler, smakfullt och fint. 

För det andra handlade det om företagets policy och krav. Min infor
mant berättade t.ex. att sättet att rekrytera personal var påtaligt modernt. 
Något liknande hade han inte varit med om under sina 20 år i Vilhelmi
na. Dom hade något system, dom prickade av ett antal egenskaper. Tu mmen 
upp eller tummen ner, dom litade på s itt omdöme. 400 sökte arbete och på 
en vecka skulle ett hundratal anställas. Kraven som ställdes var också 
ovanliga, man skulle vara välutbildad, språkkunnig, serviceminded och 
man skulle ha kunskaper om bilar. Dessutom skulle man vara tydlig när 
man talade, inte ha telefonskräck och ha lätt för att fatta beslut. Detta var 
krav som ingen arbetsplats i Vilhelmina tidigare ställt. 

Där är ju våra ungdomar oprövade. Arbetstiderna är också väldigt ore
gelbundna, det är något nytt för väldigt många här. Kanske därför dom 
valde unga människor, 40-åringar är kanske inte lika lätta att fa till 
att arbeta på såna tider. 

Den intensiva och målinriktade internutbildningen var en tredje kompo
nent som introducerade något nytt och annorlunda i Vilhelmina. 

Jag tycker man har lyckats väldigt bra med utbildningen. Dom har 
skapat en bra "vi "-känsla. Det är "vi tillsammans " som skall göra ett 
bra jobb. Det dom ständigt upprepar som utbildn ing och information 
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det är att det är ett serviceföretag, att MRF:s framtid och framgång 
hänger på hur seruiceminded man är. 

En fjärde komponent slutligen var att företaget anställde fler k vinnor än 
män. Detta tror min informant var en ren tillfällighet ur företagets per
spektiv. 

Flickor har en annan inställning, de är mer flexibla. Dom var mer 
alerta än grabbarna vid anställningsintervjun. En del grabbar har ett 
uppträdande eller beteende så dom intefar jobb. 

Han berättade också att flera av de unga männen svarade ungefär så här 
på frågan om varför de sökte arbete. Ja... det är arbetsförmedlingen som 
tvingat mig hit, de fick inget jobb. Etableringen av MRF kom på Vilhel
minas lokala arbetsmarknad att innebära en viss uppluckring av den tra
ditionella arbetsdelningen mellan könen. 

Det gick dock inte att ta miste på glädjen över etableringen, framför 
allt hos lokalpolitikerna. Det roligaste som hänt sen jag började s yssla med 
politik, säger t.ex. Vilhelminas socialdemokratiske kommunalråd (VF 4/9 
1991). Hans glädje blir förstås inte mindre av att etableringen sker mitt i 
valrörelsen. Bo Johansson, en av Vilhelminas kulturpersonligheter, skri
ver i en artikel i en av lokaltidningarna: 

Det har hänt nånting med Vilhelmina denna sensommar och höst - nå
got som antagligen ingen vilhelminabo hittills skulle ha trott vara möj
ligt: Vilhelmina har hamnat på samma lista som en rad storstäder i 
Europa och världen i övrigti Titta barai (VK 4/10 1991). 

Och så presenteras vilhelminaföretagets plats i den multinationella kon
cernkedjan: 
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HOLDING HOLDING HOLDING HOLDING HOLDING HOLDING HOLDING HOLDING 
EUROPE NORTH AUSTRA- INDIAN NORTH SOUTH ASIA PACIFIC 

AFRICA LIA OCEAN AMERICA AMERICA OCEAN 

Athens Marrakech Melborne La Reunion Montreal Rio Dej. 
Barcelona Tunis Toronto Sao Paulo 
Brussels Cairo Port-Lauder Buenos-
Copenhagen Dale Aires 
Frankfurt Los-Angeles 
Geneva Miami 
Istanbul Stevens-Port 
Lisboa 
London 
Milan 
Paris 
Rome 
Vienna 
Vilhelmina 

Bangkok 
Peking 
Seoul 
Tokyo 

Honolulu 

Figur: 9.1 GMF Assistance Internationale - Dotterbolagens lokalisering 

Bo Johansson reflekterar också över reaktionerna på etableringen och han 
menar att etableringen av MRF borde ha gett upphov till stor uppstån
delse och de livligaste glädjeyttringar och jubel i Vilhelmina. Men så blev 
det inte konstaterar han och skriver: 

Alltför många gånger under de gångna årtionden av gängse lokalis e
ringspolitik har de stora orden och de stora g esterna och de sto ra peng
arna fatt ge sig för den bistra verkligheten (a. a.). 

Han knyter an till att det varit utomordentligt svårt att skapa livskraftiga 
företag i inlandet och glesbygden, men konstaterar nu att den företags-
etablering som är på gång i Vilhelmina inte riktigt liknar tidigare etable-
ringsförsök. Han uttrycker detta i ytterst optimistiska ordalag: 

Vad jag k an förstå handlar det i själva verket om en första försiktig 
markering och inlednin g till "en ny tid" för inlandet och gles bygden 
(a.a.). 
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Rekryteringsfasen 

Rekryteringen av personal och den planerade internutbildningen sköttes 
av två representanter för AMI Scandinavia i Köpenhamn. Redan några 
dagar efter nyheten om företagsetableringen annonserade man efter per
sonal. Ansökningstiden var extremt kort. På en vecka skulle ansöknings
handlingarna vara inne om man var intresserad av jobb. Inledningsvis 
handlade det om ca 100 arbetstillfällen. För de personalgrupper som står 
i centrum i min studie, larmoperatörerna och supervisorerna, var de kun
skapskrav som företaget ställde avancerade och inledningsvis ledde detta 
till att få sökte jobben. Följande kompetenskrav stod i annonsen. Du ska: 

• ha kunskaper i engelska samt gärna ytterligare ett språk 
• ha ett tekniskt sinnelag och en praktisk läggning 
• kunna överblicka ett komplicerat händelseförlopp 
• vara klar och koncis i din tankegång 
• ha ett öppet och serviceinriktat sätt 
• vara pålitlig och ansvarsfull 
• ha en hög stresströskel 
• ej ha telefonskräck 
• ha en god förmåga att på kort tid inhämta stor mängd information 

Det är också en fördel om du: 

• är inställd på en skiftande och flexibel arbetstid 
• har erfarenhet av vilka problem som kan uppstå under en bilresa 
• ha kännedom om ADB på användarnivå 
• behärskar det finska språket. 

Innan ansökningstiden gått ut kunde man läsa i lokalpressen: Få vilhel-
minabor söker nya jobben - Självkänslan saknas. Inledningsvis var det alltså 
få sökande till jobben och min informant vid arbetsförmedlingen menade 
att de krav som företaget ställde på tjänsterna gjorde framför allt ungdo
mar osäkra på om de skulle klara av arbetsuppgifterna. Därför avstod 
man från att söka arbete. Ett informationsmöte arrangerades med anled
ning av detta på Folkets Hus. Mötet samlade 300 ungdomar från in
landskommunerna och nu avdramatiserade företagets representanter 
kunskapskraven2. Dagen efter strömmade ansökningarna in och det hela 
slutade med att nära 400 personer visade intresse av arbete vid MRF. 

2 En anekdot vid informationsmötet, som jag själv bevistade: Företagets VD inleder sam
mankomsten med att tala om att man från företagets sida var m ycket nöjd över det bemö
tande och intresse som kommunen visat redan vi d de första kontak terna och diskussionerna 
om en eventuell etablering. "Därför är vi från företagets sida mycket nöjda över vårt beslut att 
etablera oss här i Sveg", menar VD:n, varvid ett gott skratt utbryter i lokalen. Utan att dra 
förhastade slutsatser av detta "kungliga" misstag kan man fundera över vad som egendigen 
avgjorde att Vilhelmina valdes framför Sveg. 
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Anställningsförfarandet var som redan antytts något säreget. Under en 
vecka genomförde företagets representanter intervjuer med samtliga sö
kande. Intervjuerna gick till så att man samlade de sökande i grupper om 
ca tio personer. Därefter fick de sökande under några minuter berätta om 
sig själva och varför de var intresserade av ett arbete vid MRF. Enligt min 
informant vid arbetsförmedlingen tillämpade man sedan en metod som 
han benämnde: tummen upp, tummen ner. Det innebar att represen
tanterna från företaget omedelbart, genom att vända tummen uppåt eller 
neråt för varandra, indikerade vilka som man ansåg ha förutsättningar att 
klara arbetet som larmoperatör. Betyg och andra meriter var inte avgö
rande utan snarare rösten och den sökandes personlighet och uppträdan
de. Någon liknande rekryteringsmetod hade min informant vid arbets
förmedlingen aldrig varit med om under sina 20 år i Vilhelmina. Rekry
teringsarbetet diskuterades också rätt mycket internt vid arbetsförmed
lingen. 

Man hade ju oerhört kort t id på sig och det var också ett problem när 
det gäller trovärdigh eten. E n veckas ansökningstid för nära 100 jobb, 
det är ju onormalt. Det kändes inte bra. 

Min informant berättade också att de sökande ogillade förfaringssättet. 
Det gick för fort och man ville ha mera tid. Det var ingen normal rekryte
ring. 

De som slutligen erbjöds arbete var ungdomar med en medianålder på 
22 år. Dessutom visade sig personalgruppen bli relativt könsbalanserad, 
60% var kvinnor. Om den unga personalstyrkan och könsbalansen var 
frukten av en medveten prioritering från företagets sida visste min infor
mant inte. Däremot menade han att hans erfarenhet var att kvinnor är 
mer aktiva och alerta och att detta också märktes vid intervjutillfällena. 

Det var ganska viktigt hur man formulerade sig då. Röstlä get och an
nat, det är ju ganska viktigt vid telefonförsäljning. Men överhuvudtaget 
det intryck ungdomarna gav då det gällde servicebeteendet. 

Han berättade också att han tidigt noterade att man satsade på unga 
människor och hans gissning var att denna satsning berodde på att man 
ansåg ungdomar vara mer formbara och flexibla än äldre arbetskraft. De 
mest negativa reaktionerna mötte han från sökande som var i 40-50- års 
åldern. De tyckte att de hade den kompetens som krävdes, hade jobbat 
med service, hade kunskaper om bilar och var vana att handskas med 
människor. Deras reflektioner var: Varför far inte vi jobben? 50 år och 
passé. 
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Larmoperatörer och supervisorer 

Rekryteringen och utbildningen genomfördes, som nämnts, av två ut
bildningsledare från företaget AMI Skandinavia i Köpenhamn vilket var 
majoritetsägare i det företag som nu skulle etableras i Vilhelmina. Initiait 
rekryterades ca 100 personer av vilka fyra personer, en kvinna och tre 
män, utsågs till supervisorer (en titel som introducerades av företaget som 
också ungdomarna använde). Supervisorfunktionen beskrivs längre fram 
i samband med redovisningen av min empiri på detta område, men i 
korthet innebar den ett ledningsansvar för den operativa delen av verk
samheten innefattade både ett personal- och leverantörsansvar. Larmope
ratörernas arbetsuppgift var att via dator och telefon förmedla service till 
kunder som tecknat avtal med MRF. 

Internutbildningen 

I slutet av oktober startade internutbildningen och under två månader 
utbildades personalen för att kunna dirigera ut bärgare till olycks-
drabbade bilister i hela Sverige. Alla anställda genomgick utbildningen, 
som var intensiv sett ur flera perspektiv. Disciplinen var hård och närva
rokraven höga. Några fick också skriftliga varningar om att de hade ett 
olämpligt beteende som man måste ändra på för att få vara kvar i företa-
get* Service och effektivitet var begrepp som låg till grund för hela affärsi
dén. Dessa begrepp utgjorde kärnan i det arbete som senare skulle ut
föras. Dess innehåll tillsammans med ambitionen att bygga upp en team
känsla i personalgruppen lades stor vikt vid och budskapet upprepades 
under hela utbildningen. Min informant vid arbetsförmedlingen menade 
att: 

Man har lyckats väldigt bra med utbildningen. Dom har skapat en bra 
vi- känsla och att det är vi tillsammans som skall göra ett bra jobb. Det 
dom ständigt upprepar som utbildnin g och information, det är att det 
är ett serviceföretag.\ a tt MRF:s framtid och framgångar hänger på hur 
serviceminded man är. 

Sveriges geografi var e tt av de ämnen som stod på schemat. För att klara 
det blivande arbetet måste man kunna Sveriges kart a perfekt, man fick 
inte tveka om var en plats låg när kunden ringde. Snabbt och effektivt 
skulle man lokalisera olycksplatsen. Man skulle också kunna avgöra om 
det fanns någon skadad som behövde hjälp. Därtill skulle man avgöra om 
kundens problem med bilen kunde lösas på platsen. Bilmodeller, moto-
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rer och lokalisering av fel som kan uppstå ingick också i de kunskaper 
som larmoperatörerna skulle ha. Man skulle kunna avgöra om en bärgare 
skulle skickas till platsen, om hyrbil eller annan service var motiverad. 
Det handlade om att på kort tid avgöra vilken service kunden behövde. 
Förutom geografi, bilteknik och bärgningskunskap läste man också om 
försäkringar, leverantörskunskap och psykologi. Att ta emot och samtala 
med människor som just råkat ut för en olyckshändelse kräver lugn och 
en förmåga att kunna överblicka och hantera stress. Telefonteknik ingick 
också i utbildningen. De teoretiska momenten varvades under utbild
ningen med praktiska övningar, t.ex. samarbetade man med gymnasie
skolan då det gällde fordonsteknik. Man hade också en praktikvecka hos 
någon bärgare. Därutöver skulle man lära sig data eftersom det var via 
centralens hjärtan, datorn och telefonen, som servicen skulle admi
nistreras. 

En utbildningsledares syn på etableringen i Vil
helmina 

Utbildningsledaren menar att satsningen på Vilhelmina var rätt, även om 
de var lite skeptiska i början, men tillägger han: Vilhelmina var en positiv 
överraskning. N är vi d iskuterade utbildningens uppläggning var min in
formant överraskande uppriktig. 

Det far du skriva lite finstilt men det är klart att syftet med all utbild
ning är att göra allt så kostnadseffe ktivt som möjligt, at t minimera te
lefontiden med kunden, att snabbt kunna lokalisera plats, fel och å t
gärder, att snabbt kunna kontakta bärgarna för att kunna fa fram den 
behövda servicen. Det är service det handlar om, de skall lära sig hur 
man bemöter kunden, hur man talar till stressade och chock ade män 
niskor och fa fram all väsentlig information så fort so m möjligt. D et är 
helt enkelt; professionalism och ejfektivitet. 

Hur skulle de nå uppsatta mål? Jo: 

Via entusiasm och teambildning. I Danmark är det inget konstigt i att 
hjälpa varandra och också kritisera varandra. Jag tror att det beror på 
att den danska skolan skiljer sig från den svenska. Fast det är kunden 
som måste vara i centrum. Bland personalen så är larm operatören vik
tigast och det matar vi in i den här moderna u tbildningen. Sen kom
mer larmcentralen att vara snygg och trevlig. Stolarna är speciella och 
sånt där. 
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Att så många ungdomar anställdes menar han orsakades av a rbetets ka
raktär. Han menar att yngre människor har lättare att sätta sig in i ett 
nytt arbete. De är mer beredda att gå in i ett helt nytt arbete och de har ett 
nytt sätt att tänka. Så det är inställningen till arbetet vi sett är a nnorlunda 
bland de yngre. Han förnekar att företaget på förhand bestämt ål
dersfördelningen. De äldre som har sökt har hafi en annan inställning\ me
nar han. Jag frågar också om åldern på supervisorerna, att de var så unga. 
Motivet till det menar han är att: Dom lär sig snabbt och är flexibla, äldre, 
nä...dom är så bökiga och ställer så mycket krav och sånt. Han berättar vida
re att moderbolaget har databaser där MRF stansar in de anställdas in
tressen, effektivitet och språkfärdigheter. 

Så visst kan folk avancera, om moderbolaget behöver människor med 
språkfärdigheter. M en det är klarty jag ska vara ärlig. Faktiskt är det 
svårt, näst intill omöjligt att avancera som larmoperatör i Vilhelmina. 

Organisationen är platt och människorna unga menar han. Platschefen är 
fyrtio år så det blir jobbigt att vänta på att han ska pensioneras. Nej, i 
Vilhelmina avancerar man inte. 

Han känner heller ingen oro för att det skall b li hög personalomsätt
ning. Det tror jag inte. Vi kommer att göra allt för att skapa teamkänsla och 
trivsel. Han menar att företaget hoppas och tror att de anställda kommer 
att satsa på sitt arbete vid MRP. Men, tillägger han: 

Den svenska föräldraledigheten är e tt problem. V i är ju inte vana vid 
att 20-22 åriga tjejer har man och barn. Att dom är så etablerade . 
Samtidigt är Sverige fullt av lagar och re gler. Vi vet också att vi måste 
locka med bra arbetsmiljö, för at t svenskarna kan välja mellan arbete 
eller att fa pengar för att vara utan arbete. I Danmark är ar
betslösheten så hög att alla är rädda om sina arbeten. De här tjejerna 
har ju nu fatt en möjlighet att stanna här om deras män blir arbetslösa. 
Här vill dom ha ledigt för att gå hos fris ören. Det skulle inte hända i 
Danmark, men även om dom ber så är det klart att dom inte far ledigt 
för det. 

Vi diskuterar också företagskulturen. 

Ja, det är svårt att förklara. Vad är kultur? Vi jobbar mycket med 
gruppspel och grupparbeten. En kultur födsju från en person till en an
nan, det bildas nya eller nygamla, traditioner skapas. Vi vill också att 
de ska veta att de har unika chanser att påverka. 

Arbetsplatserna skall vara så dana att man inte skall kunna avlasta arbetet 
på någon annan om man får ett samtal med ett problem som man inte 
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behärskar så bra. Alla skall behärska jobbet. Ingen skall kunna slippa un
dan och lita på att kompisen intill fixar det. Det är ett sätt att ta ansvar 
för varandra, menar han. 

Invigningen 

Nyårsafton 1991 börjar vid MRF kl. 19.00 med att de anställda samlas 
för en gemensam middag. Lite senare kommer speciellt inbjudna gäster 
för att delta i den officiella invigningen som sker genom ett stort nyårs-
fyrverkeri. Detta är upptakten till den verksamhet som startar kl. 00.00. 
Spänningen och förväntningarna inför de första samtalen är stor bland 
personalen. Med champagneglas i händerna skålar man för det nya året 
och för en lyckad och långvarig verksamhet i Vilhelmina. 

Orosmoln 
Redan några månader efter företagsstarten skyms emellertid glädjen av 
begynnande orosmoln. Tidningen Expressen varnar med stora rubriker 
Sveriges bilägare för att teckna avtal med MRF (21/3 1992). Man anser 
att de flesta bilägare redan har det skydd och den hjälp som MRF erbju
der i sin vanliga bilförsäkring och att MRF bluffar. Den debatt som följer 
handlade om huruvida MRF:s verksamhet är att betrakta som ett försäk
ringsbolag vilket i så fall kräver särskilda tillstånd för verksamheten. Efter 
en anmälan till statens finansinspektion utreds om företaget bedriver 
olaglig verksamhet i försäkringsbranschen. Enligt företaget är det emel
lertid inte någon försäkringsprodukt som bolaget säljer utan ren service 
till bilisterna. Finansinspektionen får i uppdrag att utreda om MRF är ett 
försäkringsbolag eller inte. De skall sedan yttra sig till finansdeparte
mentet som därefter skulle besluta om koncession kan beviljas. Allt detta 
riskerar medföra att företaget får ändra uppläggningen av sin verksamhe
ten eller helt upphöra med densamma. 

Anmälan och utredningen kommer i ett mycket olyckligt skede för 
företaget som är mitt uppe i en stor försäljningskampanj. Debatten i 
massmedia kan komma att påverka försäljningen av det servicepaket som 
är företagets affärsidé. Framför allt oroar man sig för att kontakterna med 
de stora kunder som utgör basen i verksamheten, t.ex. bilbolag och ben
sinbolag, kan komma att störas och att man skall tappa tempo på försälj
ningssidan. 
Nu påbörjas en process som man inte är ovan vid i Vilhelmina. Tidning
arna fylls med spekulationer och förklaringar till MRF:s problem. Början 
till slutet i sagan om en storsatsning i Vilhelmina har startat, som så 
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många gånger förr. Bland lokalbefolkningen uppstår återigen oro och 
resignation. Vad var det jag ^ -mentaliteten växer på nytt i samhället. 
Men samtidigt finns hoppet kvar. 

Kan det verkligen bli så att regeringen först beviljar närmare 38 miljo
ner i lokaliseringsstöd och sedan blir den som sätte r käppar i hjulet för 
företagets verksamhet" (VF 9/4 1992). 

Orsakerna till företagets problem visar sig dock inte bara vara knutna till 
frågan om huruvida företaget bedriver försäkringsverksamhet eller ej. Det 
handlar också om andra saker. T.ex. handlar det om att försäljningen av 
Assistancepaketet inte går som man tänkt sig eller att larmtjänst inte in
friar sina löften om ett visst antal samtal per år, samtal som skall utgöra 
en ekonomisk garanti för de första åren i företaget. Nu uppstår en debatt 
där de olika parterna anklagar varandra för att missköta frågan. 

Ett år efter den storslagna satsningen är det så dags för dråpslaget, 67 
personer vid MRF varslas om uppsägning och kvar blir ca 40 personer. I 
anslutning till varslen drar sig de franska huvudägarna (GFM koncernen) 
ur företaget och i den turbulens som nu uppstår är det inte lätt, vare sig 
för de anställda eller för befolkningen i Vilhelmina, att hänga med i vad 
som händer. Kvar finns AMI Skandinavia som huvudägare men i de
cember 1992 kommer beskedet att de lägger ner sin verksamhet i Kö
penhamn och säljer MRF i Vilhelmina för att starta ett nytt företag i 
Stockholm (AMI Sverige). Enligt pressen är det nu en person, ett en-
mansbolag enligt patent- och registreringsverket, som köpt upp företaget. 
Detta föranleder nya konflikter. Bl.a. reagerar a ndra delägare/aktieägare i 
företaget och motorbranschens riksförbund kräver en utredning om vad 
som hänt i företaget. 

Så här fortgår diskussionerna i pressen under tidig vår 1993. Den per
sonal som är kvar i företaget uttrycker oro över att de inte får någon in
formation från företagsledningen om vad som händer. VästerbottensKuri-
ren kallar vi numera för vår personaltidningy berättar en anställd. Trots 
oron i personalgruppen finns förhoppningar om att företaget skall över
leva. Dessvärre grusas dessa då företaget i slutet av april begär sig i kon
kurs. Redan i februari ställde företaget in betalningarna och försöken att 
hitta en ny ägare med kapital att investera misslyckades. K onkursen var 
ett faktum. Figur 9.2 sammanfattar MRF:s korta historia i Vilhelmina. 
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Bokningscentral ersätter MRF - skall historien 
upprepa sig? 
I september 1993, ett halvår efter MRF:s konkurs, kommer besked om 
att regeringen nu förhandlar med SJ om lokalisering av en bok
ningscentral till Vilhelmina. Allt hänger på vilket ekonomiskt stöd SJ får 
av regeringen och vilket stöd kommunen kan bistå med. Nu konkurrerar 
Vilhelmina återigen med andra kommuner, men med nya fördelar för 
Vilhelmina. Hit hör t. ex. lokalerna och utbyggnaden av telenätet, men 
framför allt tillgången till den före detta MRF-personal som arbetat med 
närliggande arbetsuppgifter och som skaffat sig både kompetens och mo
tivation3. 

Efter denna berättelse om företaget MRF:s uppgång och fall i Vil
helmina går jag i nästa kapitel över till att återge hur mina informanter 
beskriver sina upplevelser och erfarenheter av "mötet med Gesellschaft", 
d.v.s. erfarenheter från sin tid vid MRF. 

3 Idag, 2001, finns SJ:s bokningscentral etablerad med ca 100 personer anställda. Fritidsresor 
har också en bokningscentral i Vilhelmina med ca 50 anställda. 
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År Månad Händelse 

September Nyheten 
Oktober Rekryteringen 
November Utbildningen 
December Utbildningen 
Januari Start 
Februari 
Mars Rubriker/orosmoln 
April ÏT 

Maj It 

Juni »1 

Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December Varsel 67 personer. 40 kvar 
Januari 
Februari Betalningar inställda 
Mars De anställda får gå i tur och 
April ordning 
Maj Konkurs 
Juni Uppstädningsperiod. Några 
Juli anställda finns kvar ända till 
Augusti slutet. 

Figur 9.2 MRF:s uppgång och fall 
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KAPITEL 10 

ETABLERINGEN UR DE ANSTÄLLDAS 
PERSPEKTIV 

Inledning 

Etableringen av företaget MRF blev som framgått en stor sak i kommu
nen såväl i lokala media som i folkmun. Meningarna var delade men pes
simismen tämligen uttalad. Men rätt snabbt var de anställda på plats och 
i detta kapitel är det deras röster som kommer till tals. 

Upplevelser i samband med rekryteringen 

Att rekryteringsförfarandet var högst ovanligt i Vilhelmina bekräftas som 
framgått av min nyckelinformant vid arbetsförmedlingen. Han talar 
bland annat om trovärdigheten, om att tillvägagångssättet var onormalt 
och att det inte kändes bra. Hur uppfattade då de anställda rekryteringen 
och intervjusituationen? En av dem beskriver det så här. 

Man kom in tio stycken i rummet på arbetsförmedlingen. Sen skulle var 
och en av oss säga någonting så att de fick höra vår röst. De skulle be
döma om det var svårt att lyssna till oss. Om vi sluddrade. Om vi hade 
dialekt. Verkade vi vara glada människor. Verkar vi konstruktiva. Vad 
det nu var för egenskaper. Men det gick ut på att sälja sig till dem. Se-
dan bestämde dom, ja eller nej. 

Andra uppfattade det så här. 

Det var ganska strikt, jag tänkte när jag gick därifrån att det här 
kommer jag aldrig att fa. För dom var ju ganska kritiska och fråga de, 
frågade och frågade. Dom frågade om framtidsplaner och massor av 
grejer, hur man var inställd på att jobba skift och såna grejer. Sen sål
lades vi ut med en gång. 

Stora chocken för migy det tycker jag var en av de hemskaste grejerna. 
Jag hade föreställt mig att man skulle komma in i ett rum en och 
en...men när man kom dit var där tio andra också...det är inte sant! 
Och så skulle man berätta om sig själv inför de andra då. 
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Jag började i företaget med stor misstänksamhet , iäger en annan av de an
ställda. Hon berättar att hon inte varit med om någon liknande an
ställningsintervju, men att hon nog själv skulle valt samma metod ef
tersom så många skulle anställas. Sen vet hon inte riktigt hur de valde ut 
folk. 

Men de gick ju in för att anställa ung personal. De ville ha ung perso
nal som de kunde forma. Ja, och det var ett måste för ajfarsidén, a f
färskonceptet som var helt nytt i Sverige och tänk dä på hur det är i in
landet. Det är ju allmänt känt att vi är fem år efier i allting här än 
vad som sker i storstäderna. Så det var jät teviktigt att man fick en per
sonalgrupp som snabbt kunde lära sig nya saker. 

Som nämndes ovan anställdes fyra personer som supervisorer, en kvinna 
och tre män. Dessa tjänster var inte utannonserade separat utan efter in-
tervjugenomgången med alla sökande blev dessa fyra personer tillfrågade 
om de ville arbeta som arbetsledare för övriga larmoperatörer. 

Upplevelser i samband med anställningen 

67 procent av hela undersökningsgruppen uppger på en enkätfråga att de 
sökte anställning på eget initiativ, 12% sökte på rekommendation från 
arbetsförmedlingen, 14% blev tipsade av kompisar, medan 7% uppger 
att föräldrar och andra tipsade om jobbet. Hälften av undersöknings
gruppen lämnade också en annan anställning eller utbildning för arbetet 
vid MRF. Av svarsmönstret framgår inte om dessa personer lämnade 
fasta jobb, eller kortare tidsbegränsade anställningar. 

Som nämndes i metodkapitlet, där undersökningsgruppen pre
senterades, bodde 20% av de som anställdes på orter i övriga landet, då 
inte inräknat grannkommunerna till Vilhelmina. Några av dessa var åter
vändande vilhelminabor medan andra sökte sig till Vilhelmina av andra 
orsaker. Främst uppger dessa det starka naturintresset, miljön och möj
ligheterna till jakt och fiske. En av återvändarna berättar att: Efter 2,5 år i 
Stockholm har jag fatt pröva på det här med Stockholm och kände att fa
miljen kanske ändå har sin betydelse. 

En annan av de anställda, som också flyttade tillbaka i samband med 
etableringen, berättar att han fick den första informationen om MRF via 
sina vänner. Han hade då ingen tanke på att flytta hem till Vilhelmina 
igen. 

Jag har tyckt att det har varit jobbigt att återvända till Vilhelmina och 
träjfa släkt och vänner. M an tycker att de är så inkrö kta. Jag vet inte 
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varför det har varit så, det spelar ingen roll. De t är som att tiden har 
stått still för dom. 

En av de nyinflyttade redovisar andra motiv och erfarenheter. 

Inte kunde jag drömma om att flytta till Vilhelminay det är helt och 
hållet jobbet som gör att jag bor här. Man ser ju möjligheterna med ett 
sånt här jobb. Eftersom det är mu ltinationellt så har man ju möjlighe
ter att ta sig vidare. Det är det jag siktar på, a tt ta mig utomlands via 
det här jobbet och fa lite vidgade vyer. 

På en fråga i enkäten fick de MRF anställda ta ställning till olika skäl till 
att man sökte anställning vid MRF. Svaren på frågan framgår av tabell 
10.1. 

Tabell 10.1. Huvudskäl till att söka anställning vid MRF? 

Huvudskäl till att söka anställning vid MRF Andel Ja-svar av samt
liga angivna svar 

MRF erbjuder ett intressant arbete 39% 

MRF erbjuder bra betalt och fina förmåner 7% 

Anställningen vid MRF ger mig en chans att stanna i 
bygden 23% 

Anställningen vid MRF ger mig en chans till merite-
ring och snart flyttar jag 6% 

Annat skäl 25% 

Totalt 100% 

Som framgår dominerar inte lön och meriteringschanser motivbilden 
utan istället mer djupgående fördelar, främst att arbetet upplevs berikan
de. Chansen att stanna kvar i bygden framhålls också som ett huvudmo
tiv av många. Av kommentarerna i samband med alternativet "annat 
skäl" framgår att flera personer ser etableringen som en chans att prova 
något nytt, en chans att byta jobb men också sociala skäl som t.ex. att: 
många av kompisarna kommer också a tt jobba där, finns med i bilden. 
Andra uppger att det inte finns något annat jobb att söka i Vilhelmina 
och att chansen att få ett fast jobb värderas högt. Några få motiverar skä
let med att arbetsförmedlingen tvingade mig. 
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Också i intervjuerna fick de anställda berätta om sina motiv till att söka 
jobb vid MRF. Dessa varierar från att det är en chans att ta sig vidare ut i 
världen till att det ger möjlighet att stanna kvar i bygden. 

Jag vill bo kvar här i Vilhelmina. Sen verkade det så roligt då så 
många ungdomar fick jobb där. Man har många kompisar där och det 
verkar i nte vara e tt sånt där dö tråkigt jobb, för de t händer nånting 
hela tiden. Det är nya saker varje dag. Det är in te likadant som att gå 
på en fabrik. 

På en annan fråga i enkäten fick undersökningsgruppen svara p å frågan 
om vad de skulle ha gjort om de inte erbjudits arbete vid MRF. 17% 
uppger att de skulle ha flyttat. 25% skulle bott kvar och varit arbetslösa, 
19% hade fortsatt sin tidigare anställning. 20% tror att de skulle påbörjat 
någon utbildning eller gjort något annat. 19% vet inte alls. Helt klart är 
att MRF, åtminstone temporärt, kom att påverka de flestas liv tämligen 
genomgripande. 

En fråga i enkäten belyser undersökningsgruppens föreställningar om 
hur arbetet vid MRF kommer att påverka familjelivet. 60% tror att fa
miljelivet kommer att påverkas. 81% av dessa menar att det framför allt 
kommer att innebära mindre tid för familj och barn. 10% uppger mind
re tid för kompisar och 9% tror att det kommer att vara både fysiskt job
bigt och tröttande, t.ex. med de långa arbetspassen. En viss mo tsättning 
kan alltså skönjas mellan upplevelsen av att MRF möjliggör en (famil-
je)etablering på orten och svårigheten att upprätthålla ett bra (familje)liv. 
73% i undersökningsgruppen svarar också ja på frågan om man tror att 
MRF-arbetet kommer att inkräkta på fritiden. Av dessa uppger flertalet 
att det framför allt beror på skiftgången och arbetspassens längd. Andra 
uppger att pendlingen kommer att ta tid vilket kommer att inkräkta på 
t.ex. träningstider. 

Ytterligare en fråga i enkäten belyser vilka förväntningar man tror 
finns från arbetsgivarens sida. Frågan besvarades med öppna svarsalter
nativ och de begrepp som visade sig vara mest frekvent förekommande 
var: Effektiv, serviceinriktad, positiv, ekonomisk, prestera, ställa upp och 
vara lojal mot företaget, samarbetsvillig; göra sitt bästa och vara förnuftig, 
vara flexibel, korrekt och forme ll, samt att aldrig göra misstag. En tämligen 
komplett mix av G esellschaft-orienterade egenskaper kryddade med lite 
Gemeinschaft blev svaret. 
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Upplevelser i samband med internutbildningen 

I detta avsnitt redovisas de anställdas upplevelser kring den internut
bildning som genomfördes i anslutning till etableringen. Utbildningen 
bestod av två månaders teoretisk undervisning, samt en praktikvecka hos 
någon bärgare i Sverige. De praktiska övningarna, d.v.s. att lära sig dato
rerna samt att träna sig på att ta samtal från nödställda bilister runt om i 
Sverige, genomfördes vid MRF:s lokaler i Vilhelmina. 

Utbildningen implementerade ett mycket intensivt program och di
sciplinen var hård. I det koncept som var företagets affärsidé, d.v.s. "tele
marketing", var begrepp som serviceminded och effektivitet nyckelord. 
Huruvida man lyckades med att skapa en hög grad av servicekänsla o ch 
effektivitet samt en "vi-känsla" i personalgruppen var, enligt företaget, 
avgörande för framgång. Följande två figurer, 10.1 och 10.2, redovisar 
svarsmönstret på två frågor i enkäten som konstruerades så att de anställ
da fick ringa in ord som man fick välja för att karakterisera dels upp
läggningen av utbildningen, dels hur de upplevde att utbildarna agerade. 
Endast ord som valdes ut av minst 10% av informanterna redovisas. 

Effektiv 
Intressant 

Rolig 
Värdefull 

Spännande 
Kunnigt 
Ovanlig 

Tydlig 
Demokratisk 

Tråkig 
Okunnigt 

Ointressant 
Oklar 

Auktoritär 
Jobbig 

-80 

I Utbildningen är 

Figur 10.1. Vad karaktäriserar uppläggningen av utbildningen? 
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Effektiv 
Intressant 

Rolig 
Värdefull ••••• 

Spännande WKÊÊÊIÊM 
Kunnigt WÊÊÊÊÊÊM -
Ovanlig ••• 

Tydlig •• 
Demokratisk 

Tråkig • 
Okunnigt • 

Ointressant 
Oklar •I 

Auktoritär •1 
Jobbig » » . t . . 

-80 -40 C 

o
 

00 3
 

l Utbildningen år 

Procent 

Figur 10.2. Hur har utbildarna agerat? 

Av figurerna 10.1 och 10.2 framgår att man i huvudsak är positiv till ut
bildningens uppläggning. Man upplever att den har varit effektiv, intres
sant och rolig, men också jobbig. Utbildarna har agerat kunnigt, inspire
rande och flexibelt, men här finner man också upplevelser av att de varit 
stränga och splittrade. Följande citat kring upplevelser av utbild
ningssituationen avser illustrera variationen i svarsmönster. 

De är väldigt duktiga de som undervisar. De är lite annorlunda, som 
Preben t. ex., han både klär sig och ser lite annorlunda ut än vad andra 
gör och så pratar han dessutom danska. Det gör att dom är roliga att 
lyssna på. Men dom är ändå bestämda, otroligt bestämda. 

En av de anställda är lite upprörd. Hon anser att utbildarna är bra men 
att dom minst sagt har en liten annorlunda syn på arbetsmiljö och såna 
saker. 

Jag tycker det är knasigt att om jag skulle behöva gå t ill tandläkaren, 
och jag som är så pass gammal\ ska jag begära ett intyg att jag va rit 
där. Det tar mig emot. Jag skall inte behöva visa upp et t intyg. Det är 
min personliga integritet, d et gör jag inte. Jag drar öronen åt mig, det 
är inte som det ska. Nej, de där intygen gör en rent förbannad. Folk 
har kommit med mössan i handen, ursäkta jag har ett intyg.... det 
skulle jag aldrig göra. 

Andra menar: 
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Det är just det här att dom är så hårda. Och kommer vi fór sent far vi 
världens avhyvling. I och för s ig är det kanske bra, man far väl en ar
betsrutin att man kommer bara inte för sent till jobbet. Det är pinsamt 
att komma för sent för m an far inför gruppen världens , ja.... utskäll
ning. 

En av de anställda knyter med viss ångest an till den marknadsföring av 
företaget som pågår samtidigt med utbildningen när hon säger: 

Har du sett den där hallelujagrejen, showen, den här när dom är ute 
och marknadsför paketet. Jag fattar inte a tt de vågar göra det inför oss 
anställda. Vi vet ju precis vad vi kan göra och inte, men han framställ
de oss ju mycket bättre ä n vi är. Vi ska ju enligt honom som håller i 
showen kun na veta vilka reservdelar bärgare n behöver för a tt hjälpa. 
Det är ju totalt fel, in te kan vi det efier en veckas bilteknik . All per
sonai, vi satt bara och skrattade åt det. Men herre gud, han har sagt det 
till hela Sverige. Men helvete, vad tror dom vi är för några undermän
niskor. Do m kommer ju att vänta sig för mycket av oss. Jag tror do m 
kommer att lova alldeles för mycket. 

En annan menar att han lärt sig väldigt mycket om hur han själv fungerar 
som person. Det som har varit jobbigt är de långa dagarna. Man har bara 
fatt mer och mer information och man tycker till slut att man inte klarar 
mer. 

Sen att man lägger tyngdpunkten vid att larmoperatörerna är de som är 
viktigast, det tycker jag är bra. M an undrar om det är för att alla ska 
känna den här vi-känslan och det har dom lyckats med. Väldigt skick-
ligt gjort, de har lyckats få den här gemensamma stämningen fast att vi 
är så många. 

Andra återigen uttrycker sig så här. 

Dels vill dom att vi skall känna den här vi-känslan, sen är det det här 
tänkandet, alla skall känna att dom är ett med företaget. Alla skall 
tänka positivt, hjälpa varandra. D et är mycket psykologi och sånt. Alla 
tänker inte positivt, men det har blivit ett nytt sätt att tänka för 
många. Man är inte van att ett företag, speciellt inte här uppe erkänner 
att, ok vi är ute efter att tjäna pengar, men vi vill att vår personal skall 
trivas så att det fungerar. 

Danskarna spanar med sina falkögon. D et finns de som är rädda att 
inte fö fortsätta. En har fött en tillsägelse: Skärp dig, nästa gång är det 

143 



Etableringen ur de anställdas perspektiv 

kört. Det finns de som känner sig beva kade. Deras policy är hård. Man 
skall verkligen vara huggen i kanten och passa in i pusslet. 

Som framgår går meningarna isär. Morötter och piska hand i hand ska
par viss naturlig ambivalens. En rimlig konklusion är dock att utbild
ningen varit utpräglat uppifrånstyrd och på direkt fråga i enkäten uppger 
69% att man saknat möjlighet att påverka innehållet och uppläggningen 
av utbildningen. 

Utbildningen innehåller ämnen som ADB, geografi, bilteknik, te
lefonteknik och psykologi. 68% av undersökningsgruppen anser att de 
har fått tillräckliga kunskaper genom utbildningen för att klara jobbet vid 
MRF. Av de som svarat nej, uppges behov av mer kunskaper i framför 
allt ADB, telefonteknik och bilteknik. Enkätundersökningen genomför
des, som nämnts, i december månad då de praktiska övningarna ännu 
pågår. Detta kan förklara att man känner sig lite osäker inför de arbets
uppgifter som snart står för dörren, d.v.s. att med hjälp av dator och te
lefon lokalisera och hjälpa olycksdrabbade bilister. 

Som en röd tråd i utbildningen löper begreppen service och effektivi
tet. För att få en uppfattning om hur man lyckats förankra dessa begrepp 
i personalgruppen fick mina informanter i en öppen fråga i enkäten be
skriva vad begreppen betyder för dem. Av svaren framgår en tydlig kopp
ling till det kommande arbetet. Jag citerar ett svar om servicebegreppet. 

Att ha kunskap för a tt hjälpa människor. Allt för kunden och kunden 
har alltid rätt. God service är den känsla kunde n har av belåtenhet ef
ter en händelse . Att ge den hjälp som kund en förväntar sig och är rele
vant i sammanhanget. Vänlighety uthållighet, analytisk förmåga. 

Om effektivitetsbegreppet yttrycker sig någon så här. 

Noggrann och rationel l. Göra saker snabbt och rätt. Logiskt tänkandey 
organiseray planera och vara lagom stressad. Snabb och ekonomisk. Full 
kontroll över situationen. Fort... fort... fort. Samordning av resurser för 
bästa resultat. Göra så mycket som möjligt under så kort ti d som möj-
ligt. 

I enkäten fanns frågor som avsåg at t mäta några olika attityder till ut
bildningen. När det gällde frågan vad man upplevt sig ha lärt under ut
bildningen domineras bilden av att man lärt sig hantera tekniska saker 
och hur service skall bedrivas (46%). Intressantare ändå är dock att så 
många som drygt hälften menar att mer psykologiska moment som för
mågan att hantera stress varit viktigare. Nästan alla menade också att ut
bildningen påverkat dem i högre eller lägre grad. 20% upplevde att den 
medfört beteendeförändringar och så stor andel som 9% ansåg att hela 
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personligheten berörts, att självuppfattningen förändrats. På den sam
manfattande frågan hur man upplevt utbildningen menade var tredje 
informant att den varit mycket intressant och att man tvingats ifrågasätta 
sina egna värderingar och handlingar. 

MRF, framtiden och jobbet 

De första citaten redovisar de intervjuades förväntningar och uppfattning 
om företaget och etableringen, d.v.s. vad som gör etableringen intressant 
ur deras perspektiv. Några röster uttrycker sig så här: 

Larmcentralen är en av världens största, så det gör väl att man blir vik
tig på sig. Man känner att man har vissa krav på sig och det är väl 
okej. Stämningen på företag et är perfekt. De som var missnö jda har re
dan slutat. För det första så verkar grundinställningen vara a tt varje 
enskild individ är jätte viktig. 

MRF är något nytt och stort och att det är unga människor som fått 
jobb. Många blir engagerade, föräldrar och släkt ingar. Hade en massa 
40 åringar fatt jobben hade inte folk engagerat sig. 

Det är ingen tvekan om att mina informanter upplever etableringen som 
positiv och att det är något nytt, stort och ovanligt som har hänt. Det 
finns också en känsla av stolthet. Dofi av Paris! Lite hög status har det bli
vit, vi har fatt fara på flera resor. Många är lite avundsjuka. Samtidigt 
känner de krav och ett stort ansvar. Genom företagets storlek och den 
unga personalen har många i samhället också blivit engagerade i etable
ringen. Engagemanget upplevs dock av flera som kluvet och en uttrycker 
detta så här. 

Det är inte så många som kommer a tt fatta att det kommer att funka 
för vi har ju så bra m oderbolag; vi har en stark grund att stå på. Det är 
det inte så många som tror här. S å dom tror det är ännu ett idiotföre
tag som inte kommer att fungera. 

Personalen upplever att många i samhället inte tror på företaget, att man 
inte förstår att det är en seriös satsning. De menar att detta har att göra 
med att norrlänningar i allmänhet är rädda för förändringar. Men för de 
anställda upplevs etableringen som spännande och utvecklande. 

Det är spännande och det är nytt varje dag och det utvecklas varje dag. 
Utbildningen började den 1 november och idag är det den 10 december 
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och det har hänt miljoner saker på den här tiden. Och så omfattningen 
och lokalerna, det är inget grått kontors-Sahara precis. 

De allra flesta ser med glädje på det blivande arbetet och på att fa vara 
med och bygga upp något inför framtiden. 

Det är en ny epok. Jag har arbetat med människor innan men det här 
är annorlunda, det kan jag säga. Vi skall bygga upp något som man en 
dag skall lämna över. Det blir lite att bryta ny väg så det är stimule
rande. Allt är nytt och fräscht, det känns lite speciellt. 

Både genom enkäten och i intervjuerna försökte jag ta reda på mina in
formanters inställning till demokrati- och karriärfrågor. Framför allt var 
jag int resserad av om arbetet upplevdes som strukturerat och/eller fritt. 
Även här går åsikterna isär och svarsmönstret speglar en viss ambivalens. 
Frihet under ansvar och möjligheter inom ramen för en fast struktur 
tycks dock vara den genomgående uppfattningen. 

En av de intervjuade uttryckte sig så här. 

Jag tror inte jag har så stora möjlighete r att påverka något. Det är ett 
jobb som skall utföras inom vissa ramar oc h de måste vi följa. Men har 
vi nya förslag så kan vi säkert framföra det. De har brytt sig om vad 
man har sagt. 

Också när det gäller befordringsmöjligheterna är den allmänna uppfatt
ningen bland informanterna positiv. 

Företaget finns i hela världen, men det finns säkert möjligh eter i Vil
helmina också. D et här företaget kommer att expandera ganska bety
dande inom de närmsta åren och då finns det alltid utrymme. 

Ytterligare en fråga i enkäten handlar om huruvida larmoperatörarbetet 
betraktas som ett typiskt manligt eller kvinnligt arbete. 85% av under
sökningsgruppen svarade "både och" på den frågan. När frågan om 
könsblandningen i personalgruppen ställdes svarade en av kvinnorna som 
nog får betraktas som representativ, så här. Jag jobbar hellre med män. Jag 
har mycket svårare att jobba med tjejer. Tjejer är knepigarey de är mer 
gruppfixer ade. Killar är lättare för de är mer ind ividinriktade. Sen är det 
inte lika mycket intriger. 

Männen uttryckte sig i stället så här om könsblandningen. 

Det beror på personerna men också på omständ igheternay på samhället 
där man har företaget, hur mycket det är präglat av gamla könsrol ler. 
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På MRF har vi en något liten fördel för a tt vi är kil lar. Det ligger i 
bygdens kultur. 

Fruntimmer brukar ha lättare för såna här organis ationssaker. Det är 
roligare om det finns fruntimmer på arbetsplatsen. Det blir en annan 
stämning. 

Hur upplevde man då arbetet vid MRF? I nedanstående tabell 10.2 re
dovisas svaren på en enkätfråga om vad informanterna upplever vara vik
tigast i arbetet vid MRF. 

Tabell 10.2. Viktiga saker i jobbet? 

Viktigast i arbetet Andel Ja svar av 
samtliga angivna 
svar 

Arbetskamraterna 28% 
Arbetsuppgifterna 21% 
Meningsfullt arbete 23% 
Lönen 10% 
Arbetsmiljön 18% 

Totalt 100% 

Av tabell 10.2 framgår att arbetskamraterna har högst prioritet i arbetet 
vid MRF. Därefter upplevs ett meningsfullt arbete följt av arbetsuppgif
terna och arbetsmiljön vara viktiga inslag. Lönen uppges även här relativt 
sett vara mindre viktig för trivseln. 

På en uppföljande fråga i enkäten får informanterna med egna ord 
beskriva vad de tror sig komma att tycka bäst respektive sämst om i ar
betet på MRF. I dessa beskrivningar kommer också ovanstående priorite
ringar till uttryck. Det som nästan alla i undersökningsgruppen tror sig 
komma att trivas bra med är alla kompisarna och kontakten med kun
derna. Några nämner också ansvaret att hjälpa människor i nödsitua
tioner och att få lösa kunders problem. Arbetsmiljön är också v iktigt. En 
av mina informanter uttrycker det så här. 

Arbetskamraterna. A tt vi är jämngamla och at t vi har en gemensam 
grej y det här med företaget. Och ä ndå kan man umgås på fritiden och 
ha kul. Varannan person man träjfar när man är ute på samhället är 
ju en MRF kompis. Och vi diskuterar ju bara jobbet, så det kan bli lite 
jobbigt för de som inte jobbar där. 
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Det som mina informanter tror kommer att bli det sämsta i arbetet är i 
stället ofta konflikten med fritiden, eller som denne informant uttrycker 
det. Jag tror jag kommer att engagera mig för mycket i jobbet. Fritiden 
kommer att bli lidande. Kommer antagligen att ta jobbet med mig hem. Det 
blir nog det värsta. 

På ytterligare en fråga i enkäten fick undersökningsgruppen besvara 
frågan om hur de ser på företagets framtid i Vilhelmina? Svarsmönstret 
framgår av tabell 10.3. 

Tabell 10.3. Hur ser MRF ut år 2000? 

MRF år 2000? Andel svar 

Konkurs /nedlagt/finns inte kvar 17% 
Stort/expanderat/blomstrande 48% 
Kvar i samma omfattning 9% 
Vet ej 26% 

Totalt 100% 

Över hälften, 57%, av undersökningsgruppen, tror att MRF fortfarande 
finns kvar i Vilhelmina år 2000. 48% tror dessutom att företaget har ex
panderat och är stort och blomstrande. Pessimism eller osäkerhet inför 
framtiden kännetecknar nära nog hälften av svaren (43%). Man kan allt
så konstatera att merparten fick fel och att optimismen, åtminstone på ett 
konkret plan var ogrundad. Jag återkommer till detta i mitt försök att 
generalisera från det konkreta till det mer abstrakta. 

I det avsnitt som nu följer beskrivs supervisor-funktionen. Det är su-
pervisorerna själva so m berättar om sina föreställningar om vad arbetet 
kommer att innebära och hur de upplever att samarbetet i supervisor-
gruppen och med larmoperatörerna fungerat. Avslutningsvis låter jag 
även de larmoperatörer som jag intervjuat mycket kort ge sin syn på su-
pervisorgruppen. Jag inleder med en kort bakgrundsbeskrivning av de 
fyra personer som anställdes som supervisorer. 

Supervisorfunktionen - supervisorerna berättar 

Som tidigare nämnts anställdes fyra personer som supervisorer, en kvinna 
och tre män. Åldern på de fyra i supervisor-gruppen varierar mellan 24-
och 27 år. De är alltså jämgamla. En av männen är gift och har barn, de 
övriga är sambos. Tre personer är uppväxta i Vilhelmina medan en 
kommer från Västerbottens kustland. Samtliga uppger att de har "flyttat 
runt" en hel del de senaste åren, både för kortare och längre perioder. De 
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uppger orter från hela Sverige där de tidigare arbetat. Två personer bodde 
i Vilhelmina då anställningen vid MRF blev aktuell, en bodde i en 
grannkommun. Den fjärde personen flyttar från Stockholm till Vilhel
mina i samband med anställningen. Samtliga uppger att de var arbetslösa 
när de sökte arbete vid MRF. Utbildningsbakgrunden varierar, bl.a. har 
de tidigare erfarenheter som bilmekaniker, barnskötare, turism och ho
tellnäring. IT-branschen är ny för alla. 

Ingen i gruppen vet när de anställs r iktigt vad arbetet som supervisor 
kommer att innebära i praktiken. En uttrycker sig så här. Vi är fyra styck
en i ledningsgruppen som ska fa den dagliga funktion en i larmcentralen att 
fungera. Informanten har svårt att beskriva det blivande jobbet, men tror 
att det kan bli ett både påfrestande och givande arbete. En annan menar 
att det är ganska konkreta göromål som de har att ta hand om. När det 
gäller personalen och arbetsplatsen beskriver supervisorerna arbetet så 
här. 

Vi skall hålla personalen ajour med all den information som de behö
ver. Vi skall ta upp deras synpunkter på både arbetsplatsen och arbetssi
tuationen. Vi skall försöka skapa en bra arbetsmiljö för alla. Vi skall 
känna av stämningen hela tiden så att vi kan fa en effektiv, bra funge
rande och välsmord arbetsplats. 

Den andra arbetsuppgiften som supervisorerna har rör kontakter med 
leverantörer, bärgningskåren, hyrbilsföretag, taxi, hotell m.fl. Arbetet be
står i att förhandla fram prisbilder, se till att leverantörerna sköter sina 
åtaganden och kontrollera att de håller vad de lovat. Informanten poäng
terar också att supervisorerna skall ge information och personligt stöd till 
larmoperatörerna. 

Det är svårt att beskriva vad det blivande arbetet kommer att innebä
ra säger en annan av supervisorerna. Vi fyra supervisorer ska ansvara för att 
den här larmcentralen fungerar och måttet på det är väl egentligen den kva
litetsmätning som företaget kommer att göra. Informanten nämner också 
personalansvaret, kontakterna med blivande leverantörer och vikten av 
att få en bra arbetsplats för personalen. För hans personliga del menar 
han att det gäller att kunna ta ansvar, fatta beslut och styra lite. En annan 
i gruppen är något klarare över vilka beslut som supervisor-gruppen får 
fatta. 

Vi får fatta alla beslut som gör att driften blir kontinuerlig. Om det är 
så att vi märker att vi har för lite personal då går jag in till per
sonalchefen eller ekonomic hefen och sätter in dem på arbetet. Det har 
jag fullständig rätt a tt göra. fag skall se till att vår affarsidé hela tiden 
drivs. ljust det fallet så är det nästan så att de lyder under mig. 
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De frågor som supervisorerna inte kan lösa eller ta ansvar för skall tas till
sammans med platschefen. Om en larmoperatör inte kan fatta ett beslut 
skall denne först gå till supervisorerna, som i sin tur går till platschefen då 
det behövs. 

Inom supervisor-gruppen är man medvetna om att det är farligt att gå 
ut med motsägelsefull information. 

Därför har vi sagt att om vi känner att vi skall gå ut och säga någon
ting som vi inte till 100% vet, att det är vår gemensamma åsikt, ...då 
säger vi bara rätt och slätt at t det kan jag inte svara på nu, och åter
kommer senare. Sen far vi i gruppen enas och pres entera en sorts svar 
som vi gemensamt kommit fram till för att undvika en massa förvir
ring. 

Det får inte finnas fyra upplagor av ett svar, det skapar ingen god stäm
ning, menar informanten. Supervisorerna försöker ha regelbundna mö
ten, men det är svårt att hinna med. Man hoppades att det skulle komma 
att bli bättre när de fått mer rutin. En i gruppen berättar att de kommer 
att finnas till hands på företaget näst intill dygnet runt. På nätterna 
kommer de att ha jourberedskap. De kommer visserligen att ha ett kon
tor men meningen är att de skall vistas m itt ibland larmoperatörerna, gå 
runt, lyssna p å synpunkter etc. Det är inte meningen att supervisorerna 
skall avskärma sig och bli oåtkomlig och besvärlig att få kontakt med. 

Vi har den ambitionen att vi skall umgås med raka linjer till våra 
larmoperatörer. Vi är en del av dem men vi har ett huvudansvar som 
gör att vi kanske ställer vissa krav i en del situationer. Hittil ls har det 
fungerat väldigt bra. Vi har kontakt med nästan allihop och det är inte 
något märkvärdigt med att vi är supervisorer. Vi kan prata om allt. 

En annan supervisor tycker också att kontakten med larmoperatörerna 
känns bra, att den känns öppen. Samtal tystnar t.ex. inte för att en av oss 
går förbi. 

Vi far vara med och dela det rol iga. De känns som kamrater, att vi har 
ansvar för att leda och fördela, en kamrat som man har utsett till leda
re, det känns mer så. Det tycker vi känns väldigt behagligt. 

De egenskaper eller kvaliteter som gjorde att de blev tillfrågade om att ta 
supervisorjobbet beskrivs av en i g ruppen så här .Jag har mycket god kapa
citet att fatta snabba beslut under svåra förhållanden. En an nan svarar där
emot: Önskar jag visst e det själv men jag tror att det är helheten i gruppen. 
Jag har något som de andra inte har och som man vill ha med i gruppen. 
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Trodde de då att de skulle komma att bli bra som chefer? En i gruppen 
var positiv och trodde sig komma att klara jobbet bra även om det för 
honom handlade om en ny och svår situation. 

När jag erbjöds jobbet fonderade jag så här: Ja... men det är i alla fall 
80-90 människor det handlar om och olika männis kor och räcke r jag 
till för att spänna över hela det fa ltet liksom och uppfatta d em på rätt 
sätt o.s.v.. 

En annan supervisor ansåg sig ha goda kvaliteter för jobbet men att han 
fortfarande hade mycket kvar att utveckla. 

Mitt mål är att bli en person som kany ska vi säga kan ta lite mer finlir 
när det kommer till människor. Få lite mer av säljanda i mig. Sälja 
idéer och fa människor med mig. Idag kan jag driva igenom saker hö
geffektivt, men kanske inte fa alla med mig. Jag behöver fa lite mer er
farenhet av andra sorters människor än just min umgängeskrets. Det 
har jag möjlighet att fa utveckla på MRF. Sen har jag lätt för att ge be
röm. Negativ kritik ger jag aldrig, däremot ger jag konstruktiv kritik. 

Ytterligare en supervisor var lite mer osäker i sin blivande roll. 

Nej, idag är jag inte så bra som jag skulle vil ja vara. Det är ett mål 
man har; man sätter upp hur man vill fungera. Men jag säger inte att 
jag är en dålig chef. Jag är heller inte en människa som klarar a v fjäs
kande. 

Larmoperatörerna om supervisorfunktionen 

Det fanns delade meningar bland larmoperatörerna om supervisor-
gruppen, somliga var mycket positiva medan andra uttryckte kritiska 
synpunkter. Variationsvidden framgår av följande citat. 

Jag känner de flesta sen tidigare och uppfattar valet av dom som riktigt. 
Jag tror a tt de kompletterar varandra och att de passar i sin yrkesroll. 
Jag tror de är valda på deras personligheter. 

Ja, inget personligt men... någon är bättre än de andra, vissa är för sto
ra på sig. Vissa växer s ig för stora i rollen , de blir för övermäktiga. Det 
finns de som är direkt olämpliga för jobbet. Det är två som verkar vara 
utbildade militär befäl.... och då går det inte a tt ha en konversation på 
ett ärligt och rakt sätt. 
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Denne informant tror inte, vilket var en vanlig uppfattning, att den 
kvinnliga supervisorn kommer att få det tungt. Det är bra att det finns en 
kvinna med, det kan ha en positiv inverkan på arbetsmiljön. Det är kom
petensen, inte könet som avgör, menar han. 

MRF gick som framgått samma öde tillmötes som många tidigare 
etableringar i Vilhelmina. Ungefär två år efter starten gick företaget i 
konkurs. I det kapitel som nu följer får vi ta del av samma informanters 
erfarenheter efter det att företaget lagts ned. 
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KAPITEL 11 

DE ANSTÄLLDAS ERFARENHETER 
EFTER NEDLÄGGNINGEN 

Inledning 

Mina intervjuer med de anställda gjordes som framgått vid två t illfällen. 
Vid det första tillfället när allt var nytt och fräscht och orosmolnen i stort 
sett lyste med sin frånvaro, vid andra tillfället efter nedläggningen. De 
genomfördes i två fundamentalt olika sammanhang och man skulle kan
ske förväntat sig att åsikterna om vad man varit med om förändrats kraf
tigt vid det senare intervjutillfället. Redan här kan dock konstateras att 
mina informanter också med facit i hand håller fast vid de flesta av sina 
attityder. Man förmedlar visserligen besvikelse över a tt det gick som det 
gick, men ser inte tiden vid MRF som bortkastad. Man har blivit en 
mycket värdefull erfarenhet rikare och de flesta tror sig kunna få stor 
nytta av den i sina fortsatta liv, i Vilhelmina eller på annat håll. Man har 
fått ta del av hur något "skulle kunna" vara och kanske också av hur nå
got "borde" vara. I mina beskrivningar av olika attityder till företaget 
återkommer dessa två typer av vardagliga generaliseringar1 tämligen fre-
kvent, om än ibland implicit. De visar sig på det personliga planet men 
också när fokus riktas mot orten och dess möjligheter. 

Etableringen och affärsidén 

Affärsidén fortsätter i Sverige, menar en informant. Det är bara att be
klaga det som har skett och som gör att det inte fortsätter i Vilhelmina. 
Min fasta åsikt det är att också i inlandet så måste vi ha, typ såna företag. 

Allting var väldigt bra med företa get, det passade bra för Vilhelmina, sä
ger en annan. På ett sätt var det väl för stort, fortsätter hon, hade det va
rit runt 50-60 personer hade det varit bättre. Ytterligare en anställd me
nar: 

1 Schofield anger dessa två typer av generaliseringar vid sidan av den mer "naturligt" veten
skapliga generaliseringen till hur någonting "är" i sin diskussion av vetenskapliga mål vid 
generalisering. Se: Schofield, J.W. (1990). 
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Man kan säga så här att om man med lite avstånd tittar tillbaka på 
den här etableringen så var det ju så att m an drog igång något som var 
en bra affarsidé. Den tror jag fortfarande på. Det var ju något helt nytt 
på den svenska marknaden. Idén är bra och det lig ger i tiden. Jag tror 
inte att det kommer att försvinna. 

En av supervisorerna menar att det speciella med MRF kan ses på två 
nivåer. 

Om man tar affarsidén så var det spec iella att det inte fanns något så
dant här tjänsteföretag tidigare som liknar MRF överhuvudtaget och 
som helt enkelt erbjuder en servicekvalitet som nästan täcker allt. Det 
är det ena. D et nya var som sagt att man köper ett servicekoncept som 
kund. Den tanken fanns inte i Sverige innan. Det andra var väl att det 
var en av de första a ffarsidéerna som kom till Sverige och som utnyttjar 
den moderna människans fallenhet att vilja bli omhändertagen. 

Han menar att människan vet att det finns brister i skyddsnätet, kanske 
inte så mycket i det sociala men i det infrastrukturella. En annan infor
mant kopplar också han företagsidén till den moderna människans be
hov. Han menar samtidigt att han inte tror idén var mogen för Sverige, 
men att det kommer om ett par år. 

Men att marknadsmässigt börja jobba med det nu var helt korrekt och 
man måste vara förs t. Så den tanken var rätt. Men är man först i ett 
sånt land som Sverige som har tradition av att klara saker själv, a tt 
man skäms om grannen fått veta att man fått starthjälp och inte klarat 
av det själv. En sån sak i ett sånt här land är svårt. Och då blir de t 
initiait väldigt kostsamt och det hade man inte räknat med. 

Den moderna människan kommer att vilja bli omhändertagen, menar 
han, samtidigt som företagen försöker generera pengar. Men det är i 
dagsläget fortfarande fult att såväl generera pengar som att bli tagen om 
hand, inte minst i glesbygden. 

I storstäderna gick det väldigt bra att sälja konceptet men inte på 
landsbygden för att ingen här någonsin har behövt det, berättar en annan 
av supervisorerna. 

I inlandet och i Norrland sålde inte det här så bra. I alla fall inte servi-
cekonceptet att bli omhändertagen. D i fick man svaret: "Tror du inte 
att jag klarar av sånt själv "? Det sålde bättre i storstäderna. De utnytt
jade det till 100%. De kunde inte be grannen om hjälp. 
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De uppföljningar av verksamheten som gjordes vid MRF visade också att 
konceptet utnyttjades mer i storstäderna. 

En annan informant är i sin tur snarare kritisk till ägandets och led
ningens lokalisering. 

Sen var det lite.... det ska inte vara Stockholmare i ledningen om man 
säger så. I slutet skulle dom bara rädda sig sjä lva. Det blev ju som kon
kurrerande verksamheter in nan dom gick i konkurs. Dom splittrade 
upp bolaget på två ställen. 

Ytterligare en är kritisk till storvulenheten i satsningen och menar att la
gom varit bäst. 

Ja det var en utmaning. Framför allt att det var nytt här, att man fick 
chans att byta jobb, det trodde man ju inte var möjligt. Vilken idé, den 
tror jag fortfarande på men dom startade med för mycket pompa och 
ståt och med för mycket p ersonal. Vi skulle bli Europas största larmcen-
tral. 

På frågan om varför företaget etablerade sig i glesbygd och betydelsen av 
det svarar en supervisor. 

Definitivt betydelsefullt. En sån här se rvice har ögonen på sig, att de far 
bra service när de ringer. Då måste personalen fungera bra. Med en hög 
personalomsättning som skulle kun na finnas i städerna så skulle man 
inte kunna upprätthålla samma kvalitet i servicebemötandet. E n äkta 
kvalitet finns lättare att tillgå här i Norrland än i Stockholm där det är 
mer konstlat, typ flygvärdinneleendet. Men här uppe oroar dom sig 
verkligen för kunden. 

Vid MRF förväntades ingen personalomsättning vilket borde kunnat ut
veckla personalen till att bli allt bättre, menar han. Det enda man möjli
gen skulle kunna få problem med här uppe är att personalen kan få dåligt 
samvete när något gått dåligt i situationer där de i storstäderna inte skulle 
ta till sig det lika hårt. Det är människornas karaktär i inlandet, menar 
han. 

I glesbygden där tar man hand om varandra, traditionellt så gör man 
det. Man tar hand om och man känner igen sig lite grann i den som 
kört fast. Men dom tankarna tror jag definitivt inte fanns hos dom som 
grundade MRF. 
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I fokus för ledningens tänkande var snarast pengar, bidrag att etablera sig 
samt att det skulle bli en låg personalomsättning. Upptäckte då ledning
en detta positiva med personalen i Vilhelmina? 

Jag tror ätt jag själv och hela ch efsstaben här i Vilhelmina uppskattade 
och kände det. Men jag tror i nte att gruppen i Stockholm förstod det, 
det tror jag inte. Jag tror att människan tror att det är en gammalmo
dig känsla. Dom ser hellre ti ll pengarna, att vi ska vara högeffektiva, 
t.ex.: "Javissty javisst det är faktiskt så att jag förstår att ni vill lägga en 
minut på att tala med honom för dottern dog ju i bilkraschen men gör 
inte det, det kan ambulanspersonalen ta hand om Dom har inte sagt 
det rent ut men jag försöker illustrera dom tankar och vibrationer som 
jag känt. Men här uppe har vi människor som har ett samvete. 

I långa loppet så skulle de få minuterna som det kostar om man talar en 
stund längre med kunden, kosta "ingenting" om det medför en låg per
sonalomsättningen och en hög servicekvalitet, menar informanten. 

Internutbildningen och företagets policy 

En av de anställda i supervisor-gruppen tyckte även i backspegeln att ut
bildningen varit bra men möjligen lite för utdragen i tiden. Det tog för 
lång tid innan de praktiska övningarna tog vid. Han berättar också att 
disciplinen var hård men att det samtidigt var god stämning. Det var inte 
så att folk kände sig nedtryckta. 

Men de var väldigt krävande. De krävde att man skulle ställa upp på 
företagets villkor. En strategi var att försöka sk apa en vi-känsla i perso
nalgruppen. De t tror jag är vanligt i den här typen av företag, ett mo
dernt tänkande. 

Alla skall vara med och känna delaktighet och prestera så mycket de kan. 
I praktiken tycker han att det var svårt att känna delaktighet. 

Om man ser det i det perspektivet att vi jobbade hela tiden i ett pro
jektstadium och inte hade fasta mål att jobba emot, då kunde ingen 
känna delaktighet. Målen var väldigt lösriktade hela tiden, flöt om
kring. Så att vi-känslan var kamratskap helt enkelt. 

Många anser att internutbildningen var tuff och hård. En larmoperatör 
uttrycker det så här. 
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Vi var väldigt hå rt hållna, man kunde inte gå till tandläkaren och 
man kunde absolut inte vara sjuk. Samtidigt var man själv rädd att 
missa något av utbildningen för det var ju ett a nsva rsfu lit jo b b vi skulle 
ha. 

En informant ur supervisor-gruppen menar att det för många av ung
domarna innebar en väldigt stor omställning. 

Dom hade varit vana vid att de kunde komma och gå som de ville un
der lektionerna, spotta snus och allt vad det är. Men nu var det inte 
fråga om skola längre, nu var det ett arbete och m an tjänade sin lön. 
Det var svårt för viss a. För ungdomar som fortfarande bor hemma hos 
mamma var det helt klart en omställning. 

En av larmoperatörerna reflekterar kring detta och uttrycker sig så här. 

Det är konstigt n u i efterhand när man tänker på hur de behandlade 
oss. Alla ville ju så gä rna jobba med det här, så man fann sig i det. Nu 
efieråt förstår jag inte hur man kunde finna sig i allt detta som hände. 
Jag törs knappt prata om det, jag skäms att jag inte slog näven i bordet 
och sa att nu är det nog. 

Ytterligare en larmoperatör menar att det var utbildning hela tiden. De 
fick också utbildning i att sälja. Men berättar hon, det var fruktansvärt 
svårt att sälja. En del var som klippt och skurna för det, men det fanns 
andra som inte alls ville sälja men säger hon. Det fanns inget val\ sälj e ller 
gå. Ja, ibland kände jag mig nästan Jangslad. Det var gör det här, eller gå. 
Det sa dom rent ut. När vi skulle ha telefonförsäljning, dom som inte sålde , 
dom visste var porten var. 

Det var en mycket proffsig och bra utbildning menar en annan su
pervisor. Det är bara det att när det kom till praktiken så stämde den inte 
alltid med teorin, exempelvis när det gäller servicekänsla. Det går inte att 
lära ut servicekänsla. 

Den som bara skall ha starthjälp är det inga problem och klara av 
själv, men det ringer oc kså de som säger att de har voltat med bilen och 
att bilen ligger på taket i diket. Då måste man tänka efter: Kan någon 
vara skadad eller cho ckad? Kunden kanske frågar: "Men hur lång tid 
tar det för det ligger en person kläm d under bilen. " Det är de här si
tuationerna det kan vara svårt att hantera. Då tredubblas larmopera
törernas puls. Det är de här situationerna som är sv åra att lära ut, hur 
man skall hantera dom. Det är stressande. 
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Jag frågar en av supervise)rerna hur han tror att larmoperatörerna upp
fattade utbildningen. Dom fick känslan direkt att det var e tt stort företag 
och känslan av att det var modernt storstadstänkande. Det kändes redan 
från början, menar han. Ta bara intervjusituationen. Det kändes extremt 
hårt på nåt vis att man fick fem minuter var. "Och så ska ni sälja er till oss". 
Man fick ingenting veta på förhand. 

Flera i supervisor-gruppen noterade också att ungdomarna inte prote
sterade på något sätt under utbildning fast det var tufft. Sedan fick alla 
åka till Köpenhamn och titta på larmcentralen där. Det var mycket för 
att lära känna varandra, skapa vi-känsla och få självförtroende. Målet var 
att alla skulle kunna ta självständiga beslut. Beslutsfattandet var en av 
grundpelarna, att lära sig kun na fatta ett bra beslut. Sen var resan också ett 
sätt att fa folk att känna sig stolta över hur stort företaget är. 

Kontoret i Köpenhamn var inte likt det blivande i Vilhelmina. Det 
var stålfasader och det var givetvis 13 personer med slipsar och hela baletten, 
berättar en anställd. Fast man hade också krav på klädsel i Vilhelmina 
åtminstone när det kom besökande. Då påbjöds: Vårdad klädsel i morgon. 
I morgon ska vi ha vårdad klädsel e ller i morgon så far vi besök, tänk på det. 
Det var supervisorernas uppgift att förmedla när besök skulle komma och 
en av supervisorerna berättar att han tyckte det var jobbigt i början för 
han menar att detta med slips och sånt inte stämmer in på vilhelmina
borna. Men en del sa: 

Vad kull Och så kom det grabbar som hade kommit nästan gympak-
lädda i kostym dagen efter och satt och tog emot larm. Det var jättekul. 
Och en del hade tagit på sig de fräscha byxor och tröjor som dom annars 
bara har när de ska på middag hos farmor. Och dom tyckte om det, det 
smakade världen på något vis. 

Jag tror att inte minst Köpenhamnsresan gav grund för att kunna kräva 
såna saker, fortsätter min informant. 

Man fick se hur proffsiga de var i Köpenhamn. Det skapade grund för 
förutsättningarna att de ställde upp på modernt tänkande. T. ex. att i 
morgon kommer det presumtiva kunder som skall teckna 700 000 
abonneringar, så i morgon skall det vara tipp topp. 
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MRF och hur det blev 

Trots företagets rätt klara regler kring uppträdande och arbetsdisciplin 
upplevdes klimatet också som öppet och tämligen fritt. Jag tycker det var 
väldigt öppen ledning i Vilhelmina. Det upplevde jag och jag var en av che
ferna och jag sa vad jag tyckte och tänkte på gott och ont, säger en av super-
visorerna. I det stora hela tror han att personalen kunde säga mycket 
mera på MRF än vad de skulle kunnat på en annan genomsnittlig ar
betsplats. Om de kommit ut i den normalare arbetsvärlden så skulle dom 
fatt det ännu hårdare, fortsätter han, och menar att i stressade situationer 
måste det finnas någon som bestämmer och säger a tt så här gör vi! Vid 
MRF lyssnade man på folks önskemål mer än vad som är vanligt, också i 
Vilhelmina. Man visste att man hade med ungdomar att göra och tog 
hänsyn till det. 

Samtidigt fanns också "dom-känslor" där. VD:n, marknadskoordina-
törer och försäljare satt i Stockholm och fick stämpeln av "Stockholmare" 
över sig, berättar en annan i supervisor-gruppen. 

Så de hade lite svårt a tt "sälja in sig" när de var här. De var nog lite 
nervösa och skulle stäl la in sig ännu mer, men då vart det bara värre . 
Så i Vilhelmina tyckte man att det var bäst om Stockholmarna höll sig 
härifrån. 

Totalt sett så tror min informant att det är naturligt att företag som sam
tidigt finns på landsbygden och i storstäderna upplever såna här kultur
krockar. Men han tror att de var f örhållandevis små i Vilhelmina efter
som personalen där var ung och flexibel. 

Men det påverkar servic en om man utgår från att hur det är i Stock
holm. I Vilhelmina fortsatte man vara som man är och vi hade 98-
100% nöjda kunde r. Och då tyckte vi: Då slutar v i lyssna på Stock
holmarna. Vi är ärliga och raka och tar hand om människor som ring
er och har problem . För mycket av ytlig artighet ka n lätt upplevas som 
sarkasm hos kunderna. Ett lite plastigt sätt att ta hand om dem. 

Kontakterna med moderbolaget var också tämligen begränsade. De kom 
på besök i bland men man förstod ju inte vad de sa. M en man kände från 
början a tt man hade stöd i Frankrike. Sedan så tynade den känslan bort 
alltmer och det visade sig ju att det stämde när de sen drog sig ur bilden, 
fortsätter Informanten. Och i Sverige så togs det över och drevs på ett sätt 
som han aldrig förstod. 
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Till slut förstod vi, bl.a. genom tidningarna, hur det egentligen stod till\ 
och vid den tiden tappade alla lusten att arbeta. Man visste inte riktigt 
vem som ägde företaget i slutet och det kom bara undanflykter om man 
frågade. Alla tappade lusten när de fick höra om pantsättningar och li
censer hit och dit. Trots det körde alla med blåvilja så det sjö ng om det. 
Det var otroligt. 

Man försökte kämpa och ha roligt tillsammans, men det blev en hög 
mental belastning för alla när man inte visste hur det skulle bli i framti
den. Det började m.a.o. knaka i grundbultarna. 

En av supervisorerna berättar att man kan mäta effektiviteten, t. ex. 
genomsnittslig samtalstid och hur lång tid det tar innan man svarar, men 
att det personliga bemötandet är svårare att mäta. Han ansåg att som 
larmoperatör var det viktigt att få ventilera och utbyta erfarenheter, t.ex. 
att det många gånger var svår t att samtala med personer som just drab
bats av en olycka. Som chefer försökte supervisorerna åstadkomma det 
klimatet och larmoperatörerna lyckades också bra i sitt arbete. Larmope
ratörerna fick ventilera saker, t.ex. sitta och berätta om den gången man 
fick skäll eller den gången då en farbror upptäckte att det var en Ford 
istället för en Volvo och att Volvon visst var förra bilen han hade. Han 
menar att det också var många roliga saker som hände, att man hade ett 
jätteroligt, enormt roligt arbete som var mycket stimulerande. Enormt 
utvecklande. Det var en fråga om morötter menar han. Moroten var 
MRF, ett helt nytt arbete och att man utvecklades. Det behövdes inga 
fler morötter. Man riskerade faktiskt rasera den goda stämningen när 
man började diskutera bättre och mer differentierade löner. 

Det fanns egentligen inga andra morötter berättar en annan supervi
sor. Men senare när vi utvecklade det här med grupp ansvariga, blev ju det 
lite av en morot. Men det fanns inga morötter vad gällde lönen. När organi
sationen började sätta sig utvecklades ett system med gruppansvariga 
bland larmoperatörerna. Efter ännu ett tag ändrades det till stations
ansvariga. En del grupper upplevde problem när de fick en kvinna som 
stationsansvarig. Det fanns killar som hade väldiga problem med det, 
hävdar min informant. När diskussionen om förändrade löner kom igång 
blev den lite konfliktfyllt eftersom supervisor-gruppen skulle titta på pre
stationer. En av dem berättar: 

Jag var själv med och satte lönerna och v i hade mätningar över hu r 
mycket kunskaps massa som fanns. Och då satte v i poäng på alla och 
fick fram en totalpoäng per person. Vi rangordnade dom. Det gjorde vi 
oberoende av varandra v i chefer och slog sen ihop det. D et stämde helt. 
Då fick dom lite påök. 

Han berättar också att larmoperatörerna reagerade negativt på det här. 
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Ja det gjorde man därför att lösenordet är jantelagen. Den slår u t allt 
resonemang fullständigt. För ungdomarna var det ju första arbetet och i 
skolan blir alla behandlade lik a och man tycker så illa om när lärare 
har favoritelever. Att vi gjorde så här var för att stimulera de som skötte 
sig bäst så att de skulle kä nna att de ville vara kvar. Och dom som 
skötte sig bäst hade ju inget emot det. Inte så att dom köptes utan dom 
skulle inte ha kunnat vara så bra om de inte hade kunnat acceptera 
hela servicekonceptet. De var nog lite av storstadsmänniskor i dem på 
något vis. 

En annan supervisor menar att det var bra att vilhelminaborna höll på 
sitt. De problem som fanns lokalt var små, t.ex. att personalen ville at t 
platschefen skulle komma ut på golvet ibland och prata med dem. Då 
kunde supervisorerna gå in till platschefen och säga: Vi har bestämt att 
du idag kl. 13.00 skall komma ut och logga in dig på en telefon. Du skall 
ta ett larm och alla skall tit ta på dig. Okey, sa han, då gör jag det. Så tog 
han ett larm och skötte det perfekt. 

I vilket annat företag skulle man göra det? Skulle en Stockholmare göra 
deti Genom att vår första platschef hade sina rötter i Vilhelmina så 
förstod han det här. Han hade också väldiga problem med att försöka 
dämpa VD:n att inte försöka driva allting så fort. VD :n tog hand om 
konceptet medan platschefen försökte anpassa arbetet till kalla fakta om 
hur människorna fungerar här. 

Konceptet med de oregelbundna och obekväma arbetstiderna "köptes" 
tidigt av de anställda. De fick veta att det var ett av villkoren. Vi ger ser
vice dygnet runt. Och de ville inte dela in personalen så att det hela tiden 
var en grupp som jobbade natt och en annan grupp dag. Det skulle bli 
för känsligt och sårbart. Man skulle vara flexibel, berättar en supervisor. 
Jo och så hade vi en åldersgrupp som hade lättare med det här. Kalla fakta är 
att ungdomar passar bättre. H an tycker dock personligen att han velat se 
fler äldre, en större blandning. Han menade att ungdomarna visade sig 
ha svårt att föra ett resonemang på strategisk nivå. Tala om företaget i 
form av MRF:s anda, tala om företaget när det gäller konceptet, över
gripande mål och riktlinjer för framtiden. 

Att skapa vi-känsla var från företagets sida en medveten strategi. Det 
var en av g rundstenarna. Allt byggde på att främja vi-känslan så att det 
skulle bli enkla kommunikationsvägar. Man skulle ställa upp för varan
dra om det blev kris. 

Man försökte hela tiden fa alla att jobba mot samma mål. Tyvärr blev 
det inte så, det blev en liten delning mellan larmopera törer och övrig 
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personal Vi-känslan var störst i larmoperatör gruppen. Vi-känslan 
mellan cheferna blev svagare än vi-känslan bland larmoperatörerna. 

Det fanns också märkbara skillnader mellan killar och tjejer menar en 
manlig informant. Han tycker att det oftast fungerade så att tjejerna 
pratade om det operativa medan killarna pratade om det strategiska. 
Samtidigt menar han att det var en bra könsbalans i företaget. Killar och 
tjejer lös er problem på olika sätt. H an menar också att både tjejerna och 
killarna klarade av samtal i svåra stressade situationer. Det var alltså ingen 
skillnad mellan könen i så måtto. Det uppstod heller inga könsmässiga 
gruppbildningar bland larmoperatörerna eller några märkbara konflikter 
mellan könen. 

Supervisorfunktionen - supervisorerna berättar 

På frågan om de som supervisorer identifierade sig med arbetsgivaren 
svarar en i gruppen. Ja både och, för att vi var ju arbetsgivare för larmo pe
ratörerna men också underställda platschefen. Men vi upplevde inte detta 
som något jobbigt. 

Inom supervisor-gruppen förekom konflikter, bl.a. sådana som upplevdes 
ha med kön att göra. 

För mig var det personligen ganska jobbigt. I vår lilla grupp var vi tre 
killar och så jag en tjej och omedvetet eller medvetet så blir det en frå ga 
om makt. Det blev fel mellan oss . D et var tyvärr så att vi var så olika 
som personer, vi hade behövt en styrning s om vi inte fick i rätt tid. När 
första platschefen kom blev det bättre. D et var han som gjorde att jag 
kunde jobba vidare i företaget. Vi supervisorer klarade inte av att kom
municera tillräckligt bra. Vi var fyra unga, oerfarna människor, oer
hört självständiga och självsäkra. 

Min informant fick så småningom en annan tjänst i företaget. Det var 
platschefen som tog upp det, han såg ju vart åt det barkade. Han ville ha mig 
kvar i företaget. Min informant berättar att de försökte hålla konflikterna 
inom gruppen men hon är övertygad om att alla såg vad som hände. 

Vi försökte hålla ihop i vått och torrt ändå hur ovänner vi än var. 
Ibland var vi ju väldigt vänner, men sen var det ju fortfarande så att 
jag var ensam tjej och i chefsställning. Och det var ju väldigt jobbigt 
med de andra också (larmoperatörgruppen, min anm.), men för killar
na var det inget större problem. 
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Larmoperatörerna tog henne inte på allvar berättar hon. Det jobbigaste 
var nog ege ntligen alla tjejerna, för det var nästan ingen av dem som ku nde 
acceptera mig som chef. Som framgått var platschefen ett bra stöd för hen
ne. Han hade erfarenhet från liknande situationer. Trots att han själv var 
från Vilhelmina så ansåg han att ungdomar i Vilhelmina är traditionella 
när det gäller könsroller, att de är gammalmodiga i sin syn på vad män 
respektive kvinnor skall göra. Det som hände när jag fick et t chefijobb var 
ett brott i det traditionella könsrollsmönstret. 

Också en av männen bland supervisorerna berättade om problemen 
men med en annan vinkling på problematiken. Vi var fyra stycken och vi 
var gruppdynamiskt inte konstruktiva. Vi kunde inte arbeta tillsammans, vi 
strävade åt olika håll. Vi var tänkta att komplettera varandra, men det gjor
de vi inte. 

Titeln, supervisor, var egen tligen fel redan från början, menar en annan 
i supervisor-gruppen. 

Då vi började, vid starten, då började alla med någonting helt nytt. 
Supervisorjobbet innebar att man blev chef över larmoperatörerna trots 
att vi egentligen in te hade något försprå ng. Jag minns att från början 
hade vi lite diskussioner om den här rollen m ed våra arbetsgivare. De 
sa att vi skulle se o ss som riktiga chefer oc h det var lite främmande för 
mig. Jag minns att jag sa att jag ser det inte som ett chef skap utan mer 
som ett teamjobb där det finns någon som följer upp hur teamet jobbar 
tillsammans. Men det tyckte inte företagsledningen, man ville se oss mer 
åtskilda. Du är chef du skall vara ett snäpp över, det skall finnas en 
markerad nivåskillnad. 

Denna informant berättar att man inom supervisor-gruppen så småning
om delade upp arbetsuppgifterna. Man var också tvungna att vara väldigt 
flexibla. Man skulle fatta egna beslut och se till att det snabbt och effek
tivt gavs service till kunderna. Hög klass till ett lågt pris. Och det ställer 
höga krav på beslutsförmåga och flexibilitet. Inge n situation var den andra 
lik och man skulle ändå väldigt snabbt komma fram till bra lösningar. 

Så småningom delades också arbetsuppgifterna och larmoperatörerna 
in i olika kategorier. Vissa skulle hålla på med assistansjobbet, andra med 
andra arbetsuppgifter. För supervisor-gruppen innebar det att de fick yt
terligare ansvar, de skulle bedöma och betygsätta personalen i olika sam
manhang. En i supervisor-gruppen menar att detta var en ny situation 
som även larmoperatörerna reagerade på. 

Ja, de kände en osäkerhet att man skulle börja flyttas om och bli be
dömd och satt en typ av stämpel på, de t skapar osäkerhet. Men det var 
en nödvändig åtgärd. Situationen blev allt mer den att vi hade för 
mycket folk och för lite arbetsuppgifter under den här tiden. Jag tror 
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inte att det blev så mycket effekti vare. Folk hade ingenting att göra helt 
enkelt. 

Supervisorfunktionen - larmoperatörerna berättar 

Av de larmoperatörer som jag intervjuade efter det att företaget lagts ned 
är de flesta fortfarande positiva till supervisorerna men kritik förekom 
också. Supervisorgruppen splittrades upp relativt tidigt då två superviso
rerna gick över till andra arbetsuppgifter. En larmoperatörerna uttrycker 
sig så här: 

Ingen tog supervis orerna på riktigt allvar eller tyckte a tt de satt lite 
bättre till än oss andra och sen tyckte vi att det var vi som satt inne med 
kunskapen. Men det är klart, dom kanske var hårt hållna från ledning
en också. 

En annan larmoperatör tog upp supervisorernas utvärderingar av larm
operatörerna. Hon menade att ingen förstod vad det var för nytta med 
dessa och ansåg att det var horribla frågor och fel a tt betygssättas p å en 
skala. 

Två gånger gjorde de utvärderingar, förs ta gången fick vi som grupple
dare gå in till supervisorerna och då skulle vi prata om dom andra. Vi 
skulle berätta hu r det gick för dom , om de kom försent och sånt där. 
Det var väldigt svårt för mig att säga något negativt för vi var j u så 
nära varandra i jobbet, vi jobbade ju natt och dag tillsammans. 

Min informant ger ett exempel på en person, en kille som inte fikade, 
som bara gick ut i rökrummet och han fick betygsavdrag. Ja, det var ju 
sjukt. Han betraktades som os ocial, men det satt ju faktiskt 20 andra i rök
rummet varje gång han var där. Till råga på allt så g jordes en utvärdering 
till berättar hon, men nu bara av gruppledarna. 

Men då hade man fått så mycket mod och kurage att man kunde säga 
till dom att dom kunde riva sönder den gamla utvärderingen som låg 
där framför en på bordet och blinkade. M en det gjorde dom inte. Dom 
sa att det hör till att göra så här i moderna företag nuförtiden. Och det 
var samma sak här: "ställa upp eller gå". 

En annan larmoperatör menar att kontrollen var för stor. Vid något till
fälle skulle gruppledarna gå runt med en lista en gång i timmen och skri
va upp var folk befann sig, hur många som fanns i fikarummet, i centra
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len, i rökrummet o.s.v. Det gjorde man i två veckor. De sa att det be
hövdes för att kunna lägga scheman och sant, för att det skulle bli effektivare. 
Vi stod som frågetecken ibland. 

Konkursen 

Det är så komplicerat, menar en av supervisorerna. Jag har funderat 
mycket på det där och man kan faktiskt inte peka ut en enskild orsak. I och 
för sig kan ma n väl göra det.... det kom inte in några pengar, man var inte 
solida helt enkelt. Det, menar han, är den akuta orsaken, men det bak
omliggande är mycket mer komplicerat. I grunden tror han att man var 
alldeles för optimistiska när man satsade. När man drog igång så satsade 
man på att man skulle nå väldigt stor bredd snabbt. Man räknade också 
med starkt stöd från moderföretaget, franska GMF. GMF var ett mång-
miljardföretag och MRF räknade med deras beskydd under de första åren 
för att hålla den löpande verksamheten igång tills man kunde redovisa 
egen vinst. Där var man för optimistisk, menar han. Situationen för mo
derföretaget förändrades dock snabbt p.g.a. av lågkonjunkturen i Europa. 

Så dom bestämde sig nästan över en natt a tt de skulle sluta med all ut
landsverksamhet och sälja ut alla centraler. Vilhelmina var en av dom. 
I och med det hamnade MRF i ett väldigt dilemma. Detta hände hös
ten 1992, ungefiir sju, åtta månader efter starten. Det blev ett väldans 
rabalder i massmedia om hur man skulle klara upp situationen. 

Det som fick bägaren att rinna över, berättar han vidare, var MRF:s ser
viceavtal med larm tjänst. MRF hade åtagit sig att sköta deras rikstäckan
de larmnummer mot att ett garanterat antal uppdrag skulle bidra till fö
retagets intäkter. Det visade sig att de garantierna inte höll, man fick fär
re samtal än som utlovats viket starkt bidrog till de ekonomiska pro
blemen. 

MRF baserade de första årens intäkter, uppbyggnadstiden, på moder
bolaget, tjänsterna åt larmtjänst och inkomster från försäljningen av de 
egna servicetjänsterna. Men MRF stod där "med lång näsa, " som en in
formant uttrycker saken, när stödet från GMF och stora delar av la rm-
tjänstpengarna uteblev. Det var också i samband med denna situation 
som de första varslen lades, i december 1992. 

När verksamheten drog igång satsade GMF otroliga summor berättar 
en annan av informanterna, inte bara i Sverige utan över hela världen. 
Det skulle inte sparas på något, bästa utrustningen, bästa lokalerna. 
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Det var liksom bara di t med allt vad gäller hårdvaror och sen plockade 
man dit folk och skulle försöka bygga upp en marknad som man egent
ligen inte visste om det fanns något behov av. MRF ville ju täcka in 
hela den svenska marknaden, men jag tror at t man skulle ha satt upp 
ett lite kortare perspektiv när det gäller vinstmålet. Man skulle i nte 
räknat med så mycket stöd och bistånd från andra parter. 

Tyvärr blev personalstyrkan överdimensionerad då det inte alls kom så 
många larm som de hade väntat sig, berättar en annan informant. Den 
här andan av jätteoptimism föll ju som en planka i golvet. Sedan så höll man 
andan: Det kommer nog larm snart, men det kom aldrig tillräckligt många 
larm. 

En annan larmoperatör berättar att det var väldigt jobbigt mentalt 
sett i slutet speciellt, detta att man inte fick någon information från fö
retagsledningen. 

Det var hemskt när bärgarna började ringa i n på centralen och fråga 
oss varför dom inte fatt betalt på flera månader. Dom undrade vad som 
hände och v ad som var på gång. V i fick ta mycket av det där. Vi var 
rätt slitna på centralen i slutet. Utåt sett var de t vi som försökte hålla 
skenet uppe. 

En larmoperatör ifrågasätter trovärdigheten i om det egentligen var en se
riös satsning. 

Om man tittar nu i efterhand på vad dom hade för avsikter med sina 
krav är det ju väldigt sjukt. Ja, att allt skulle fiingera perfekt, alla de
taljer kors och tvärs. Och om man samtidigt hade i bakhuvudet som 
överordnad att det spelar egentligen ingen roll för det här skall bort förr 
eller senare. Det tror jag, de t är ju så dom måste ha resonerat. Jag tror 
inte så här i efterhand att det var en seriös satsning. 

Han menar att bidragssystemet är upplagt att utnyttjas på det här sättet. 
Å ena sidan hade man i bakhuvudet att ordna goda förutsättningar så att 
konceptet skulle fungera, å andra sidan fanns det här att: Vi kan ta över 
det i Stockholm så småningom. V i var brickor i spelet. Ha n är inte ensam 
om dessa funderingar, flera larmoperatörer funderar över detta och en 
frågar sig: Var det ärligt menati Det fanns ju två bolag, ett i Vilhelmina och 
ett i Stockholm. Man kan ju fundera. 

En supervisor menar att han är mycket besviken på att man inte gjor
de ett ordentligt grundarbete i samarbetet med Motorbranschens riksför
bund. Det rörde sig om 30-40 miljoner som inte kom in i företaget och 
som kunnat bli avgörande. När det däremot gällde att bygga upp företa
get och utbilda och allting så upplevdes det även i backspegeln som 
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proffsigt. Som någonting att minnas som positivt och som ett värdefullt 
bagage att bära med sig i det fortsatta arbetslivet. 

Reflektioner på det personliga planet 

I de intervjuer som genomfördes med delar av personalen efter ned
läggningen av företaget fick mina informanter beskriva och reflektera 
över sina egna reflektioner efter konkursen. En supervisor uttrycker sig så 
här. 

Jag brukar säga så här att dom här två åren när man jobbade där så 
åldrades man säkert tio år rent fysiskt. Från första dagen var det ju en 
väldig stress och jäkt. Väldigt hårt tempo och sen job bade man ju mot 
ett väldigt flytande mål. Det var en väldigt stor belastning. 

Han berättar att de t.ex. aldrig hann göra några uppföljningar på vad de 
själva utförde. Så fort något började fungera så skulle man bara gå vidare, 
man skulle inrikta sig på något annat. Det var en typ av projekt stadium 
hela tiden ända fram till konkursen. Och det är väldigt slitsamt att jobba i 
en projektfas, allting flyter liksom. 

En larmoperatör anser att hon blivit många erfarenheter rikare. Hon 
menar också att om hon vetat vad hon vet idag hade hon nog inte kun
nat hålla tyst. 

Men då var ju allting så nytt. De kunde t. ex. komma och säga: "Tyvärr 
ni som är lediga i helgen ni kan inte vara lediga utan avskriv allt som 
har med hemmet och barnen att göra. N i skall jobba med den här he-
massistansutbildningen, vi sitter i Folkets Hus hela helgen. Glöm allt ni 
har planerat ". Hjärtat slog på en när man kom hem och skulle berät
tade för familjen att det inte blir någon ßälires a i helgen. Dom kunde 
styra oss hur som helst, de sa bara: "Annars kan du inte vara med på 
det här hädanefter, utan då får någon annan ta din plats. " 

Sommaren 1993 fanns bara ett fatal personer kvar i företaget tillsammans 
med en konkursförvaltare. En av de som blev kvar längst menar att MRF 
jobbet egentligen körde slut på honom. 

Ja, utbränd, det känner jag fortfarande. A ll kreativitet som m an har 
vräkt ur sig under dom här åren. Man har liksom gjort en djupdykning 
i sig själv och plockat fram den sista gnuttan kreativitet under en väl
digt hård press och stress. 
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En larmoperatör menar att MRF fick alla ungdomar att verkligen upple
va något nytt. Nu är vi med i det här, nu hänger det på oss. Den känslan 
fanns bland personalen. Det var e tt toppjobb här i Vilhelmina. Samtidigt 
menar han att sista tiden, på slutet, var det så pass jobbig att det kan ha 
gett sår hos många. 

Man liksom hamnar under isen. M an tror ju man är värdelös om det 
inte fungerar det man sysslar med. Man drar ju slutsatser om det som 
händer och sker, man belastar ofta sig själv. 

Ytterligare en larmoperatör sammanfattar väl mångas reflexioner kring 
det man varit med om. 

Det är klart man är besviken, det kommer man inte ifrån. Men det har 
gett nånting också. Positiva erfarenheter och konta kter. Man har ut
vecklats på en del områden där man aldrig har varit och nosat tidigare. 
Så det väger upp bes vikelsen en del. Men de flesta och det mesta återgår 
nog till det normala. 

Kommunens agerande och befolkningens reak
tioner 

Många är mycket besvikna på kommunens agerande och på kommun
politikerna. På fråga om vilhelminabornas reaktioner i allmänhet svarar 
en informant: 

Du vet ju hur dom reagerar, dom reagerar som vid de flesta större eta-
bleringar de senas te tio åren: "Det går ett tag, sen går det åt helvete ". 
Och nu vid nedläggningen fick man ju i stort sett bara höra kom
mentarer som: "vad va det jag sa" och *de t visste jag" och "titta, det sa 
jag för två år sen " och sånt där. 

Han tycker att de är väldigt duktiga på att stå och brösta sig i tidningen 
så fort det kommer någon etablering och det rasar in miljoner, men när 
det gäller att agera och göra uppföljningar och hålla kontakt med företa
get, se hur det utvecklas, vara intresserad och engagerad och se till att det 
här skall vi värna om, då missar dom, menar han. 

Jag tycker det är skandal och det vill jag verkligen du skall ta med i din 
undersökning, att när det gäller kommunpolitikernas inflytande på 
såna här verksamheter då inskränker det sig till att sitta med på nåt 
sammanträde och försöka framhålla de positiva utsikterna för kommu
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nen eller regionen och att jaga loss statliga miljoner. Dera s vidare enga
gemang det är noll. 

Han berättar att vid invigningen av MRF så sa kommunpolitikerna inte 
ett ord om att man var glad över att företaget hade etablerat sig eller ön
skade det lycka till. 

Utan man står som upphängda med nedsläppta armar och bara tittar 
och gapar och funderar på vad som egen tligen händer. Det bevisar ju 
bara att då har man redan från början tagit avstånd: "Jaha nu är det 
så här, nu glömmer vi det, nu låter vi det här gå sen sat sar vi på nåt 
nytt när det behövs Nån sorts slapp, slö mentalitet som är värdelös. 

Det här förhållningssättet avspeglar sig också i befolkningens negativa 
attityder och dåliga engagemang, menar en annan informant. Han menar 
att om MRF hade varit lite mer försiktiga i början, försökt växa lite lång
sammare, kanske det hade gått bättre. Samtidigt, om kommunen varit 
lite mer delaktig och haft mer insyn och uppföljning kanske de hade 
kunnat hjälpa till och påverka, t.ex. det här med larm tjänst. 

Politikerna figurerade mycket i tidningarna när företaget kom och när 
det gick omkull\ med då ville man inte ha så stora bilder och hel st stå 
med ryggen mot kameran. 

Varje motgång har något positivt i följe menar en annan larmoperatör. 
Ansvariga i kommunen måste gå ut och visa att det var jättetråkigt att det 
gick som det gick, men att vi lärde oss något i alla fall. Att kommunen 
måste gå in och hjälpa till och styra upp så att det uppstår krafter som 
verkar för Vilhelminas framtid är en allmän uppfattning bland mina in-
formanter. De stöttade inte ekonomiskt och de har inte rätt att göra det hel
ler, men det måste förankras bättre. Kommunen blev väl duperad, menar 
min informant. Han tror heller inte att det penningamässigt var någon 
förlustaffär för kommunen. 

Det finns en viss lokal mobilisering, menar en annan informant, men 
ofta med dålig timing. 

Men det är precis som konstgjord andning. När det börjar gå dåligt för 
näringslivet och det blir många arbetslösa, då uppmuntrar man folk till 
att starta eget och så sats ar man utbildningspengar på det, för att folk 
ska ta fram egna initiativ. 

Han menar att det förbrukas mycket kapital på idéer som inte leder till 
några jobb. 
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Det är resursslöseri, både mänskligt och ekonomiskt. Det är konstgjord 
andning en sorts nödåtgärd att stimulera folk a tt göra något: "Här far 
ni bidrag, ni far sex månader sen far n i stämpla. Bara ni håller igång 

o » sa . 

En anställd, som är inflyttad till Vilhelmina, är däremot imponerad av 
hur kommunen gick in när företaget etablerades. Alla var posi tiva. Arbe
tade man vid MRF var det heller inga problem att t.ex. få låna pengar i 
banken. 

Men när ryktena k om igång, då blev det genast en annan stämning 
Det här kommer att gå omkull. Vilhelminaborna frossade i det, full
ständigt makabert. En gång var jag uppe på skattekontoret och då sa en 
till mig så här: 1"Jaså, du jobbar på MRF. Jag har slagit vad om en 
tårta med min kamrat att MRF inte håller längre än två år. Så MRF 
var v ärt en tolvbitars tårta. Men de som jobbade vid MRF kände ett 
väldigt stöd i varandra. 

Fler anställda ger också uttryck för detta. Man Jrossar i rykten. Det är 
otäckt. Det är förödande. Bland lokalbefolkningen är det jantelagen som 
gäller. 

De som arbetade i företaget kämpade för det och trodde på det, men 
ute i samhället var den förhärskande tanken att det skulle gå omkull, me
nar en av supervisorerna. Ofta upplevdes detta som besvärande. 

Det kändes väldigt tragiskt. V art man än gick ute i samhället så var 
man inte en medmänniska, man var en MRF anställd. Dom var på en 
hela tid en: Vad har hänt? Hur är det? Ar det sant.... o.s.v. Det var 
ännu värre för oss supervisorer för ingen ville umgås med os s, man um
gås inte m ed chefer. Det här påverkade en, man kunde aldrig slappna 
av på fritiden. Man kunde inte skämta om någonting, inte om MRF 
t.ex. för då var ryktet igång. 

Han berättar vidare att han inte umgicks så mycket med andra som job
bade vid MRF på fritiden, men att han försökt göra det. 

Man pratade med dom om man träffade dom på stan och sånt, men de 
kunde inte slappna av. Jag ville prata, t.ex. om det var någon fest på 
fredag eller om dom hört om det ska hända något roligt på byn, men 
dom ville bara prata jobb. D et beror på att dom ser chefen som den där 
kontrollerande personen. T.ex. om någon skulle ha varit Juli någon 
gång och jag sett det: "Jaha, hu r skall det nu gå på jobbet"? Men vad 
hade jag m ed det att göra, jag brydde mig i nte. Det är det här lands-
bygdssyndromet eller vilhelminasyndromet. Tar man en chef från byg
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den som är uppväxt här så har han redan en inrotad roll. Han blir inte 
accepterad som ledare. 

Massmedias roll 

Bara några månader efter företagsstarten började, som tidigare nämnts, 
skriverier i massmedia som ifrågasatte MRJF:s koncept. Dessa skriverier 
följdes senare upp med ytterligare "oroande information" om läget vid 
MRF. Hur upplevde då de anställda allt som skrevs om företaget? Ja, ofta 
som mycket negativt. Sen det här.... det kände vi ju att det var ett klart 
motstånd från lokaltidningarna och radion. Det påverkade kanske int e sälj-
siffrorna,, men det påverkade personalens motivation. Tidningarna har stort 
genomslag. Skriver de något negativt, då blir det ju så också, menar en 
supervisor och han fortsätter. 

Hade det istället stått att det går bra, a tt vi är duktiga och kämpar på 
fastän det är jobbigt, då hade det blivit en annan stämning. Då hade 
man kanske fatt den där stolthetskänslan att man kämpar in i det sista. 

Nej, jag är inte besviken på pressen, svarar en larmoperatör och menar att 
det blev precis som hon hade förväntat sig. 

Det är ju bara så att massmedia hellre vill skriva om skandaler än för
klara att inlandet lever. Det är för mycket pessimism, det behövs mer 
optimism i inlandet. Vi i företaget var ju boven så att säga i folks ögon. 

En annan larmoperatör anser att skriverierna fick stor betydelse och be
rättar. 

Folk ringde och sa att nu vill jag ha tillbaka mina pengar. Jag har läst i 
Expressen att... .. Eller när man ringde och försö kte sälja paketet så sa 
dom "var det inte det där det stod om i Expressen? 

De anställda upplevde till slut att massmedia var något som drabbade alla 
personligen. Hela tiden målades det upp negativa bilder av företaget. 
K om man från MRF då var man lite grann allmänt villebråd. Han menar 
att de aldrig mötte det omvända, t.ex. "Gud va tråkigt att det går dåligt 
för er", eller "hoppas det skall reda upp sig på något vis Pressen var ock
så alltid ett steg före, vilket upplevdes som irriterande. När det började gå 
riktigt dåligt så fick personalen veta vad som var på gång i TV och dags
pressen i stället för av företaget. Det sänkte viljan enormt. Det var en 
fruktansvärd kraftsamling att ändå jobba vidare. Det blev bättre först se
dan företaget redan var dömt att gå omkull. 
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M RF sådde ett frö 

En supervisor anser att när MRF kom till Vilhelmina så sådde man ett 
frö. Man introducerade en utveckling av ny teknik och en typ av företag 
som Vilhelmina behöver. Även om den tekniska utvecklingen går fort 
och teknik snabbt blir omodern så ä r grunden lagd. MRF skulle kunna 
fungera som inkörsport för efterkommande företag. Dessutom har man 
tillskapat personalresurser. En effekt som han menar säkert beror på 
MRF är att SJ nu kommit att etablera sig i Vilhelmina. Han tror inte det 
skulle ha hänt om inte MRF funnits. 

En annan informant tror att MRF påverkat en hel del ungdomar till 
att bli mer moderna i sitt tänkande. Han tror att ungdomarna vågar mer 
nu. 

En effekt av det här är att de ungdomar som jobbade på MRF ligger ett 
rejält snäpp före ungdomarna i allmänhet här. Det ansvar de hade på 
MRF, det har dom nytta av, dom är modigare som människor, säkrare 
och modernare. 

Han menar att MRF utvecklat ungdomarna. De borde vara attraktiva i 
serviceföretag och i många andra yrken. Kommunen har m.a.o. tillförts 
en kompetens som de inte får tappa. Men det skulle inte förvåna mig om 
de gör det, m enar han. För kommunen är inte kompetent att ta tillvara så 
här modern kompetens. Han tror inte kommunen förstår hur avancerat 
arbete ungdomarna haft. Han tror heller inte att ungdomarna kommer 
att falla t illbaks i sina gamla mönster, utan hoppas att de får chans att 
tillföra Vilhelmina något nytt. Dom far gå tillbaks ett steg , men dom kom
mer också a tt kunna sälja sig själva bättre. Han menar att Vilhelminas 
framtid till stor del beror på om ungdomarna stannar kvar. MRF sådde 
ett frö som förhoppningsvis inte hamnade på hälleberget. 
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KAPITEL 12 

MRF, EN FRÄMLING SOM GÄRNA 
BJÖDS IN 

En första slutsats som är lätt att dra från den text som här tolkas är att 
företagets intrång i Vilhelminas traditionella miljö fick stora konsekven
ser för de ungdomar som anställdes. På mycket kort tid hände många 
och betydelsefulla saker. Vad som också kan konstateras är att ungdo
marnas upplevelser av företaget, med få undantag, är positiva. Lite yrva
ket konstaterar man att man upplevt något häftigt och domen över de 
problem man fick ta del av är genomgående mild. Jag redovisar i figurer
na 12.1-12.3 de öppna koder jag funnit mest relevanta och de kategorier 
som genererats från dessa. För att förenkla framställningen har koderna 
här, med några få undantag som snarare tematiserar funktioner eller ak
törer, redovisats under samma teman som strukturerat presentationen i 
kapitel 10 och 11. Det bör också observeras a tt koderna är hämtade från 
två datainsamlings tillfällen. 

Teman Identifierade koder 
Första data
insamlingen 

Konstruerade katego
rier 

Rekryteringen Snabb 
Chockartad 
"Sälja sig" 
Överraskades 
Personliga egenskaper 
Sållas bort 
Formandet 

Köpet 

Anställningen Ta sig tillbaka 
Ta sig vidare 
Nya saker 
Får nått att hända 
Krav på anpassning 

Främlingen 

Figur 12.1 Koder och kategorier som speglar upplevelser av MRF i sam
band med rekryteringen och anställningen vid första datainsamlingstill
fället. 
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Rekryteringen av personal kom efter det inledande "misstaget" med en 
avskräckande utannonsering att bli anmärkningsvärt snabb. Flera infor
manter upplevde den som brutal och chockartad. Den var definitivt inte 
vad man förväntat sig. Mitt val av kat egori är här köpet vilket motiveras 
av det lite råa och marknadsmässiga i t illvägagångssättet. Köpet som ka
tegori motiveras också av ungdomarnas upplevelse att de utan föregående 
information tvingades till att försöka "sälja sig 1 till företaget. De tvinga
des göra något så ovanligt för vilhelminabor som att tala i egen sak och 
framställa sig själv i bästa tänkbara dager inför betydelsefulla främlingar. 
Man överraskades också över att sedvanliga meriter som utbildning och 
tidigare yrkeserfarenhet tycktes vara mindre betydelsefulla än personliga 
egenskaper. Rekryteringen betraktades därför genomgående som icke 
normal. Man mötte något nytt och fascinerande, något som man inte var 
förberedd på och något som ruskade om i de kognitiva kartorna. Vidare 
innebär en rekrytering redan per definition en sortering. Några kommer 
att släppas in medan andra sållas bort. De senare har inte fått komma till 
tals i min datainsamling eftersom deras uppgifter, om än säkert intres
santa, inte motiveras av mitt syfte. Men för de som släpptes in är redan 
detta förhållande statushöj ande. Man har vägts på en våg och inte be
funnits för lätt. Självbilden påverkas i positiv riktning. Jag tror att just 
detta kan ses som ett första steg i formandet av något nytt. Man vill efter 
den främmande och frustrerande upplevelse som rekryteringen innebar 
visa att man duger. Man ville visa att de personliga egenskaperna om än 
ännu otillräckliga kan utvecklas, m.a.o. visa att köparen gjorde en bra 
affär. 

Anställningen kom på många sätt att innebära ett nytt liv för ungdo
marna. För samtliga innebar den naturligtvis ett jobb och en lön vilket 
redan det var positivt. För nyinflyttade också en ny livsmiljö, på gott och 
ont, men oftast på gott. För somliga en chans att ta sig tillbaka till en 
miljö man tvingats lämna eller till en livsstil som man eftersträvat. För 
andra återigen att ta sig vidare till en ny anhalt på sin väg ut i vida värl
den och karriären. Den otvetydiga bild som ges i mina intervjuer är att 
man betonar "det nya" och den kategori jag valt h är är därför främling
en. Det som händer vid MRF är nya saker som förmedlas av någonting 
utifrån kommande- av främlingar— som far nått att hända. Den bild som 
framträder är bilden av en morgon när solen skiner och där den dag som 
ligger framför ungdomarna innebär utmaningar och möjligheter. Den 
vardagliga lunken har ersatts av något ovant och spännande. Samtidigt 
förmedlas bilden av en framväxande insikt att allt detta nya kommer att 
kräva sin tribut, kommer att ställa krav på anpassning. Familjelivet kom
mer att bli lidande på grund av arbetstiderna. Fritiden kommer att på
verkas. Hela den sociala situationen kommer att ruskas om på samma 
sätt som de egna kognitiva kartorna. 
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Teman Identifierade koder 
Första datainsam
lingen 

Identifierade koder 
Andra datainsam
lingen 

Konstrue
rade kate
gorier 

Internutbildningen Annorlunda 
Tempot 
Disciplinen 
Show 
Beundrar 
Morot och piska 
Empati och effekti
vitet 
Känna sig bju
den/på billigast 
tänkbara sätt 
Nytt tänkande 
Vi-känsla 
Nya begrepp 
Kontroll 

Pinsamheter 
Skam 
Stämplats 

Valet 

MRF, framtiden 
och jobbet/och hur 
det blev 

Ungt och fräscht 
Proffsigt 
Stolthet 
Bygga något nytt 
Bryta ny väg 

Karriären 
Upp till en själv 
Välja bort 
Flexibla 
Dialogen 
Skam 
Problem med match
ning 
Kulturkrock 
"Stockholmarna " 
Informationssvackor 

Gestalten 

Supervisorfunktio- Komplettera 
Skapa trivsel och 
Vi- anda 
Leda och fördela 
Fatta och förankra 
beslut 
Ansvar 
Konflikter 
K.Besserwisser" 

Identifierade 
Utbrändhet 
Bedömningarna 
Ta på allvar 
Kontroll 

Mäklaren 

Figur 12.2 Koder och kategorier som speglar upplevelser av MRF, erfa
renheter från internutbildningen, synen på företaget och framtiden samt 
synen på Supervisorfunktionen vid första och andra datainsamlingstill
fället. 

175 



MRF, en främling som gärna bjöds in 

Internutbildningen. Introduktionen i företaget skedde i form av en in
ternutbildning vars ut formning och innehåll gjorde starkt intryck på de 
som genomgick den. Även om här hörs kritiska röster är också här det 
genomgående omdömet positivt. Den kategori jag valt är valet, vilket 
motiveras av a tt mycket i internutbildningen handlar om att forma om 
de anställda. Få dem att välja nya förhållningssätt och byta ut gamla. 
Även detta moment upplevs uttalat annorlunda och överraskande. Tem
pot upplevs som extremt högt och disciplinen går långt utöver vad man 
varit vana vid. Samtidigt upplevs den stimulerande och rolig och många 
informanter förvånas över hur de kunnat och hunnit lära sig så mycket 
nytt på så kort tid. I många berättelser om utbildningen framställs den 
som en slags show iscensatt av dynamiska och originella personligheter 
som man beundrar. I berättelserna framträder bilden av en genomtänkt 
strategi syftande till just omformning, man vill bryta ner för att sen byg
ga upp. Medlen att nå detta bygger ofta på motsägelser: morot och piska, 
empati och effektivitet. Ma n inser svårigheterna med att kombinera servi
ceinriktning av typ allt för kunden, omtanke, vänlighet etc, med efifekti-
vitetsinriktning som snabbt, billigt och rationellt, men på något sätt 
lyckas utbildarna få dessa motstridiga mål att gå hem. Kunden skall kän
na sig bjuden och i centrum, men undanhållas information om att detta 
lämpligen bör ske pa billigaste tänkbara sätt. Det man också lyckas med 
är att introducera ett nytt tänkande hos ungdomarna, samt skapa en vi-
känsla. Ett viktigt medel i denna ambition är lanseringen av ett "nytt 
språk". Nya begrepp som "supervisor" och "koncept" införlivas snabbt i 
de kognitiva kartorna och blir viktiga brickor i en slags rit me d vars hjälp 
man invigs i företagets kultur. Man upplever sig med rätta ha hamnat i 
en ny och innovativ miljö. 

Redan under internutbildningen konfronteras man också med före
tagets policy att genomföra kontinuerlig kvalitetskontroll inkluderande 
kontroll av de anställdas beteende. Ibland upplevs detta gå för långt på 
grund av att metoderna för kvalitetskontroll framstår som outvecklade 
och framför allt för att kontrollen ibland omfattar beteendemönster som 
många uppfattar som privata. Några informanter förmedlar här känslor 
av pinsamheter och skam när man stämplats för något man gjort. Man har 
bibringats känslan av att inte passa in i laget, av risken att marginaliseras 
och hamna i utanförskap. Denna reaktion framkommer uteslutande vid 
det andra intervjutillfället. Då, med facit i hand, är dock inställningen till 
internutbildningen fortfarande i allt väsentligt positiv. 

MRF, framtiden och jobbet. Företaget uppfattades allmänt av de an
ställda som ungt och fräscht och dess levnadsbana blev för kort för att nå
gon som helst tristess skulle hinna infinna sig. Stämningen försämrades 
dock gradvis under trycket av ökade hot om nedläggning och genom 
personalminskningen, men det är snarast förvånande att konstatera att så 
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mycket av vi-känsla och tilltro till konceptet kunde bevaras intakt under 
hela perioden. Intervjuerna förmedlar den tydliga känslan av att de flesta 
ställde upp "to the bitter end" och långt utöver vad som kan tyckas mo
tiverat av den betalning som utgick. Företaget upplevdes hela tiden som 
proffsigt och man kände stolthet över att tillhöra det. Känslor av att man 
var på väg att bygga något nytt ersattes visserligen av känslor av att ha varit 
på väg, men även efter konkursen fanns stoltheten kvar. Man hade, lik
som en gång nybyggarna i Vilhelmina, varit med om att bryta ny väg, om 
än denna gång i symbolisk mening. Mitt val av kategori under denna 
rubrik är gestalten, vilket motiveras av att mycket i företagets policy och 
hur den uppfattades associerar till gestaltpsykologin med dess betoning 
på helheter i samband med perception, d.v.s. en fokusering på en helhet 
snarare än på dess de lar. Mina informanter har, som framgått, tämligen 
ofta kritik att komma med i enskildheter, men man är genomgående po
sitiva när man bedömer helhetskvaliteten hos fenomenet MRF. Gestalten 
som kategori associerar också till de begrepp som Sverre Lysgaard (1967) 
använde i sin i Norden smått klassiska analys av arbe tarkollektivet, näm
ligen: närhet, likhet och komplementaritet. Kollektiv- eller vi-känslan 
skapas enligt honom av att man arbetar nära varandra, uppvisar likheter 
med varandra och kompletterar varandra. Samtliga dessa betingelser var 
för handen vid MRF och när det exempelvis gällde rekr ytering av super
visorer var kompletteringsfunktionen uttalad från företagets sida. 

Även vid andra intervjutillfället är som framgått åsikterna om vad 
man varit med om under tiden vid MRF övervägande positiva även om 
mer av kritik nu framförs. Påtagligt är t.ex. att de flesta även efter kon
kursen menade sig komma att fa stor nytta av sina erfarenheter från tiden 
vid MRF. Dock inte så mycket på grund av den yrkeserfarenhet man fått 
utan snarare på grund av den personlighetsutveckling man upplever sig 
ha genomgått. Många menar att de nya vyer man fått kommer att hjälpa 
dem i karriären. Man menade sig ha blivit aktivare och fått insikt i att 
det är upp till en själv om man vill lyckas med det man föresatt sig. Man 
anser sig ha fått bättre förmåga att bedöma, välja bort, vara flexibla, se 
möjligheter och kommunicera med människor. Just den öppna dialogen, 
med raka rör, konstruktiv kritik, men också stöd och uppmuntran är det 
man kanske allra mest uppger sig komma att sakna från tiden vid MRF. 
Vid andra intervjutillfället betonar dock några av de äldre informanterna 
att man upplever en viss skam eller åtminstone ånger över att man så pas
sivt lät sig styras och ställas med. Andra poängterar att en del av perso
nalproblemen kan ha berott på att alltför få äldre kom att ingå i perso
nalstyrkan. Problem med matchning av personalen alltså. Några menade 
att mötet mellan företaget och orten nog ändå präglats av en slags kultur
krock. T.ex. att personalens förmåga till "naturligt" inkännande med 
kunden inte togs tillvara. Vid andra intervjutillfället märks också mer av 
kritik mot "Stockholmarna". Den här kritiken handlar till dels om det 
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man uppfattar som brister i styrning med tillhörande informationssvack
or, men också om det främlingskap som förknippas med huvudstaden 
och dess invånare. "Stockholmarna" kom aldrig in i den lokala kulturen 
och uppfattningen var rätt allmänt den att dessa kände sig osäkra och 
vilsna vid sina besök. 

Supervisorfunktionen. Supervisorerna fick en central funktion inom 
MRF, kanske mer central än vad som från början var företagets avsikt. 
De rekryterades samtidigt med övrig personal och skilj de sig inte nämn
värt från dessa genom högre formell meritering. De var med andra ord 
rätt lika övrig personal bl.a. lönemässigt och arbetade också mycket nära 
larmoperatörerna. De deltog t.ex. i samma internutbildning som larm
operatörerna, men redan under utbildningen fick de vissa specialuppgif
ter och en slags fö rmedlande roll mellan utbildarna och de som utbil
dades. Grundtanken vid rekryteringen var att de fyra supervisorerna 
skulle komplettera varandra. Deras position måste emellertid bedömas 
som oklar. I vart fall är meningarna om supervisorerna bland de intervju
ade synnerligen delade. Själva titeln, det engelska ut trycket "supervisor", 
inbjuder till olika tolkningar. Det kan betyda handledare eller arbetsleda
re, m.a.o. en slags förman, men det kan också associera till någon som 
utövar kontroll- en övervakare. Positionen var öppen för att kunna om
formas av de inblandade själva. Uppdraget kom också att expandera till 
att upplevas som allt mer chefsbetonat av supervisorerna själva, ett för
hållande som delvis kan förklaras av att styrningen från huvudkontoret 
blev allt svagare och ad hoc betonad under resans gång. Mitt val av kate
gori under denna rubrik är mäklaren, vilket motiveras av funktionens 
mellanliggande status. Man skulle utgöra en sammanbindande länk 
mellan operatörer och ledning, ansvara för att skapa trivsel och vi-anda 
samt se til l att alla arbetade mot samma mål. Man skulle leda och förde la 
arbetet. Man upplever själv att kraven var stora och delvis motstridiga 
och att förmågan att fatta och förankra beslut var a bsolut nödvändig för 
att klara jobbet. Man upplevde sig till och från få ta för stort ansvar även 
om man också fann detta stimulerande. 

Ändå är det just kring supervisorfunktionen som konflikterna be
skrivs som mest manifesta. Dels förekommer inom gruppen supervisorer 
öppna konflikter som så småningom leder till förändringar i an
svarsfördelning och arbetsuppgifter för några av dem. Dels förmedlar en 
del larmoperatörer tämligen kraftig kritik mot några i supervisorgruppen. 
Den senare kritiken handlar inte så mycket om att man upplever dessa 
som inkompetenta för sina uppgifter, utan snarare om att man upplever 
det svårt att ta order av "en som är som dom själva", som har samma 
formella kompetens och är i samma ålder. Epitet som "besserwisser" och 
"stor på sig" är inte sällsynta i detta sammanhang. Likheten och närheten 
visar sig för dessa informanter vara viktigare än komplementariteten. 
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Vid andra intervjutillfället kvarstår merparten av de bedömningar som 
redovisats ovan, men vissa nya aspekter tillkommer. Knappast förvånan
de är att supervisorerna förmedlar en besvikelse över a tt ha satsat så hårt 
och ändå inte nått ända fram. Man identifierade sig med företaget och tar 
därför på sig en del av misslyckandet, kanske inte intellektuellt men 
mentalt. En informant menade sig redan under anställningstiden ha 
upplevt tendenser till utbrändhet och skulle idag tveka att ge sig in på en 
liknande anställning. Ytterligare en svårighet som betonas vid andra in
tervjutillfället är att kvalitetskontrollen och bedömningarna av personalen 
var svåra a tt genomföra då man saknade tydligt utsagda normer att rela
tera till. Klart är också att flera larmoperatörer vid andra intervjutillfället 
formulerade mer av kritik mot supervisorerna. Man menar att dessa, eller 
kanske snarare vissa av dessa, förstorade upp sin roll och att det ibland 
var svårt att ta dem på allvar. Framför allt var deras utövande av kontroll 
med hjälp av diffusa utvärderingsinstrument impopulär, men samtidigt 
menade andra att supervisorerna i slutet hade tämligen omöjliga uppgif
ter. 
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Teman Identifierade koder Konstruerade katego-
Andra datainsamlingen rier 

Etableringen och Ligger i tiden I tiden 
affärsidén Passar 

Personalomsättningen 
Kvalitén på personalen 
Vilja bli omhändertagen 
Inte mogen 
Agandets lokalisering 

Konkursen Storvulen Formatet 
Optimistisk 
Överdimensionerat 
Jagat vinster 
Utnyttjat glesbygden 
Svikits 
Massmedia 

Mobilisering 

Svårt att upprepa erfarenheterna 
Svårt att tända om 
En mycket viktig 
Erfarenhet rikare 
Utvecklats som människa 

Reflektioner på 
det personliga 
planet 

Besvikelser 
Offrade mycket 
Utbrändhet 

Kommunen och Passiv Distansen 
befolkningen Negativa attityder 

Rykten 
Vilhelmina-syndromet 

Massmedias roll Svartmålning Profetian 

Figur 12.3 Koder och kategorier som speglar upplevelser av MRF. Syn
punkter på etableringen, konkursen, kommun/befolkningens samt 
massmedias roll vid andra datainsamlingstillfället. 

Etableringen och affärsidén. Vid andra intervjutillfället tillkom ett batteri 
frågeställningar som rör affärsidén i stort, orsaker till konkursen, kom
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munens och befolkningens agerande samt massmedias roll i samman
hanget. Attityden till konceptet är fortfarande i allt väsentligt positiv. 
Man menar att affärsidén ligger i tiden, men att man kanske var något för 
tidigt ute. Man menar också att den passade mycket bra att sjösätta i just 
Vilhelmina. Möjligtvis var satsningen något för stor, men som det visade 
sig var det lätt att finna motiverad och kompetent personal även bland 
ungdomar. Personalomsättningen kunde därför förväntats ha blivit fort
satt låg om företaget överlevt. Man menar också att kvalitén på personalen 
var hög, förmodligen högre än den man kunnat rekrytera i storstadsregi
onerna. Framför allt personalens förmåga att ge personlig service och 
förmåga till inkännande med kundens behov garanterade denna kvalitet. 
Att konceptet låg i tiden motiverades bl.a. med att människans tendens 
till att vilja bli omhändertagen ökar. Kanske inte i glesbygden, men denna 
utgjorde ju heller inget huvudsakligt målområde även om företaget råkat 
lokalisera sin verksamhet dit. Uppfattningen var alltså den att idén var 
bra men marknaden inte helt mogen för den. Man ifrågasatte nu också 
ägandets lokaliserin g. Det multinationella sambandet visade sig spricka 
och Stockholmsövertagandet hann aldrig slå rot. Min kategori under 
denna rubrik är i tiden, vilket motiveras av att satsningen intimt kan re
lateras till ett generellt globalt sammanhang samt att "timingen" på lo
kalplanet lämnade visst övrigt att önska. 

Om konkursen fanns vid andra intervjutillfället en hel rad hypoteser. 
Ämnet är naturligtvis väl genomgånget i Vilhelmina och åsikterna 
många. Mitt val av kate gori här är formatet, vilket motiveras av att sats
ningen genomgående uppfattades som något för stor och som något för 
storvulen. Lite för mycket av "kitsch" och skryt för att passa in i Vilhel
mina tror jag kan s ammanfatta denna attityd. Framför allt handlar dock 
formatet om storleken på de krafter som ligger he lt utöver vad som kan 
hanteras på lokalplanet. Ett annat motiv är att satsningen upplevdes vara 
för stor i meningen för optimistisk. Marken hade inte beretts tillräckligt 
och allt blev en aning överdimensionerat. Några menar att realismen i 
satsningen var otillräcklig. T.ex. borde man ha jagat vinster snabbare i 
stället för att i så hög grad investera i framtida vinster. Någon menade 
också att företaget i backspegeln visade sig ha utnyttjat glesbygden och 
regionala stöd på det sätt som glesbygden bara har alltför stor erfarenhet 
av. Denna åsikt var dock inte särskilt framträdande. Avsevärt vanligare 
var då åsikten att företaget själv svikits av sitt moderföretag i Paris och att 
det också påverkats synnerligen negativt av massmedias age rande. Flera 
informanter vittnar här om hur massmedia påverkade potentiella kunder 
vilket kraftigt försvårade marknadsföringen av konceptet. Externa orsaker 
till misslyckandet dominerar alltså helt klart över interna. 
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Reflektionerna på det personliga planet är naturligen mindre positiva. 
Många informanter förmedlar känslor av besvikelse. M an offrade mycket 
och åldrades, som någon uttryckte det, tio år på två år. Några talade till 
och med om känslor av utbrändhet som följd av den satsning som inte 
bar ända fram. Mitt val av kategori under denna rubrik är mobilisering, 
vilket motiveras av det personliga engagemanget och satsningen och kan
ske framför allt av dess konsekvenser i efterhand. Här är budskapet från 
ungdomarna dubbelt. Några uttrycker känslor av att det kommer att bli 
svårt att upprepa erfarenheterna från MRF. Att man aldrig kommer att få 
vara med om något liknande, att det kommer att bli svårt at t tända om. 
Andra, och det är de flesta, poängterar i stället att man blivit en mycket 
viktig erfarenhet rikare, att man kommer att få stor nytta av tiden vid fö
retaget. Man menar sig ha utvecklats som människa. 

Kommunen och befolkningen får i huvudsak negativa omdömen från 
mina informanter när det handlar om deras relation till företaget och 
dess pe rsonal. Mitt val av kategori är här distansen, vilket motiveras av 
att man aldrig tog företaget till sitt hjärta. Kommunens företrädare låtsa
des visserligen göra d et, menade man, men deras uppträdande upplevdes 
som synnerligen passivt. Folk på byn uppvisade också under hela proces
sen negativa attityder till etableringen och särskilt påtagligt blev detta då 
rykten k om i gång om att problem började uppträda. Någon uttryckte 
här en uppfattning som mer underförstått återfinns i många av intervju
erna, nämligen att vilhelminasyndromet visade upp sina sämsta sidor i 
samband med företagets kris och konkurs. Rykten, negativism och ska
deglädje präglar denna attityd och det fick konsekvenser, kanske inte för 
nedläggningen men för den personal som på sin fritid plågades av detta 
bemötande. 

Massmedias roll slutligen framställs som tämligen ödestiger av merparten 
informanter. Den svartmålning som kontinuerligt förekom redan från 
starten fick konsekvenser av synnerligen negativ natur såväl för företaget i 
sig som för dess personal. Mitt val av kategori är här profetian, vilket 
motiveras av de tendenser till självuppfyllelse som mina informanter 
förmedlar. Även till detta återkommer jag till i min avslutande diskus
sion. 

Jag går nu vidare till den avslutande delen i min resultatpresentation, 
som syftar till att beskriva upplevelser av att samtidigt leva i Gemein
schaft och Gesellschaft. Här beskrivs också d e MRF-anställdas allmänna 
värderingar och självbilder. 
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KAPITEL 13 

VÄRDERINGAR OCH SJÄLVBILDER 

Inledning 

Jag har så här långt redovisat resultat som visar hur mina informanter 
upplever orten med dess Gemeinschafts-orienterade normer och traditio
ner samt hur de upplever företaget som bärare av nya inslag i moderni
teten - Gesellschaft. I detta kapitel försöker jag beskriva informanternas 
allmänna värderingar till olika företeelser i vardagslivet samt deras bild av 
sig själva. Jag beskriver också skillnader mellan de två grupperna av 
MRF-ungdomar som jag def inierat med hjälp av Gem/Ges-skalan, och 
gör detta med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa data. 

Jag börjar med att redovisa svaren på ett frågebatteri som belyser 
mina informanters värderingar av livet i allmänhet. Här är svarsmönstret 
genomgående homogent och jag har inte funnit anledning att analysera 
skillnader i svarsmönster mellan de som definierats som Gemeinschafts-
orienterade respektive Gesellschafts-orienterade. Därefter följer ett avsnitt 
som beskriver de självbilder som framkom i enkätsvaren. Här har jag 
jämfört Gemeinschafts-orienterade med Gesellschafts-orienterade. Dessa 
jämförelser fortsätter i kapitlets avslutande del med en analys där de två 
grupperna jämförs utifrån svarsmönstret på samtliga variabler i enkäten. 

Allmänna värderingar 

Många av de frågor som besvaras under den här rubriken ger, som fram
gått, mycket homogena svar. De handlar om mina informanters allmän
na förväntningar på livet och hur man vill at t det skall gestalta sig samt 
om deras värderingar av nuet. När man besvarar frågan om "vad man 
anser vara det viktigaste i livet just nu" prioriteras familjen, barnen, job
bet och fritiden som de viktigaste inslagen. Att alla skall må bra och att 
man skall utvecklas och klara av jobbet och, inte minst, att man ska kun
na bo kvar i Vilhelmina. En av mina informanter uttrycker sig så här. 

Det här jobbet kan skapa et t problem och därför tänker jag ge det en 
viss tidsrymd. För mig är jobbet en viktig del, jag vill trivas och dä är 
det där med att tjäna pengar inte så viktigt. Men det som verkligen är 
viktigt det är att man kan leva sitt själs liga liv också och vara män ni
ska. Man måste ha ett privatliv. Det har också at t göra med andra: 
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anhöriga, föräldrar, syskon oc h syskonbarn, kompisar o.s.v., allting in-
nefattas. Det är nödvändigt att hålla distans t ill arbetet för att också 
kunna leva ett socialt liv. Jag pratar väldigt mycket om lagom, lagom, 
lagom. Men det är lite av mitt motto som människa, lagom är bäst. Att 
försöka hitta lagomlösningar så att man blir nöjd. 

För andra dominerar här och nu situationen, eller som en informant ut
trycker saken. Det viktigaste är att jag känner at t jag gör någonting som ger 
mig någonting, ett själsligt värde. Jag vill inte slösa bort min tid. 

En annan uttrycker sig så här. Min familj den är alltid den viktigaste. 
Det är därifrån jag hämtar min krafi helt enkelt. Arbetet far ta all tid så 
länge jag har ett fungerande familjeliv, men det är det viktigaste. Familjen -
min livskälla. 

Som svar på en enkätfråga (tabell 13.1) ombads informanterna uppge 
vilken period i livet man ansåg vara den lyckligaste. Av svaren framgår att 
det framför allt var barndomen som värderades högt följt av ungdomsti
den och det tidiga vuxenlivet. 

Tabell 13.1 Vilken period är lyckligast i livet? 

Upplevt lyckligaste Andel Ja svar 
period av samtliga 

angivna svar 

Barndomen 30% 
Ungdomen 22% 
Det tidiga vuxenlivet 22% 
Det sena vuxenlivet 13% 
Ålderdomen 13% 

Totalt 100% 

De i undersökningsgruppen som anser att barndomen är den lyckligaste 
perioden i livet motiverar sina svar på bl.a. följande sätt. 

• Allt är nytt. Man har en positiv inställning till allt, vilket trappas ner 
ju äldre man blir och far se verkligheten. 

• Då lever man livet och har skoj, tar allt med en klackspark. 

• M har fått en trygg och lugn barndom och det har varit det bästa i 
mitt liv hittills. 
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• Då tar man alla dagar som de kommer, det svåraste problemet att lösa 
är om man ska ta choklad eller vani ljglass, man är inte ständigt olyckligt 
kär. 

• Man är ganska bekymmersfri när man är barn, man har inget ansvar. 

En som uppgett ungdomstiden som den lyckligaste perioden motiverar 
detta. Ungdom och lek, då har man inte familj eller fasta förhållanden och 
far göra som man vill. Då man kan vara vuxen och barn samtidigt. Det 
tidiga vuxenlivet motiveras med motiv som att: Man skaffar barn, gifter 
sig och ordnar ett eget hem och liv tillsammans med den man älskar. Man 
far lära sig klara sig själv. Det är då de flesta beslut måste fattas och man blir 
självständig. Det senare vuxenlivet motiveras endast av en person som 
skriver: Tryggheten och erfarenhete n. En av de som ser ålderdomen som 
den bästa perioden i livet menar. Man har då stor livserfarenhet, man kan 
göra vad man vill. Då är man förhoppningsvis lugn och nöjd med sitt liv och 
kan sitta och tänka tillbaka på alla ljuva minnen. 

På en annan öppen fråga i enkäten ombads man uppge vad man an
ser viktigt för att "ha det bra i livet". De svar som gavs på den här frågan 
var samstämmiga med de svar som gavs på frågan om vad som är vikti
gast i livet just nu. Familj, vänner, relationer, arbete, fritid, hälsa, eko
nomi och för några religionen. Man uttrycker sig exempelvis så här. 

• Ett trevligt hem, ett bra jobb, vänner och familj, tidför fritid och egna 
intressen. 

• Kunna tänka på sig själv ibland, att förutom de livsnödvändiga tingen 
mat, kläder, husrum, kärlek, känna sig nöjd med de ting man har och den 
person man är. 

• Veta att man duger, att känna att man själv kan skapa den boende
miljö man trivs i. Känna trygghet och mening med det man gör, ha hand
lings- och valfrihet. 

Om man känner "oro inför framtiden och i så fall för vad" besvaras i en 
annan fråga i enkäten. Svarsmönstret visar a tt mina informanter i första 
hand känner oro för miljön, för krig och våld samt för samhälls
utvecklingen i stort. 

Alla krig och allt våld och att inte lagar kan stoppa sådant. Jag känner 
oro inför mina kommande barn om de ska ta över en värld med miljö
förstöring, kärnvapen, kärnkraftverk, kalhyggen, förstört ozonskikt, ing
en regnskog och allt annat skit. 
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Men det fanns också de i undersökningsgruppen som gav uttryck för mer 
personlig oro, t.ex. för sin ekonomi. Att MRF skulle vara borta om några 
år, att leva ensam resten av livet eller a tt bli arbetslös. 17% i undersök
ningsgruppen svarade nej på frågan, d.v.s. uppgav sig inte känna någon 
oro alls. 

Några frågor i enkäten avsåg belysa de anställdas fritidsaktiviteter och 
fritidsintressen samt deras intresse för samhällsfrågor. På frågan vad man 
brukar ägna sig åt på fritiden fördelar sig svaren enligt figur 13.1. Under 
alternativet för "annat" i diagrammet återfinns aktiviteter av mer sär
präglad natur, t.ex. fallskärmshoppning eller bridge. Som framgår är 
könsskillnaderna betydande och relativt traditionella. Att observera är 
dock kvinnornas intrång i fiske- och jaktaktiviteter. 

Jakt 
Fiske 

Plocka bär 
Musik 

Skoteråkning 
Bio 

Teater/konserter 
Restaurang 

Dans 
Böcker 

Idrott 
Video 

Komptsar 
Annat 

procent 

.! Kvinno r 
Mån 
Alla 

100 

Figur 13.1 Fritidsaktiviteter fördelade på kön. 

Ytterligare en fråga i en käten avsåg belysa undersö kningsgruppens intres
se för samhällsfrågor. Svarsmönstret framgår av tabell 13.2. 
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Tabell 13.2 Hur intresserad är Du av följande områden? 

Intresseområden Mycket 
intresse-

rad% 

Något in
tresserad % 

Ej intresse
rad % 

Kommunala angelägen
heter och kom
munalpolitik 

10 53 37 

Utvecklingen på arbets
marknaden 

30 46 24 

Glesbygdsfrågor 25 56 19 

Nöjen och underhåll
ning 

42 42 16 

Allmänna politiska frå
gor 

20 36 44 

Miljöfrågor 21 50 29 

Fredsfrågor 30 45 25 

Tabell 13.2 visar bl.a. a tt det finns ett relativt stort intresse bland ungdo
marna för allmänna politiska frågor, framför allt fredsfrågor, medan det 
politiska intresset på den kommunala nivån är lägre. Utvecklingen på 
arbetsmarknaden och glesbygdsfrågor intressera r också många och totalt 
sett visar tabellen på ett samhällsengagemang bland ungdomarna. 

Undersökningsgruppen ombads också reagera på följande påstående: 
"Ungdomar idag är inte politiskt aktiva eller intresserade av samhälls
frågor. Håller Du med?" 44% av informanterna instämmer i påståendet. 
Någon motiverar sitt svar så här. 

Ja, det satsas för lite på ungdomar. Det sitter ju bara äldre med i alla 
styrelser. Ak tiviteterna var fler för några år sedan. Politiken har visat 
sig vara hyckle ri och ungdomarna ägnar sig istället åt fritiden. Ja, det 
är nog fa ungdomar som verkligen är intresserade av att kämpa for 
andra när man har det så svårt sjä lv. Andra tycker tvärt om Ja, dom 
har det så bra i vårt samhälle så dom engagerar sig inte i samhällspro
blem, dom tar allt fór givet. 

Nästan lika många, 37%, tar däremot avstånd från påståendet. Deras 
motiv är bl.a. följande: 
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• Nej, ungdomar idag är väldigt medvetna om saker och ting. 

• Nej, ungdomar är intresserade av samhället; de t är politikerna som är 
tråkiga och som inte kan hålla sig till sakfrågor utan måste klanka på var
andra hela tiden. 

• Nej, men ingen är intresserad av att höra på vad ungdomar säger idag 
och om man kommer med en avvikande åsikt blir du nedtryckt direkt. 

På en skattningsskala (0-10) har undersökningsgruppen fått ange vilken 
social status som man tycker att ett antal olika yrken har. Figur 13.2 re
dovisar svaren. De vertikala linjerna i figuren visar ett tioprocentigt kon-
fidensintervall kring de olika skattningarna. Som framgår är t.ex. skatt
ningen av läkaryrkets status signifikant skild från de övriga yrkenas. 

Läkare 
Sjukaymn. 

Sjuksk. 
Kurator 

Förskoll. 
Arb.terap. 

S-MRF 
Läk.sekr. 
Soc.sekr, 
MRF-op. 

Hantverk, 
Hårfrisörska 

Und. sköt. 
Jord/skog 
Chaufför 
Kontorist 

Dagbarnv. 
ind.arb. 

Hem.tj.ass 
Vårdbit. 
Aff.bitr, 
Lokalv. 

~ Yrkets status — konf.int lågt - konf.int. högt 

Figur 13.2 Skattad social status för olika yrken. 

Skattningen av det egna yrket som larmoperatör visar att det bedöms ha 
signifikant lägre status än yrken som läkare, sjukgymnast, sjuksköterska 
och kurator. A andra sidan skattas det högre socialt än yrken som chauf
för, kontorist, dagbarnvårdare etc. I den inledande intervjun fick man 
också besvara frågan om "vilken status man anser att arbetet vid MRF 
ger". Några svarar så här: Jag vill inte se det som något lågstatusjobb. Jag 
tycker det är ett väldigt ansvarsfullt arbete. Och Jag vill att det ska ha en hög 
status, m en jag vet inte varför. Jag tycker det är ett avancerat telefonarbete, 
det ger mig en hög status. En kvinna hävdar att hon inte tycker att det är 
ett jobb med låg status och jämför med plastfabriken. Men, säger hon: 
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Det är väl inget a tt fundera på. Hög status i Vilhelmina, det vet jag inte 
riktigt vad det är. Men alla är ganska imponerade av MRF. 

På en öppen fråga fick man uppge "vilken samhällsklass man ansåg sig 
tillhöra". 41% uppgav sig tillhöra arbetarklassen. 52% att de tillhörde 
medelklassen medan återstoden, 7% uppgav olika udda eller självironiska 
alternativ som t.ex. "prästerskapet" eller "de ansvarsfulla". 

På ytterligare en öppen fråga fick man uppge vad man ansåg "avgöra 
ens klasstillhörighet". Svarsmönstret framgår av tabell 13.3. 

Tabell 13.3 Vad är det som gör att en person anses ti llhöra en viss sam
hällsklass? 

Vad avgör en persons Andel Ja svar av samt-
klasstillhörighet? liga angivna svar 

Inkomst 29% 
Arbetets art 20% 
Utbildning 7% 
Boendet 3% 
Sociala arvet/umgänge 14% 
Annat 27% 

Totalt 100% 

Under "annat" i tabellen återfinns också här ett antal udda svarsalterna
tiv, några av de mer seriösa förslagen är livsstil och intressen. 

På frågan om man tycker att "man själv och arbetskamraterna vid 
MRF kommer från samma samhällsklass eller om det finns klasskillna
der" svarade 49% att klasskillnader finns, medan återstoden, 51%, anser 
att några sådana inte existerar bland personalen vid MRF. 

På ytterligare en öppen fråga i enkäten fick undersökningsgruppen 
besvara frågan om "hur man ser på framtiden, var de själva tror att de bor 
och vad de arbetar med år 2000". Svaren på frågan kan sammanfattas i 
tre grupper: 

De som är säkra på eller tror sig bo kvar i Vilhelmina utgör 41%. I 
gruppen finns däremot delade meningar om vad de sysslar med. Några 
tror att de fortfarande jobbar vid MRF medan andra tror att företaget 
inte finns kvar och att de arbetar med andra saker. Några menar att de 
säkert har bildat familj vid det laget och är hemma med sina barn. En 
annan återigen besvarar frågan så här. Jag har min släkt, min kille, bostad 
och nu ett roligt jobb också. Jag har ingen anledning att flytta härifrån nu. 
Jag hoppas kunna bo kvar här. 
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En andra grupp, de som med säkerhet antar att de då har flyttat, utgör 
15%. I gruppen återfinns några av de nyinflyttade som uppger att de sä
kert har flyttat tillbaka till den ort de kom ifrån. Det är mycket enkelt att 
ta sig tillbaks till Stockholm. Andra uppger att de är ute i världen och ar
betar. 

I den sista gruppen återfinns återstoden av undersökningsgruppen, 
44%. Det är sådana som är osäkra på vad de gör och var de bor. Exempel 
på svar är följande. 

• Just nu skulle jag kunna tänka mig att bo någon annanstans, men när 
jag blir äldre skulle jag flytta tillbaka. 

• Svårt att veta. Om jag för två år sedan trott att jag idag bodde i Vil
helmina så skulle jag bara skakat på huvudet\ det är helt omöjligt att för
utsäga. Man hamnar i de mest konstiga situationer. 

• Svår fråga, beror på hur jag kommer att tycka om arbetet. Stannar jag 
och trivs blir det som nu, annars flyttar jag t ill annan ort och söke r ny tt 
jobb. 

• Vilken fråga. Har man vunnit en miljon t. ex. ligger m an väl på en ö 
och slappar och har det bra. Vem planerar sitt liv åtta år framåt. En dag i 
taget. 

Självbilder 

På en fråga i enkäten ombads undersökningsgruppen med egna ord be
skrivit hur man upplever sig själv i fråga o m starka respektive svaga sidor 
i relationer till andra människor. Även här är variationsvidden stor. De 
beskrivningar som avges ger uttryck för ett starkt självförtroende hos vissa 
individer och en stor osäkerhet eller försiktighet hos andra. 

De egenskaper som framträder mest frekvent då det gäller beskriv
ningarna av de starka sidorna är: Lätt att umgås med folk och att få kon
takt med människor. Kan lyssna. Ar positiv, har tålamod och är snäll. 
Andra något mindre frekventa egenskaper som anges är: Lugn och behär
skad, omtänksam, ärlig, törs säga vad man tycker, humoristisk, hjälpsam, 
social, anpassningsbar etc. Några beskriver sig så här. 

Jag är lätt att prata med, jag tror på mig själv vilket ger m ig självför
troende. Med mitt självförtroende har jag aldrig svårt a tt fa kontakt 
med andra människor. 
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Jag är en bra lyssnare, pratar inte bara själv, får saker gjorda. Jag har 
lätt för att anpassa mig och lätt för att ta kontakt. 

I beskrivningarna av de svaga sidorna är spridningen i egenskaperna än 
större. Kort stubin, svårt att prata och visa känslor, känslig och lättsårad, 
dominant, godtrogen och otålig, är några begrepp som används av flera 
individer. Andra uttryck som är mer enstaka är: retsam, blyg, rastlös, 
småvimsig, kroppshämmad, slarvig, besservisser, tål ej krit ik etc.: 

Jag är tystlåten inn an jag lärt känna eller bildat mig en uppfattning 
om människor. Med tystlåten menar jag at t jag int e snackar a llt för 
mycket i onödan. 

Jag har svårt att prata om mina känslor och låter inte andra människor 
komma mig in på livet. Jag visar inte mina känslor. 

Jag kan inte bråka, går istället och gömme r mig och fäller en tår eller 
två. 

Informanterna ombads också skriva ned ett självporträtt där de berättar 
om sin uppväxt (barn- och ungdomstiden), om händelser som de upple
ver ha påverkat uppväxten och om hur de upplever sina föräldrars infly
tande. Jag har, som framgått, sorterat svarsmönstret med hjälp av det in
dex som delar in min undersökningsgrupp i Gemeinschafts- respektive 
Gesellschafts-orienterade. Jämförelsen mellan de två grupperna syftar till 
att se om man kan utläsa skillnader i deras beskrivningar av sig själva. 
Intressant att notera är till att börja med att långt fler bland de först
nämnda (85% mot 55%) kände det meningsfullt att beskriva sig själva 
genom sina uppväxtförhållanden. 

De Gesellschafts-orienterade beskriver sin uppväxt som till övervägande 
del bra, trygg och lycklig. Några beskriver sig själva som driftiga och 
självständiga, t.ex. Jag växte upp i en stor familj, har fått lära mig klara mig 
själv, har e tt bra självförtroende. Eller Äldst i en syskonskara av fyra. Båda 
föräldrarna har arbetat he ltid. Har fått lära mig att klara mig själv. Ha r 
bra självförtroende. 

En berättar att han vuxit upp i en storstad och att han inte trivdes. 
Har växt upp i en storstad där jag nog aldrig har passat in i miljön. Flyttade 
hit för nio år sedan och stortrivs med enkelheten och alla människor, naturen 
och lugnet. Skol tidens nämns också av många som positiv och rolig. En 
skriver: Hade en trygg barndom i en l iten by tills jag börjad e skolan. Skolan 
var alltid rolig och inspirerande. 
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Då det gäller upplevelser av föräldrarnas inflytande är de flesta positiva, 
t.ex. Mina föräldrar har alltid ställt upp på mig. Dom är bäst helt enkelt. 
Jag tror inga föräldrar har ställt upp så mycket som mina har gjort. 

En person beskriver sin uppväxt annorlunda och betydligt mer nega
tivt. 

Jag är uppväxt i Vilhelmina. Jag har varit otrygg i min uppväxt, vet 
inte riktigt vad det beror på. Blev mobbad i skolan och det har nog satt 
sina spår både positivt och nega tivt. Mina föräldrars inflytande är mest 
negativt. Jag vill inte bli som dom. 

När de gäller händelser som de menar har påverkat deras uppväxt nämns 
formativa moment som att någon av föräldrarna har dött. En kvinna 
menar att hon inte haft någon ungdomstid då hon fick barn tidigt. 

De Gemeinschafts-orienterades beskrivningar av sin uppväxt är också 
genomgående positiva, t.ex. mycket bra, tryggt och harmoniskt, lugnt 
och tryggt. Några uttrycker sig så här. 

• Född i by utanför Vilhelmina. Jag och föräldrarna har jätte bra ge-
menskapy kan prata om allt, hälsar ofta på släkten. Glad och nöjd. 

• Lagom trevlig uppv äxt med bra föräldrar, dock i en tråkig by. Har
monisk och trygg, många kompisar, alla känner alla, fin uppväxtmiljö. 

• Jag är strängt uppfostrad men med en rättvis far, har stor respekt för 
föräldrarna. 

Då det gäller händelser som de upplever kraftigt ha påverkat deras upp
växt nämns formativa moment som föräldrarnas skilsmässa. Andra näm
ner föräldrars bortgång. Här återfinns också flera som lyfter fram religio
nens betydelse i deras liv. Blev starkt kallelsemedveten, bibelskolan, målet i 
livet är väckelse. 

Föräldrarnas inflytande upplevs alltså som positivt också bland de 
Gemeinschafts-orienterade ungdomarna även om deras beskrivningar 
uttrycker mer av styrande påverkan, främst bland de som är religiösa. 

Tack vare att mina föräldrar uppfostrat mig på bibelns grunder är jag 
idag tacksam för att de har påverkat mig så mycket som de har. M am
ma och pappa har de trevliga kristna värderingar som byg gt vårt land, 
man nappade väl åt sig en del. 

Andra uttrycker sig så här. 
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Tycker mina föräldrar var strä nga jämfört med mina kompisars föräld-
rary men snälla. De har påverkat grundläggande saker som ärlighet, 
tolerans osv. Tryggt, doc k ej reli giöst. 

Mina föräldrar har aldrig tvingat mig till något, men haft riktlinjer. 
Har inte behövt känna mig osäker, lärt mig säga och göra det jag s jälv 
önskat. Ar lugn och harmonisk, trivs. 

Jag går nu över till att beskriva hur de Gemeinschafts-orienterade re
spektive Gesellschafts-orienterade MRF-ungdomarna fördelar sig när det 
gäller svarsmönster på frågorna i enkätundersökningen. 

Gemeinschafts- versus Gesellschafts-orientering 

I det avsnitt som följer skall jag med hjälp av mina enkätdata i tabell 14.1 
jämföra de två grupper som jag definierat som Gemeinschafts- respektive 
Gesellschafts- orienterade. 
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Tabell 13.4 Gemeinschafts-orienterade jämförda med Gesellschafts
orienterade med hjälp av oddskvoter1 (attityder till MRF redovisas i de 
mörkade fälten). 

Variabler Klasser som jämförs Gemeinschafts- Gesellschafts-
Orienterade Orienterade 

Yrkeserfarenhet Inte vårdyrken 
Vårdyrken 

1.0 
5.48 (p>0.05) 

N.S. (ej signifi
kant) 

Anställningstid < 1 år 
> 1 år 

1.0 
4.67 (p>0.05) 

N.S. 

Medlemskap i 
religiös förening 

Ej medlem 
Medlem 

1.0 
6.5 (p>0.10) 

N.S. 

Klass-medvetenhet Ej klassmedveten 
Klassmedveten 

1.0 
9.82 (p>0.05) 

N.S. 

Vad avgör klass
tillhörigheten? 

Ej pengar 
Pengar 

1.0 
3.0 (p>0.10) 

N.S. 

Lyckligaste perio
den i livet? 

Inte barndomen 
Barndomen 

1.0 
3.83 (p>0.05) 

N.S 

Inte ungdomstiden 
Ungdomstiden 

N.S 1.0 
2.74 (p>0.10) 

Attityd till fritiden Missnöjd 
Nöjd 

1.0 
2.91 (p>0.10) 

N.S. 

Utbildningens 
uppläggning 

Negativt 
Positivt 

1.0 
3.28 (p>0.05) 

N.S. 

Utbildarnas age
rande 

Negativt 
Positivt 

1.0 
2.59 (p>0.i0) 

N.S. 

Viktigaste skäl att 
söka till MRF 

Ej för att stanna 
För att stanna 

1.0 
3,52 (p>0.05) 

N.S. 

Utbildningen har 
påverkat grund
läggande värden 

Ja 
Nej 

1.0 
4.57 (p>0.10) 

N.S. 

1 Oddskvoten uttrycker relationen mellan de klasser som jämförs där värdet fö r en av klas
serna godtyckligt sätts till 1.0. När som i figuren ovan ungdomarnas erfarenheter från 
vårdyrken eller andra yrkesområden jämförs m ed varandra indikeras att det bland de Geme
inschafts-orienterade ungdomarna är mer än fem gånger (5.48) vanligare med yrkeserfarenhet 
från vårdyrken än annan yrkeserfarenhet. 
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Faderns yrke Arbetarklass 
Medelklass 

N.S. 1.0 
3.52 (p>0.05) 

Uppväxtort Vilhelmina 
Ej Vilhelmina 

N.S. 1.0 
2.55 (p>0.10) 

Politisk förening Inte medlem 
Medlem 

N.S. 1.0 
6.52 (p>0.05) 

Upplevd status: 
Hemtjänstass. 

Hög 
Låg 

N.S. 1.0 
5.75 (p>0.01) 

Upplevd status: 
Vårdbiträde 

Hög 
Låg 

N.S. 1.0 
3.05 (p>0.10) 

Upplevd status: 
Hantverkare 

Hög 
Låg 

N.S. 1.0 
3.43 (p>0.05) 

Intresseområde: 
Kommunalpol. 

Ointresserad 
Mkt intresserad 

N.S. 1.0 
4.67 (p>0.01) 

Intresseområde: 
Glesbygdsfrågor 

Ointresserad 
Mkt intresserad 

N.S. 1.0 
3.24 (p>0.10) 

Lämnat annat 
arbete för MRF? 

Inte lämnat 
Lämnat 

N.S. 1.0 
4.27 <p>0.05) 

Familjelivet har 
förändrats p.g.a. 
MRF 

Inte förändrats 
Förändrats 

N.S. LO 
2.81 <p>0.10) 

Arbetet ger beford-
rings-möjligheter Ej befordran 

Befordran 
RS. 1.0 

3.15 <p>0.05) 

Som nämnts gör materialets litenhet det svårt att visa på signifikanta 
skillnader mellan de två grupperna, vilket gör att jag redovisar också sig-
nifikanser på 10 procents nivån. 

Skillnader mellan grupperna visar sig såväl när det gäller vissa b ak
grundsvariabler som när det gäller erfarenheter av olika verksamheter, 
fritidsintressen och attityder/värderingar. Grupperna är däremot mycket 
lika varandra vad gäller kön och ålder. De Gemeinschafts- orienterade 
ungdomarnas yrkeserfarenhet kommer inte oväntat oftare från vårdyrken 
och man har oftare mer än ett års yrkeserfarenhet. De är oftare medlem
mar i religiös förening och tenderar överhuvudtaget vara nöjdare med sin 
fritid. De uppvisar större klassmedvetenhet och hos dem framstår barn
domen oftare som den lyckligaste perioden. När det gäller attityderna till 
MRF uttrycker man oftare att man är nöjd med utbildningen och utbil
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darna men att man inte låtit sig påverkas i sina mer grundläggande in
ställningar till livet. De uppger också betydligt oftare chansen att få stan
na kvar i Vi lhelmina som det viktigaste skälet att söka anställning. Över
huvudtaget visar tabell 13.4 upp tämligen förväntade mönster kring vad 
som utmärker en Gemeinschafts-orienterad ung människa i en ort som 
Vilhelmina. 

Inte heller de Gesellschafts-orienterade ungdomarnas karaktäristika 
förvånar. De kommer oftare från medelklassen och har oftare växt upp i 
samhällen utanför Vilhelmina. Till skillnad från de Gemeinschafts
orienterade ungdomarna upplever de oftast ungdomstiden som den 
jämförelsevis lyckligaste. D e visar större intresse och engagemang i sam
hällsfrågor och uppfattar oftare att yrken som hemtjänstassistent, vårdbi
träde och hantverkare har låg status. De upplever oftare att mycket för
ändrats på grund av arbetet vid MRF. Man har oftare lämnat ett annat 
arbete för chansen att börja jobba där. 

Det faktum att båda grupperna har sin förankring i arbetarklassen så
väl med avseende på egna yrkeserfarenheter som på social bakgrund ska 
inte skymma ett förhållande som framstår som slående, nämligen att be
nägenheten att byta klass, å tminstone uppåt, är hög. Acklimatiseringen 
till MRF visar ju också på detta. Mina data indikerar här att möjligheten 
för gamla och nya normer och värderingar att leva sida vid s ida har ökat. 
Även om mina informanter förmedlat viss ambivalens2 inför var man hör 
hemma socialt sett så är intrycket snarast det att man inte vill välja. Tvärt 
emot att acceptera det ständiga valets våndor, som Bauman (1991) så 
träffande uttrycker saken, försöker man integrera, sammanföra. Man kö
per gärna det i det nya som upplevs som gott, men avstår från att växla 
detta goda mot sådant i det gamla som man internaliserat och trivs med. 
Liknande resultat redovisar Bihagen (2000) i en aktuell avhandling när 
han till sin analys av klassamhällets fortbestånd fogar tesen att männi
skors sociala cirkulation i samhället tenderar till att allt mer sällan be
stämmas av deras ursprungliga klasstillhörighet. 

2 Den här ambivalensen är som framgått ing en ny företeelse i Vilhelmina utan snarare et t 
återkommande inslag i en pågående moderniseringsprocess. 
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KAPITEL 14 

ALLMÄNNA VÄRDERINGAR OCH 
SJÄLVBILDER 

Merparten av de allmänna värderingar som uttrycks i min enkät och i 
mina intervjuer är tämligen konventionella och jämt fördelade över Ge-
meinschafts- och Gesellschafts-orienterade informanter. Som mina första 
koder antyder upplevs familj, arbete och en bra fritid vara viktiga för ett 
bra liv. Man vill naturligtvis också må bra även om hälsoaspekten, på 
grund av mina informanters låga ålder, ännu inte får någon framskjuten 
plats. Nej, i begreppet må bra ligger snarare psykiskt välbefinnande. Man 
kan också notera den närmast totala frånvaron av sådana "postmoderna" 
värderingar som exempelvis uttrycker ett avståndstagande till lönearbete 
eller samhälls-engagemang1. Man trivs på det hela taget bra och vill 
genomgående gärna bo kv ar i Vilhelmina, även om man kan tänka sig 
andra alternativ. Många uttrycker stor lust att se sig om i världen, men 
också att man tror att man kommer att återvända efter mer eller mindre 
långa utflykter. Som framgår av svarsmönstret på en enkätfråga (tabell 
13.2) är samhällengagemanget stort, kanske särskilt uttalat på områden av 
mer global karaktär. Man är visserligen kritiska till politiker och det poli
tiska systemet men man kan knappast tala om något uttalat politikerför
akt. Många uttrycker osäkerhet inför framtiden, men då inte alltid som 
något negativt. 

Man ser både hotbilder och möjligheter. Även om skillnaderna mel
lan könen är tämligen stora och traditionella märks ett tydligt intrång av 
kvinnor på traditionellt manliga arenor som jakt och fiske. Intressant är att 
notera ungdomarnas öppenhet för olika alternativ och kombinationer. 
Man vill ha valfrihet, hålla många dörrar öppna och heller inte slösa bort 
sin tid på saker som man upplever som meningslösa. Det finns ett drag av 
otålighet som åtminstone "mellan raderna" finns där i berättelserna. Det 
är på något sätt bråttom att ordna ett bra liv. Tiden är knapp, alternati
ven många och det blir viktigt att välja rä tt. Barndomens sorglösa dagar 
är räknade och det är som nämnts värt att notera att många ser livet som 
bättre i backspegeln och betraktar barndomen som den lyckligaste pe rio
den i livet2. Mitt val av kategori under detta tema är föreningen, vilket 

1 Däremot är li kheten, som nämnts, relativt stor m ed de mer måttfulla postmoderna värde
ringar som Inglehart ( 1997) beskriver utifrån resultat från den s.k. "World value survey" och 
som han benämner "maximising of well-being". 
2 Som det kommer att visa sig i tabell 13.4 är de jag definierat som Gemeinschaftsorientera-
de mer benägna att bedöma barndomen som den lyckligaste perioden i livet än de Gesell-

197 



Allmänna värderingar och självbilder 

motiveras av att ungdomarna uttrycker en stark strävan efter att slå ihop 
snarare än hålla isär. Man vill hitta situationer som tillåter förening av det 
man betraktar som viktigt: ett stimulerande arbete, en positiv fritid, fa
miljeliv, bo kvar där man trivs, resa etc. 

Mitt andra tema i detta avsnitt handlar om mina informanters självbil
der. Att observera här är att vad som upplevs som svaga respektive starka 
sidor bygger på den egna upplevelsen och att det är långt ifrån säkert att 
den motsvaras av den sociala omgivningens uppfattningar. Attributet 
"besserwisser" uppfattades exempelvis som en positiv egenskap av enin-
formant, trots att han visste det var menat som något negativt av den 
kollega som yttrade sig så om honom. Listningen av koder har i detta fall 
genererats såväl ur intervjuerna som från en fråga i enkäten om upplevda 
starka respektive svaga sidor. Mitt val av k ategori är kameleonten, vilket 
motiveras av att många av informanternas upplevda sidor av sig själva är 
så uppenbart kontextberoende. Vad som är en god egenskap i en situa
tion kan upplevas som en belastning i en annan. Man kan ibland läsa ut 
att man upplever krav på att kunna uppträda på ett synnerligen flexibelt 
sätt. Man känner behov av att ha alternativa kognitiva kartor att ta till i 
olika situationer. Här kan noteras att tankefiguren Gemeinschaft och 
Gesellschaft finns väl representerad såväl bla nd upplevt starka som svaga 
sidor av personligheten. Upplevelser av att vara ärlig, socialt känslig, pålit-
lig ha gott omdöme samt vara ansvarsfull upplevs av mina informanter 
oftast höra hemma i Gemeinschafts-sfären, medan upplevelsen av att ha 
stor kapacitet, vara beslutspotent och dominant\ ha lätt för att ta folk, vara 
flexibel, gå rakt på sak samt vara konstruktiv och inspirerande lättare asso
cierar till Gesellschafts-sfären. 

schafitsorienterade som oftast bedömer ungdomstiden som lyckligast. Detta associerar till 
Johannissons (2001) beskrivning av ett modernitetskritiskt förhållningssätt där nosta lgi an
sågs förorsakad av situationer där människor ryckts upp från sin värdegrund. 
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Tema Identifierade koder Konstruerade 
Kategorier 

Allmänna 
värderingar 

Självbilder 

Familj 
Arbete 
Fritid 
Må bra 
Bo kvar 
Samhällengagemanget 
Politikerförakt 
Osäkerhet inför framti
den 
Intrång av kvinnor på 
traditionellt manliga 
arenor 
Ha valfrihet 
Inte slösa bort sin tid 
Bättre i backspegeln 
Hitta situationer som 
tillåter förening 

Upplevt starka sidor Empatisk 
Lätt för att ta folk Omtänksam 
Positiv Socialt känslig 
Rak Pålitlig 
Snäll Gott omdöme 
Glad 
Aktiv Upplevt svaga sidor 
Konstruktiv Kort stubin 
Stor kapacitet Dominant 
Beslutspotent Otålig 
Anpassningsbar Retsam 
Humoristisk Rastlös 
Flexibel Slarvig 
Inspirerande Tål ej kritik 
Ansvarsfull Konflikträdd 
Pratsam Långsint 
Tolerant Håller inne 
Utvecklingsbar Lättsårad 
Utåtriktad Godtrogen 
Hjälper andra Myg 

Föreningen 

Kameleonten 

Figur 14.1 Koder och kategorier som speglar al lmänna värderingar samt 
självbilder. 
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Självklart är denna indelning tämligen godtycklig även om den finner 
stöd i mitt intervjumaterial. Vad som däremot kan konstateras är att de 
upplevt starka sidorna klart dominerar numerärt över de upplevt svaga. 

Med detta avslutar jag min resultatredovisning. Jag skall nu i ett avslu
tande kapitel låta mina viktigaste resultat möta såväl specifik som generell 
forskning av relevans för mitt arbete. 
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KAPITEL 15 

ATT SAMTIDIGT LEVA I GEMEINSCHAFT 
OCH GESELLSCHAFT 

Inledning 
Resultatpresentation i kapitlen 6, 7, 9, 10, 11 och 13 har belyst den för
sta av de två a llmänna frågeställningar som angavs i syftet. Jag har med 
hjälp av en fallstudie i Vilhelmina redovisat ett glesbygdssamhälles 
"möte" med ett modernt tjänsteföretag och vilka konsekvenser det upp
levts få för den unga personal som anställdes. Jag har beskrivit dessa ung
domars upplevelser av o ch attityder till orten och företaget samt hur det 
de varit med om påverkat dem själva. Denna del av syftet har jag försökt 
uppfylla genom att lyfta fram informanternas röster i form av citat eller 
näraliggande återgivningar av vad de sagt i intervjuerna. Studiens andra 
allmänna syfte har jag försökt uppfylla genom att distansera mig från det 
konkreta fallet med hjälp av vedertagen "grounded theory"-metodik. Jag 
har i kapitlen 8, 12 och 14 presenterat de koder som sammanfattar inter
vjumaterialet och därefter genererat kategorier av mer allmän karaktär. 
Syftet har varit att närma mig en mer generell förståelse av mina allmän
na frågeställningar. Som framgick i de tre sistnämnda resultatkapitlen har 
min kvalitativa tolkning genererat 15 kategorier som belyser mina in
fo rmanters orienteringsmönster till tre objekt: Gemeinschaft, d.v.s. orten 
Vilhelmina, Gesellschaft, d.v.s. företaget MRF Assistance och slutligen 
"kompromissen" (Gem/Ges). Gem/Ges innebär att orienteringsmönst
ren förmår förena eller åtminstone försöker förena Gemeinschaft med 
Gesellschaft. 

I den avslutande diskussion som nu följer skall jag relatera de resultat 
i form av de kategorier jag analyserat fram till sådan forskning som för 
mig framstår som relevant. Jag börjar med vad jag kallar forskning av 
relevans för forskningsområdet, nästan uteslutande svensk, för att avslut
ningsvis knyta an till den mer generella teoribildning med Tönnies i 
spetsen som presenterades i kapitlen 2 och 4, d.v.s. mina teoretiska ut
gångspunkter. 
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Mina kategorier och relevant forskning 

Mycket av innehållet i mina kategorier kan relateras till redan befintlig 
forskning på området. Jag redovisar resultat som överensstämmer med 
annan forskning men också resultat som nära nog går stick i stäv med 
vad andra redovisat. Presentationen sker under de tre rubrikerna Attity
der till Gemeinschaft, Attityder till Gesellschaft och Att samtidigt leva i 
Gemeinschaft och Gesellschaft. 

Attityder till Gemeinschaft 
Till att börja med harmonierar rummet som kategori väl med den tes 
om ökad individuering som bland andra Björnberg och Bäck-Wiklund 
(1990) observerat. Just känslorna av instängdhet som rummet symbolise
rar kan ses som sedvänjornas förlamande kraft när det gäller a tt hindra 
personliga initiativ och våga ta risker. Kategorin rummet stämmer också 
väl in på Asplunds (1991) tes att människor i traditionella samhällen va
rit rädda för att binda sig men också rädda för att ta chanser. Just detta 
framhålls av mina informanter som något som det nu är tid att bryta 
med även om många samtidigt känner oro inför att göra det. Mina två 
återstående kategorier på Gemeinschafts-temat ligger mycket nära resul
taten från den kartläggning av "svensk mentalitet" som Daun (1989) 
genomfört. Just rädslan för vad som händer på andra sidan gränsen, eller 
än värre när det nya släpps in, präglade som framgått många vilhelmina-
bors inställning till MRF. De upplevde just det som Daun poängterar: 
osäkerhet i mötet med det nya, en avvaktande hållning etc. Helt klart är 
att den känslan tonats ner, gränserna har öppnats och misslyckandet 
tycks in te ha inneburit någon missmodig återgång till barrikaderna. De 
attityderna har däremot varit vanliga bland den äldre och mer stabilt tra
ditionella befolkningen, enligt mina informanter mest uttalat bland 
männen. Det här innebär också att det som styr och ställer, d.v.s. reglar
na, börjar mjukas upp och diversifieras. Åtminstone bland ungdomarna 
vid MRF har de normsystem som "Jantelagen" representerar tonat ner 
och kanske spelat ut sin roll. 

Arbetsmarknaden i Vilhelmina vilar på traditionellt patriarkal grund. 
I Vilhelmina eller i glesbygd överhuvudtaget är det ovanligt att kvinnor 
och män har samma yrke. Kunskapssamhällets inträde i glesbygden kan 
förväntas innebära en uppluckring av denna arbetsdelning mellan kö
nen1. Synen på manligt och kvinnligt i arbetslivet tenderar att förändras 
och skapa nya former för könsmakt. Etableringen av MRF är intressant 
ur detta perspektiv. Genom kvinnans etablering på arbetsmarknaden har 
också familjens utformning av sitt vardagsliv förändrats, i Vilhelmina 

1 Se t.ex. Roman (1994), som utvecklar frågan om könssegregerade mekanismer i kunskaps
företag. 
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liksom generellt. Lönearbetet har fått allt större betydelse i formandet av 
vardagen. Björnberg & Bäck-Wiklund (1990) skriver om familjens rela
tion till marknaden och menar att kraven från marknaden har satt indi
viden i förgrunden. De talar om en "individuering" och menar att det 
idag är individen och inte som tidigare familjen som integrerats i arbets
livet. Fortfarande har dock familjen i Vilhelmina en stark position i den 
lokala kulturen. Social närhet präglar vardagen för de flesta som är födda 
och uppvuxna där. Man har en gemensam kunskap om vardagens rutiner 
och de värden som samhället är grundat på. Björnberg & Bäck-Wiklund 
skriver också här att: "Värderingar kring det goda livet och samhället har 
inte sällan kopplats till innebörden av Gemeinschaft, som kommit att 
symbolisera närhet och gemenskap, kvaliteter som man menar ofta 
kommer till uttryck i familjen, släktskapet, grannskapet och vängruppen" 
(a.a. sid:35). Samtidigt finns som nämnts också tydliga inslag av mot
sättningar och instängdhet. Till viss del präglas beskrivningarna också av 
romantiserade föreställningar och rentav myter (Dahlgren, 1985). 

Även om familjen som institution fortfarande har en stark position i 
den lokala kulturen finns det mycket som indikerar att den håller på att 
luckras upp. Det finns studier som visar på att faktorer som är kopplade 
till hur familjelivet är organiserat påverkar familjebildandet, exempelvis 
har barnafödandet skjutits uppåt i åldrarna. Asplund (1992) talar om 
detta som ett modernt fenomen som han benämner "oviljan att binda 
sig". Asplund för också en diskussion där han menar att i det moderna 
samhället korsas människors "trajektorier" oupphörligt. Detta medför 
"tillfällen" som inte fanns tidigare och skapar uppkomsten av nya möns
ter. Man får t.ex. allt svårare att bedöma vad ens handlingar får för kon
sekvenser. Det gäller a tt slå till när tillfället kommer, eller som Asplund 
uttrycker det: "Ett slags mått på urbanitet kunde bestå i den utsträckning 
i vilken människors liv blir styrda av tillfällen snarare än av det medvetna 
förutseende handlandet. Den som har bundit sig har upphört med att 
vänta på sitt tillfälle. Att inte binda sig innebär att man håller alla vägar 
öppna" (a.a. sid: 10, 24). 

I sin bok Svensk mentalitet refererar Daun (1989) till Gofifmans 
(1959) begrepp "impression management" vilket denne använder för att 
beskriva människors nyttjande av mer eller mindre oreflekterade koder 
för att handskas med sin tillvaro. Genom sin bok låter Daun, om än inte 
uttryckligen, sådana koder strukturera sin framställning. Visserligen 
handlar hans bok om svensk mentalitet i allmänhet, men det är lättare 
att känna igen koderna som typiska för glesbygdsmänniskor än för stor
stadsmänniskor. Detta beror på att vad han beskriver är just sådana sega 
strukturer och förhållningssätt som präglar det traditionella samhället. 
Mycket i Dauns framställning är högst relevant för mig och många av de 
koder han beskriver har jag också återfunnit i mitt material. Daun ut
nyttjar som metod mötet eller jämförelsen i sin jakt på det genuint 
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svenska. För att förstå vad som är svenskt måste man jämföra med något 
och i hans fall med det osvenska. Men jämförelsen kan också handla om 
tid som när han i sin analys jämför gamla och seglivade värderingar och 
normsystem med framväxande nya. Tid och rum alltså. 

Daun konstaterar att en viktig rot till svenskarnas blyghet ligger i 
ovana med och därmed osäkerhet i nya situationer eller med ett finare 
ord, ovana vid att möta högkontextkulturer2. I mitt sammanhang utgör 
Vilhelmina som medelstort centrum i utpräglad glesbygd en lågkontext-
kultur jämfört med t.ex. Stockholm och mycket i min framställning visar 
på just denna osäkerhet inför det nya även om just koden blyghet inte 
genererats i mina intervjuer. På grund av denna osäkerhet avvaktar män
niskor gärna i ovana situationer, som t.ex. när de ställdes inför fenome
net MRF. I lågkontextkulturer återfinns också den starka strävan efter 
oberoendet som jag funnit så u ttalad i mitt material. Denna strävan har 
två sidor. Man är väl förankrad på orten och har tillgång till väl funge
rande sociala nätverk vilket gör att man slipper engagera sig i eller be 
människor om hjälp som befinner sig utanför den egna snäva kretsen av 
släkt och vänner. Man har "förmånen" av att slippa bli beroende. Det 
här gäller alltså på den individuella nivån och har ingenting att göra med 
att orten som helhet kanske utmålas som "socialhjälpstagare". Oberoen
det kännetecknas emellertid också av tendenser till låg nyfikenhet. Saker 
som händer utanför den egna del av världen som uppfattas som relevant 
saknar intresse. Man är helt enkelt sig själv nog och Daun uppmärk
sammar detta som en orsak till att svenskar ibland felaktigt uppfattas 
som blyga. Jag har inte funnit något stöd för detta förhållningssätt i mina 
intervjuer, utan snarare funnit indikatorer på motsatsen. De skvaller och 
de rykten som mina informanter berättar om tyder ju snarare på kittlan
de nyfikenhet än på likgiltighet. Inte desto mindre finns gränserna där 
och i glesbygdssamhällen tenderar dessa sättas snävt kring den egna värl
den. Den geografiska yta n må vara stor, men den sociala ytan är liten. 
Man sätter upp markerade stängsel runt privatlivet. Man vill klara sig 
själv så långt som möjligt och ibland slippa folk. Framför allt vill man 
inte stå i tacksamhetsskuld. Den positiva upplevelse av att vilhelmina
borna ger utan att kräva något i gengäld, som ovan förmedlades av en av 
mina informanter, motsägs här av den generella gåvofunktion som 
Mauss (1972) fann i sitt klassiska arbete Gåvan. Nämligen att gåvor krä
ver motprestationer och att försiktighet därför bör iakttas innan de mot
tas. Min informants observation tolkades därför som en slags kulturell 
inkompetens. Han hade ännu inte lärt sig vad som förväntas av honom. 
En annan aspekt av rädslan inför gränsöverskridande, som Daun obser
verar, är tendensen till konfliktundvikande. Flera av mina informanter 

2 Daun hänvisar här till Agnes Fife (1986). Högkontextmiljöer är sådana ställen där det före
ligger komplicerat samspel mellan människor. 
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betonar också detta när de beskriver sig själva. Ofta uppfattas denna 
egenskap som något positivt, men ibland också som någonting man 
skäms för. T.ex. när man i backspegeln finner att man ställt upp på allde
les för mycket av det som företaget krävde av dem. Att man inte borde 
låtit sig imponeras så mycket, utan stått på sig och tagit konflikten. Mer 
om detta längre fram. Redan här kan dock konstateras att en hel del av 
de konflikter som aldrig blev av handlade om brott mot vad man var van 
vid i form av jämlikhet och rättvisa. 

Det mina informanter i inledningskapitlet beskrev som Vilhelminas 
adelsmärke, d.v.s. den trygga t illvaron med dess livskvalitet kan, när jag 
följer Daun, också ses som tecken på social osäkerhet. De vill helt enkelt 
inte utsätta sig för situationer där den egna kognitiva kartan riskerar att 
inte räcka till. De vill i konsekvens med detta heller inte utvecklas. Själv
klart har detta med ålder att göra och Daun konstaterar också att unga 
människor är de som bryter normer, antar utmaningar och som en följd 
därav utvecklas. Det är också frapperande hur lätt merparten av mina 
unga informanter anpassade sig till den främmande kultur som MRF ut
gjorde. Deras "lagom-normer" lät sig transformeras om till något fun
damentalt nytt. Främmande begrepp som "service-minded", koncept etc. 
införlivades med entusiasm och självbilden utvecklades3. Överhuvud ta
get tycks de nya e rfarenheterna ha skapat ökat självförtroende hos ung
domarna och därmed en minskning av den osäkerhet som Daun menar 
utgör den viktigaste koden för att förstå den svenska mentaliteten. Man 
har varit med om något nytt och inträngandet av detta nya i den lokala 
kulturen kom att innebära en uppluckring av densamma. Det kom att 
innebära en utveckling mot en, i och för sig redan pågående, trend mot 
ett mer högkontextuellt samhälle4. 

Attityder till Gesellschaft 
När det gäller attityderna till det nya - Gesellschaft är de kategorier som i 
första hand genererats från mina data köpet, främlingen och valet. 
Samtliga dessa kategorier utgör metaforer för något nytt som händer i 
Vilhelmina, i Gemeinschaft. Nu möts på ett mer konkret sätt än tidigare 
hos MRF-ungdomarna genom företagsetableringen de globala drömmar 
och de lokala livsvillkor som Waara (1996) beskriver. De inser att nya 
sätt att orientera sig i tillvaron blir nödvändiga och att detta kommer att 
kräva tribut i form av anpassning, men att nya möjligheter samtidigt yp
par sig. Som Andersson m.fl. (1997) observerar har ungdomar numera 
lätt att acceptera "främlingar". Andersson menar också, och här har han 

3 Daun hänvisar här till Hans Zetterberg och dennes observation att abstraktioner upplevs 
som något främmande i kulturer där lagom och sunt förnuft dominerar människornas tan
kefigurer. Se Zetterberg, H. (1984). 
4 Daun hänvisar här till antropologen Anthony Wallace och dennes tes att vi utvecklas mot 
allt mindre homogena kognitiva kartor och personlighetsdrag. Se Wallace, A. (1961). 
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stöd av Ziehe (1989), att det pågår en slags kamp mellan Gemeinschaft 
och Gesellschaft och att Gesellschaft kommer att avgå m ed segern. An
dersson menar dessutom att ungdomarna allt oftare själva på förhand 
kommer att evaluera och konstruera sina livsbanor och här är han i gott 
sällskap med internationella forskare som Giddens (1990) och Beck 
(1997). Mina data indikerar snarare att dessa konstruerade livsbanor 
mycket väl skulle kunna innehålla moment av både Gemeinschaft och 
Gesellschaft. 

De rumsliga metaforer som jag u tnyttjat har klara beröringspunkter 
med Waaras (1996) huvudkod i sin avhandling, nämligen "gränslandet 
Waaras gränsland inbjuder liksom mitt till flera tolkningar. Vid sidan av 
den geografiska aspekten, finns där sociala aspekter som att undersök
ningsgruppen är ungdomar ställda inför övergångssituationer. De befin
ner sig på den nivå i sin livsbana där avgörande val skall fatt as. Inträng
andet av MRF på Vilhelminas lokala arena fick innebörder för de ung
domar som direkt berördes och även på sikt förmodade konsekvenser för 
andra aktörer, konsekvenser då av mer indirekt eller latent natur. För 
Waara liksom för Hermansson (1988) är orienteringsmönster ett viktigt 
begrepp för att förstå vad som händer i detta gränsland. Hos Hermans
son konkurrerar traditionella orienteringsmönster (familjeorientering) 
med moderna (omvärldsorientering) eller kamratorienterade, medan 
Waara i stället fokuserar på urbana versus rurala. Med min referenspunkt 
i social kognitionsteori beskriver jag dessa val med hjälp av begreppet 
kognitiv karta. Ungdomarna orienterar sig i tillvaron med hjälp av såda
na kartor och i gränslandet finns alternativa sådana att välja på. I den 
mån en sådan karta byts ut förändras individernas orienteringsmönster. 
Åtminstone kommer det att upplevas så av hennes omgivning. Att märka 
dock är att ett av mina huvudresultat visar att kartorna (Gemeinschafts
orientering och Gesellschafts-orientering) också går utmärkt att förena. 
Både/och snarare än an tingen/eller med andra ord. 

En gammal och invand föreställning som också funnit empiriskt stöd 
i en rad undersökningar som Waara (a.a.) refererar till är att ungdomsti
den är den tid när normsystem och lokala kontrollinstanser utmanas. 
Föreställningen är t.ex. den att ungdomar inte vill bidra till att repro
ducera den traditionella kulturen då man finner den tråkig och gam
maldags. Samtidigt är ungdomstiden en tid då man, för att tala med 
Giddens (1990), är öppen för förhandling. Man tar emot nya intryck, 
man reflekterar och påverkas, man agerar för att förändra för sig själv och 
för andra. Ofta befinner man sig i en korseld mellan ideal och realiteter 
och för glesbygdsungdomar präglas denna korseld, som Waara och även 
Löfgren (1991) framhåller, kanske framför allt av en asymmetri mellan 
globala drömmar och ideal samt lokala livsvillkor. I min undersökning 
återfinns förvisso denna asymmetri, men inte alls speciellt uttalad. Fak
tum är att ett huvudresultat är att MRF:s närvaro i Vilhelmina tycktes 
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"lösa upp" en hel del av asymmetrin, genom att det globala och lokala 
kom närmare varann. 

Waara problematiserar också gränsöverskridande i termer av "nyckel
övergångar", ett begrepp som uppvisar stora likheter med begreppet 
"turning points" som jag valt att använda mig av5. Ungdomstiden är 
fylld av dessa övergångar: man går u t skolan, man flyttar, man börjar ar
beta, bildar familj etc. När man som i fallet med mina vilhelminaung
domar hamnar på en ny och ovanlig arbetsplats på hemmaplan i Vilhel
mina har man genomfört en ovanlig övergång som påverkar en själv och 
som i kollektiv bemärkelse på sikt kan förväntas påverka även samhället 
(jfr. formativa moment). Det kanske är att hårdra tolkningen en smula 
men en del informanter menar att det som hänt var något stort, defini
tivt för dem själva, m en kanske också för orten, ett slags formativt mo
ment eller "turning point" m.a.o. för att tala med Mattsson (1996) eller 
Strauss (1959). Just detta tillfälle när historien och/eller individernas 
livsbanor ändrar kurs, återkommer på olika sätt när informanterna be
skriver sina erfarenheter av företaget. Samtidigt kanske denna föränd
ringsprocess inte skall överdrivas eftersom det viktigaste i övergången -
att fa jobb - ju fungerar som förut. Formen framstår som stabil även om 
innehållet ändrats6. Vad som kan konstateras är att de ungdomar som 
anställdes vid MRF inte upplevde sig få några problem att klara av jobbet 
trots att arbetet var ovant och tempot högt. Ungdomarna visade sig vara 
kvalificerade för sina arbetsuppgifter. Vidare tycks det, som också Waara 
antyder i sin analys av sitt "case" i Norrbotten, snarare vara så att erfa
renheterna vid MRF kom att påverka ungdomarnas attityder än motsat
sen, att deras tidigare attityderna kom att påverka upplevelsen av företa
get. Framför allt tycks många av ungdomarna ha sett det som en stor 
fördel att kunna kombinera detta moderna och utvecklande jobb med 
den invanda och lugna livsmiljön i Vilhelmina, kombinera Gemeinschaft 
med Gesellschaft alltså på ett sätt som upplevdes ömsesidigt berikande. 
Vare sig Ziehes (1989) "farhågor" för kulturell friställning eller Willis 
(1977) tes att ungdomars agerande på arbetsmarknaden bestäms av deras 
position i det sociala rummet får något stöd i min undersökning, två te
ser som för övrigt också Waara ställer sig tämligen kallsinnig till. 

Andra talar om värderingsklyftor eller värderingsförskjutningar och 
om förändrade förutsättningar för dagens ungdomsgeneration jämfört 
med föräldragenerationen. När sker då sådana värderingsförskjutningar? 
Dencik (1997) utgår från Dürkheims analys av självmordet och det 
anomibegrepp denne är upphov till när han påstår att: "de i hög grad 
inträffar vid snabba omvärldsförändringar. I sådana situationer uppstår 

5 Ett ännu mer närliggande begrepp som Glaser och Strauss (1971) använt sig av är "Status 
Passage". 
6 Waara hänvisar till Mike Featherstone i samband med denna diskussion. Se Featherstone, 
M. (1994). 
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som regel en klyfta mellan förhärskande normer, d.v.s. de beteenderegler 
människor lever efter och de värden som dominerar samhället och som 
upphöjs av den rådande kulturen" (sid:26). Dencik menar att den pågå
ende moderniseringsprocessen oavbrutet producerar sådana tillstånd. 
Han menar också att arbetet med att hantera detta utvecklar två olika 
strategier. Den första av dessa strategier är att inrätta sin livsstil och sina 
värderingar enligt de nya sociala livsvillkoren. En andra strategi är istället 
att individen på olika sätt ställer sig avvisande till det nya, det "främ
mande" och försöker bevara sina gamla värderingarna. Dencik menar att 
dessa s trävanden att överbrygga anomi i tillvaron riktas både inåt mot 
den egna personen och utåt mot de som förstör den gamla ordningen 
med dess harmoni och begriplighet. Han menar att "främlingar" som 
tekniska nymodigheter och annat som påverkar formerna för det sociala 
livet räknas hit. Moderniseringsprocessen producerar ständigt nya ambi
valenser och de snabba förändringarna i samhället gör att människors 
kognitiva kartor åldras i all t snabbare takt. De traditionella tankemönst
ren kan i allt mindre grad göra begriplig den nya verkligheten. För den 
moderniseringsfientlige blir ambivalensen lika outhärdlig som anomin. 
Man kämpar för att vidmakthålla den gamla välkända sociala ordningen 
och man slåss mot den mentala röra som uppstår när saker inte längre är 
vad de synes vara. 

Den sekularisering som idag kommer till uttryck i många undersök
ningar av yngre generationers orienteringsmönster kommer också till 
uttryck i Anderssons m.fl. (1997) studie av 70-talisterna. Författarna 
menar att: "dagens ungdomar är utomordentligt starkt orienterade bort 
från det traditionella industrisamhället och mot ett samhälle som ställer 
högre krav på utbildning, rörlighet och internationalism. De tror inte 
längre på materialismens höger/vänster-skala utan ser även i politiken en 
rörelse mot en ny politisk struktur" (sid: 163). Den moderna (postmate-
riella) människan återfinns enligt författarna bland de välutbildade med 
teoretisk utbildning, de rörliga och globalt intresserade samt de icke
hierarkiska. Den traditionella (materiella) människan återfinns däremot 
bland sådana med lägre praktisk utbildning, sådana som vill bo kvar i sitt 
lokalsamhälle och som accepterar och vill slå vakt om de värden som 
präglat industrisamhället. Kvinnorna dominerar bland de moderna me
dan männen dominerar bland de traditionella. 

Vad jag för min del kan konstatera i anslutning till dessa analyser är 
att de konflikter som moderniseringen enligt dem innebär visat sig be
tydligt suddigare i mitt material som i stället indikerar det jag kallar 
"kompromissen", eller förmågan att samtidigt leva i Gemeinschaft och 
Gesellschaft. Till skillnad från Andersson m.fl finner jag valen i tankefi
guren mindre uppenbara och därmed mer levande. 
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Att samtidigt leva i Gemeinschaft och Gesellschaft 
När det gäller att tolka attityderna till kombinationen av Gemeinschaft 
och Gesellschaft har jag använt mig av kategorierna föreningen och ka
meleonten. Här fann jag, liksom Dahlgren och Khakee (1990) före mig, 
att mycket av det bästa i det gamla samhället som solidariteten och 
många av gemenskapsstrukturerna tycks överleva och reproduceras. 

Mina ungdomar vid MRF vill verkligen förena det bästa i det gamla 
med det bästa i det nya. Jag fann inte mycket av de könsskillnader som 
Dahlgren och Khakee betonar så starkt. Både männen och kvinnorna i 
mitt material vill denna förening. Framför allt har jag dock försökt rela
tera mina kategorier till Strauss symboliskt interaktionistiska framställ
ning i Mirrors and Masks (1959). Mina kategorier passar som hand i 
handske i Strauss mer generella framställning trots att denna nu har 
drygt fyra decennier på nacken. Mina informanters känsla av att man 
konstruerade något tillsammans under tiden vid MRF sträcker sig långt 
utöver vad som konstruerades i själva den konkreta arbetsuppgiften. De 
upplevde sig också mobilisera mer av personliga resurser än vad man i 
förstone trodde var möjligt och framför allt fann man nya sidor av sig 
själv som man kunde utnyttja i olika situationer. Kontextberoendet 
framgår klart i mina intervjuer och kategorin kameleonten knyter där
med an såväl till Strauss tes att människors identitet ständigt genomgår 
förändringar som till hans och Gofifmans ( 1959) metafor om jaget och 
maskerna. I själva verket skulle Strauss fungerat alldeles utmärkt som 
teoretisk utgångspunkt för detta arbete. Så var dock inte fallet utan Stra
uss kom in i bilden först som en konsekvens av de tolkningar som mina 
data genererade. 

I sin bok: Värderingar i samhällsplaneringen, beskriver Dahlgren och 
Khakee (1990) vad de uppfattar vara viktiga värderingar och värderings
förändringar i det svenska samhället. Den situation de beskriver är i 
långa stycken lätt att återfinna också i mina informanters utsagor. Till att 
börja med beskriver författarna tre generella värderingsförändringar. Den 
första av dessa är iakttagelsen att attityder och värderingar tenderar för
ändras allt snabbare. Människors kognitiva kartor kan i konsekvens av 
detta antas vara mindre stabila än tidigare. Människor upplever t.ex. sig 
själva som unga längre än tidigare just på grund av detta. De ställs allt 
oftare inför nya och frustrerande situationer som pockar på anpass
ningsförmåga och flexibilitet. Den sociala bakgrundens och föräldrarnas 
inflytande klingar därmed också snabbare av. Den andra förändringen är 
att värderingar tenderar bli homogenare i rummet. Skillnader mellan 
geografiska områden när det gäller värderingar minskar. Mina vilhelmi
naungdomar kan alltså förväntas vara mer lika sina Stockholms
motsvarigheter idag jämfört med tidigare. Globala normspridare tenderar 

209 



Art samtidigt leva i Gemeinschaft och Gesellschaft 

ta över från lokala p.g.a. nya kommunikationsmöjligheter. Samtidigt och 
lite paradoxalt noteras ett ökat intresse för ortsbundna sociala rörelser. 
Detta kan förklara varför MRF fick så lätt att sälja sitt koncept i Vilhel
mina. Den tredje förändringen är att medborgarnas värderingar tenderar 
bli allt mer plurala. Författarna menar att ideologianknutna värderingar 
tenderar tappa i betydelse och ersättas av mer omedelbart intresseförank-
rade. Uppenbart i mitt material är också att tidigare strukturerande för
hållanden som social klasstillhörighet förefaller ha minskat i betydelse. 
Liksom Dahlgren och Khakee finner jag i mitt material föga stöd för föl
jande scenarios7 som jag till vissa delar redan berört. 

• Att gemenskapsstrukturerna skulle vara på väg att uppluckras. Att 
den sociala gemenskapen skulle upplösas i främlingskap. Tvärtom visar 
mina ungdomar stor förmåga att leva i det gamla men gärna införliva det 
nya. Främlingen MRF togs i vart fall emot med öppna armar. 

• Att egoismen skulle breda ut sig och att inställningen till välfärdsstat 
och trygghetssystem skulle bli allt mer kritisk. Att medborgarna p.g.a. 
statens tendens att lägga livet till rätta allt mer skulle uppträda som 
"hjälplösa burfåglar"8. Mycket lite i mitt material stödjer denna tanke. 
Tvärtom utmärks mina informanter snarare av personligt mod och stor 
utvecklingspotential. Man ryggar inte inför utmaningar och valmöjlig
heter. 

• Att arbetsmoralen sjunker medan fritidsaktiviteter upprioriteras och 
att detta till dels beror på att arbetet utarmas, till dels på att ungdomars 
värderingar tenderar bli allt mer postmateriella. Visserligen menar vissa 
av mina informanter att fritiden för dem nog är viktigare än arbetet, men 
tesen har på det hela taget mycket litet stöd i mitt material, vilket ju kan 
förklaras av att de inte alls upplevt arbetet vid MRF som alienerat. 

Mina data skiljer sig från Dahlgrens och Khakees observationer på en 
viktig punkt. De fann i sin studie i Långshyttan att medan männens vär
deringar tycktes röra sig centripetalt in mot det nära och informella, 
tycktes kvinnornas röra sig i motsatt, centrifugal, riktning. I denna fråga 
likväl s om på de flesta andra punkter i undersökningen återfinner jag 
inga större skillnader mellan könen, förmodligen beroende på undersök
ningsgruppens homogenitet med avseende på ålder och arbete samt på 
den selektion av individer som mitt material utgör. Deras attityder till 
dessa potentiella rörelsemönster är likartade. 

7 Se Fowles (1977). 
8 Uttrycket är hämtat från Strömholm. Se Strömholm,S. (1983). 
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Tolkningen av mina informanters attityder, beteendemönster och sätt att 
orientera sig i tillvaron ligger nära den symboliska interaktionismen som 
den tillämpas av Strauss (1959) i ett redan nämnt arbete Mirrors and 
Masks. The Search for Identity. Jag skall därför relatera till detta relativt 
utförligt och bl.a. beröra självbilds-utvecklingen, språkets betydelse och 
utbytet av signifikanta andra. Redan i ingressen till sin bok markerar 
Strauss avståndstagande till psykologiska/psykiatriska definitioner av be
greppet identitet. Han menar att det inte så lätt låter sig fånga med hjälp 
av tester eller kliniska diagnoser utan att en människas identitet snarare 
har med interaktion och sammanhang att göra. Människor relaterar sig 
till något när identiteten formas/omformas. Strauss menar exempelvis att 
människors personlighet, identitet och självbild inte stöps i en färdig 
form redan under barnaåren eller den tidiga adolecensen. Den förändras 
tvärtom vanligtvis genom hela vårt liv i sekundära socialisationsprocesser, 
där inte minst arbetslivet erbjuder sådana anledningar. Identiteten, män
niskors upplevelser av sig själva s om objekt, förändras med andra ord 
beroende på i vilka sammanhang de agerar och på grund av deras erfa
renheter där. I en konkret människas liv är det också vanligtvis så att hon 
får uppleva ett antal "turning points" där något drastiskt inträffar som 
påverkar hennes identitet. Däremot är det inte alls säkert, påpekar Stra
uss, att individen är medveten om detta. Även när människor på ålderns 
höst gör bokslut över sitt liv finns tendensen där stark att se sig själva 
som helheter. Man tycker sig därför ständigt vara densamma även när 
livet inneburit kraftiga skiftningar. Motsatsen är naturligtvis också möj
lig, a tt man ser ständiga förändringar hos sig själv trots att inget egentli
gen händer. Behovet att bli en ny människa fördunklar bilden av den 
man egentligen är. 

Som jag hop pas framgått i min resultatpresentation är det självfallet 
så a tt MRF:s betydelse för mina informanter när det gäller deras identi
tetsuppfattning är begränsad. Den korta tiden vid MRF kan knappast 
jämföras med en älskads frånfälle eller med allvarlig sjukdom. Inte desto 
mindre låter tendenser sig märka. 

För Strauss, som symbolisk interaktionist, är det naturligt att se iden
titeter och identitetsutveckling som genererade i interaktion. Samspelet 
mellan människor är med andra ord centralt och dess påverkan sker på 
flera plan. Först och grundläggande är att identitet kan iakttas och upple
vas såväl på e n personlig som på en kollektiv nivå. En väl sammanhållen 
grupp av m änniskor har till betydande delar en gemensam identitet. De 
tydligaste exemplen här är religiösa eller politiska extremgrupper och ofta 
förstärks denna gemensamma identitet av yttre motstånd - man svetsas 
samman. Individen tenderar rentav försvinna i kollektivet i den process 
då gruppens normsystem kring grundläggande värderingar och beteen
demönster internaliseras. 
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Som förmedlare i denna sekundära socialisationsprocess där gruppen på
verkar individens identitet fungerar språket. Med hjälp av detta namnges 
och tolkas företeelser. Språket och den materiella verkligheten påverkar 
varandra i ömsesidiga och ständigt pågående processer. Det här innebär 
bl.a. att ett lokalsamhälle som Vilhelmina kan förväntas ha åtminstone 
något av en kollektiv identitet och jag har som framgått utgått från att de 
normsystem som reproducerar denna relativt sett är av Gemeinschaft-
karaktär. Uppdykandet av MRF i Vilhelmina innebar, som jag h oppas 
framgått, i viss me ning ett angrepp på vissa norm system. En slags k on
kurrenssituation uppstod och ett viktigt studieobjekt för mig har varit att 
belysa kon sekvenserna av denna konkurrens hos mina informanter. Ett 
medel som företaget använde för att skapa en ny kollektiv identitet hos 
sin personal (givetvis använder man inte dessa ord för att belysa proces
sen utan istället ord som sammanhållning, gruppkänsla etc.) var språket. 
"Supervisors" t.ex. markerar något nytt och globalt och över huvud taget 
bröt språkbruket mot det man var van vid i Vilhelmina. De valde från 
företagets sida att inte bygga på det redan existerande. De markerade sitt 
intrång snarare än försökte maskera det. Oavsett om denna strategi var 
medvetet vald eller ej var den framgångsrik och Strauss menar att en så
dan typ av strategi bör betraktas som naturlig: "Any group of people that 
has any permanence develops a 'special language', a lingo of jargon, 
which represents its way of identifying those objects important for group 
action" (1959, sid:23). I sin förlängning innebär detta "nya" språk en 
påverkan på gruppens kognitiva kartor. De anställda började närma sig 
varandra allt mer i sättet att tolka situationer och de som framhärdar i att 
inte låta sig förändras tenderar att marginaliseras. På ett allmänt plan 
smyger sig allt mer av Gesellschaftsvärderingar på och många informan
ter redovisar också hur man samtidigt som man kittades samman som 
MRF-grupp började hamna lite "utanför" i det omgivande samhället. Det 
var en viss atmosfär, kom man från MRF då var man lite grann allmänt 
villebråd. Känslan av u tanförskap som MRF anställd fanns där, en super
visor beskriver de t så här: Vart man än gick ute i samhället så var man inte 
en medmänniska, man var en MRF-anställd. Dom var på en hela tid en: 
Vad har hänt? Ar det sant.....o.s.v. Det var ännu värre för oss supervisorer för 
ingen ville umgås med o ss, man umgås inte med chefen. Medvetenheten om 
ryktesspridningens negativa inverkan gjorde att de anställda var på sin 
vakt ute i samhället. Man kunde aldrig slappna av på fritiden. Man kunde 
inte skämta om någonting, inte om MRF t.ex. för då var ryktet igång. 

I den symboliska interaktionismens perspektiv innebär MRF:s in
trång i glesbygden att en ny aktör dyker upp som propsar på att bli en ny 
"signifikant andre". I denna situation är åtminstone två vägar möjliga. 
Den nye aktören kunde, vilket Strauss antyder bör ses som klokt, välja 
att försöka "ratificera" nymodigheterna i samhället, försöka uppnå en 
syntes mellan det gamla och det nya. Några sådana försök gjordes aldrig 

212 



Att samtidigt leva i Gemeinschaft och Gesellschaft 

av företaget utan snarare valde man att "köra över" befintliga strukturer. 
Man valde därmed den andra vägen, den interventionistiska. Utbildning
en genomfördes t.ex. av utländska konsulter utan någon som helst för
ankring i glesbygdssammanhang och de modeller som hölls f ram för de 
nyanställda ungdomarna var arbetsplatser i Stockholm och Köpenhamn. 
Man gjorde också ett stort och framgångsrikt nummer av företagets mul
tinationella status. Vilhelmina kom på samma karta som Paris och Kö
penhamn. För de nyanställda ungdomarna kom detta att innebära en ny 
situation på flera sätt. Man blev beroende av en ny signifikant andre med 
nya krav på normefterlevnad. De gamla kognitiva kartorna började kom
pletteras med nya moment, t.ex. när krav på ordnad klädsel infördes. I 
intervjuerna framkommer dock att denna process inte upplevdes som 
speciellt smärtsam, snarare som fräsch och spännande. 

Denne nye och allt mer signifikante andre fick alltså konsekvenser för 
de MRF-anställda som grupp, för deras kollektiva identitet, men i viss 
mån också för deras personliga identitet och självbild. Inte heller detta är 
förvånande om man följer den symboliska interaktionismen. "Självet" 
påverkas via feed-back från signifikanta andra oavsett om dessa är kam
rater i gruppen anställda, arbetsgivare eller mer abstrakta generaliserande 
andra. Den enskilda individen reflekterar över den respons på sitt bete
ende hon möter från omgivningen och när denna feed-back ändrar ka
raktär förändras hon. Denna interaktion mellan självets "I" och "me" i 
den symboliska interaktionismen, där individen reflekterar och låter sig 
påverkas uttrycks åskådligt av Strauss när han, med hänvisning till Riezler 
(1950), skriver: "Self- appraisal is thus 'surrounded by a halo of can and 
cannot, will and will not, should and should not'. The I, as subject, in 
reviewing its Me's as objects, continually moves into a partially unchar
ted future; thus new I's and Me's - that is, appraising acts and appraised 
acts — necessarily emerge" (sid:36). Eller för att påminna om Cooley 
(1964) och dennes spegelmetafor: Man speglar sig i något nytt och en ny 
självbild framträder. 

Upplevelser av att man tycker sig har påverkats och förändrats, bl.a. 
genom utbildningen, framgår också av svaren på en av enkätfrågorna. 
Framför allt uppger informanterna att man förändrats när det gäller in 
ställningen till människor och företeelser men flera uppger också att man 
till viss de l förändrat sitt beteende. Omställningen till supervisor-rollen 
var den mest genomgripande. Den absoluta merparten av mina infor
manter värderade MRF som någonting positivt, åtminstone är detta hel
hetsbilden. Anpassningen till allt det nya man erfor gick anmärkningsvärt 
snabbt, även om några informanter ger uttryck för att processen inte var 
helt lätt. 

An mer anmärkningsvärt är att man även när företaget började gå på 
knä, ja re nt av nä r det blev uppenbart att konkursen närmade sig, bibe
höll sin lojalitet med företaget och vad det stod för. Inte ens när lönen 
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uteblev, uteblev insatser från de anställdas sida. Strauss (1959) diskuterar 
detta fenomen i termer av "commitment" och "self-possession". Han 
menar att individernas investeringar i en viss verksamhet eller i ett visst 
handlande i vissa lägen kan bli självbelönande. Målet framstår inte längre 
som det väsentliga utan snarare vägen dit eller medlen. Att ge upp när 
motgångar kommer innebär i detta perspektiv också ett uppgivande av 
den egna självkänsla som grundats i de nya erfarenheterna. Även om man 
med sitt engagemang inte lyckas rädda företaget så kan man lyckas rädda 
vad det står för. Det man i en sådan situation värderar är mer modellen 
som sådan än själva det konkreta företaget. Man menar att företaget visat 
på något som är möjligt även om det just denna gång misslyckats. D en 
egna identitetsuppfattningen har också, åtminstone i viss utsträckning, 
kommit att grundas i detta goda exempel, i denna möjlighet. Strauss an
vänder här termen "coaching" för att beskriva hur förhållningssätt i den
na typ av process påverkas långt utöver vad som handlar om ren inlär
ning. Även om företeelsen inte skall överdrivas uppvisade företagets in
troduktion av de anställda faktiskt vissa drag av "hjärntvätt". Såväl expli
cit som implicit förmedlades värderingen att de anställda förväntades 
göra sig av med vissa "egenheter" grundade i traditionella förhållnings
sätt. 

Naturligtvis beror mycket här på om det som "skall tvättas bort" är 
grundläggande och fast förankrade värderingar som står i d irekt konflikt 
med det nya som lanseras eller inte. Vad som kan konstateras är att de 
allra flesta anställda, delvis till sin egen förvåning och utan alltför stora 
bekymmer, lyckades leva upp till de rollförväntningar som man, när de 
presenterades, upplevde som främmande och till yiss del skrämmande. 
Därigenom ökade deras självförtroende. Man byggde ut och om sina 
kognitiva kartor och fann att de fungerade. Anställningen vid MRF fick, 
som Strauss skulle benämnt saken, en symbolisk laddning. Man var en 
kugge i något nytt, man började se med nya ögon på orten och sina tidi
gare signifikanta andra, man förändrades. 

Som framgått av min historiebeskrivning kännetecknas Vilhelminas 
historia, liksom för övrigt stora delar av den norrländska glesbygdens, av 
turbulens snarare än stabilitet. Av de tre generationer som idag domine
rar samhället har de två äldsta själva erfarit expansion och utveckling. 
Därefter (från 1950-talet och framåt) har man erfarit hur befolkningspy
ramiden ändrat utseende, man har sett befolkningsökning ersättas av ut
flyttning. Den absoluta merparten invånare har själva ingen erfarenhet av 
hur bondesamhället, via industrisamhället nu transformeras in i tjänste
samhället. I Vilhelmina har faser "hoppats över" eller hänt mycket 
snabbt. Den framväxande industrin fick bygden att blomma i ett relativt 
sett ingenmansland. Tjänsteutbyggnaden via stat, landsting och kommun 
kom snabbt jämfört med övriga Sverige. Utflyttningens effekter har för 
de kvarboende ofta upplevts som något som inte konkret drabbat dem 
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själva. Den yngsta generationen förvärvsarbetande vilhelminabor är den 
enda som saknar egen erfarenhet av expansion och av att vara delaktig i 
den framtidstro som präglat äldre generationer. 

Horisontella relationer är också lätta att identifiera genom ortens hi
storia, också konfliktfyllda sådana. Motsättningar mellan ursprungsbe
folkning och nybyggare, mellan små skogsägare och storbolag, mellan 
politiska och religiösa grupperingar etc.. Intressantast i detta samman
hang är dock, som jag ser det, de horisontella relationerna mellan lokal
befolkning och inflyttare och då speciellt sådana inflyttare med ambitio
ner att initiera något radikalt nytt. Jag har ovan i min resultatredovisning 
vid flera tillfällen presenterat utsagor som speglar dessa re lationer. Detta 
till trots väljer jag n u att inte tolka misstänksamheten mot nya och ut
ifrån kommande initiativ som tecken på en allmänt omfattad värdering 
att orten mår bäst av att allt får blir vid det gamla. Nej, mitt intryck är 
snarare det att merparten människor, inräknat politiska företrädare och 
tjänstemän i ledande ställning, önskar förändring och impulser. Alla 
misslyckanden i samband med företagsetableringar indikerar ju faktiskt 
just detta. Man vill så mycket att man blundar för problemen. Jag tror 
heller inte att här existerar något större glapp mellan medborgare och 
politiker även om de senare i Vilhelmina likväl som på de flesta håll fått 
bära tagelskjortan p.g.a. misslyckandena. Sanningen är heller inte den, 
som ofta framförs i massmedia, att medborgare i glesbygdssamhällen och 
dess företrädare ställer allt sitt hopp till storskaliga satsningar i statlig regi. 
Privata initiativ, speciellt då i förmodade framtidsbranscher, välkomnas. 
Även om Vilhelmina som ort kännetecknas av vissa t endenser till Ge-
meinschafts-orientering så är denna bild ingalunda entydig. När ändå 
människor, som många av mina informanter gjort, förmedlar intryck av 
att inget händer i Vilhelmina, att stabiliteten är framträdande, att allt 
nytt möts med misstänksamhet, så speglar denna bild inte nödvändigtvis 
ortens objektiva tillstånd. 

Likaväl som ett samhälles utveckling kan ändra riktning, likväl kan 
det göra det för en enskild individ i det som Strauss benämner: "turning 
points". Jag beskrev ovan några sådana "formativa moment" i Vilhelmi
nas historia och en hypotes jag delade med många vilhelminabor när 
MRF kom till orten, var att företaget skulle komma att utgöra just en 
sådan vändpunkt. När det gällde de som anställdes fanns mindre av hy
poteser kring vad detta skulle komma att betyda. Arbetsförmedlaren var 
som framgått länge osäker på om han skulle kunna erbjuda tillräckligt 
duglig arbetskraft till företaget. Bland ortsbefolkningen framstod jobb vid 
MRF initiait som jobb vilka som helst. De som anställdes betraktades 
som lyckligt lottade som fick ett någorlunda fast jobb på orten. Ändå är 
det förmodligen så att orten förändrats mindre av året med MRF än de 
unga medarbetarna. För många av mina informanter, ja för merparten, 
innebar tiden vid MRF ett brott i en upplevd kontinuitet - och därför 
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som spännande. Man hamnade i den situation som Strauss benämner: 
"not well defined", d.v.s. en situation präglad av osäkerhet och oklara 
handlingssituationer, men samtidigt i någonting som upplevdes öppna 
upp för möjligheter. 

Det allmängiltiga i mina resultat 

Denna studie är en fallstudie och som sådan har den försökt ge liv åt det 
som hände i ett glesbygdssamhälle (Vilhelmina) i samband med intro
duktionen av en ny typ av verksamhet (MRF). Jag har försökt göra detta 
med hjälp av olika informanters konkreta uppgifter, men också genom 
att jämföra med sådan forskning på området som jag funnit giltig. Nu 
syftar en fallstudie till att så att säga överskrida sig själv o ch jag har i 
denna jämförande tolkning försiktigt rört mig bort från det specifika och 
konkreta för att närma mig det abstrakta och därmed generella. 

I den resultatpresentation och analys som redovisats har jag med 
hjälp av enkätdata, men framför allt via intervjumaterial i form av koder 
och kategorier visat upp vad mitt arbete genererat. Jag har försökt förstå 
det som ägt rum med hjälp av kvalitativ tolkning och jämförelser med 
relevant teoribildning. Detta innebär att jag också vill relatera mina tolk
ningar till de referenser som utgjort utgångspunkt för avhandlingen, 
d.v.s. tolkningar med hjälp av Gemeinschaft - Gesellschaft dualiteten. 
Det är detta som jag nu låter avsluta avhandlingen. 

Gemeinschaft och Gesellschaft - en levande tankefi-
gur? 
Andersson m.fl. (1997) ser, som nämnts, tradition och modernitet som 
något som existerar sida vid sida — som överlagringar. Relationen dem 
emellan framstår i deras tappning som tävlingsbetonad men lite tråkig så 
till vida att ena parten är förutbestämd att vinna och den parten påstås 
vara det moderna (eller Gesellschaft). Man driver tesen att det moderna i 
slutändan kommer att vinna och tonen i deras bok är att detta inte bara 
är naturligt utan också bra. Med den här normativa inställningen sällar 
sig författarna till andra namn som nämnts i denna avhandling, kanske 
framför allt till Parsons men också till Giddens. 

Nu är, som jag ser det , det intressanta inte vad olika forskare hoppas 
på utan vad tankefigurerna används till. Den fråga som Asplund ställer 
och också besvarar, nämligen om tankefiguren Gemeinschaft och Gesell
schaft fortfarande är levande, har också för mig varit viktig. Liksom 
Asplund finner jag att den är det, åtminstone i det sociala rum som Vil
helmina utgör och där bland de grupper som mina informanter repre
senterar. Intervjuerna har gett många prov på detta. Ingen enda infor-
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mant har på något sätt antytt sig ha lämnat ett Gemeinschafts-orienterat 
tänkande bakom sig för att fortsättningsvis endast hålla sig till Gesell-
schafts-präglade orienteringsmönster och en modern livsstil. Däremot 
väger man ofta det ena mot det andra i olika valsituationer och besluten 
färgas av ko mpromisser och både/och strategier. När man väljer eller re
flekterar evaluerar man sina möjligheter och tankefiguren Gemeinschaft 
och Gesellschaft är fortfarande aktuell och använd. Jag har försökt visa 
hur MRF:s intrång i Vilhelmina aktualiserat tankefiguren för de männi
skor som berörts. 

Jag skall nu i punktform redovisa några huvudspår hos mina teoretis
ka vägvisare som jag menar att min fallstudie visat sig följa väl. 

• Mina informanters orienteringsmönster och val speglar tydligt den 
"allestädes" närvaron av idealtyperna Gemeinschaft och Gesellschaft som 
Asplund (1991) beskriver. De återspeglar också de dilemman i konkreta 
valsituationer som Parsons (1968) beskriver m ed hjälp av sina mönster
variabler. Vad jag här har funnit är dessutom den lätthet med vilken de 
MRF-anställda lyckades ta på och av de "kostymer" som föreskrevs. I 
relationer till kunder kunde man oftast kombinera affektivitet ("affecti-
vity") med affektiv neutralitet ("affective neutrality"), i sina egenskaper 
av MRF-anställda och Vilhelminabor kunde man kombinera prestatio
ner ("achievement") med härledda egenskaper ("ascription") etc. Påtag
ligt är också att detta mönster framträder i olika sammanhang. Det gäller 
både när man orienterar sig mot orten med dess normsystem och mot 
företaget. Det gäller i förhållningssätt till specifika roller som exempelvis 
supervisorens, men också i attityder till vänner och bekanta. 

• Mina informanters orienteringsmönster styrker däremot inte Gid
dens (1990) resonemang kring de tendenser till minskad tillit ("trust") 
visavi rollspelande aktörer och abstrakta system som han menar sig ha 
observerat. Även om massmedia och säkert många vilhelminabor, speci
ellt bland de äldre, känner föga tillit till utifrån kommande företagseta-
bleringar i nya och okända branscher, så gäller detta inte för de MRF-
anställda ungdomarna. Tvärtom lyckades man kombinera känslor av 
trygghet i sitt traditionella lokalsamhälle med känslor av tillit inför nya 
utmaningar och möjligheter/risker. Gesellschaft har inte framstått som 
något ogenomskinligt och svårt att orientera sig i för mina informanter. 
Däremot styrker mina data kraftigt Asplunds (1991) sista punkt i list-
ningen i figur 4.2, nämligen att människor har möjlighet att pendla 
inom tankefiguren, speciellt när det gäller dess m er konkreta framträdel-
seformer. 

• Mycket av det som redovisades under avsnittet om sociala kogni-
tionsteorier i kapitel 4 visade sig stämma väl in på mina informanter. 
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T.ex. får beskrivningen av "self-schemas" som varande mångsidiga, dy
namiska och flexibla u ttalat stöd. Mina informanter passar också väl in 
på beskrivningarna av fungerande roll-scheman ("role-schemas") och 
händelse-scheman ("event-schemas"). De visade genomgående upp stor 
förmåga när det gällde att finna fungerande strategier och beteende
mönster. De visade sig ha en stor repertoar av den sorts kunskap som 
behövs för att kunna orientera sig i sitt vardagsliv. En annan observation 
som jag redovisat, nämligen att mina informanter lyckades bevara en po
sitiv inställning till det som företaget representerade trots att det gick 
omkull, finner också stöd i tidigare forskning på detta område. Männi
skors allmänna attityder kring ett fenomen påverkas inte alltid av egna 
erfarenheter av detsamma. Också Moscovicis (1981) beskrivning av soci
ala r epresentationer i termer av förankring ("anchoring") och objektifie-
ring ("objectification") finner sin motsvarighet i mina data. De MRF-
anställda ungdomarna bedömde och evaluerade företaget med hjälp av 
sin redan i funktion varande tankefigur Gemeinschaft och Gesellschaft. 
Man förankrade detta nya i sin tidigare erfarenhet. Mycket av det språk
bruk som företaget introducerade kan väl också sägas vara ett försök att 
förmå de anställda att byta ut sina gamla kognitiva kartor mot en mo
dernare variant - något som man alltså både lyckades och misslyckades 
med eftersom de kognitiva kartorna snarare kompletterades än byttes ut. 

• I slutet av kapitel 4 som redovisade mina teoretiska utgångspunkter 
beskrev jag som hypotes idén att tankefiguren Gemeinschaft och Gesell
schaft formar en viktig del av MRF-ungdomarnas kognitiva strukturer. 
Visst stöd för detta har indikerats. Jag har letat efter och också funnit och 
redovisat många spår av tankefiguren, såväl konkreta som mer abstrakta. 
Mina informanter visade sig också ha förvånansvärt lätt att leva med am
bivalenser. Ungdomarnas kognitiva kartor visade sig vara flexibla och 
kontextberoende snarare än stabila. 

• Många av dagens ledande samhällsvetare, här representerade av 
främst Giddens, driver tesen att samhällsstrukturer, såväl mate riella som 
normativa, tenderar sjunka undan och tappa i betydelse till förmån för 
den handlande individen. I vart fall tenderar de fungera på ett mer dolt 
och indirekt sätt. Den här utvecklingen kan också beskrivas som att indi
viderna allt mer aktivt väljer de strukturella förhållanden som man vill 
låta påverka sitt liv. Denna tendens får stöd i mina data, speciellt när 
ungdomarna reflekterar över sina erfarenheter av tiden vid MRF. Mina 
resultat pekar på att de valsituationer som föranleder evaluering (före) 
och reflexion (när konsekvenserna visar sig) sällan utesluter det ena av de 
båda alternativen. Däremot pendlar man mellan att finna kompromisser 
eller ta ställning för det ena eller andra alternativet och då med kvar
dröjande ambivalens. I moderniteten har människor lättare att gå in i 
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och ur olika roller och strukturer och ambivalenser kan i vissa lägen 
t.o.m. upplevas som spännande och stimulerande. 

Jag vill sluta med att hävda att allt detta sammantaget pekar mot att fö-
retagsetableringar i glesbygdssamhällen av Vi lhelminas typ inte behöver 
misslyckas av skäl som att den tillgängliga arbetskraften inte håller måt
tet. Visst finns "Helly-Hansen pojkarna" där, men mer som en metafor 
över t ider som flytt med föråldrade normsystem och en föråldrad livsstil. 
Nej, de MRF-anställda oavsett om man redan fanns på orten eller flytta
de in, kom snarare att visa prov på en mycket god förmåga att fungera i 
det nya sammanhang som företaget erbjöd. På det hela taget visade man 
sig kunna kombinera de ortsbundna normsystemen med de nya och ut
ifrån kommande. För dem visade sig Gemeinschaft och Gesellschaft inte 
vara poler på en skala utan alternativ vilka, som Asplund (1991) uttryck
er saken, utesluter och förutsätter varandra samtidigt. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

Introduction 

In focus for this thesis is a village i n a sparsely populated area in the 
county of Västerbotten, Vilhelmina, and its encounter with a relatively 
large, unusual, and modern company within the service sector, MRF 
Assistance, that established itself in Vilhelmina. The company entered 
Vilhelmina like a "bolt from the blue" in September 1991 when the 
situation on the local labour market was seen as very problematic. 
Previous negative experiences made many citizens sceptical to the 
establishment, while others saw i t as a solution. The hope expressed in 
the mass media was that the investment would be successful and 
stimulate other companies to establish themselves in Vilhelmina. 

My theoretical point of departure in illuminating this encounter is 
Ferdinand Tönnies' classical concepts "Gemeinschaft und Gesellschaft", 
and their role when people make decisions and evaluate and reflect upon 
different perceived choices in their lives, especially important ones. I will 
describe the encounter between the village (Gemeinschaft) and the 
company (Gesellschaft) mainly from the perspective of the youths who 
were employed by the company. In doing this I have applied short term 
as well as a long term perspectives. In the short-term perspective I 
illuminate the concrete course of events. I try to give vivid descriptions 
with the help of narratives and quotations. This thesis, however, is also a 
case s tudy and as such, it will present results that make it possible to 
generalise. I n the long perspective, I have tried to distance myself from 
my material by going from descriptions to interpretations, i.e. moving 
from a very concrete level to a more abstract one. In methodological 
terms, this means that an analytic and generative method successively 
will replace the pure descriptions. I hope my case will have bearing for 
other social contexts than only Vilhelmina. 

In the autumn of 1991, MRF Assistance decided to establish itself in 
Vilhelmina. This event is int eresting because it implies the encroachment 
of "the information-age" on the local labour market of Vilhelmina. 
Three circumstances make this establishment well suited for being a 
relevant case when investigating the modernisation processes in rural 
areas: i) The establishment was forceful enough to lead to the assumption 
that it would have marked consequences for the village and its 
inhabitants, ii) The company had a pronounced young profile regarding 
their employees, iii) The staff was female dominated, which is 
remarkable among private companies in a village like Vilhelmina. 
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MRF Assistance, however, like many other establishments in the rural 
areas of Västerbotten, failed. Two years after its entrance on the scene, it 
was time for exit. This fact does not influence the motive for this thesis. 
MRF Assistance was present in Vilhelmina long enough for me to follow 
the process in which symbolically "Gemeinschaft" met "Gesellschaft". 
The study focuses on the encounter during the start up phase, but it also 
illuminates the period in connection with the shut down of the 
company. 

"Gemeinschaft und Gesellschaft" are ideal-type concepts, which 
means that they are not assumed to exist in absolute form in reality. It is 
important for me to point out that either Vilhelmina as a village or the 
company, MRF Assistance, is especially close to these ideal-types. My 
choice of case has nothing to do with attempts to compare extremes. 
Instead, I have tried to show how they function in quite normal 
situations. My case belongs to a specific phase in history, modernity, and 
the meeting as I see i t is a small but formative element in an ongoing 
modernisation process. 

Aim of the study 

The overall aim of the study is to illuminate the modernisation processes 
in sparsely populated areas. I am doing this with help of a case s tudy 
characterised by an encounter between a village situated in the northern 
part of Sweden, Vilhelmina, and a modern service company, MRF 
Assistance. I interpret this encounter with the help of the ideal-type 
"Gemeinschaft und Gesellschaft". A premise was that Vilhelmina as 
living space contains more community-oriented components than the 
company entering the village, M RF Assistance. It is important to state 
that both Vilhelmina and the company are seen as components of 
modernity. In the encounter between them the focus is on the perceived 
situation of the employed youths and its influence on orientation 
patterns, self-esteem and ways of living. More specifically, I try to answer 
the following research questions: 

• What characterises the history of Vilhelmina, i.e. the local social 
context in which the case exists? [Chapter 6] 

• How do the informants perceive their lives and anchoring in 
Vilhelmina? [Chapters 7 and 8] 

• How do the people in Vilhelmina perceive the establishment of MRF 
Assistance? [Chapter 9] 
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• What are the experiences of the employees regarding the time they 
were employed by the company? [Chapters 10, 11, 12] 

• How are the employees' orientation patterns, self-esteem, values, a nd 
ways of living influenced by their experiences in the meeting between 
"Gemeinschaft" and "Gesellschaft"? [Chapters 13 and 14] 

Theoretical frame of reference 

My original source of inspiration was Tönnies' classical work: 
"Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und 
des Socialismus als empirischer Culturformen" from 1887. My interest 
for Tönnies, however, has been mediated by the Swedish sociologist, 
Johan Asplund, who in 1991 published a very informative book 
paraphrasing Tönnies. Asplund's book, "Essä om Gemeinschaft och 
Gesellschaft" has more than one bottom. It presents in a clear and 
concise way the spirit of Tönnies' thinking. It suggests case stud ies as a 
method of illustrating his ideal-type, and most ly, he argues that the 
ideal-type is alive, both on an abstract level a nd among people in their 
everyday lives. 

In addition to Tönnies and his Swedish follower Asplund, I had 
drawn on parts of Anthony Giddens' theory on late modernism as a 
theoretical guide. Theories of social cognition, preferable theories on 
social schemas and social representations have also guided me in my 
social psychological interpretations. This theoretical frame of references 
can be described as a guide or a point of departure. My ambition has not 
been to test them, rather to use them as parts of my theoretical pre-
understanding of the research field in a general sense. 

Material and methods 

Different methods have been used in this thesis in order to triangulate 
the information and reach valid results. Most obvious is the combination 
of quantitative and qualitative methods. The research design has both 
inductive and deductive components and because of the pronounced 
oscillation between them, I have labelled the methodological design, 
abductive. The data used in the quantitative part of the investigation 
have been collected from a survey (65 questions) administered to the 
employees of the company (81 persons, drop out of 27%). The 
qualitative part is grounded in qualitative interviews with employees on 
different occasions. Key-informants have also been interviewed. In 
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addition, secondary materials such as articles in the local mass media 
have been used. The figure below summarises my choice of focus and 
material. 

Focus 

Description of Vilhelmina from the 
perspective of a group of key informants. 

Description of the importance of the 
company for Vilhelmina's local labour 
market. 

Material 

Group interviews with four villagers with 
documented interest for Vilhelmina's 
problems and future. 

Interviews with key informants. 

Description of "formative moments" in Articles in local daily press. 
the history of Vilhelmina. 

Quantitative data on attitudes and values Survey to employees at MRF Assistance. 
regarding MRF Assistance and 
Vilhelmina. 

Qualitative information aimed at 
deepening the understanding of the 
quantitative analysis, and at generating 
new from which to study the research 
questions. 

Qualitative interviews (two occasions) 
with a purposive sample of employees. 

The quantitative analyses have used the techniques factor analysis and 
regression analysis. Odds-ratios have been calculated. Because of the 
small number of interview persons more sophisticated analysis m ethods 
have been impossible to use. P-values or confidence intervals have been 
used to estimate significance. The qualitative interpretations have used 
the grounded theory - approach in attempts to discover empirically 
grounded theoretical concepts and ideas. In the result presentation 
findings from the two types of data have been presented side by side in 
order to improve the efficiency of the representation. 

Results and interpretations 

The purpose of the result presentation was twofold. First, I wanted to 
describe the meeting between the village and the company from the 
perspective of my informants. In doing this, my ambition was to use the 
voices of the young informants in order to mediate a feeling of 
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authenticity. I used quotations from the interviews and small narratives. I 
showed their perceptions and attitudes to Vilhelmina as well as to MRF 
Assistance and divided them into two groups: "Gemeinschafts"-oriented 
and "Gesellschafts"-oriented. Secondly, I tried to distance myself f rom 
these descriptions with the help of the coding process developed in 
grounded theory. The discoveries, which were generated with help of 
codes and categories, were than discussed in relation to relevant research 
in the field and especially to my theoretical points of departure. Some of 
the tracers identified as empirically grounded and possible to integrate in 
a comparative analysis were the following: 

• The norm-system of the company sometimes proved to be in conflict 
with one of the village. I n spite of this, it proved to be easy for the 
young employees to deal with the situation. The ambivalence was 
there but they were able to handle it. They could orient themselves in 
both systems and use them for their own purposes. They adapted the 
new situation without major problems, which was especially t rue for 
the group of employees we call "Gesellschafts" - oriented. 

• Giddens' hypothesis that people in late modernity tend to lack trust 
when faced with abstract incidents was not supported by the data. In 
fact the opposite was found; the young employees showed trust and 
confidence in the company as a modern component of their society. 
Feelings of reliance on what was n ew were possible t o combine with 
feelings of confidence in the habitual. 

• The ability to find strategies for integrating the new prescriptions and 
demands in already existing social schemas proved to be well 
developed by the young employees. They could easily live with 
ambivalence. Their cognitive maps were flexible and more context 
dependent than rigid. 

• My results showed that the young employees, in evaluating options 
and reflecting upon consequences of decisions, tend to activate the 
social representations of "Gemeinschaft" and "Gemeinschaft". The 
classic ideal-type proved still to be in use. 

A final remark is that taken together, the results and interpretations 
indicate at least hypothetically, that young people in rural areas rise to 
the standards that companies like MRF Assistance demand from its 
employees. The apprehension of potential contractors seems to be based 
more on myths than on reality. 
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BILAGA 1. Fou-miljöer med glesbygdsinriktning. 
Universitet 
Högskola 
Verksamhet 

Fou - områden 

Umeå 
CERUM (Centrum för 
regionalvetenskaplig 
forskning) 

Luleå 

Östersund 

Näringsliv, sysselsättning, arbetsmarknad och 
kommunal planering, service, kvinnofrågor, 
transporter och tekniska för-sörjningssystem 

Industriell ekonomi, utbildningsfrågor 

Livsformer, informell ekonomi, sociala 
serviceproblem, kvinnors företagande, 
nykooperation, social och lokal mobilisering, 
datakommunikation, turism och regional-politik 

Glesbygdsverket / Nya beskrivningssystem med inriktning mot 
Östersund glesbygd, boende, service, lokalt inflytande, kultur, 
(Utrednings-verksamhet) företagsfrågor, areella näringar, ungdoms och 

kvinnofrågor 

SIR/Östersund (statens Små och medelstora lokala arbetsmarknader, 
institut för regional- regionalpolitisk forskning 
forskning, tidigare ERU) 

Karlstad 
(Gruppen för regional
vetenskapliga frågor, 
GRF) 

SIB / Gävle (Statens 
institut för byggnads
forskning, numera 
nedlagd. Delar av 
forskningen nu i 
Uppsala) 

Falun/Borlänge 
Garpenberg 
Dalarnas forskningsråd 

Lokalsamhällens historia, livsformer och kulturellt 
liv, enska frågor, landskapets förändring, turism, 
utbildningsfrågor 

Boende och bosättning med flyttnings- och 
pendlingsstudier, levnadsvillkor i utkanter, 
kvinnors villkor i planering och boende samt 
grannsamarbete i barnomsorgen 

Turism och resande, landsbygdens utveckling, 
kultur-vetenskap, skog, teknik och samhälle, 
landsbygdens struk-turella förändringar, framtiden 
för odlings- och kultur-landskapet, hälso- och 
sjukvårdsforskning 
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Uppsala Landsbygdsproblem, ortsystem och rörlighet , 
Sveriges Lan t- livsforms- o miljöfrågor, bosättningsmönster, 
bruksuniversitet areella näringar o kulturlandskapets förändringar o 

ekonomi, entrepenörer på lands-bygden, kvinnor 
och ungdomars situation och roller på 
landsbygden, landsbygdsrådgivning och 
kunskapsbildning i lantbruket, de svenska 
bondehushållens situation 

Stockholm, KTH 
NordPLAN (Nedlagt, 
delar av 
forskningstraditionen 
drivs vidare i andra 
organisationer) 
Svenska 
kommunförbundet 
(FoU-program) 
SCB-NA enhet 

Landskapet- historiskt perspektiv, 
exurbaniseringsforskning, landsbygd och 
utvecklingsproblematik, kvinnor i glesbygd, sociala 
strukturer på landsbygden, bebyggelseförändring, 
rörlighet, bofasthet och industriella nätverk på 
framtidens lokala arenor, samhällsplanering, 
geografiska informations-system 

Göteborg Landsbygdsbebyggelsens förändring, lokala 
utvecklings- och integrationsprocesser, 
transportfrågor, livsforms- och försörjningsanalyser, 
livsformer och lokal mobilisering, 
landsbygdsforskning, kulturmiljöns betydelse för 
lokal identitet och regional utveckling, kvinnor i 
lantbruket 

Växsjö 
(Centrum för 
småföretagsutveckling) 

Lund 

Småföretagsinriktad forskning, entrepenörsstudier 
och den lokala miljöns betydelse vid etablering och 
utveckling av verksamheter 

Innovationsspridning och kontaktlandskap, 
lokalgeografisk forskning, tidsgeografi, regional 
identitet i södra Sverige, demografisk, 
ekonomhistorisk och etnologisk forskning 

Sammanställningen bygger på en kunskapsöversikt som genomförts av Ann-Kristin 
Ekman och Lars Olof Persson (1995). Bibliografin redovisar den forskning som 
bedrivits mellan åren 1980-1993. 
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BILAGA 2. Statistik kring Gem/Ges-skalan. 

Påstående Medel
värde 

S2 Gl G2 Ges Gem 

1. Den tekniska utvecklingen har varit till stor nytta för 
människor. 

1.481 0.632 1.65 2.04 X 

2. Professionell kunskap kan aldrig ersätta den intima 
omsorgen i familjesfären. 

1.704 0.552 0.53 1.00 X 

3. Släkt och familj är de enda man kan lita på när det 
verkligen gäller. 

2.200 0.533 0.54 0.38 X 

4. När MRF kom kändes det som det moderna samhället 
äntligen gjorde sitt intåg i Vilhelmina. 

2.370 1.030 0.08 1.09 X 

5. Det bästa med Vilhelmina är att bykänslan och ge
menskapen är så väl utvecklad. 

2.291 0.729 0.67 0.10 X 

6. Det moderna samhället har blivit alldeles för kalkylerande 
och effektivt. 

1.764 0.702 1.04 0.63 X 

7. Det är skönt att vara i en storstad eftersom man kan vara 
anonym där. 

2.382 1.203 0.22 1.24 X 

8. Livet i gamla tider var bättre eftersom människor brydde 
sig mera om varandra. 

1.944 0.808 0.58 0.55 X 

9. Samhällsutvecklingen har gjort folk lyckligare eftersom 
man fatt tillgång till en massa moderna saker. 

2.800 0.644 0.06 0.67 X 

10. Det har blivit bättre nu, när kvinnan börjat ställa krav på 
eget arbete och egen försörjning. 

1.800 0.793 1.04 0.42 X 

11. Det var bättre förr när k vinnan fanns i hemmet och tog 
hand om familj och barn. 

2.927 1.032 0.50 0.91 X 

12. Den tyste och starke glesbygdsmannen som lever för jakt, 
fiske och snöskoter är snart ett minne blott och tur är det. 

2.981 1.377 0.67 1.09 X 

13. Staten har en tendens att lägga sig i vanligt folks 
angelägenheter i alldeles för hög grad. 

1.741 0.837 0.98 0.07 X 

14. Det var sämre förr när ens framgångar var beroende av 
föräldrarnas status. 

1.833 1.198 1.03 0.35 X 

15. Även på jobbet borde det vara viktigare hur människor är 
innerst inne än hur de ser ut på utsidan. 

1.259 0.384 2.65 7.03 X 

16. Allt var så instängt förr. Skönt att man nu har möjligheter 
att resa och se sig om- vidga sina vyer. 

1.574 0.551 1.42 2.15 X 
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